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Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) kurulduğu 
günden beri kuruluşunun amacı olan Ortadoğu araştırmaları 

konusunda kamuoyunun ve dış politika çevrelerinin ihtiyaçlarına yanıt 
vermek için çaba harcamıştır. Nitekim bu yolda ciddi mesafeler kat 
etmiştir. ORSAM, genel olarak Ortadoğu’nun değişik bölgeleri hakkında 
gerçekleştirdiği yüzlerce araştırma ve etütlerin yanı sıra, Ortadoğu’da 
yaşayan Türkmenler için de bir birim kurarak bu bölgedeki Türkmenlerin 
varlıklarını, sayılarını, sosyal ve siyasi yapılarını, maruz kaldıkları 
asimilasyon politikalarını incelemiş ve bu incelemeleri de raporlar 
halinde yayımlamıştır.

Bilindiği üzere Irak’tan Yemen’e Libya’dan Suriye’ye ve hatta Filis-
tin’den İran’a kadar uzanan coğrafyanın asli unsuru olarak yaşayan 
Türkmenler, Türkiye’nin bölgeye yönelik politikasındaki ağırlığı ve 
ilgisiyle birlikte, derinlemesine incelenmesi gereken bir konu olarak 
değerlendirilmektedir.

Sayıları 2.5 – 3 milyon civarında olduğu tahmin edilen Irak Türkmen-
leri, asırlar önce Orta Asya’dan batıya göç ederek Irak’ın kuzey ve orta 
bölgelerine yerleşmiş ve burayı kendilerine vatan edinmişlerdir. Oğuz 
boyundan olan bu Türk gruplarının Irak bölgesine göç etmeleri, Türklerin 
Anadolu’ya gelmelerinden çok önceki tarihlere rastlamaktadır. Bu göçler, 
uzun yıllar süren ve birbirini izleyen dalgalar şeklinde gerçekleşmiştir.

Irak Türkmenleri bugün Irak’ın kuzey batısında yer alan Telafer ilçesi ve 
bu ilçeye bağlı belde ve köylerden başlayarak, sırasıyla Musul civarındaki 
belde ve köyler, Erbil, Altunköprü, Kerkük, Tazehurmatu, Tuzhurmatu, 
Kifri ve Bağdat’ın kuzeyine kadar uzanan onlarca Bayat boyuna mensup 
belde ve köylerde yaşamaktadırlar. 

Suriye’ye yerleşen Oğuz boyları iki koldan ilerlemiştir. Birincisi Halep, 
Hama, Humus, ve Şam yöresine yerleşmiştir. Bunlar daha çok Bayat, Av-
şar, Beğdilli ve Döğer boyuna mensup oymaklardır. Diğer kol ise Lazkiye 
ve Trablusşam istikametinde Ensariye dağlarının batısına yerleşen Türk 
boylarıdır.

TAKDİM
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Sayıları 1.5 milyonun üzerinde olduğu kabul edilen Suriye Türkmenleri 
Fırat nehri ile Halep’in kuzeyinde bulunan Ezar şehri arasında, Halep 
şehrinde, Hatay’ın güneyinde Bayır bölgesinde ve Golan’dan göç edip 
Şam’da yerleşmişlerdir. Şam bölgesinde yaşayanlara Şam Türkmeni 
denirken, Halep ve Rakka bölgesindekilere Halep veya Culap Türkmen-
leri, Lazkiye Türkmenlerine de Bayır-Bucak Türkmenleri denmektedir.

Lübnan’daki Türk varlığı, beş ana başlık altında toplanabilir. Bu toplu-
lukların her biri farklı tarihe sahiptir. Bu gruplar şu şekildedir: Kuzey Vi-
layeti içinde Kobayat yakınındaki iki köyde yaşayan Akkar Türkmenleri, 
Doğu Lübnan’da Beka vilayeti içinde yer alan Baalbek şehri çevresindeki 
5 küçük yerleşim birimi ve Hermel şehri yakınında Suriye sınırındaki 1 
köyde yaşayan Baalbek Türkmenleri. Lübnan Türkmenlerinin sayıları 
yaklaşık 20 bin civarındadır.

Filistin Türkmenleri, Arap Türkmenleri adıyla tanınırlar; bu topluluk 
büyük ölçüde dillerini kaybedip Arapça konuşmaya başlamışlarsa da 
Türkmen kimliğini hiç unutmamıştır. Bilindiği gibi Filistin üç bölümden 
müteşekkildir. Bunlar: Büyük Ova, Sahra ve Bir saba ve iç ovaları da 
içeren dağlık bölgesi. Türkmenlerin yerleşim bölgesi olan “ Beni Âmir” 
ovası (Merc Beni Amir) bu son bölgenin önemli bir parçasıdır.

 Türkmenlerin bu bölgeye nasıl ve niçin göç ettiği tartışma konusu ol-
muştur. Osmanlı zamanında gelmiş oldukları söylense de onlar daha önce 
Orta Asya’dan göç etmiş olan gruplarla gelmiş olduklarını söylerler. Fi-
listin Türkmenlerinin sayısı hakkında sağlıklı bir bilgi bulunmamaktadır. 
Araplarla iç içe yaşadıkları için bu zor olmakla beraber bazı araştırmacılar 
şu anda 400-500 bin kişi arasında olduklarını tahmin etmektedir.

ORSAM bünyesindeki Ortadoğu Türkmenleri Programı, bölgesel ge-
lişmeleri titizlikle irdeleyerek ilgililere ulaştırabilen güçlü bir yayım 
kapasitesine sahiptir.  Program, internet sitesiyle, analizleriyle ve rapor-
larıyla ulusal ve uluslararası ölçekte Ortadoğu Türkmenleri literatürünün 
gelişimini hedeflemektedir.
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ORSAM Ortadoğu Türkmenleri programı kapsamında, Türkmeneli 
İşbirliği ve Kültür Vakfı ile birlikte, ORTADOĞU TÜRKMENLERİ 
SEMPOZYUMU gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumun can alıcı taraf-
larından birisi de Türkiye’de ilk defa bu başlık altında bir sempozyumun 
düzenlenmiş olmasıdır. Başka bir ifadeyle ilk defa Türkiye’de Ortadoğu 
Türkmenleri birlikte ve bu kapsamda ele alınmaktadır.

Sempozyumun amacı Ortadoğu’da yaşayan Türkmenlerin Türkiye’deki 
kamuoyuna tanıtımının sağlanması, Türkmenlerin Türkiye ile iletişimle-
rinin geliştirilmesi, bu toplulukların siyasal, sosyal, ideolojik durumları-
nın incelenmesi, birbirleri arasındaki iletişim ve etkileşimin sağlanması 
ve arttırılması, yaşadıkları ülkelerde diğer gruplarla ilişkilerinin ortaya 
konması, bölgedeki olaylara ilişkin hassasiyetlerinin ve bakış açılarının 
öğrenilmesi ve beklentilerinin dile getirilmesi idi.

Sempozyum 6-7 Mayıs 2014 tarihlerinde Türk Tarih Kurumu salonunda 
gerçekleşti. İki gün süren sempozyumda ‘Irak ve Suriye Türkmenleri-
nin Durumuna Genel Bakış,’ ‘Suriye, Lübnan, Filistin Türkmenlerinin 
Durumu,’ ‘Türkiye’nin Ortadoğu Politikasında Türkmenler,’ ‘Irak Türk-
menleri: Kimlik,   Kültür ve Sorunlar,’ ‘Kültürel Bakış Açısından Irak 
ve Suriye Türkmenleri’ konulu oturumlar yapılmış ve bir genel değer-
lendirme oturumuyla program sona ermiştir. 

ORSAM bu sempozyumda konuşma yapan ve bildiri sunan değerli katı-
lımcıların konuşmalarını deşifre ederek bir kitap haline getirdi. Sempoz-
yumda sunulan bildirilerin ve tartışmaların ortaya koyduğu önemli veri 
ve tespitlerin Türk okuyucusuna, araştırmacılarına ve karar alıcılarına 
faydalı olacağını umarak bu çalışmaya sizlere sunmaktan büyük kıvanç 
duyarız. 

     Orsam Başkanı
             Doç. Dr. Şaban Kardaş
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Değerli büyükelçilerim, değerli devlet adamlarımız, sayın 
akademisyenler, sayın öğrenciler ve katılımcılar. ORSAM 

Türkmeneli Vakfı kapsamında faaliyet gösteren bir düşünce kuruluşudur. 
ORSAM geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de Ortadoğu çalışmaları konusunda 
yaşanmış olan boşluğu doldurmak, akademik dünya ile siyasi hayat 
arasındaki köprüyü kurmak amacıyla yola çıkmıştır. Bu bağlamda 
da ORSAM’ın yürüttüğü çok farklı çalışmalar bulunmaktadır. 
Çalışmalarımızın birçoğu bölge ülkelerinde özellikle sahada, birçok 
ülkeyle ilgili olarak yürüttüğümüz çalışmalardır. Bunun yanı sıra 
Ankara’da alanında uzman kişilerle değişik programlar da düzenliyoruz. 
Bu bağlamda bugün düzenlediğimiz Ortadoğu Türkmenleri Sempozyumu 
da bu çalışmalardan bir tanesidir. Buradaki hedefimiz Türkiye’nin dış 
ilişkilerinde özellikle son yıllarda etkili olan Türkmenlerin, Ortadoğu 
Türkmenlerinin sorunlarını masaya yatırmak, onlarla ilgili beklentileri 
tespit edebilmek ve eğer bu çalışma sonucunda olur da önemli tespitler 
ve beklentiler elde edebilirsek bunları da ilgili makamlara iletmek. 
ORSAM başkanlığını bu yılın başında devraldım. O süreçte Habib 
Hürmüzlü hocamız bu programla ilgili öneriyi getirdiğinde çok faydalı 
bir öneri olduğunu düşünerek bu fikri destekledim. Bu bağlamda da 
her ilgili kurumdan gerek maddi gerek manevi gerek akademik destek 
almamız gerekiyordu. Bu aşamada özellikle devlet kurumlarımız 
tarafından bu konuya verilen desteği görmek beni hayli memnun etti. 
Özellikle TİKA daha sonra Türk Tarih Kurumundan bu sempozyumu 
gerçekleştirebilmek için aldığımız destek ile Dışişleri Bakanlığımızdan 
ve Cumhurbaşkanlığımızdan aldığımız destek bizleri bir hayli memnun 

Doç. Dr. Şaban Kardaş 
ORSAM Başkanı
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etti. Bu destekler sayesinde bugün buradayız. Ben bu bağlamda birkaç 
kuruma teşekkürlerimi iletmek istiyorum. TİKA Başkanımız Sayın 
Serdar Çam’a, Türk Tarih Kurumu Başkanımız Sayın Hocamız Metin 
Hülagü Bey’e ve diğer emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu 
toplantının hazırlanmasındaki yükü büyük ölçüde omuzlayan Habib 
Hürmüzlü Hocama teşekkür ediyorum. ORSAM çalışanlarına ve özellikle 
Firuze Yağmur Gökler Hanım’a ve tabi ki yurtdışından uzun seyahatlerle 
buraya gelen Türkmen misafirlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Çalıştay 
formatında yürüteceğimiz bu sempozyum Ortadoğu Türkmenlerinin 
sorunlarının anlaşılmasında küçük de olsa bir katkı sağlayacaktır. Ben 
de herkese tekrar katıldıkları için teşekkür ediyorum.
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Sayın büyükelçiler, değerli devlet adamları ve değerli katılımcılar. 
Herkese katıldığınız için teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. 

Ben öncelikle böyle bir sempozyumun düzenlemesine katkı sağladığı 
için ORSAM’a ve Türkmeneli Vakfına teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca 
biliyorsunuz birkaç gün önce Kerkük vakfı kurucusu İzzettin Bey’i 
kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve yakınlarına 
sabır temenni ediyorum. Bugün itibariyle baktığınız zaman insanlık 
tarihinde 30 değişik millet tarafından kurulmuş 30 farklı medeniyetten 
bahsedilir. Tabi ki bu medeniyetlerin bir tanesi de bize aittir. Türk 
milletine aittir. Türkler de tarihte medeniyet kurucu bir millet olmuşlar 
ve bu medeniyeti de dünyanın üç kıtasına yaymışlardır. Fakat fethettikleri 
ya da hakimiyet kurdukları bu topraklardan bir süre sonra geri çekilmek 
zorunda kalmışlardır. Ama geride benim gördüğüm kadarıyla bir kültür 
havzası bırakmışlardır. Türk kültürünün, Türk tarihinin okunabileceği, 
Türk değerlerinin varlığını muhafaza ettiği geniş bir kültür havzasıdır. 
Bugün baktığımızda Hindistan’da 15 milyon Türk olduğunu görüyoruz 
veya Pakistan’da 5 milyon kadar Türkün varlığından haberdarız. 
Ortadoğu’da, Suriye’de, Lübnan’da, Irak’ta bir adacık halinde, öyle 
değerlendiriyorum ben, adacıklar görüyoruz. Türk kültürünün varlığının 
devam ettiği bu adacıklardan bir tanesi de Irak’tır, Irak Türkmenleridir. 
Adı belki Türkmen’dir, adı belki Kırgız’dır ama neticede Türk adı 
altında bu adacıkları görmemiz, değerlendirmemiz gerekiyor diye 
düşünüyorum. Aslında bu adacıklar bizim gönül köprülerimizdir. Bu 
adacıkların en büyüğü de Türkiye’dir. Bu adacıklar Türkiye’nin etrafa 
saçılmış parçalarıdır, unsurlarıdır. Bu parçaların ana ülkesi olarak 

Prof. Dr. Metin Hülagü
Türk Tarih Kurumu Başkanı
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Türkiye’nin bu parçalara olan ilgisinin artması, onların dertleriyle 
hemhal olması gerektiği kanaatindeyim. Tabii ki burada Türk Tarih 
Kurumu’na ciddi bir sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Türk Tarih 
Kurumu sadece Türkiye’deki değil Türkiye dışında da yaşayan Türklerin 
tarihini araştırmak, onları yaymak, tanıtmak konumundadır. Biz de 
kendi açımızdan kurumsal faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 
Örneğin yakın zamanda Afrika’da bir sempozyum yapmak için harekete 
geçmiş bulunuyoruz. Ekim sonu gibi gerçekleştireceğiz. Hindistan’da 
Türkler adlı bir sempozyum yapıyoruz. Japonya’da bir faaliyet yapma 
düşüncemiz var. Sadece Türkiye’deki değil Türkiye dışındaki Türklerle 
de Türk kültür havzası içindeki Türklerle de yakından ilgileniyoruz. Tabi 
ki bunların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Daha da değişik faaliyetler 
yapmak gerektiğine inanıyorum. Özellikle ORSAM’la; özellikle Yunus 
Emre Enstitüsüyle, onların açtığı kurumlarla işbirliği içerisinde bizim de 
üzerimize düşen sorumluluklar olduğuna inanıyorum. Bu sempozyumun 
gönül köprüleri, gönül adacıkları kurulması yönünde başarılı olmasını 
temenni ediyorum. Katılımcılara saygılarımı sunuyorum.
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Sayın bakanlar, sayın büyükelçiler, sayın başkanlar, değerli konuklar ve 
basın mensupları. Bugün Ortadoğu diye nitelendirdiğimiz, bir zamanlar 

iki Türk devleti, Osmanlı ve Selçuklu devletlerinin parmak izlerini taşıyan 
bir bölgedir. Burada Oğuz boylarının varlığı ya bilinmemekte veyahut da 
göz ardı edilmektedir. Hâlbuki Süleyman Şah ki Ertuğrul Gazinin babası 
ve Osmanlı hanedanlığına adını veren Osman Bey’in dedesi, bugün Suriye 
topraklarında Fırat nehrinin yakınında metfundur. Şam’da Süleymaniye 
tekkesi, Halep’te Hüsreviye Külliyesi, Bağdat’ta Muradiye Camisi, 
Kerbela’da şair Fuzuli’nin mezarı, Kerkük’te Redif Kışlası, Sena’da Türk 
Şehitliği, Ürdün’de Salad şehrinde Türk askerlerinin şehitlik anıtı, Suudi 
Arabistan’da İbrahim Paşa Karargahı ve buna benzer binlerce eser ve 
hatıra bu bölgede yaşayan soyumuzun, medeniyetimizin birer yadigarıdır. 
Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzde onu kadar olan bir topluluk 
hakkında ne biliyoruz? Sanırım bir göz atmamızda ve onları hayırla yâd 
edip hatırlamamızda yarar vardır. Fahri kâinat Peygamberi Efendimiz 
der ki, “Dostlukta birbirlerini sevmede müminlerin durumu, bir vücudun 
örneği gibidir ki, o vücudun bir uzvu hastalandığında geriye kalan uzuvlar 
da ateş, ısı ve uykusuzluğa düçar olur”. Hadislerin bize gösterdiği yol 
her zaman ışık tutmalıdır. Aynı ümmetin aynı soyu olan bizler de bundan 
feyz alarak birbirimizi sevmeli, hiç olmazsa ortak dertlerimizi göz ardı 
etmemeliyiz. Soydaşlarımızın ve dostlarımızın topraklarındaki acıları 
azıcık da olsa hafifletecek çalışmaları çok önemsiyoruz. TİKA’nın, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın, Kızılay’ımızın 
ve diğer kuruluşlarımızın bu sahada yaptıklarını takdirle anımsıyor ve 
bu uğraşların daha da güçlenerek devam etmesini diliyoruz. Sevgili 

Erşat Hürmüzlü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
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dostlar biz bir milletin fertleriyiz, bunun bilinci içinde hareket etmemiz 
çok önemlidir. Türkiye dışında yaşayan Oğuz boylarının bulunduğu 
ülkelerde sadakat normaldir hatta zaruridir. Hepimiz bunun bilinci 
içindeyiz. Türkiye olarak komşu ülkelerle olan sınırlarımızı kutsal ve 
saygın görüyoruz ancak aradan kaldırmak istediğimiz sınırlar da vardır. 
Onlar kalplerimiz, duygularımız ve muhabbetimiz arasındaki yapay 
sınırlardır. Buna inanarak hepimiz bunun sevincini yaşarız. Neredeyse 
bir ilki gerçekleştiren bu sempozyumu hazırlayanları, emek verenleri 
ve teşrifleriyle zenginleştirenleri kutluyorum. Bu yolun yolcusu olan 
bizler bu çalışmaların bilimsel araştırmalarla zenginleştirilerek devam 
etmesini canı gönülden istiyoruz. Ankara’ya hoş geldiniz dostlar, 
öteki duraklarınızda da verimli çalışmalarınızı bekliyoruz. Geldiğiniz 
topraklara döndüğünüzde buradaki kardeşlerinizin selam ve sevgilerini 
iletiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.
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Nazik davetinizi aldım. Yurt dışı programım nedeniyle çok istememe 
rağmen sempozyuma katılamıyorum. Doğru bir zamanda Ortadoğu 

Türkmenlerini ele alan bu bilimsel sempozyumu düzenlemeniz önemlidir. 
Bugün Ortadoğu’da cereyan eden gelişmeleri yakından takip ederken 
bu geniş coğrafyada yaşayan soydaşlarımızın siyasi, iktisadi ve 
sosyokültürel yapılarını, sorunlarını bilmek takip etmekte olduğumuz 
siyasete ışık tutacaktır. Bugün Türkiye sınırları içinde yaşayan bir 
insan ne kadar önemliyse, Irak’ta, Suriye’de yaşayan Türkmenler ve 
Ortadoğu’da yaşayan diğer halklar da bizim için o kadar önemlidir. 
Türkiye, pek çoğunun ülkelerinde yaşanan istikrarsızlığın neden olduğu 
koşullarla boğuşan Ortadoğu Türkmenlerinin yanındadır. Sorunlarını 
çözmek için yardımcı olmakta ve her türlü siyasi, iktisadi, sosyokültürel 
sorunlarını çözmek için çaba sarf etmektedir. Ortadoğu Türkmenlerinin 
kendi toprakları üzerinde özgür, milli bir değer olmaları Türkiye’nin 
sorumluluğu içindedir. Irak, Suriye, Lübnan’dan gelen soydaşlarımıza 
hoş geldiniz der, sempozyumun başarılı geçmesini temenni ederim.

Dışişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Mesajı
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Oğuz boyları akıncılarının Irak ve Suriye’de görünmeye başlamasıyla 
geçmişi 7. yüzyıla dayanan Türkmenler, giderek Ortadoğu’nun asli 

unsuru haline gelmişlerdir. Yoğun olarak 10. ve 11. yüzyıllarda devam 
eden Türk göçleri, Tolunoğulları ile yerleşik bir hayata geçilmiştir. 
Türklerin yerleşimi 11. yüzyılda Selçukluların bölgeye gelmesi ile devam 
etmiştir. Buradaki Türk boyları, 1096 yılında Haçlı seferleri başladığında 
Selahattin Eyyubi komutasındaki Müslümanlarla birleşmek suretiyle 
Haçlılara karşı bölgeyi savunarak bu coğrafyanın asli unsuru olduklarını 
göstermişlerdir. 

Arap Baharı sürecinin başlamasıyla Ortadoğu’da uzun yıllar boyunca 
üstü örtülen yeni toplumsal dinamikler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu 
dinamiklerden biri Türkiye açısından soydaş olmamız nedeniyle ayrı bir 
önem taşıyan Türkmenlerdir. Bölgedeki Türkmen kökenli nüfusun kesin 
sayısı hakkında net bilgi bulunmamakla birlikte, Suriye’de 3-3,5 mil-
yon, Irak’ta 2 milyonun üzerinde, Lübnan’da 10 bin civarında Türkmen 
soydaşımızın olduğu tahmin edilmektedir. Bölgenin sosyal yapısının 
heterojen niteliği göz önüne alındığında bu rakam siyasal sürece etkisi 
bakımından son derece önemlidir.

Ortadoğu tarihini yakından bilenler, Türkmenlerin bu coğrafyanın ayrıl-
maz bir parçası olduğunun bilincindedirler. Yüzyıllardır bu topraklarda 
yaşayan Türkmenler, yaşadıkları ülkelerin asli birer unsuru olarak önemli 
katkılarda bulunmuşlar, bulunmaya da devam edeceklerdir. 

Kuşkusuz son dönemde yaşanan gelişmeler tüm bölge halkı gibi Türk-
menleri de derinden etkilemiştir. Geçmiş dönemlerin siyasi iradelerinin 

Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Emrullah İşler’in Mesajı
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diğer birçok hususta olduğu gibi Türkmen politikasında da günü kurtarıcı, 
stratejik karakteri olmayan, vizyonsuz politikaları ülkemiz açısından 
ciddi dezavantajlar doğurmuştur. Ancak AK Parti hükümetleri olarak 
göreve geldiğimiz günden itibaren başta Irak, Suriye ve Lübnan olmak 
üzere bölgede yaşayan tüm Türkmenlerin sorunlarına hassasiyetle yak-
laşarak çözüm yollarını aradık. 

Türkiye olarak, Irak’ın istikrar ve refahına önem atfettiğimiz gibi, Irak 
Türkmen toplumunun da Irak’ın bütünlüğü içerisinde demokratik hak-
larını haiz şekilde barış ve huzur içinde varlığını sürdürmesini arzu edi-
yoruz. Bu arzumuz bölgenin diğer ülkelerinde yaşayan Türkmenler için 
de geçerlidir. Ortadoğu’nun istikrar ve bütünlüğü Türkiye’nin barış ve 
huzuru için de çok önemlidir. Zira yakın komşumuz olan coğrafyalarda 
meydana gelen herhangi bir huzursuzluk, doğal olarak bizleri de üzmekte 
ve rahatsız etmektedir. Bu bağlamda, Türkmenlerin içinde yaşadıkları 
toplumlarda, gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse sosyal ve kültürel 
alanda haklarının korunması önem taşımaktadır.

Irak’ın genelinde kötüleşen güvenlik durumuna paralel olarak, Türkmen 
soydaşlarımızın yoğunlukla yaşadığı bölgelerde meydana gelen terör 
olaylarında, bir kısmı Türkmen toplumunun önderlerinden olmak üzere 
çok sayıda Iraklı kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü 
duyuyoruz. Irak’taki terör saldırılarında yaralananlar için imkânlarımızı 
seferber etmekte, gerektiğinde tahliye operasyonları ile yaralıları ülke-
mize getirerek terör mağdurları ve ailelerinin acısını hafifletmeye çaba 
sarf etmekteyiz.

Irak’ın anayasa ile garanti altına alınan çoğulcu yapısında, bu ülkenin ku-
rucu unsurlarından olan Türkmen toplumunun kritik bir konumu vardır. 
Irak Türkmenlerinin dil, kültür ve kimliklerini muhafaza edebilmeleri 
en büyük temennimizdir. Türkmen soydaşlarımıza bu bağlamda destek 
olmayı üzerimize bir borç biliyoruz.

Bölgedeki Türkmen toplumunun varlığının bu ülkelerdeki etnik ve dini 
mozaik içinde korunması ve kadim yaşam tarzı ile kültürünü gelecek 
nesillere aktarmasının sağlanması ülkemizin Türkmen politikasının asli 
unsurlarındandır.
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Bu çerçevede, ilgili ülkelerdeki muhataplarımızla yaptığımız görüş-
melerde, Türkmen soydaşlarımızın güvenlik ve huzurunun sağlanması 
ile anayasal hak ve hürriyetlerinin garantiye alınması hususları başlıca 
gündem maddelerimizi teşkil etmektedir.

Irak’ta 30 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin 
genelde Irak, özelde ise Türkmen toplumunun daha parlak bir geleceğe 
adım atması için önemli bir aşama olmasını diliyoruz.

Türkmen toplumunun Irak siyaset sahnesinde hak ettiği yeri alması, 
anayasal çerçevede kendilerine sunulan haklardan azami derecede isti-
fade etmeleri için, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de 
elimizden gelen desteği vermeye hazırız.

Türkmenlerin siyasi görüşleri, dini anlayışları ve yaşadıkları bölgeler 
itibarıyla olabilecek nispi farklılıklarının, bir kültür zenginliği olarak 
addedilmesi, her türlü ayrımcılığa karşı Türkmen toplumunun kararlı bir 
duruş sergilemesi önem arz etmektedir. Önemli olan Türkmen soydaş-
larımızın kardeşlik ve barış içinde yaşaması, hep birlikte daha müreffeh 
bir coğrafya için çalışmasıdır.

Suriye’deki devrim mücadelesinin ön saflarında yer alan ve bu uğurda 
yüzlerce şehit veren Türkmen kardeşlerimiz, hiç şüphesiz Suriye’nin 
geleceğinde hak ettikleri yeri alacaklardır. Türkmen kardeşlerimizin bu 
haklı mücadelelerinde gereken her desteği sağlamakta kararlıyız.

Ortadoğu’daki sorunların kavranmasında adil ve gerçekçi çözümler 
üzerinde durulması, uzlaşmacı inisiyatifleri cesaretlendirecektir. Söz 
konusu çerçevede, Türkiye yakın çevresinde bölgesel istikrar ve refahın 
tesisi için yapıcı katkılarını sürdürecektir. Cepheleşen eksenlere dahil 
olmadan, taraflar arasında diyalogun tesisini kolaylaştırmaya devam 
etmesi, tutarlı ve uzlaştırıcı politikalarıyla sağladığı uluslararası desteği 
en etkili biçimde değerlendirebilmesi bölge devletlerinin ve halklarının 
ortak menfaatidir. 

Öte yandan, Ortadoğu coğrafyasında dağınık bir halde yaşayan Türk-
menler arasında birlik ve beraberliğin muhafazası önem taşımaktadır. 
Gerek ülkesel, gerek bölgesel düzeyde bu birlik ve bütünlüğün sağla-
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nabilmesini teminen farklılıkların ya da kişisel çekişmelerin bir kenara 
bırakılarak, ortak paydaları ve hedefleri ön plana çıkaran bir anlayışla 
hareket edilmesi zaruridir.

Nitekim, Suriye’deki ihtilaftan kaçarak Lübnan’a sığınan Türkmenlere 
kucak açan Lübnanlı Türkmen kardeşlerimizin sergiledikleri kardeş-
lik ve birliktelik duygusu, Türkmenler arasındaki kuvvetli bağların en 
güzel göstergesini teşkil etmektedir. Bu birlik ve beraberliğin bölgesel 
düzeyde güçlendirilmesi, Türkmen davasının geleceğine önemli katkı 
sağlayacaktır.

Ülkemiz, bölgedeki Türkmen kardeşlerimizin durumlarıyla yakından 
ilgilenmekte, her fırsatta Türkmenlerin haklarını gözeten bir siyaset 
izlemektedir. Komşu coğrafyalarda yaşayan Türkmen toplumunu bölge 
ile aramızda bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz.

Ülkemiz bölge ülkelerindeki her kesimle ilişkilerinde kapsayıcı tutu-
munu devam ettirmekte, ayrımcılığın her türlüsünden uzak, dostane bir 
yaklaşım benimsemektedir.

Türkiye’nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da Türkmen davasına 
gereken her türlü desteği vereceğinden şüphe duyulmamalıdır. Bu çer-
çevede, ORSAM bünyesinde bir birim olarak kurulan Ortadoğu Türk-
menleri Programı, son derece büyük bir önem arz etmektedir.
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Değerli Katılımcılar, 

Kıymetli Misafirler, 

Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün Mesajı

Ortadoğu’nun içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde Türkmen 
kardeşlerimizle ilgili bu önemli sempozyumu düzenleyen ORSAM 

yetkililerine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 
Bölgenin farklı yerlerinden Ankara’ya gelen Türkmen misafirlerimize 
ve tüm katılımcılara en samimi hislerimle hoş geldiniz diyorum. 

Türkmen kardeşlerimiz, Ortadoğu’nun asli unsurlarıdır. Devletler ve 
siyasi yapılar değişse de, Türkmenler bu topraklarda baki kalmışlardır. 
Zamanında Hac Yolu’nun bekçiliğini yapan bu fedakâr kardeşlerimiz, her 
daim vatandaşı oldukları ülkelere sadakatle bağlı olmuşlar ve toplumsal 
hayata katkı sağlamışlardır. Ancak bunu yaparken, en zor dönemlerde 
bile kimliklerine, kültürlerine ve öz değerlerine sahip çıkmışlardır. 

Türkiye olarak, dünyanın neresinde olursa olsun, soydaş ve akraba top-
lulukların refah ve saadetini önceliklerimiz arasında görüyoruz. Irak, 
Suriye, Lübnan ve Filistin başta olmak üzere, yakın çevremizde yaşayan 
Türkmen kardeşlerimizin huzur ve mutluluğunu, kendi saadetimizden 
ayrı tutmuyoruz. Ortadoğu’daki Türkmen kardeşlerimizin hak ve hukuk-
larının korunması ise değişmez dış politika hedeflerimizdendir. 

Bu kapsamda, Irak’ın anayasayla garanti altına alınan çoğulcu yapısında, 
bu ülkenin asli unsurları olan Türkmenlerin de haklarını güvence altına 
alarak yerlerini almalarına büyük önem veriyoruz. Irak halkının tüm 
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unsurlarını kardeş ve akrabaları olarak gören ve her kesimle yakın iliş-
kileri bulunan ülkemizin, Türkmen soydaşlarımızın anayasal haklarından 
yararlanarak dillerini, kültürlerini ve kimliklerini muhafaza etmelerine 
yönelik desteği tamdır. 

Suriye’de meşruiyetini yitiren Rejimin baskı ve zulümleri karşısında onur 
mücadelesini sürdüren ve bu uğurda çok sayıda şehit veren Türkmen-
lerin hak ve hukuklarının korunması elzemdir. Türkmen kardeşlerimiz, 
bu amaçla Suriye Türkmen Meclisi çatısı altında bir araya gelmişlerdir. 
Türkiye olarak, kendilerine gerekli tüm desteği sağlamakta kararlıyız. 
Şahsen ben de konuyu çok yakından takip ediyorum. 

Bu vesileyle, Lübnan’daki Türkmen kardeşlerimizin Suriyeli Türkmen-
lere kapılarını açarak sahip çıkmalarından duyduğumuz memnuniyeti 
vurgulamak isterim. Kardeşlik hukukunun gereğini vefakârca yerine 
getiren Lübnanlı Türkmen kardeşlerimizin tavrı her türlü takdire şayandır. 

Filistinli Türkmenlerin de Filistin toplumunun ayrılmaz bir parçası olarak 
varlıklarını huzur ve refah içinde devam ettirmesi en samimi arzumuzdur. 

Böylesine zor dönemlerde birlik ve beraberliğin önemi daha da artmak-
tadır. Atalarımızın “birlikten kuvvet doğar” şiarının doğruluğu çok daha 
iyi anlaşılmaktadır. 

Ortadoğu coğrafyasında yaşayan tüm Türkmen kardeşlerimizin, sıkıntıla-
rının aşılması için tek vücut ve tek sesle hak, hukuk, özgürlük ve insanca 
yaşama mücadelelerini sürdüreceklerine güveniyoruz. Her zaman olduğu 
gibi sorunlarının barışçıl yollardan halli için gayret sarf edeceklerinden 
ve bu yöndeki çabalarında beraber yaşadıkları tüm kesimlerle irtibat ve 
dayanışma halinde hareket edeceklerinden şüphe duymuyoruz. 

Türkiye’deki kardeşleriniz, bu yoldaki mücadelenizde sizlere elinden 
gelen her türlü yardım ve desteği sağlamayı sürdürecektir. 

Bugün gerçekleştirilecek görüşmelerin, Ortadoğu Türkmenlerinin sorun-
larının çözümüne önemli katkılarda bulunması temennisiyle, hepinizi en 
kalbi hislerimle selamlıyor ve başarılar diliyorum. 





26

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi



27

Ortadoğu Türkmenleri Sempozyumu

I. OTURUM
IRAK VE SURİYE 

TÜRKMENLERİNİN DURUMUNA 
GENEL BAKIŞ

Oturum Başkanı
Doç. Dr. Şaban Kardaş

Konuşmacılar         
Ortadoğu’da Türkmen Varlığı
Hasan Celâl Güzel   

Dünden Bugüne Suriye Türkmenleri
Mehmet Şandır                  
         
 Türk Siyasi Partilerinin Irak Türkmenlerine Bakışı
Prof. Dr. Mahir Nakip  
      
ABD İşgalinden Sonra Irak Türkmenlerinin Siyasi Durumu 
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Günümüz Türk Dünyası’nın müşterek tarihi Hun-Göktür-Uygur 
çizgisinde düğümlenmektedir. Bütün Türklerin ilk zaman tarihlerini 

meydana getiren bu eksenden üç kol ayrılmıştır: 

a) Oğuzlar-Türkmenler: Birinci kolu oluşturan Oğuzlar-Türk-
menler batı istikametinde ilerlemişlerdir. Başta Büyük Selçuklu 
İmparatorluğu olmak üzere, Atabeylikler, Harezmşahlar, Doğu 
Anadolu Türk Devletleri, Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu Türk 
Beylikleri, Karakoyunlu, Akkoyunlu Devletleri, İran’daki Türk 
Devletleri ve Hanedanları (Safevîler, Avşarlar, Kacarlar), Osman-
lı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Hanlıkları, 
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti gibi ardı 
ardına birçok devlet kurarak, on asırdan fazla devam eden bir 
devirde Dünya Türklüğü’nün en büyük temsilcileri olmuşlardır.

b) Türkistan Kolu: Kazak, Kırgız, Özbek ve Doğu Türkistan kolu, 
Orta Asya coğrafyasında, Türklerin atayurdu olan Türkistan’da 
kalmış ve günümüze kadar varlıklarını muhafaza etmeyi başar-
mışlardır. Türkistan’da Özbek, Buhara, Hive, Hokand, Kaşgar, 
Turfan ve Kazak Hanlıkları ile Kırgızlar, Rus ve Çin istilâlarına 
kadar asırlar boyunca Türkistan coğrafyasına hâkim olmuşlar ve 
bugünkü Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ın 
orta zaman Türk tarihini meydana getirmişlerdir. Ne yazık ki bu 
Türk illeri, önce Çarlık Rusya’sının ve Çin’in, daha sonra Sov-
yetlerin tahakkümü altında yaşamak zorunda kalmışlardır.

Hasan Celâl Güzel 

Ortadoğu’da Türkmen Varlığı
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c) Kuzey Kolu: Çağatay ve Altınordu Hanlıkları, Kazan, Astrahan, 
Nogay, Kasım ve Kırım Hanlıkları onların vârisleridir. Özellikle 
Kırım ve Kazan Tatarları, Dünya Türklüğü içinde kültürleri ve 
mücadeleleri ile temayüz etmişlerdir. 

Son olarak geçen yıl geniş bir araştırmayla tespit ettiğimiz gibi, hâlen 
dünyadaki Türk sayısı 301 milyon 862 bindir (Hasan Celâl Güzel). Bunun 
içinde en büyük oranı Oğuz Türkleri, yani Türkmenler teşkil etmektedir. 
Türkiye Türklerinin büyük çoğunluğu Oğuz Türkü’dür. Ayrıca, Azerbay-
can ve Türkmenistan Cumhuriyetlerinde halkın tamamına yakın kısmı 
da Türkmen’dir.

Oğuzlar, atayurt Türkistan’dan İran’a, Ortadoğu’ya, Doğu Anadolu’ya 
gitmişler; Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Türkiye Selçukluları ve Os-
manlı İmparatorluğu’nu kurmuşlardır.

Orta Doğu’da, Emevîler, Abbasîler, Tolunoğulları, İhşîdîler, Eyyubîler, 
Memlukler ve Atabeylikler önemli Türkmen devletleridir.

Türkiye, kendi hudutları dışında yaşayan Türkleri, bilhassa Osmanlı 
tebaası soydaşlarını bilmek ve onların haklarını savunmak zorundadır. 
Ne yazık ki son yüz yıllık dönemde bu hep ihmal edilmiş ve bin yıllık 
Türkmen yurtları kendi kaderlerine terk edilmiştir. Cumhuriyet döne-
minde takip edilen yanlış ve pasif dış politika yüzünden, bırakınız bu 
canlarımızla ilgilenmeyi, sayıları bile unutturulmuştur. Türkiye dışındaki 
Türklerden bahsetmenin suç sayıldığı o karanlık devir yüzünden, devlet 
kuruluşlarımız, hariciyemiz ve silâhlı kuvvetlerimiz, soydaşlarımıza 
yapılan zulümden haberdar dahi olmamıştır. 

Bugün Ortadoğu’da, İran harici 10 milyona yakın Türkmen yaşamaktadır 
(İran dahil 13 milyon). Tebliğimizdeki ‘Türkmen’kelimesini, özellikle 
Irak, Suriye, Lübnan ve Ortadoğu coğrafyasında yaşayan Oğuz Türkleri 
özelinde kullanıyoruz. 

Irak’ta Türkmen Varlığı
17 Ocak 1980 gecesinde Başbakanlıkta sabaha kadar gözyaşı dökmüş-
tüm. O dönemde Demirel Başbakan, Özal Başbakanlık Müsteşarı, ben de 
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onun Müsteşar Yardımcısı idim. Gece gündüz çalışarak ‘24 Ocak Prog-
ramı’nı hazırlıyorduk. Lâkin o gece çalışamamıştık. Çünkü Kerkük’te 
Türkmen kardeşlerimiz Albay Abdullah Abdurrahman ve T.C. vatandaşı 
Doç. Dr. Necdet Koçak, Türkiye hesabına casusluk yaptıkları iddiasıyla 
kanunsuz şekilde idam edilmişlerdi. Doç. Dr. Fazıl Demirci daha sonra 
kaçarak Türkiye’ye geldi.

Özal’ın gayretlerine rağmen Başbakan Demirel, bu konuda Irak’a bir 
veto vermeyi kabul etmedi. Hep boynu bükük bekleyen Türkmenler, 
gene kaderlerine terk edilmişlerdi. M.Ö. Orta Asya’dan Anadolu’ya ve 
Mezopotamya’ya göç eden çeşitli Türk boylarının bölgeye geldikleri 
bilinmektedir. Irak’taki 1300 yıldan fazla devam eden Türkmen varlığı 
ve bin yıllık Türk hâkimiyeti inkâr edilemez bir gerçektir. 

Müslüman Türkler, ilk olarak Emevi Valisi Ubeydullah bin Ziyad’ın 674 
yılında 2000 kişilik bir Türkmen topluluğunu Buhara’dan getirerek Bas-
ra’ya yerleştirmesiyle Ortadoğu’da görülmüştür. Daha sonra 3000 kişilik 
bir topluluk da Bağdat’ın güneyinde bulunan Bedre’ye iskan edilmiştir.

Abbasi Devleti’nin, Türkmen Ebu Müslim el-Horasanî tarafından kurul-
ması safhasında, Abbasî Ordusu’nun çoğunluğunun Türkmen olduğu ve 
bu dönemde Irak’a büyük dalgalar hâlinde Türkmenlerin geldiği görül-
mektedir. Halife Cafer’ül Mansur (754-775), Bağdat şehrini kurarken 
Türklerden oluşan askeri birlik için bir garnizon yaptırmıştır. Daha sonra 
gelen Abbasi halifeleri, siyasi ve askeri merkezlerini güçlendirerek Türk 
askerlerine büyük önem vermişler; hatta meşhur Halife Harun’ür-Reşîd 
(786-809), muhafız birliğini tamamen Türklerden oluşturmuştur. Ünlü 
Samarra şehri, Bağdat ile Kerkük arasında, Türk askerlerinin kalması için 
Halife Mu’tasım (833-842) tarafından kurulmuş ve Başkent, Bağdat’tan 
Samarra’ya nakledilmiştir (Şevket Koçsoy). Irak’ta 833-945 yılları ara-
sında her şey Türklerden sorulur olmuştur.

945 yılında Türkmen Sebutekin’in Bağdat’ı alışından sonra, 1921’e 
kadar bin yıldan fazla devam eden bir devirde -Moğol işgali dışında- 
Irak, Türkler tarafından idare edilmiş; hele ‘Kerkük-Erbil-Musul’bölgesi 
daima katışıksız bir Türk yurdu olmuştur. 
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1986’da Başbakanlık Müsteşarı olarak dünyadaki Türk nüfusu ve özel-
likle Türkiye hinterlandındaki nüfus ile ilgili çalışmalar yapıyordum. 
Milletlerarası kuruluşların istatistiklerinde Irak’taki Türkmen sayısını 
150.000 olarak görünce dehşete kapıldım. Bizim araştırmalarımıza göre 
o tarihte Irak’taki Türkmen nüfusu asgari 2 milyon civarında olmalıydı. 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiseri’ni çağırıp, böyle bir yanlışlığın 
nasıl yapılabildiğini sordum. Muhatabım çantasından, Dışişleri Bakanlı-
ğı’nın resmi yazısını çıkararak bana gösterdi. Yazıda, Irak’taki Türkmen 
sayısı 150.000 olarak bildirilmişti. Hayatım boyunca bu kadar mahcup 
olduğumu ve üzüldüğümü hatırlamıyorum. Özür dileyerek, ‘Herhalde 
bir sıfırını sehven eksik yazmışlardır’dedim.

Bu anekdot Türkiye’nin, Başbakan Erdoğan’ın ve özellikle Dışişleri 
Bakanı Davutoğlu’nun son dönemlerine gelinceye kadar, Ortadoğu’daki 
Türkmenleri nasıl ihmal ettiğinin açık bir delilidir.

Lozan Konferansı sırasında alınan bir karar gereği, Osmanlı’nın Musul 
Vilayeti’nin sosyal, ekonomik ve etnik yapısını incelemek için kurulan 
Karma Komisyon’un raporuna göre, Hıristiyanlar 7.000-8.000, Yahudiler 
1.000, Araplar 25.000, Kürtler 15.000-16.000, Türkler 15.000-16.000 
olarak gösterilmiştir. 

1957’de yapılan nüfus sayımında Irak’ın nüfusu 6.300.000, Türkmenlerin 
nüfusu -özellikle düşük gösterilerek- 500.000 şeklinde açıklanmıştır (Irak 
Planlama Başkanlığı, Sayımlar İdaresi Raporu, Bağdat 1965).

1965’te Irak Planlama Başkanlığı’nın tahminine göre, Türkmen nüfusu 
780.000 olarak açıklanmıştır.

Irak Devlet İstatistik Merkezi’nin, 1921, 1926, 1947, 1957 ve 1965 yılları 
için yaptığı tahminler sonucunda, 1988 yılında Irak nüfusu 18.100.000 
olarak bulunmuştur. Bu resmi istatistiklere göre Irak’ın etnik yapısı 
şöyledir:

Hıristiyan  546.000   % 3
 Türk  2.880.000  % 16
 Kürt 3.230.000  % 18
 Arap  11.444.000  % 63
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1987’de, İngiltere’de yayınlanan Inquiry dergisindeki bir araştırmada ise, 
Irak’ta en az 1,5 milyon Türk’ün yaşadığı vurgulanmıştır. Irak Planlama 
Başkanlığı’nın 2002 nüfus çalışmalarına göre, Irak’ın nüfusu 23-25 
milyon arasında tahmin edilmektedir. Bu durumda Irak’taki Türkmen 
nüfusun da 3.700.000 ile 4.000.000 civarında olduğu görülecektir.

Aradan geçen 10 yıldan fazla bir döneme rağmen savaş, saldırılar, açlık 
ve sefalet yüzünden Irak nüfusunun 25 milyonu geçmediği anlaşılmak-
tadır. Bu durumda Irak Türkmen nüfusunun da 4 milyondan fazla olduğu 
görülmektedir. 

Irak’taki Türkmen nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i, yani 600.000 kadarı 
36. paralelin kuzeyinde Erbil ve Süleymaniye civarında bulunmaktadır. 
Yüzde 85’i 36. paralelin altında, Kerkük, Musul, Telafer başta olmak 
üzere, Altınköprü, Leylan, Tuzhurmatu, Tavuk, Türkalan, Kifri, Kalar, 
Karatepe, Hanekin, Kızlarabat, İnceane, Mendeli, Bakuba, Kazaniye, 
Bedre ve Bayat aşiretlerinin bulunduğu yüzlerce şehir, kasaba ve köyde 
yaşamaktadır. Ayrıca, Bağdat’ın Rağibehatun, Azanniye, Meydan ve 
Fadıl semtlerinde de Türkmenlerin yaşadığı bilinmektedir.

Aslında, bütün Ortadoğu Türkmenlerine olduğu gibi Irak Türkmenlerine 
karşı da yoğun bir baskı, zulüm ve asimilasyon politikası uygulanmış; 
bu baskılar altında nesillerce yaşayan birçok Türkmen, Arap kimliğine 
girmek zorunda bırakılmıştır. Eğer Irak nüfusunun asıllarına inerek bir 
araştırma yapılacak olsa, Irak Türkmen sayısı bir misli artabilecektir.

Osmanlı Devleti’nin son istatistiklerine göre; Musul Vilayeti’nin (Musul, 
Kerkük ve Süleymaniye sancakları toplamı) yerleşik nüfus dağılımı şöyle 
idi: 140.960 Türk (% 54,8), 43.210 Arap (% 16,89), 31.000 Gayrimüslim 
(% 12,1), 23.830 Kürt (% 9,3) ve 18.000 Yezidi (% 7,0). 

Kerkük, 1300 yıllık bir Türk şehridir. 2003’teki ABD ve Peşmerge iş-
galine kadar her devirde nüfusunun büyük çoğunluğunu Türkmenler 
meydana getirmiştir. Ancak, ne yazık ki Türkiye’nin mahzun bakışları 
önünde Peşmergeler, Amerikan askerlerinin desteğinde Kerkük’te büyük 
bir tarihi ve kültürel etnik temizlik gerçekleştirmiştir. Nüfus ve tapu ka-
yıtlarından mezarlıklara kadar Türkmenleri silmek için seferber olmuşlar 
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ve yüz binlerce Kürdü kuzeyden taşıyarak Kerkük’ü bir Kürt şehri, hatta 
kurmaya çalıştıkları Kürdistan’ın başşehri olarak tasarlamışlardır. Kerkük 
petrollerini gasp etmeye niyetlenen Kuzey Irak Kürt Yönetimi’nin bütün 
bu haksız çabalarına rağmen, halen Kerkük nüfusunun yarıya yakın kısmı 
Türkmenlerden oluşmaktadır.

Kerkük nüfusu hakkında Kürtçülerin kullandığı tek kaynak, Şemseddin 
Sami’nin ‘Kamûs’ul-A’lâm’ıdır. Şemseddin Sami, bir sözlükçüdür ve 
‘Kamûs-u Türkî’adlı eseri önemlidir. Kamûs’ul-A’lam, Fransızca kay-
naklardan tercüme edilmiş önemsiz bir derlemeden ibarettir. Eserin hiçbir 
bilimsel dayanağı ve kaynağı yoktur. Şemseddin Sami de Kerkük’ü bir 
defa bile görmüş değildir.

Buna mukabil sadece şu birkaç eserde Kerkük’ün Türklüğü açıkça is-
pat edilmiştir: İslam Ansiklopedisi’nin ‘Kerkük’maddesini yazan J. H. 
Kramers, ‘Kerkük’ün birinci cihan harbinden az evvel 20.000 kadar 
tahmin edilen nüfusunun hâkim unsurunu Türkler teşkil ediyordu’diyor. 
‘Musul-Kerkük ile ilgili arşiv Belgeleri (1525-1919)’adlı eserde, ‘Kerkük 
şehrinin nüfusu çoğunlukla Türk olup en fazla Türkçe konuşulur. Bu-
nunla birlikte az miktarda Arap ve Kürt de vardır’denilmektedir. Gene, 
Doç. Dr. Nilüfer Bayatlı’nın ‘XVI. Yüzyılda Musul Eyâleti’ve Doç Dr. 
Sinan Marufoğlu’nun eserlerinde de Kerkük’ün bir Türk şehri olduğu 
kanıtlanmaktadır.

Sadece Kerkük değil, bugünlerde Kuzey Irak Kürt Yönetimi’nin merke-
zi hâline getirilen Erbil de çok eski bir Türk yerleşim bölgesidir. 1168 
yılında Türk hükümdarı Muzaffereddin Gök Börü’nün hâkimiyetine 
geçmiştir. Erbil Atabeyliği, bölgedeki çok ünlü bir Türk devleti olarak 
yıllarca varlığını sürdürmüştür.

Irak Türkleri, en fazla zulme maruz kalan ve katliama uğrayan Türk 
grupları arasındadır. 1959’da Irak’ta Cumhuriyetin ilanının 1. yıldönü-
münde yapılan kutlamalar sırasında 14, 15 ve 16 Temmuz günlerinde 
Türkmenlerin evleri ve işyerleri yağmalanmış ve çok sayıda Türkmen, 
Peşmergeler ve BAAS’çı caniler tarafından katliama tabi tutulmuştur. 
Irak Türklerinin liderleri, 1970, 1972 ve 1980 yıllarında şehit edilmiş ve 
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bu katliamlara, ne yazık ki başta Türkiye olmak üzere, her fırsatta insan 
haklarından söz eden bütün demokratik ülkeler ve BM seyirci kalmıştır.

Ayrıca çok sayıda cinayet, idam, işkence ve katliama maruz kalan Irak 
Türkleri, asla zulme baş eğmemiş ve milli kimliğini unutmamıştır. 

Suriye Türkmenleri
7. Asırdan itibaren Oğuz Boyları/Türkmen akıncılarının ve aşiretlerinin 
Suriye’de görünmeye başladığı; 10. ve 11. yüzyıllarda ise bugünkü Suriye 
topraklarına yoğun Türk göçlerinin gerçekleştiği bilinmektedir. Türkler, 
11. yüzyıldan itibaren Suriye topraklarında hakimiyet kurmuşlar ve bu 
bin yıllık hakimiyetten sonra, Osmanlı İmparatorluğu yıkılıncaya kadar 
Suriye’yi ve Suriyelileri savunmuşlardır. Atatürk, Halep’te savunma 
hattı kurmuş ve Hatay meselesiyle vefatına kadar ilgilenerek Türkiye 
toprakları içinde yer almasını sağlamıştır. 

Ben Gaziantepliyim. Büyük dayım, Reyhanlı boy beyi Mustafa Paşa’nın 
oğlu, Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’dir. Gaziantep Mutasarrıf-
lığı Halep Vilâyeti’ne bağlı olmuştur. Bugün Esad canisinin yerle bir 
ettiği Türkmen şehri Halep’in Türkiye için Gaziantep’ten, Kilis’ten ve 
Hatay’dan hiç farkı yoktur. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde başlattığım 
çalışmalar neticesinde, Halep’in asırlar boyunca bir Türk şehri olduğu 
arşiv belgeleriyle ortaya çıkarılmıştır. 

Bugün 23 milyon civarında nüfusu olan Suriye’de, 1,5 milyon Türkçe 
konuşan ve 2 milyon Türkçeyi unutmuş toplam 3,5 milyon Türkmen ya-
şamaktadır. Dilleri baskı altında unutturulmuş olan Türkmenler de Türk 
kimliklerinin şuurundadırlar. Ayrıca, kimliklerini unutmuş olan en az 3 
milyon civarında Sünni Hanefi Türk asıllı Suriyeli vardır. Merhum tarihçi 
Yılmaz Öztuna, aslında Suriye’deki bütün Hanefi Sünnilerin Türk asıllı 
olduklarını tespit etmiştir. Bu durumda, Suriye nüfusunun üçe ikisinin 
Türk asıllı olduğu anlaşılmaktadır.

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM)’ın tespitlerine göre; 
Halep, Anadolu’dan önce Türkleşen bir şehir olmuştur. 1906 yılında 
yayınlanmış olan Halep Vilayeti Salnamesi’nde yer alan Türkçe mahal-
le isimleri şunlardır: Hamidiye, Aziziye, Selimiye, Akyol, Altunboğaz, 
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Oğulbey, Badırcık, Balıbulgur, Tatarlar, Karaman, Çukurcuk, Çukur-
kastel, Hamzaköy, Hensebil, Haraphan, Şakirağa, Şahinbey, Saçlıhan, 
Farfara, Kazasker, Kilise, Küçükkilise, Mahmutbey, Müstadembey, Ha-
rundere, Almacı.

Hâlen şehir merkezinde Hüllük, Kadıasker, Hayderiyye ve Eşrefiyye 
önemli Türkmen mahalleleridir. Ayrıca, Halep bölgesinde -birçoğu ha-
rabeye çevrilmiş- 145 Türkmen köyü mevcuttur.

Şu hususu önemle vurgulayalım ki, Türkiye Türklerinin yüzde 80’lik 
kısmı Halep üzerinden Türkiye’ye girmiş ve Anadolu’ya yayılmışlardır.

ORSAM’ın Suriye Türkmenleri hakkında gerçekleştirdiği değerli araş-
tırmasında Suriye Türkmenleri köy bazına inilerek tespit edilmiştir. Bu 
araştırma sonuçları çerçevesinde Suriye Türkmenlerinin vilayetlere göre 
nüfus dağılımı şöyledir: Şam 460 bin, Halep 975 bin, Hama 350 bin, 
Humus 835 bin, Lazkiye 385 bin, Tartus 50 bin, Rakka 120 bin, Idlib 25 
bin, Dera 75 bin, Huneytra 50 bin, diğer bölgeler 175 bin olmak üzere 
toplam 3,5 milyondur.

Türk asıllı olanları Arap varsaysak dahi, bugün Suriye’de Araplardan 
sonra ikinci büyük nüfus grubu Türkmenlerdir. Suriye nüfusunun yüzde 
7’sini teşkil eden Nusayri azınlık üçüncü nüfus grubunu oluştururken (1 
milyon 600 bin civarında), Kürtlerin sayısı 1 milyonu geçmemektedir 
(Ancak, Barzani, PKK ve Esad güçleriyle işbirliği halindeki PYD Kuzey 
Suriye’de gücünün ötesinde gürültü koparabilmektedir).

Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu’nun araştırmalarına göre, Suriye’deki 
Türkmen yerleşim merkezleri şu şekilde tasnif edilmiştir: Suriye’de 
yaşayan Türkler, Halep ve Lazkiye olmak üzere iki ana bölgede yerleş-
mişlerdir. Ayrıca, Şam’da, Humus’ta ve Humus-Hama-Tartus arasındaki 
üçgende, güney Suriye’de Suveyda, Daraa, Kuneytra ve Nava bölgesi 
dahil olmak üzere diğer bölgelerde önemli bir Türkmen nüfusu vardır. 

Suriye’deki muhalefetin Özgür Suriye Ordusu’ndaki öncülüğünü Türk-
menler yapmaktadır. Türkmenlerin Fatih Tugayı, hâlen Özgür Suriye 
direnişinin belkemiğini oluşturmaktadır. Suriye halkının üç yıldan beri 
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devam eden hürriyet mücadelesinde şehit edilen 200 binden fazla Suri-
yelinin önemli bir kısmı Türkmen’dir.

Dikta yönetiminin el altından El-Kaide, IŞİD ve PYD’yi desteklediği; 
buna mukabil özellikle Suriye Türkmenleri üzerinde saldırılarını yo-
ğunlaştırdığı görülmektedir. Başta Halep, Lazkiye ve Bayırbucak Türk-
menleri olmak üzere Humus, Rakka gibi Türkmenlerin ağırlıklı olduğu 
bölgelere varil bombaları, roketler ve kimyasal silâhlarla saldırılması 
tesadüf değildir. 

Şu hususu altını çizerek belirtelim ki, Cumhuriyet tarihimizde ilk olarak 
Suriye Türkmenlerine önem verdik. Bu konuda, Türkmen meselesini 
bizzat yakından takip eden ve Türkmenlere sahip çıkan Dışişleri Baka-
nımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nu alkışlıyorum.

Lübnan Türkmenleri
Türkiye, varlığını bile bilmediği Lübnan Türkmenlerinden ilk defa 
1989’da haberdar olmuştur. Lübnan’daki Türk varlığı dört grupta top-
lanabilir:

- Akkar Türkmenleri: Kuzey Vilâyeti Akkar bölgesinde Kobayat yakı-
nındaki iki köyde yaşayan Türkmenler.

- Baalbek Türkmenleri: Doğu Lübnan’da Beka Vilayeti içinde yer alan 
Baalbek şehri çevresindeki 5 yerleşim birimi ile Hermel şehri yakınında 
Suriye sınırında bir köyde yaşayan Türkmenler (Baalbek Harabeleri 
müzesinde Türkmen varlığından söz edilmektedir).

- Girit Türkleri: Girit Adası’nın Osmanlı hâkimiyetinden çıkmasından 
sonra Girit Türklerinin katliama maruz kalması üzerine Suriye ve Lüb-
nan’a getirilen ve Trablus’ta (Lübnan) yaşayan Türklerdir.

- Beyrut’ta yaşayan Türk Vatandaşları ve Suriyeli Türkmenler.

Lübnan Türkmenleri, son yıllarda artan ilgiye paralel olarak Türkiye’ye 
yakınlık duymaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Lübnan Türkmenlerini ‘Ortado-
ğu’daki metruk ve kayıp Türkler’olarak nitelendirmekte ve Lübnan’daki 
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Türk yerleşim bölgelerini şu başlıklar altında değerlendirmektedir: Girit 
Muhaciri Türkler, Akkar Bölgesi Türkmenleri, (Kuvaşra Bölgesi Türk-
menleri, Aydamun Beldesi Türkmenleri, El Devsi Köyü Türkmenleri, El 
Dıbbebiye Köyü Türkmenleri, Meşta Hassan Köyü Türkmenleri), Baal-
bek Bölgesi Türkmenleri, (Addus Köyü Türkmenleri, Nanaiyye Köyü 
Türkmenleri, Duris Kasabası Türkmenleri, Hadidiye Köyü Türkmenleri, 
Şehemiyye Köyü Türkmenleri, Al Kaa Köyü Türkmenleri), Beyrut Bölgesi 
Türkmenleri ve Trablus Bölgesi Türkmenleri.

Sonuç olarak Lübnan’da hâlen 50 binin üzerinde bir Türk/Türkmen 
varlığı bulunmaktadır.

İran Türkmenleri
Ortadoğu’da Türk Varlığı konusundaki tebliğimizde, aslında İran’da 
yaşayan Oğuzları/Türkmenleri hariç tuttuk. Zira, İran nüfusunun ya-
rısından çoğunu teşkil eden Türklerin, başta Azeriler olmak üzere ta-
mamına yakın olan kısmı Türkmen’dir. Böyle olunca, Ortadoğu’daki 
Türkmen çerçevesini çok aşan bir analiz gerekir. Ancak, buna rağmen 
Azeri Türkleri haricindeki İran Türk ahalisinin toplamının 3 milyonu 
geçtiğini işaret edelim.

Özetle ifade edersek, İran Türkleri -ki çok büyük çoğunluğu Türk-
men’dir- üç ana bölgede yoğunlaşmaktadır: Azerbaycan (Kuzeybatı), 
Güney Kaşkay Bölgesi, Kuzeydoğu Türkmensahra ve Horasan Bölgesi.

Türkmensahra ve Horasan bölgesindeki Türk nüfusun batıda ve kuzeyba-
tıda kalan kısmı (Hazar denizine kıyıdaş ve Türkmenistan’a komşu böl-
geler) Türkmenistan Türkmenlerinin aynısıdır. Bunlara Sahra Türkmen-
leri ya da Türkmenistan Türkmenleri denilmektedir. Türkmen Türkçesi 
konuşurlar ve Sünni Hanefi’dirler. Sayıları 2 milyon civarındadır. Hazar 
sahilindeki Bender-e Torkemen şehrinden başlayıp Guryan, Gonbet-e 
Kavus şehirlerine kadar ağırlıklı bir nüfus hakimiyetleri vardır. Eski Oğuz 
boylarından Salur, İmur ve Dodurga Türklerinin bakiyesi olup bugünkü 
Göklen, Yomut ve Teke Türkmenlerinin akrabalardır.

Horasan Türkleri dediğimiz, Türkmensahra’dan doğuya doğru uzanan ve 
Meşhed’de de yaşayan Türk kitlesi ise ağırlıklı olarak Şii olup Geraylı, 
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Timurtaş, Çağatay, Celayir, Karşıkuzey, Afşar, Bayat, Ustaçlu, Ecirli, 
Kengerli, Karagözlü, Kazak gibi boy adlarına sahiptir (Prof. Dr. Aygün 
Attar ve Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya’nın eserleri).

Bunların dışında, Suudi Arabistan’da 150 bin Türk nüfusu, Mısır’da 150 
bin civarında Ariş Türkleri, Yemen’de en az 200 bin Türk, Ürdün’de çok 
sayıda Türk asıllı nüfus yaşamaktadır. Mısır nüfusunun üçte birinin, yani 
25 milyon nüfusun Türk asıllı olduğu ileri sürülmektedir.

Özetle, 2013 yılı itibariyle Ortadoğu’da (İran hariç) 10 milyona yakın 
Türk/Türkmen varlığı bulunmaktadır. Bunların tamamı da bizim eski 
vatandaşlarımızdır. Bu halis muhlis Türk varlığına Türkiye Cumhuriyeti 
olarak sahip çıkmak boynumuzun borcudur. 
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Irak Türkmenleri ve Suriye Türkmenlerinin birlikte düşünüldüğü, 
konuşulduğu böyle bir toplantıya Suriye Türkmenlerinin sorunlarını 

konuşmak üzere davet edilmiş olmaktan büyük bir onur duydum. Size 
hem kendim adına hem de Suriye Türkmenleri adına şükranlarımı 
sunuyorum.

Sizler de biliyorsunuz ki Türk dünyasında en az bilinen ve en çok zulmü 
gören grup Suriye Türkmenleridir. Irak Türkmenleri bizim ağabeyimiz, 
hocamızdır. Yaşadıkları çileyi, verdikleri mücadeleyi, birikimlerini, ör-
gütlenmelerini Suriye Türkmenleri olarak örnek alıyoruz. Böylece onlarla 
birlikte bu platformlarda konuşuluyor olmayı Suriye Türkmenlerinin 
geleceği açısından çok önemli ve değerli görüyorum.

Suriye’de bugün maalesef bir iç savaş yaşanmaktadır. Hukuki meşruiye-
tini kaybetmiş Esad rejimi var. Kendi halkını düşman gören, acımasızca 
kadın-çocuk demeden kitlece katleden bir zulüm süreci yaşanıyor. Esad 
rejimi Suriye toplumunu, vatanını ve devletini tahrip ediyor. İç savaş-
ların yaşandığı yerlerde birlikte yaşama iradesi artık imkansızlaşıyor. 
Suriye’de bundan sonra tüm farklılıkları ile birlikte yaşamak maalesef 
ortadan kalkmıştır. Suriye halkı vatanını bu zalim yönetimden kurtarmak 
için ayağa kalkmış, canını malını ortaya koymuş, bir varlık mücadelesi 
vermeye çalışmıştır. Suriye’de yaşanan bu insanlık dışı, zamanın ruhuna 
uymayan bu vahşetin en büyük mağduru maalesef Türkmenlerdir. Sa-
vaş Türkmenlerin bölgesinde cereyan etmektedir. Humus’ta, El Dara-
da, Halep’te, Bucak bölgesinde yaşanan çatışmaların tamamı Türkmen 
bölgesindedir ve muhatap Türkmenlerdir. Türkmen topraklarını kontrol 

Mehmet Şandır

Dünden Bugüne Suriye Türkmenleri
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altında tutabilme savaşı verilmektedir. Bunun örneğini Kerkük’te Irak’ta 
sizler yaşadınız, ama şimdi bu konuda hiç hazırlığı olmayan, önceden 
örgütlenme deneyimi olmayan Suriye Türkmenleri o vahşi savaşın mu-
hatapları olarak yok edilmeye çalışılmaktadır.

Suriye’de verilen mücadele bizim için bir vatan müdafaasıdır. Özgürlük 
ve onur mücadelesidir. Hem özgürlüğümüzü kazanacağız hem de Türk-
men olma onurunu yaşamanın ve gelecek nesillere intikal ettirmenin 
mücadelesini vereceğiz. Kayıplara dair büyük rakamlar var. Rakamlar 
muhtelif olduğu için ne kadar insan yaşamını kaybetti ne kadarı toprağını 
boşaltmak zorunda kaldı bunu söylemek mümkün değil. Ama bildiğimiz 
bir şey var. Ben Suriye Türkmenlerinin yoğun yaşadığı Bayır-Bucak 
Türkmenlerindenim. Akrabalarım orada yaşıyor. Biraz sonra size hitap 
edecek olan Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Abdurrahman 
Mustafa, Halep Türkmenlerindendir. Dolayısıyla buralarda yaşanan 
vahşeti bizzat ailelerimizin yaşadıklarından aktarıyorum ki, şu anda 
Türkmenlerin ezel ebet yurtları bildikleri toprakları terk etmek zorunda 
kaldılar.

Irak Türkmenlerinin mücadelesinin önemli bir sonucu o toprakları büyük 
oranda terk etmemeleri olmuştur. Ama bu Suriye’de farklı olmuştur. Su-
riye’de artık iç savaş Türkmenlerin var olma mücadelesini çoktan aşmış, 
Türkiye’nin milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Sayın Başbakanın da 
ifadesiyle Suriye bizim iç meselemizdir derken çok erken söylemesine 
rağmen doğru söylemiştir. Ama gerekeni yapabildik mi? Buna cevaben 
müsaade etmediler diyelim. Bu oyunun sahibi olan küresel güçler Suri-
ye’deki Türkmen varlığını toprağıyla ve insanıyla korunmasına müsaade 
etmediler. Bugün Suriye’de özellikle Halep, Bayır-Bucak, Humus böl-
gesinde yaşayan Türkmenler topraklarını, köylerini terk edip Türkiye’ye 
Lübnan’a başka ülkelere sığınmak mecburiyetinde kaldılar.

Sonuç Türkmenler açısından çok acı bir durumdur. Onun ötesinde Tür-
kiye’nin milli güvenliğini, iç birliğini sağlayabilmek ve koruyabilmek 
açısından çok sıkıntılı bir sonuç ortaya çıkmıştır. Suriye’de yaşanan 
hadiseleri hangi yönüyle tartışırsak tartışalım esas sonuç Türkiye’nin 
geleceğinde hem toplumsal birliğini hem de toprak bütünlüğünü koru-
ması açısından bir milli güvenlik problemi haline gelmiştir.
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Suriye’de yaşanan bu hadiselerin bu kadar uzun sürmesinin nedenlerini 
sorgularsanız şu sonucu görürsünüz. Yaşanan bu hadiselere yönelik planı 
Türkiye’yi yönetenlere kabul ettirmeyi amaçlayan hain bir planla karşı 
karşıya kalmamızdır. Suriye’de olaylar başladığından bu yana Türki-
ye’de milli birlik ve beraberliğimiz konusunda verilen tavizler özellikle 
etnik bölücülüğün terör düzleminden siyaset düzlemine taşınmış olması 
geleceğimiz açısından çok önemli bir sonuçtur. Türkiye’nin gücü milli 
birlik içinde olmasından geçmektedir. Türkiye’nin gücü bu topraklarda 
yaşayan insanların tüm farklılıklarına rağmen bir ortak kimlikle yaşa-
masından geçmesidir. Biz birlik olursak Irak Türkmenliği’ni kurtarırız, 
Suriye Türkmenliği’ni kurtarırız.

Suriye bir devletti ama bu iç savaştan sonra devlet olma özelliğini kay-
betmiştir. Her yüzyılın ilk çeyreğinde olduğu gibi küresel güçler yine 
dünyayı yeniden paylaşmanın planlarını yaptılar ve bunu bizim coğraf-
yamızda uygulamaya başladılar. Bundan önceki yüzyılın ilk çeyreğinde 
bizatihi kendileri gelerek bunu uygulamaya çalışmışlardı. 1815 Viyana 
Kongresi’nde yine Türklerle ilgili Şark meselesini başlatmışlardı. Ver-
dikleri karar, 19. yüzyılın sonuna kadar Türkler Avrupa’dan çıkarılacaktır 
kararıdır, Şark meselesidir. Gerçekten 1918’e geldiğimizde Balkanlar’da 
en az dört milyon Türk insanı telef edilerek, toprakları ellerinden alı-
narak koca Balkan yurdu Tük yurdu olmaktan çıkarıldı. 20.yüzyılın ilk 
çeyreğinde de bunu bize Sevr Antlaşması ile yaptılar. Sevr Antlaşması 
ile burada egemen, bağımsız bir devlet yaşatabilmek mümkün değildi. 
O günün uygulanamayan iki projesi var: biri Ermenistan diğeri Kürt 
devleti kurmak.

Yeni bir yüzyılın ilk çeyreğindeyiz ve Suriye’de, Irak’ta, Türkiye’de yaşa-
nan hadiseleri birlikte değerlendirdiğimizde geçen yüzyılda yarım kalmış 
projenin tamamlanmak istendiğini görürüz. Bu sebeple Türkiye’nin bu 
iki komşusunda yaşanan olayları kendi iç meselesi görerek, Türkmenler 
üzerinde sorumluluk hissetmesini çok değerli ve önemli buluyorum.

Suriye benim konum lakin Irak’la beraber Ürdün’ü de ayrı tutmak doğru 
olmaz. Biliyorsunuz Ürdün’de de çok sayıda Türkmen var. Bakınız bu 
bölgede söylenen Türkmen nüfusu ile ilgili bilgilerin hepsi eksik. Sayın 
bakanım telafi etmeye çalıştı, bir misli daha var dedi. Biz burayı 868 
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yılından itibaren yönetiyoruz. 1200 yıla yakın bir süre içinde peki nere-
de kaldı bizim insanımız? Bu açıdan Irak için bahsedilen 800 bin sayısı 
kesinlikle yanlıştır. Ben Suriye’yi biliyorum. Barış zamanlarında, güçlü 
bir Türkiye’nin olduğu bu bölgede yaşayan nüfusun yarısı inanınız ki 
Türkmen’dir. Bakıyorsunuz Meclis Başkanı Mahmut el Abraş’ın kendisi 
Özbek, karısı Türk. Beşar Esad’ın eşi Türk kökenli. Yani Suriye’de barış 
zamanında her yetkili kendini Türklükle ve geçmişte Osmanlı ile bir bağ 
kurabilmek gayretinde olduğunu bizatihi ben gördüm. Sayın Başbakan da 
haklı olduğumu belirtti, Türkiye bu coğrafyaya barış projeleri ile gelirse 
bu insanların hepsi Türk olur. İşin özü budur.

Değerli arkadaşlar Türkiye’mizin bir yanlışı var. Bu coğrafyanın tama-
mı bizim, bin yılı aşan süredir yönetmişiz. 10 milyonun üzerinde bize 
mensubiyet duyan devasa bir nüfus bulunmaktadır. Mısır’ın bugün dahi 
aristokrasisinin Türk kökenli olduğu söylenmektedir. Suriye’deki Türk-
men yerleşimini siyasi veya fiziki bir olay olarak değerlendirmekten çok 
ilahi bir olay olarak görmek lazımdır. Maide Suresinin 54. Ayetinde de 
belirtildiği üzere Türk milletine büyük bir ilahi görev bahşedilmiştir. 
Ayetler ve hadisler bunu içermektedir. Bu hadis ve ayetler yorumlan-
dığında Türkler ve Türkmenler olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani biz bu 
coğrafyaya ilahi bir misyonla geldik. 1000’li yıllarda bu bölgeye gel-
dik. Ondan sonra Türk asırları başladı, örneğin Selahaddin Eyyubi’nin 
dönemi Türk asrıdır. Kendisi Türk-Arap-Kürt olabilir ama Türk devleti 
içerisinde bir büyük liderdir.

O günden bu yana bu coğrafyada Türkmenler kendi kanlarını bu ilahi 
görev uğruna akıtmışlar ve bölgeyi yönetmişlerdir. Şimdi 1918’den bu 
yana yeni bir süreç başladı. Bu coğrafya’nın Türk karakterini ortadan 
kaldırma projesi. Yeni bir yüzyılın ilk çeyreğinde biz Suriyeli Türkmenler 
onurumuzu ve gururumuzu kurtarma mücadelesi veriyoruz.

Ortadoğu bölgesini iyi analiz etmek gerekir. Burası ana kıta dediğimiz 
Avrupa, Asya ve Afrika’nın merkezidir. Bu coğrafya tarihin tüm dönem-
lerinde çok değerli ve önemli olmuştur. Bu coğrafyayı kontrol altında 
tutmadan hiçbir dönemde, hiçbir devlet küresel güç olamamıştır. Şimdi 
eski küresel güç merkezleri yeni güç aktörlerine karşı bu coğrafyayı ele 
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geçirebilmek için Müslüman’ı Müslüman’a kırdırtma çabasına girişmiş-
lerdir. Büyük Ortadoğu Projesi dediğimiz projenin bu coğrafyanın doğal 
kaynaklarını, jeopolitiğini kontrol altında tutabilmek için küresel güçlerin 
giriştiği mücadele olduğunu bilmeliyiz. Ne yazık ki bu savaş Müslüman 
kanı akıtılarak bizim üzerimizden yapılıyor. Bunu durdurmak mecburi-
yetindeyiz ve bunu durduracak güç de Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. 
Suriye Türkmenleri olarak biz bu mücadelenin en ön safında, bir amaç 
uğruna, kendi topraklarımızı ve köyümüzü korumak adına yer alıyoruz. 
Bin yıldır biz bu topraklarda, burayı vatan bilerek yaşıyoruz.

Değerli katılımcılar, Halep’i çok konuşuruz, Lazkiye’yi çok konuşu-
ruz ama Humus’u az konuşuruz. Humuslu bir Arap yazarın ifadesiyle 
söylüyorum, “Humus sokaklarında bir kişi Türkçe bilmiyorsa, bakınız 
o Humus’lu değildir’’derler. Humus bu açısıyla Halep’ten daha çok 
bir Türkmen şehridir. 800 bine yakın Türkmen yaşamaktadır. O kadar 
stratejik bir yerdedir.

Ortadoğu karakteri diye Cengiz Çandar’ın bir ifadesi var. Ortadoğu 
kendi coğrafi özelliklerini bir karaktere dönüştürmüştür. Bu coğrafyada 
milletleşmek mümkün değildir. Düşünmeniz açısından söylüyorum, ben 
ilim adamı değilim Araplık bir millet adı değildir. Araplık bir ırk adıdır. 
Osmanlı’nın da burayı milletleştirme gibi bir amacı da olmamıştır. Bu 
coğrafyada farklılıkları birleştirerek birlikte yaşamak planlanmıştır. Eğer 
farklılığınızı yaşatamıyorsanız yok olursunuz. Farklılığın biri dildir. 
Diğer güçler buna önem vermişlerdir. Bakınız Marunilerin arkasında 
Fransızlar, Dürzilerin arkasında İngilizler vardır. Nusayrilerin arkasında 
Ruslar vardır. Bin yıl önce de böyleydi bugün de böyle. Bugün varlığınızı 
devam ettirebilmeniz için farklılığınızı devam ettirmeniz gerekir. Yani 
bunu da bir dış güce dayandırarak devam ettirmelisiniz. Türkiye bu coğ-
rafyada Türklerin olduğunun şimdi farkına varıyor. Oradaki Türkmenler 
bin yıllık faturayı ödüyorlar. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti Devleti-
ni yönetenler, kendi içimizde huzurla yaşayabilmemiz için dışarıdaki 
Türklere ve Türkmenlere sahip çıkmak zorundadırlar. Suriye, Mısır, 
Irak, Ürdün Türklüğü’nü yaşatmak mecburiyetindeyiz. Bu hiç kimseye 
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düşmanlık değildir. Tarihimizin hiçbir döneminde biz ırkçılık yapmadık, 
insana Yaradandan ötürü hizmet etmeyi ibadet olarak görmüş bir milletiz.

Son olarak Suriye Türkmen Meclisinin beyanını okuyarak sözümü bitir-
mek istiyorum. Suriye Türkmen Meclisi 9-10 Mayıs tarihlerinde ikinci 
milli kongresini yapacak. Yani sizlerin tecrübelerinden faydalanarak biz 
meseleyi bir milli meclis kurarak çözmeye çalışıyoruz. Büyük Atatürk’ün 
milli mücadelesini örnek alarak yapmaya çalışıyoruz. Eğer Suriye kurtu-
lacaksa milli mücadele ile kurtulacaktır. Suriyeli Türkmenler varlıklarını 
kurtaracaklarsa böyle kurtaracaklar diye ümit ediyoruz. 

Suriye Türkmen meclisinin bildirisi uzun bir bildiridir bu yüzden kısalta-
rak okuyacağım. “Suriye Türkmenleri olarak tüm dünyaya haykırıyoruz. 
Suriye vatanımızdır ve bölünmez bir bütündür. Suriye’deki değişim bir 
onur ve özgürlük mücadelesidir. Onur ve özgürlük mücadelemiz bütün 
Suriye vatandaşlarının eşit hak ve özgürlüklerinin garanti altına alındığı, 
demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının egemen olacağı yeni 
bir Suriye Devleti içindir. Savaş hatlarının ön saflarında yer aldığımız 
gibi, yeni Suriye Devleti inşasında da asli kurucu unsur olarak yerimizi 
alacağız ve bunun mücadelesini veriyoruz”.

Onur ve özgürlük savaşında hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi 
saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bizi buraya davet ettiğiniz ve bu im-
kanı verdiğiniz için, ayrıca düzenleyen arkadaşlarıma, kurumlarımıza 
ve dinleyen siz katılımcılara Suriye Türkmenleri adına şükranlarımı 
sunuyorum. Teşekkür ederim efendim.
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Giriş

Prof. Dr. Mahir Nakip

Başlangıcından Günümüze 
Türk Hükümetleri ve Irak Türkleri

Osmanlı Devletinin yükselişi, Kanuni’den sonra duraklamaya 
başlamış, bunun doğal bir sonucu olarak gerileme sath-ı mailine 

girmiştir. Çöküşü ise iki yüzyıl sürmüştür. Bu çöküş her yönüyle sancılı, 
olaylı ve kanlı olmuştur. Askeri çöküşün en bariz göstergesi olarak üst 
üste gelen yenilgileri, siyasi çöküşün göstergesi olarak da tutarsız siyasi 
kararları ve sık sık tekrarlanan Sadrazam azillerini gösterebiliriz. Bu 
çöküş sadece Anadolu’da değil, bütün Osmanlı topraklarında sancılara 
sebep olmuştur. Kuzey Afrika yenilgileri, Balkanlar faciası, Şam olayları 
ve Yemen dramı bu sancıların bir kısmını oluşturur. Özellikle Irak 
topraklarından çekilmenin sancıları Cumhuriyet dönemine kadar sürmüş 
ve nihayet Lozan Anlaşması’ndan iki sene sonra 1926 yılında Ankara 
Anlaşmasıyla netlik kazanmıştır. Netliğe rağmen bu bölgelerde sancılar 
devam etmiştir. Mesela Bosna-Hersek’te, Kosova’da ve bugün de Irak’ta 
meydana gelen siyasi çalkantılar Osmanlı’nın dağılış sancılarının bir 
devamı niteliğinde görülebilir.

Lozan Görüşmeleri sırasında Türk Murahhas Heyeti Başkanı İsmet Paşa 
güçlü delillerle İngiliz Murahhas Heyeti Başkanı Lord Curzon’un karşı-
sına çıkmıştır. Türk tarafının argümanlarını iki başlık altında toplamak 
mümkündür. İlki, Musul vilayetinin Himrin Dağlarına kadarki iklim ve 
coğrafi karakteri, Anadolu’nun bir uzantısı niteliğindedir. İkincisi de bu 
bölgede yaşayan nüfus, Güneydoğu Anadolu’da yaşayan nüfusun aynı 
etnik özelliklerini taşımaktadır. Ancak, mutabakatın sağlanamaması, daha 
doğrusu güçlü olan İngiliz tarafının daha baskın olması üzerine, Musul 
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Meselesi, Milletler Cemiyeti’ne havale edilmiştir. Şeyh Sait isyanının 
bu dönemde patlak vermesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin büyük ölçüde 
terhis edilmesi, Kurtuluş Savaşı’nı yürüten üst düzey subayların emek-
liye ayrılarak siyasete atılmaları ve İngilizlerin siyasi ve askeri olarak 
daha güçlü ve nüfuzlu olmaları Musul meselesinde Türkiye’nin geri 
adım atmasına sebep olmuştur. Neticede 1926 yılında imzalanan Ankara 
Anlaşması ile bugünkü sınırlar belirlenmiştir. 1926 Anlaşmasında Irak’ta 
yaşayan Türkmenlerin haklarını koruyabilecek ya da onların kendi dille-
rinde eğitim görmelerini sağlayabilecek hiçbir maddenin bulunmaması, 
bu anlaşmanın sadece bir sınır anlaşması olmasına bağlanmaktadır.

Bu çalışmamızda, CHP’den başlayarak (daha çok iktidar ya da iktidar 
ortağı olmuş) Türk siyasi partilerinin Irak Türkleriyle ilgili görüş, beyanat 
ve uygulamalarını gözden geçirmeye, incelemeye ve değerlendirmeye 
çalışacağız. Malzeme olarak da, bu partilerin iktidarları sırasında ya da 
muhalefette oldukları dönemlerde Irak Türkleri konusundaki icraatları, 
aldıkları kararları ve verdikleri demeçleri kullanacağız. Bu çalışmaya 
Adalet ve Kalkınma Partisi’ni ve iktidarını dahil etmedik. Çünkü, bu 
makale kaleme alındığında partinin iktidar süreci devam etmekte olup, 
henüz bitmemiştir. Ayrıca, AKP’nin iktidara gelişinden makalenin ya-
zılış tarihi arasındaki süre içerisinden Türkmenlerle ilgili cereyan eden 
gelişmeler o kadar fazla, derin ve önemli ki ayrı bir makale olarak ele 
alınmasını gerekli kılmaktadır. 

1960 Yılına Kadarki Dönem
Ankara Anlaşmasının imzalandığı tarihe kadar neredeyse her gün Türk 
basınında Musul ya da Kerkük’le ilgili bir haber ya da bir yazı yer alır-
ken, Ankara Anlaşmasından sonra bu haber ve yorumlar çıkmamaya ya 
da yapılmamaya başladı. Yani, sansüre tabi tutuldu. Musul ve Kerkük 
konusunda Yakup Kadri, Falih Rıfkı, Yunus Nadi ve Ahmet Ağaoğlu 
gibi muteber yazarlar hararetli ve hamasetli yazılar yazarken, kalemleri 
artık yazmaz olur. Aslında bu sansür sadece Irak Türkleriyle ilgili haber 
ve yorumları kapsamıyordu. Yasak bütün Türk coğrafyasını kapsayacak 
kadar genişti. Türkiye dışında yaşayan Türk toplulukları ile ilgilenmemek 
devrin iktidar partisi olan CHP’nin dış politikasının bir parçası haline 
gelmişti. Atatürk’ün vefatından sonra bu politika, CHP’nin önemli bir 
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ilkesi haline gelmiş ve iktidarı Demokrat Partisi’ne devredene kadar katı 
bir şekilde devam etmiştir. Bu tarz-ı siyasete bakarak CHP’nin Türkiye 
dışındaki Türkleri dışladığı anlamı çıkarılmamalıdır. Bunu CHP’nin dış 
Türklerle ilgilenmeyi, o ülkenin içişlerine karışma olarak nitelendirme-
sinden kaynaklandığını söylemek daha doğrudur. Bu politikayı “yurtta 
sulh, cihanda sulh” ilkesinin bir türü ya da bir uzantısı olarak görmek 
yanlış olmaz. Aslında her ne kadar Irak Türkleri, CHP’nin programının 
dışında kalmışsa da, o yıllarda CHP’nin tartışmasız lideri olan İsmet 
İnönü’nün ilgi alanı içinde kalmıştır. Özellikle Cumhuriyetin ilk yılla-
rında Kerkük’ü işgal eden İngiliz yetkilileri ile anlaşamayan ve Türki-
ye’ye iltica etmek zorunda kalan Salih Neftçi ve aile fertleriyle çok iyi 
ilişkiler kurduğu ve onlardan Kerkük konusunda sürekli bilgiler aldığını 
bilmekteyiz. 

Demokrat Partisi’nin iktidara gelmesiyle Türk dış politikasında değişik-
likler olduğunu gözlemek mümkündür. Demokrat Parti’nin liberalleşme 
politikası, bir yandan ABD’ye yaklaşmayı getirdi diğer yandan da Avrupa 
ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kurulmasını sağladı. Ancak, Sovyetler 
Birliği ile mesafeli politika da gözden kaçmamaktaydı. Buna rağmen 
dış politikada dış Türkler konusunda izlenen politika, CHP zamanınkine 
nazaran çok farklılaşmadı. Özellikle Irak Türkleri konusunda takip edilen 
siyaset 1958 yılına kadar aynı minval üzere devam ettiğini söylemek 
mümkündür. Nitekim 9 Ocak 1955 günü özel bir uçakla Kerkük’e gelen 
devrin Başbakanı Adnan Menderes, petrol şirketinde ikili bir anlaşmayı 
imzaladıktan sonra uçağıyla tekrar Türkiye’ye döner. Kerkük’te hiçbir 
Türkmen’le görüşmez, ayrıca çok az Türkmen’in bu ziyaretten haberi 
olur. 

Diğer yandan Türk basınında da haber dikkatli bir şekilde verilir. Yani 
basında sansürün devam ettiğini görüyoruz. Mesela, 1956 yılında “Tarih 
Dünyası” adı altında yayınlanan bir derginin Irak’a ayrılan üçüncü sayı-
sında 12 makale yer almaktadır. Bu makalelerin hiç birisi Türkmenlerle 
ilgili olmazken, hiçbirisinde de Türkmenlerle ilgili en ufak bir bilgiye 
rastlanmamaktadır.1 Bu sayıda o devrin İstanbul Valisi ve Belediye Baş-

1  Mahir Nakip, “Bir Derginin Düşündürdükleri”, Kardaşlık, yıl 4, sayı 16, Ekim-Aralık 2002, s.26-
27
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kanı olan Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay 1954 yılında Irak’a gerçek-
leştirdiği gezisini anlatırken Türkmenlerden hiç söz etmemektedir. Ali 
Genceli adında bir başka yazar ise “Modern Irak Edebiyatı” hakkında 
bilgi verirken 14 Iraklı edipten söz eder. Bu ediplerin çoğunluğu Arap 
olmakla birlikte, içlerinde Kürt ve Hıristiyanlar bile vardır. Ancak Türk 
yoktur. Kuşkusuz ki bu bir tesadüf olmayıp, Irak yönetimini rahatsız 
etmemek için o devirde alınmış bir önlem olarak telakki edilmiştir.

14 Temmuz 1958 yılında Irak’ta Kral Faysal’ın kanlı bir şekilde dev-
rilmesi, Türk hariciyesinin dikkatini çekmiş ve gelişmelerle yakından 
ilgilenmek zorunda kalmıştır. Sovyetler Birliği’nde uzun yıllar eğitim 
gören Molla Mustafa Barzani,2 Kremlin’in ve Irak Komünist Partisi’nin 
desteğiyle Kerkük’ten Süleymaniye şehrine geçer ve burada Kerkük’ün 
Kürdistan’ın kalbi olduğunu söyler. Bundan ciddi rahatsızlık duyan 
Türkmenler, şikayetlerini ilgili mercilere iletirler. Kerkük’te bazı üzücü 
hadiseler olur ve neticede Türkmen asıllı Jandarma Komutanı Albay 
Hidayet Aslan kalp krizi sonucu vefat eder. Bunun üzerine olaylar büyür 
ve Türkmenlerle Kürtler arasında meydana gelen ufak tefek hadiseler 
Türk basınına yansır. Böylece takriben 34 yıl sonra Türk basınında Türk-
menlerle ilgili bir habere rastlanır. 

Bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı Bağdat’taki Elçiliği vasıtasıyla 
Irak Hükümeti’nden bir açıklama ister; Irak Dışişleri Bakanı Abdulcebbar 
Cömert de Bağdat Büyükelçimiz Behçet Türkmen’i 8 Kasım 1958 günü 
kabul ederek, Kerkük olayları hakkında kendisine izahat verir. Türk Dı-
şişleri Bağdat’a bir muhtıra göndererek Irak’ın dikkatini çeker ve olayın 
Türk-Irak dostluğu çerçevesinde halledilmesini talep eder. General Kasım 
meselenin önemini idrak ederek Türk Büyükelçisini bizzat kabul eder 
ve kendisiyle kısa bir görüşme yapar.

Türkiye’de tahsil görmekte olan Kerküklü öğrenciler ise dönemin Cum-
hurbaşkanı Celal Bayar, Meclis Başkanı Refik Koraltan ve Başbakan 
Adnan Menderes’e Türk basınında da yer alan bir telgraf yollarlar. 13 
Kasım 1958 günkü Türk gazetelerinde Irak’tan sınır dışı edilen Nizâ-

2  Bugün Irak’ta faaliyet gösteren Kürdistan Demokratik Partisi’nin kurucusu ve Mesut Barzani’nin 
babasıdır.
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mettin Neftçi’nin önemli ifşaatları yer alır. Neftçi, ihtilalin ilk günlerinde 
bazı Türk düşmanlarının Türkleri yok etmek için sinsi bir faaliyete giriş-
tiğini, Irak’ın en seçkin 400 Türk aydının ismini ihtiva eden bir listenin 
Komünistler tarafından General Kasım’a verilerek, bunların imhasının 
istendiği, fakat Kerkük İkinci Ordu Komutanı General Nâzım Tabakça-
lı’nın sayesinde bu soydaşlarımızın hayatının kurtarıldığını söyler. 

Kerkük olayları hakkında izahat vermek üzere merkeze çağrılmış olan 
Bağdat Büyükelçimiz Fuat Bayramoğlu, Fatin Rüştü Zorlu ile üç görüşme 
yapar. Elçi gerekli talimatı aldıktan sonra Bağdat’a dönerek Türk hükü-
metinin taleplerini Kasım’a bildirir. Büyükelçi, aynı zamanda Başbakan 
Adnan Menderes’ten Kasım’a bir mesaj da götürmüştür. 

Bu kadar açık emarelere rağmen ne Irak Devleti ne de Türk Hükümeti 
bir tedbir alır. 14 Temmuz 1959 günü Cumhuriyetin kuruluşunun ilk 
yılında Kerkük’te olaylar baş gösterir. Kutlamalar sırasında belirsiz bir 
kurşun patlaması ile Türkmen kahvelerine saldırı düzenlenir ve Komünist 
Partisi ile işbirliği içerisinde olan Kürdistan Demokratik Partisi militan-
ları planlı bir şekilde Türkmen mahallelerine saldırarak Türkmenlerin 
ileri gelenlerini tutuklarlar ve 28 Türkmen’i hunharca katlederler. Türk 
basınında Katliamla ilgili ilk haber 20 Temmuz 1959 günü “Hürriyet” 
ve ”Milliyet” Gazetelerinde yer alır. Ertesi gün hemen bütün Türk gaze-
telerinde manşet katliamla ilgiliydi. Olay birkaç gün manşette kalmıştır.

Katliam hadisesine bakıldığında anlaşılıyor ki Türkiye; hükümetiyle, 
basını ve radyosu ile ilk günlerde Kerkük Katliamı’nın tam derinine 
inememiş ve yakından takip edememiştir. Nitekim haberler hep dış kay-
naklardan alınmıştır. İlk günlerden itibaren Suriye, Mısır ve İngiltere’nin 
Kerkük Katliamı ile daha yakından ilgilendikleri bir gerçektir. 

Katliam haberleri Türkiye’ye 19 Temmuz’da gelmeye başlamıştır. İsviç-
re’den o akşam dönen Dışişleri Bakanı Fâtin Rüştü Zorlu, havaalanından 
doğruca makamına gitmiş ve Irak’tan gelen resmi haberler üzerinde gece 
geç saate kadar çalışmıştır. İki gün sonra F. Rüştü Zorlu, Irak’ın Ankara 
Büyükelçisini kabul ederek kendisinden teminat almıştır. 
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Kerkük olayları hakkında izahat vermek üzere merkeze çağrılan Bağdat 
Büyükelçimiz Fuat Bayramoğlu, Fatin Rüştü Zorlu ile görüşür. Büyükel-
çi, gerekli talimatı aldıktan sonra Bağdat’a dönerek Türk hükümetinin 
taleplerini Kasım’a bildirir. Büyükelçi, aynı zamanda Başbakan Adnan 
Menderes’ten Kasım’a bir mesaj da götürür. 25 Temmuz 1959 günü Türk 
Dışişleri şu bildiriyi yayınlar:

“Kerkük’te bazı müessir hadiseler vukua geldiği ve bu arada maateessüf 
otuza yakın Irak vatandaşı soydaşımızın öldüğü malumdur.

Bağdat Büyükelçimiz vakadan haberdar olur olmaz aldığı talimata im-
tisalen, Irak Dışişleri Bakanı nezdinde gerekli teşebbüste bulunmuştur.

Ayrıca geçen Cumartesi günü 11.30’da Dışişleri Bakanımız tarafından 
kabul edilen Irak’ın Ankara Büyükelçisi de aynı şekilde ifadelerde bu-
lunmuş ve teminat vermiştir.

Bu müessif hadise karşısında gereken ciddi teşebbüsleri yapmış bulunan 
hükümetimiz, Birleşmiş Milletler Anayasası’na mugayir olan ve onun 
tarafından mahkum edilmiş bulunan bu hareketin Irak Hükümeti tara-
fından ifade edildiği veçhiyle önlenip tekerrürüne mani olunabileceğini 
istemektedir.”

28 Temmuz 1959 tarihinde General Kasım düzenlediği basın toplantı-
sında Kerkük Katliamı’nı tertipleyenleri şiddetle takbih ederek, bu gibi 
kimselerin 14 Temmuz günü aynı şeyi Bağdat’ta, Semava’da da yapmak 
istediklerini bildirmiş, ancak olayların güçlü Irak ordusunun gayretle-
riyle önlendiğini kaydetmiştir. Kerkük’te Türklere yapılan hareketlerin 
dünyanın en alçak cinayeti olduğunu, Faşistlerin dahi bu şekilde vahşi 
hareketlerde bulunmadığını ifade edip, cebinden Kerkük’te hadiseler 
sırasında çekilen resimleri gazetecilere göstermiştir. Bu davranış gös-
teriyor ki, Türkiye tepki gösterince Irak yetkilileri bunu dikkate almak 
zorunda kalabiliyorlar. 

1960–1980 Arası…
Türkiye’de 1960 ihtilali sonrası dönemde Irak Türklerinin durumu yine 
rafa kaldırılır. Bu arada 1963 yılında iktidarı General Kasım’dan kanlı 
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bir şekilde ele geçiren Abdüsselam Arif, Türkmenlerin itibarını geri 
verir ve Kerkük Katliamına adı karışan Komünist Kürtlerin bir kısmını 
Kerkük’te halkın önünde idam eder. Türkiye, idamlarla ilgili hiçbir fikir 
beyan etmez. Bu arada Türkmenler Irak’ta varlık göstermeye başlarlar. 
Bağdat’ta Türkmen Kardaşlık Ocağı’nı kurarlar, Kardaşlık adında Türkçe 
ve Arapça bir dergi yayımlamaya başlarlar ve çok sayıda genci yüksek 
tahsil için Türkiye’ye yollarlar. 

Türkiye’de Adalet Partisi’nin kurulmasıyla yeni bir siyasi dönem başlar. 
Süleyman Demirel bu partiye başkan seçildikten sonra, 10 Ekim 1965’de 
yapılan genel seçimlerde partisi, yüzde 53 oy alarak tek başına iktidar 
olur. Hükümeti kuran Demirel 1967 yılında Irak’a resmi bir gezi düzenler. 
22 Ekim 1967 günü Kerkük’ü ziyaret eder ve şehir sokaklarından geçe-
rek Türkmen halkını selamlar. Bu olay, Türkmenler arasında müthiş bir 
heyecan yaratır. Kurbanlar kesilir, törenler düzenlenir, hoyrat ve türküler 
yakılır. Aynı yıl devrin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da Kerkük’e gelir. 
Bu ziyaretlerin neticesinde Türkmenlerin bir süre rahatladıklarını gör-
mek mümkündür. Türk basınında tek-tük Irak Türkleri hakkında haber, 
yorum ve incelemeler yayınlanır. Yani, 40 yıla yakın devam eden sansür 
kalkar. Türkiye’de tahsile gelen Türkmen öğrencilere sınırlı miktarda 
burs bile tahsis edilir.

17 Temmuz 1968 günü kansız bir darbeyle Baas Partisi iktidarı ele geçirir. 
Ahmet Hasan El-Bekir Cumhurbaşkanı olur. 24.01.1970 günü Irak Dev-
rim Komitesi Başkanlığı Türkmenlere kültürel haklarını verir. Bu haklar 
Türkçe okul açma, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Türkmen Eğitim 
Müdürlüğü kurma, Türkmen Edebiyatçılar Birliği’ni oluşturma ve Kültür 
Bakanlığı’na bağlanma, haftalık ve aylık Türkçe yayın yapma ve Kerkük 
televizyonunda Türkmence programları çoğaltma gibi konuları kapsar. 
Bir süre sonra, Türkiye’nin Kerkük’te bir kültür merkezi açmasına izin 
verilir. Türkmenler ve Türkiye tarafından memnuniyetle karşılanan bu 
hakların verilme sebebi, Birleşmiş Milletlerin 01 Nisan 1960 tarihinde 
yürürlüğe koyduğu ırk ayrımcılığı konusundaki uluslararası belgeye 
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Irak’ın da imza atmış olmasıdır.3 Nitekim çok geçmeden bu hakların 
önemli bir kısmı geri alınır ve açılan okullar kapatılır. 

Bu arada Irak’ta Kerkük’le ilgili önemli bir gelişme meydana gelir. Ekim 
1970 tarihinde Baasçı Bağdat yönetimi ile Kürtler arasında varılan anlaş-
maya göre, Kürt özerk bölgesinin sınırlarını tespit etmek için, plebisite 
başvurulması gerekiyordu. Kerkük iki kesim arasında ihtilaf konusu idi. 
Bir taraftan Molla Mustafa Barzani Kerkük’ün Erbil yolu üzerindeki 
Rahimava, Molla Abdullah Tepesi, İskan ve Şorca mahallelerine Kürt 
yerleştirirken, Baasçılar da Bağdat yolu üzerindeki El-Hürriye, El-Ka-
rama, El-Baas ve El-Kudus mahallelerini oluşturarak güneyden binlerce 
Arap’ı Kerkük’e taşıyordu. Baas-Barzani çekişmesinin yoğunlaştığı bu 
dönmede, Kerkük’te Türkmenlere iki yönlü baskılar artmaya başladı.4 
Türkiye’de kamuoyu bu meseleden haberdar olur Hürriyet ve Milliyet 
gibi gazeteler, Kerkük’e muhabirler göndererek, Irak Türklerinin içinde 
bulundukları zor durumu anlatan yazı dizileri yayımlarlar.5 16 Ocak 1971 
günü Türkiye’ye gelen Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı General Salih 
Mehdi Ammaş, Türkmenler ve Kerkük konusunda Türk gazetelerinin 
sorularına muhatap olur. O tarihlerde TRT devletin yegane yayın organı 
idi. Orada yapılan yorumlar devletin diliyle yapılırdı. 18 Ocak 1971 
tarihinde 19.00 haber bülteninde yayımlanan “Günün Yorumu”nda şu 
cümlelere yer verilir.6

“... Ancak, iki ülke arasındaki sorunların en önemlisi, Irak’taki Türk 
topluluğunun durumudur. Irak’ın kuzeyinin etnik bakımdan çok parçalı 
olması ve bu etnik gruplar arasında çarpışmanın hiç eksik olmaması 
yüzünden, Kerkük ve dolaylarında yoğun biçimde yerleşik Türk toplu-
luğunun huzuru ve güvenliği zaman zaman tehlikeye düşmektedir. Bu 
durum, Türkiye için devamlı bir kaygı konusudur...”

3  Ershad El-Hurmuzi, El Turkman vel Vatan El Iraki, Kerkük Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 76-77 
(Arapça)

4  Acar Okan, “Kerkük Meselesi ve Geleceği”, Ocak, Sayı: 33-34-35, Eylül-Ekim-Kasım 1970, s. 
10

5  Yılmaz Çetiner, “İki Ateş Arasında”, Hürriyet, 24-28 Ocak 1971; Suat Türker, “Kerkük Türkleri”, 
Milliyet, 16-21 Aralık 1971.

6  Suphi Saatçi, Tarihten Günümüze Irak Türkmenleri, Ötüken, 2. Basım, İstanbul, 2003, s. 247
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Devrin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, TBMM binası içinde 
CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’yü ziyaret eder ve konu hakkında bilgi 
verir. İnönü, çıkışta basına şu demeci verir:7

“Irak’la yakın dış politika münasebetlerimiz, Kerkük Türkleri üzerinedir. 
Kerkük Türkleri, Irak idaresinin yeni şeklini almasında, bir aralık, bizi 
çok endişeye düşüren garip bir vaziyet karşısında kalmışlardı. Güya 
seçim yapıldığı zaman, anadillerinin ne olduğunu seçim belgelerine 
yazdırmayacaklar, Türk olarak yazdırmayacaklardı. Ya Arap diyecekler 
ya Kürt’üz diyecekler. Irak’ta, milliyet olarak, asırlardan beri devam 
eden köklü bir Türk toplumu vardır...”  

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kuruluşu
1965 yılında kurulan Milliyetçi Hareket Partisi’nin faaliyete geçmesi 
ve başına Alparslan Türkeş’in gelmesi dış Türkler ve özellikle de Irak 
Türkleri açısından önemli bir gelişmedir. Bu partinin ileri gelenleri dış 
Türkleri ve zaman zaman Irak Türklerini açık bir şekilde dile getirerek 
sınır ötesinde yaşayan mazlum Türkler ve soydaş kavramlarının yerleş-
mesini sağlamıştır. 1970’li yıllarda Türkiye’de tahsil görmekte olan Iraklı 
Türk gençleri kendileriyle ilgilenen bir partinin olmasından memnuniyet 
duyar. Milliyetçi Hareket Partisi’nin gençlik kolları niteliğinde olan 
Ülkü Ocakları, Türkiye’de tahsil görmekte olan Iraklı Türklere kanat 
gerer. Bu partinin ve Ocağın yayın organlarında Türkmenlerin tarihine, 
çektikleri zorluklara, Baas Partisi’nden gördükleri kötü muamelelere 
uzun uzun yer verilir. 

1972 yılından itibaren anarşi ve terör tırmanmaya geçer. Türkiye’de anar-
şi arttıkça özellikle Irak Türklerine karşı ilgisizlik de artar. 1974 yılında 
Cumhurbaşkanı yardımcısı olan Saddam Hüseyin, Türkiye’de tahsil 
gören ve görmekte olan Türkmenleri yakın takibe aldırır. O yıl Adalet, 
Milli Selamet, Cumhuriyetçi Güven ve Milliyetçi Hareket Partileri bir 
araya gelerek Milliyetçi Cephe hükümetini kurarlar. Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin bu koalisyonda yer alması, Irak Türklerini memnun eder ve 
ümitlendirir. Devrin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Kerkük’ü ziyaret 

7  Suphi Saatçi, a.g.k., s. 247
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eder ve Türk Cumhurbaşkanını görmek ve selamlamak için şehir halkı 
adeta sokaklara dökülür. Irak Türkleri arasında, Türkiye’de yüksek tah-
sil görmek moda olur. Yüzlerce lise mezunu (Irak’ta okul kazandıkları 
halde) Türkiye’ye akın eder. Okulların ve semtlerin sağ ve sol diye ikiye 
ayrıldığı Türkiye’de Türkmen gençleri sağ cenahta yer alır. Sebep açıktı. 
Sol kanat, ülke olarak Vietnam, Nikaragua, Küba ile ilgilenirken, MHP 
gençliği Kerkük, Kırım, Azerbaycan ile ilgilenince Iraklı Türk gençliği 
normal olarak MHP’li gençliğin yanında yer alır. Türkiye’de olayların 
şiddetlenmesi üzerine iki Kerküklü öğrenci Kayseri’de solcular tarafın-
dan öldürülür. Ankara’da da birkaç tanesi olaylarda sol kurşunlara hedef 
olur ve yaralanırlar. Bu arada Türkiye’de iç güvenliğin zayıflığından 
yaralanan Irak Büyükelçiliği Kerküklü gençleri yakın takibe alır, olaylara 
karışanları ve Irak aleyhinde faaliyet gösterenleri Irak’a döndüklerinde 
tutuklamaya başlar.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 1977 yılında 16 milletvekili çıkararak II. 
Milliyetçi Cephe’ye ortak olması, Irak Türkleri için yeni bir ümit kaynağı 
olur. Çünkü o yıllarda Saddam Cumhurbaşkanı olmuş ve Türkmenlere 
büyük baskılar uygulamaya başlamıştır. Türk Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil’in Irak’ı ziyaret ettiği sırada Kerkük’ün adını değiştirerek 
El-Tamim yaparlar. Türkmenlerin Kerkük’te gayrimenkul satın almaları 
ve tayin olmaları yasaklanır. Yerlerine binlerce Arap güneyden getirile-
rek yerleştirilir. Türkmenlerin Türkiye’de tahsil görmeleri yasaklanır. 
Kerkük Türkleri haklı olarak Türkiye’nin bu asimilasyon faaliyetine dur 
demesini bekler. Onun için, Milliyetçi Cephe’nin kurulması ve Milliyetçi 
Hareket Partisi’nin de içinde yer alması bir ümit kaynağı olur. Ne I. ve 
II. Milliyetçi Cephe hükümetleri ne de bu koalisyon içinde yer alan MHP 
Kerkük’te olup bitenlere bir çözüm üretebilir.

1979 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Bülent Ecevit 10 ay süre-
cek azınlık hükümetini kurar. Türkiye’de anarşi olayları zirveye tırman-
maya başlar. Bu arada bölgede iki önemli gelişme olur. İlki Saddam’ın 
Ahmet Hasan El-Bekir’i iktidardan uzaklaştırması ve Irak’a Cumhurbaş-
kanı olmasıdır. İkincisi de Humeyni’nin İran’da Şah yönetimini kansız 
bir şekilde devirerek, İran İslam Cumhuriyeti’ni kurmasıdır. Saddam 
yönetimi Türkmenlere karşı yeni bir operasyon başlatır. Türkmenlerin 
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ileri gelenlerinden önce Prof. Dr. Rıza Demirci’yi sonra da Emekli Albay 
Abdullah Abdurrahman’ı, Doç. Dr. Necdet Koçak’ı ve iş adamı Adil 
Şerif’i tutuklar. Bu isimler Irak Türk toplumunun ileri gelenlerinden 
olup, Irak’ta muteber makamlara gelebilmiş insanlardı. 

Prof. Dr. Rıza Demirci Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirmiş ve 
aynı fakültede 1960’lı yılların başında doktorasını yapmış bir Türkmen 
aydınıdır. Bağdat Ziraat Fakültesi’nin kısa bir süre dekanlığını yapan De-
mirci, merkezi Bağdat’ta olan Türkmen Kardaşlık Ocağı’nın yönetiminde 
görev yapmış ve Kardaşlık Dergisinde yazılar yayımlamış bir Türkmen 
büyüğüydü. Emekli Albay Abdullah Abdurrahman ise 1948 Arap-İsrail 
savaşında görev almış Iraklı bir subay olarak sadece Türkmenler arasında 
değil, Arap toplumu içerisinde de tanınmış bir şahsiyetti. Uzun yıllar 
Türkmen Kardaşlık Ocağı’nın başkanlığını yapmıştı. Çeşitli vesilelerle 
Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel ile münasebetler kurmuştu. Doç. 
Dr. Necdet Koçak ise, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdikten 
sonra aynı fakültede doktorasını tamamlamış ve Irak’a dönerek Bağdat 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde bölüm başkanlığı yapmaktaydı. 
Onun önemli bir ayrıcalığı vardı. Kerkük, Bağdat ve Türkiye’de tahsil 
görmekte olan çok sayıda Türkmen gencinin idealist lideri pozisyo-
nundaydı. Bu önemli gelişme üzerine Türkiye’de tahsil görmekte olan 
Türkmen gençlerden bir grup, devrin Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün’ü 
ziyaret ederek meselenin önemini ve büyüklüğünü anlatırlar. Türkiye’nin 
ses çıkarmaması halinde bu kişilerin asılacağını vurgularlar. Hiçbir tedbir 
alınmadan Ecevit’in kurduğu azınlık hükümeti yıkılır ve yerine bu sefer 
Adalet Partisi Başkanı Süleyman Demirel azınlık hükümetini kurar. 

1979 yılının son aylarında Demirel’in kurduğu azınlık hükümetini Mil-
liyetçi Hareket ve Milli Selamet Partileri dışarıdan destekler. 18 Ocak 
1980 günü tutuklanan Türkmenlerin Bağdat’ta asıldıkları haberi ge-
lir. Ankara’da tahsil görmekte olan Türkmen öğrenciler Başbakanlığa 
yürürler. Bir grup öğrenciyi Başbakanlık odasına alan Demirel, onları 
sakinleştirmeye çalışır. Gençler, Türkiye tepki göstermediği takdirde bu 
idamların arkasının geleceğini dile getiriler. Ancak basının bu konudaki 
sorularına Demirel, “beni Irak’ta olanlar konusunda konuşturtmayın” 
demekle yetinir. Hükümeti dışarıdan desteklemekte olan MHP, sessiz 
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kalmayı tercih ederken bu partinin Erzurum Milletvekili olan Nevzat 
Kösoğlu kendi adına ve gündem dışı söz alarak konuyu Meclis’te dile 
getirir. Hükümetin diğer destekçisi olan MSP’nin Başkanı olan Necmet-
tin Erbakan idam olaylarından sonra Mart 1980 tarihinde Irak yönetimi 
tarafından Bağdat’a davet edilir. Dönüşte bir basın toplantısı yapan Er-
bakan, “bir avuç fanatik insan Irak’la aramızı bozmak istiyor. Bu kişiler 
camiden çıkan Müslümanların yüzüne kezzap (asit) döktükleri için idam 
edilmişlerdir” şeklinde bir demeç verir. Bu demeç, Kerkük’te büyük bir 
üzüntüyle karşılanır.

Anavatan Partisi Dönemi
1983 yılında ANAP, kahir bir çoğunlukla iktidara geldiğinde Irak-İran 
savaşı 3 yıldan beri devam ediyordu. Türkmen ileri gelenlerinin ida-
mından sonra Türkiye’nin sessiz kalması kıyımın boyutunu arttır ve üç 
koldan tutuklamalar ve idamlar devam eder. 

1. 1960’lı yıllardan itibaren Türkmen Kardaşlık Ocağı yöneti-
minde görev alan bir kısım Türkmen tutuklanır ve bunların da 
bir kısmı idam edilir.

2. Türkiye’de tahsil görüp, Irak’a dönenler Baas Partisi’ne gir-
memişse tutuklanır. Bunların da bir kısmı idam edilir.

3. Şii kökenli olan Türkmenler, İran taraftarı olmakla suçlanırlar. 
Bir kısmı tutuklanır ve idam edilirler. Beşir gibi bazı Şii Türkmen 
köyü ve yerleşim yerleri yerle bir edilir.

ANAP, iktidara geldiğinde ABD’nin İran karşısında Irak’ı desteklediği 
netleşmişti. Türkiye, iki ülkeye de eşit mesafede durmaya çalışıyordu. 
Trabzon limanı İran’a çalışırken, Mersin limanı da Irak’a giden malların 
boşaltıldığı adres idi. Bunun yanında Türkiye İran’ı, İslam rejimini ihraç 
edebilen potansiyel bir ülke olarak görüyordu. Dolayısıyla İran hakkında 
siyasi olarak müttefiki ABD’den çok farklı düşünmüyordu.8 Bunun bir 

8  1986 yılında Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşama Derneği Ankara Şubesi, Gazi Üniversitesi 
ile işbirliği yaparak Irak Türkleri Sempozyumu düzenlemiştir. Sempozyumun düzenlenmesinden 
Türk Dışişleri Bakanlığı’nın haberi olduğunda, Rektörlük ile bağlantıya geçerek, sempozyumun 
düzenlenmemesi için tavsiyede bulunmuştur. Ancak, her şeye rağmen sempozyum gerçekleşmiş 
ve bildirileri de aynı üniversite tarafından yayımlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 
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neticesi olarak Irak’ta Şii Türkmenlere reva görülen muameleyi gör-
mezden geldi denilebilir. Ancak, buna karşılık savaştan ya da baskıdan 
kaçan Türkmenlere de kapıyı kapatmadı. Nitekim binlerce Türkmen 
Türkiye’ye iltica etmeye başladı. Bunların bir kısmı doğrudan Kuzey 
Irak’tan kaçarken, bir kısmı da İran yoluyla Türkiye’ye sığınanlardı.

Bilindiği gibi ANAP, içinde Türk sağ ve sol görüşlerinin her tayfını içeri-
yordu. Bunların içerisinde Milliyetçi cenah, Türkmen meselesine sempati 
ile bakmaktaydı. Başbakan olarak Turgut Özal özellikle Türkiye’de ya-
şayan Türkmenlerle, bu milletvekilleri kanalıyla defalarca görüşmüştür. 
Ancak, Türkiye’nin güçlü bir iktidara sahip olmasına ve Irak’ın savaş 
halinde olmasına rağmen somut bir adım atılmamış, bu konuda Irak’la 
herhangi resmi bir görüşme yapılmamıştır. II. ANAP hükümeti sırasında 
durum çok değişmemiştir. Ancak, İran’ın Kerkük petrol tesislerini sık 
sık bombalaması üzerine batı medyası Türkiye’nin Kerkük’ü işgal ede-
bileceğinden söz etmeye başlar. Bu haberler Türk basınında da geniş yer 
bulur. Bu durum karşısında meclis içi ve dışı muhalefet askeri müdahale 
haberleri konusunda eleştirilerini hükümete yöneltirken, hükümet bu 
konuda yorum yapmamayı tercih eder. 

Özal Cumhurbaşkanı olurken, iki önemli gelişme aynı anda vuku bu-
luyordu. İlki ve çok önemlisi Sovyetler Birliğinin çökmesi ve beş ba-
ğımsız Türk Cumhuriyetinin ortaya çıkmasıdır. Bu gelişme III. ANAP 
Hükümetine ve Cumhurbaşkanlığı makamına çıkmış Özal için değişik 
bir imkan ve beklenmedik bir fırsat idi. Kısa bir bocalamadan sonra 
bu cumhuriyetleri ilk tanıyan ve bu yeni devletlerle ilk ilişkileri kuran 
ülke Türkiye olmuştur. Türkiye artık Sovyetler Birliği fobisini yenmişti. 
Böylece Türkiye, Sovyetler korkusu olmadan dış Türklerden söz etme 
fırsatını yakalamıştı. İkincisi de Saddam’ın Kuveyt’i işgal etmesiydi. 
Bu işgal ABD’nin atak bir politika izleyerek bu fiili duruma müdahale 
etmesini gerektiriyordu. ABD’nin bölgede en çok güvendiği ülke Suudi 
Arabistan ile Türkiye idi. Nitekim ABD diğer müttefikleri ile Suudi 
Arabistan’dan işgal altındaki Kuveyt’i Irak ordusundan temizlemeye 
girmek isterken, Özal da Türk Silahlı Kuvvetlerine “Kuzey Irak’a gir” 
talimatını veriyordu. Özal, açıkça söylüyordu: “Bir koyup beş alaca-

olarak bir üniversite Irak Türkleri hakkında bu denli geniş çaplı bir sempozyum düzenlemiştir. 
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ğız.” Ancak devrin Genelkurmay Başkanı Toruntay istifa edince Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin bu konuda istekli ya da en azından hazır olmadı-
ğını gösteriyordu. Bütün bu senaryoların içinde Irak Türklerine Türkiye 
tarafından biçilen pay çok cüzi idi. Esas tema “ABD ile birlikte hareket 
etme” düşüncesiydi. Nitekim 1990 kışında ABD, Irak uçaklarına uçma 
yasağı getirince bu fırsatı ganimet bilen Peşmergeler, Kerkük’ü işgal 
ettiler. Nüfus ve Tapu Dairelerini yağmaladılar.9 Baas Partisi’nin şehirde 
kalan ileri gelenlerini öldürdüler. Türkiye’nin bu işgale ses çıkarmaması, 
Kerkük konusunda ABD ile mutabık olduğu izlenimini veriyordu. Ancak 
öyle olmadı. Özal, baba Bush ile görüşmeden döndükten 2-3 gün sonra 
Irak hava kuvvetlerine uçuş serbestisi verildi. Irak uçakları Kerkük, 
Erbil ve Süleymaniye’ye bomba yağdırmaya başladı. Yüz binlerce Kürt 
ve Türkmen bir anda Türkiye ve İran’a akın etti. Böylece bir koyup beş 
alınacağına, bir koyup beş verildi. Artık yeni bir dönem başlıyordu. 36. 
Paralel’in üstü Güvenlik Bölgesi olarak Birleşmiş Milletler tarafından 
kabul ediliyordu. Musul, bu Paralelin üstünde olduğu halde Güvenlik 
Bölgesine dahil edilmezken, Süleymaniye bu Paralelin altında olduğu 
halde Güvenlik Bölgesine dahil ediliyordu. Başka bir ifadeyle, Türk-
menler Saddam’ın insafına terk edilirken, Kürtler 13 yıl devam edecek 
ve onları bugünkü avantajlı duruma taşıyacak bir Güvenlik Bölgesinde 
ve Çekiç Gücün himayesinde yaşama fırsatı veriliyordu. 

Bu arada 18 Mart 1991 günü Irak Kuvvetleri Türkmen Altunköprü şeh-
rinde Halepçe’yi aratmayacak bir katliamda 100 civarında Türkmen’i 
öldürür. Bu katliamı Türk Hükümeti duymaz ve tepki koymaz. 1990’lı 
yıllar boyunca Erbil’de serbest siyaset yürüten Türkmenlerin parti mer-
kezleri özellikle Barzani Peşmergeleri tarafından basılır ve birkaç Türk-
men şehit edilir. Bunlar da Ankara Hükümetleri tarafından kale alınmaz.

Erbil’de yaşayan birkaç yüz bin Türkmen, güvenlik bölgesi uygulaması 
nimetinden kısmi olarak yararlanabilirken, Telafer, Altunköprü, Kerkük 
ve Tuzhurmatu gibi Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı şehirlerde 13 yıl 
sürecek katı bir iktisadi ambargonun masum kurbanları olacaktır. 

9  Kürtler, bu yağmalama ve özellikle tapu ve nüfus idarelerini yakma olayını 2003 yılında da 
tekrarlayacaklardır.
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Türkmenlerin İlk Siyasi Partileri
Türkiye’nin Türkmenlere en büyük katkısı, Türkmenlerin ilk legal siyasi 
partileri olan Irak Milli Türkmen Partisi (IMTP)’nin Türkiye’de kurul-
masına izin vermesidir. Çünkü Irak’ın hiçbir siyasi iktidarı Türkmenlere 
kendi topraklarında siyasi parti kurma imkanı vermemiştir. Türkiye’de 
kurulan bu ilk parti, Türkmenlerin açık siyaset yapma tecrübelerini art-
tırmıştır. Aslında Türkmenler 1960-1977 yılları arasında kapalı olarak 
siyasi faaliyetlerini Türkmen Kardaşlık Ocağı çatısı altında sürdürmeye 
çalışmışlardı. Ancak bu uygulama, onlara ciddi bir siyasi birikim kazan-
dırmamıştı. Irak Milli Türkmen Partisi’nin kurulmasından sonra iktidar 
ya da muhalefetteki bütün Türk Partileri, Türkmenleri temsil eden bu 
partiyi muhatap kabul etmiş ve yöneticileri ile bir araya gelmiştir. Nite-
kim Özal Cumhurbaşkanı iken, ilk defa olarak Barzani ve Talabani ile 
görüştüğünde Irak Milli Türkmen Partisi (IMTP)’nin o zamanki başkanı 
olan Dr. Muzaffer Arslan’ı sağına ve Kürt liderleri Talabani ve Barza-
ni’yi soluna oturtarak basının önüne çıkmıştı. 1993 yılında Özal’ın vefat 
ettiği gün, Türkmenler Ankara’da bu partilerinin ilk legal kurultayını 
yapıyordu.

Özal’ın vefatından sonra Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanı olması ve 
Refahyol Hükümetinin kurulması yeni bir siyasi sürecin başlangıcıydı. 
IMTP, çabuk çözülmeye başladı ve arkasından birkaç Türkmen siyasi 
kuruluşu meydana geldi. Türkmenlerin sembolü niteliğinde olan eski 
YÖK Başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın gayretleriyle bu oluşumlar 
bir çatı altında birleştirildi ve 1994 yılında Irak Türkmen Cephesi kurul-
du. Cephe yönetimi, Refahyol Hükümetinin Doğru Yol kanadı ile daha 
iyi anlaşıyordu. Bunun birkaç sebebi vardı. En önemlisi kabinede dış 
Türklerden sorumlu Bakanın, Türkçülüğü ve Türkmenlere yakınlığı ile 
tanınan Ayvaz Gökdemir’in ve Dışişleri Bakanı’nın bizzat Tansu Çiller’in 
olmasıdır. Yoksa hükümette Başbakan olan Necmettin Erbakan’ın Irak 
Türkleri konusundaki tavrı 1970’li yıllardan beri belliydi. 

1995 yılının Ağustos ayında Barzani, Saddam’la anlaşarak Irak asker-
lerini Erbil’e sokar ve Talabani’nin Erbil’den kovulmasını sağlar. Bu 
arada Türkmenler de ciddi zarar görürler. Irak Türkmen Cephesi’nin 
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binası yakılır ve 10 civarında Türkmen tutuklanarak Bağdat’a götürülür. 
Cephe’nin açtığı Türkçe okullar tahrip edilir ve öğretmenlerinin çoğu 
Türkiye’ye iltica ederler. ABD’ye Clinton’la görüşmeye giden Çiller, 
Türkmenlerin sahibinin Türkiye olduğunu söyler. Kapatılan Türkmen 
okullarının tekrar açılması için DYP Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir 
gereken yardımları sağlar.

Ara Tespit...
Türk Ocakları Genel Merkezi 20 Şubat 1999 günü Türk Dil Kurumu 
salonunda “Irak Türklüğünün Dünü, Bugünü ve Yarını” başlığı altında 
bir panel düzenlemiştir. Panelin amacı o tarihte siyasi sahada faaliyet 
gösteren Türk partilerinin Türkmenler konusundaki görüş ve fikirlerini 
ortaya koymaktı. Panele sadece ANAP, MHP, DYP ve BBP temsilci 
göndermiştir. O tarihlerde Türk siyasi sahasında DSP, CHP ve Fazilet 
Partisi de bulunmaktaydı. Ancak davet edildikleri halde panele katılma-
mışlardır. Bu partiler, toplantı Türk Ocakları tarafından düzenlendiği için 
katılmamış olabilirler. Ama böyle olsa bile bir temsilcinin bu konuda bir 
açıklama yapması beklenirdi. Katılması beklenen temsilcilerin Türkmen-
ler lehine konuşma yapmaları şart değildi. Önemli olan yıllardır belirsiz 
kalmış bir dış mesele ile ilgili partilerin görüşlerinin ortaya konulmasıydı. 
İlk defa bütün siyasi partiler, Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir dış 
mesele konusunda görüş sergileyeceklerdi. Panele katılan milletvekilleri 
ise Irak Türkleri meselelerine daha çok bireysel yakınlıkları ile tanınan 
kişilerdi. Nitekim konuşan milletvekilleri partilerinin bu konudaki siya-
setinden çok, kendi kişisel hatıralarını ve Irak Türkleriyle ilgili tecrübe 
ve bilgi birikimlerini aktarmışlardır. Ezcümle Türkiye’de ilk defa mevcut 
parti temsilcileri bir araya gelerek Irak Türkleri meselesi konusunda bir 
panele katılmışlardır. Ancak ortaya çıkan gerçek şudur ki hiçbir partinin 
bu konuda ciddi bir politikası, yazılı bir planı ya da bilgi birikimi mevcut 
değildir. Partilerin bu konudaki bilgi birikimi milletvekillerinin şahsi 
bilgi birikiminden ibaret kalmaktadır. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi
Türk Hükümetleri 1926 yılından bu yana Türkmenler hakkında bir şey 
yapma fırsatını birkaç defa elde etmişler ancak dişe dokunur bir kazanım 
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elde edememişlerdir. İlki 1959 Kerkük Katliamı, ikincisi 1990 Kuveyt’in 
işgali neticesinde Kuzey Irak’ta doğan kargaşa sırasında üçüncüsü de 
1 Mart 2003 günü TBMM’de ABD Kuvvetleri ile Irak’a girme Tezke-
resi’nin reddedilmesi sürecinde olmuştur. Tezkerenin reddedilmesinin 
Türkiye’ye ve Türkmenlere aynı anda zararı dokunmuştur.

A. Türkiye’ye Faturası

a. Türkiye’nin Irak’ın yeniden şekillenmesinde temel olacak siyasi 
süreçten dışlanması,

b. Türkiye’nin yerine Barzani ve Talabani’nin ikame edilmesi

c. PKK’nın Kuzey Irak’ta oluşacak resmen federatif ama fiilen 
konfederatif, Kürt yönetiminin himayesinde büyük güç kazan-
ması,

d. Türkiye’nin Arap ve Türkmen bölgeleriyle bağlantısının ke-
silmesi

e. İran ve İsrail’in bölgede güçlenmesi

B. Türkmenlere Faturası

a. Türkmenlerin siyasi süreçten 2009 yılına kadar dışlanması

b. Kerkük’ün fiilen Kürtlere bırakılması, (2003 yılında Kerkük’te 
Kürt nüfusu %30 civarında iken nüfus kaydırmaları neticesinde 
bugün %75’e yükselmiştir),

c. 2011 yılına kadar haklarından mahrum bırakılması

d. Türkmenler arasında Sünni-Şii ayrımcılığın başlaması

e. Türkmenlerin bölgesiz kalması

Ak Parti Hükümetlerinin Irak politikasını ve ona bağlı olarak Türkmen 
politikasını üç ayrı döneme bölmek mümkündür:
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2003-2008 Dönemi
Bu dönem içerisinde Türkiye, Irak konusunda ABD ile ilişkisini düzelt-
meye çalışırken, Irak’ı oluşturan etnik ve mezhebi esasa dayalı siyasi 
gruplarla da iyi ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Bunların içerisinde Türk-
menlere ayrı bir önem atfedildiği söylenebilir. Bu dönem içerisinde Tür-
kiye sadece Bağdat Merkezi yönetimini muhatap alarak Kürt yönetimi 
ile sadece ticari ilişkiler kurmayı tercih etmiştir. Bu da Irak’ı bir bütün 
olarak görmek isteyen Iraklı ve Arap aydınlarını büyük ölçüde memnun 
etmiştir. Bunun neticesinde Türkiye’nin Türkmenlere verdiği destek 
kimseyi rahatsız etmemiştir.

Bu periyot içerisinde Türkiye iki konuda önemli bir rol üstlenmiş ve 
başarılı olmuştur. İlki Sünni Arapların silahlarını bırakıp siyasi sürece ka-
tılmaları olmuştur. İkincisi de Kerkük’ün kaderi konusunda olmuştur. Irak 
Anayasası’nın 140. maddesine göre başta Kerkük olmak üzere ihtilaflı 
bölgelerde önce normalleştirme, sonra nüfus sayımı en geç de 30.12.2007 
tarihinde referanduma gidilerek bu bölgelerin nereye bağlanacağı karara 
bağlanacaktı. Bu konuda Türkiye aktif bir rol üstlenerek bu maddenin 
kadük kalmasını büyük ölçüde sağlamıştır. Ayrıca Türkmenlerin siyasi 
yönden güçlenmelerine de yardımcı olmuş, medyalarının ve sivil kuru-
luşlarının canlanmasını desteklemiştir. 

Bu süreçte Irak’ta kurulan hükümetlerde birer Türkmen bakan yer almış 
ama seçimlerini Türkmen partileri değil, ya Amerikalılar ya da Şiiler 
yapmıştır. Türkmenleri temsil eden Irak Türkmen Cephesi bu siyasi 
süreçte ne rol alabilmiş ne de hükümete ortak edilmiştir. Üstüne üstlük 
Felluce’de ABD askerlerinden kaçan silahlı eylemciler Telafer’e yerle-
şerek bu Türkmen şehrinde mezhep çatışmalarının filizlenmesine sebep 
olmuştur. 

2008-2011 Dönemi
Sayın Abdullah Gül’ün Dışişlerini bırakarak Cumhurbaşkanı olmasından 
sonra Irak’a yönelik politikada değişim hızlanmıştır. Çoğunluğunu Sünni 
Arapların oluşturduğu ve Irak’ın geneline hitap etmeyi hedefleyen Ayad 
Allavi başkanlığındaki El-Irakiye listesi Türkiye tarafından desteklenmiş 
ve Türkmenler de bu listenin içinde yer almıştır. 2010 yılında kurulan 
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ikinci Maliki Hükümetinde Türkmenlerin en büyük temsilcisi olan Irak 
Türkmen Cephesi bir bakanlık alabilmiştir. Böylece Irak tarihinde ilk 
defa bir kabinede üç Türkmen bakan birlikte görev yapmıştır: Biri Şii 
listesinden, diğeri Sünni listesinden üçüncüsü ise Türkmenlerin kendi 
listesinden gelmiştir. 

Türkiye’nin Irakiye listesine verdiği destek, Irak’ta ve Arap aleminde 
bilinir hale geldi. Diğer taraftan Kürt bölgesinde Türk firmalarının ticari 
faaliyetleri iyice artmış, İstanbul-Erbil arasında uçak seferleri başlamıştır. 
Bu da Türkiye’nin Kürt yönetimi ile ilişkisini daha da geliştireceğinin 
işaretlerini vermiştir. 

2011 Sonrası
Aralık 2011 tarihinde ABD Kuvvetleri Irak’ı terk etmeye başlayınca ülke-
deki dengeler bozulmaya başladı. Maliki ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Tarık Haşimi arasında patlak veren kriz Türkiye-Irak ilişkisini olumsuz 
yönde etkiledi. Diğer taraftan Maliki ile Kürt Yönetimi arasındaki ilişki 
de bozulmaya yüz tutmuştu. Türkiye de tutum değiştirmeye başladı. 
Türkiye iki politik değişikliğe gitti: Yerel Kürt Yönetimi ile üst düzey 
siyasi ilişkiler kurulmaya başlandı. Erbil’de konsolosluk açıldı ve Sayın 
Erdoğan bir jest olarak Erbil’i ilk defa ziyaret etti. 

Tarık Haşimi’nin Türkiye’de uzun süre kalmasına izin verilerek Maliki 
karşısındaki Sünni Araplara destek çıkıldı. Sünni Arapların liderliğine 
soyunan Irak Meclis Başkanı Usame Nüceyfi ile sıkı ilişkiler kurularak 
Sayın Erdoğan’la birlikte bir caminin açılışına katılmıştır. Irak konusunda 
Türkiye’nin bu iki değişikliğinin ana sebeplerini şu şekilde özetlemek 
mümkündür:

1. PKK sorununu çözmeye azimli görünen Türkiye, özellikle 
Barzani ile işbirliği yapması gerekmiştir. 

2. Irak’ın Kuzeybatısında yoğunlukta yaşayan Sünni Araplar, 
Maliki ile anlaşmazlığa düştükleri için yardıma ihtiyaçları olmuş-
tur. Türkiye Sünni Arapları koruma eğilimi göstermek zorunda 
kalmıştır.
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3. Arap ülkelerinde başlayan bahar, Türkiye’nin bu bölgeye yap-
tığı ihracatı olumsuz yönde etkilemiştir. Bunu da telafi etmek 
için zaten güçlü olan Türkiye-Kuzey Irak ticareti, daha da geliş-
tirilmiştir.

4. Kürt bölgesinde mevcut olan petrol ve doğal gaz kaynaklarının 
paylaşımı ve boru hattı

5. ABD’nin çekilmesinden sonra İran etkisinin azaltılması

Türkiye bu yeni yol haritasını geliştirirken Türkmenlere fayda değil, 
zarar getirebileceğini ya hesaba katmamıştır ya da telafi edilebilir kabul 
etmiştir. Şöyle ki

1. Genel Irak siyaseti içinde Türkmen-Türkiye ilişkisinin zayıf-
ladığı izleniminin verilmesi. Türkiye Başbakanının son yıllarda 
Irak’ın Sünni Arap ve Barzani yanlısı yetkililerini sık sık maka-
mında kabul ederken, Irak Türkmen Cephesi Başkan ve yöneti-
mini sadece bir defa karşılaması Türkiye-Türkmen ilişkilerinin 
zayıfladığı imajını vermektedir. Nitekim Sayın Erdoğan, 2008’den 
bu yana Ayad Allavi’yi 5, Usame Nüceyfi’yi 4, Salih Mutlak’ı 
3, Mesut Barzani’yi 3 ve Neçirvan Barzani’yi 6 defa Ankara’da 
karşılamış ancak ITC Yetkilileriyle sadece bir defa görüşmüştür.

2. Türkmen-Sünni Arap uyuşmazlığı. Sünni Arapların toplam Irak 
nüfusu içerisindeki oranı %24 civarında olduğu halde Osman-
lı’dan bu yana iktidarda kalmışlar ve başta Baas olmak üzere 
bütün iktidarlar Türkmenleri asimile etmeye çalışmış ve toprak-
larını ellerinden almıştır. Buna rağmen Türkiye’nin temayülüne 
uygun olarak ITC önce El-Irakiye listesi ile son 2014 seçimlerinde 
de Nüceyfi’nin başını çektiği El-Muttahidun listesi ile işbirliği 
yapmak zorunda kalmıştır. Bunun neticesinde 2013 yerel seçimle-
rinde Musul’da El-Muttahidun listesi ile seçime giren ITC önemli 
bir zafer kazanarak 6 il meclis üyeliği elde edip bu listeye destek 
vermiştir. Ancak 2014 genel seçimlerinde aynı listeyle girdiği 
halde yapılan tehdit, şantaj ve entrikalarla ITC’nin Musul’dan hiç 
milletvekili çıkarmaması çok ciddi bir skandal olarak telakki edil-
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melidir. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti’nin Sünni Araplara 
verdiği desteği ciddi anlamada gözden geçirmesi gerekmektedir.

3. Türkmen-Barzani uyuşmazlığı. Kuzey Irak Kürt Yönetimi 
dendiğinde akla sadece Barzani gelmemelidir. Çünkü KDP’nin 
seçimlerden elde ettiği oy ağırlığı %37 civarındadır. Geri kalan 
KYB (Talabani grubu), Goran ve İslami gruplar olup, bu grupların 
Türkiye ile ilişkileri pek de iyi görünmemektedir. Ancak Türk-
menlerin Kürt grupları ile ilişkilerine bakıldığında genel olarak 
hiç birisi ile iyi olmamakla beraber, ilişkinin en kötü olduğu kesim 
KDP grubu görünmektedir. 

4. Şii Türkmenlerde doğan ikilem. Nüfuslarının yarısı Şii olan 
Türkmenlerle aslında ne geçmişte ne günümüzde mezhep ayı-
rımcılığı olmuştur. Ancak 2003 yılından sonra Irak’ın genelinde 
baş gösteren mezhepçilik Telafer gibi bölgelere de sıçramış ve 
bazı hassasiyetler yaratmıştır. Türkiye’nin Sünni Araplara gös-
termeye başladığı özel ilgi, başta Şii partilerde Türkmen kimliği 
ile siyaset yapanları ve Şii Türkmen aydınlarında rahatsızlıklar 
yaratmıştır. 2012 yılından başlayarak üst üste Tuzhurmatu şehrin-
de Türkmenlerin hedef alınmasında Türkiye’nin gösterdiği tepki 
yetersiz bulunmuştur. 

5. Türkmen-Merkezi Hükümet ilişkisinin sarsılması. Maliki Hü-
kümetinde ortak olan Irakiye listesi 2012 ve 2013 yıllarının farklı 
tarihlerinde birkaç sefer çekilmiş ve tekrar dönmüşlerdir. Irakiye 
listesinden bakanlık alan Türkmenler bu çekilmelerde ciddi te-
reddütler yaşamışlardır. Çünkü bir taraftan Türkiye’nin dış po-
litikasına ters hareket etmek, diğer taraftan da Maliki Hükümeti 
ile ihtilafa düşmek istememişlerdir. 

 6. ITC içinde bölünmeler. Türkiye’nin dış politika çizgisinden 
çıkmak istemeyen ITC yönetimi, Irakiye listesinin Maliki Hü-
kümetinden çekilmesi sırasında yine Türkiye’nin bu temayülü 
desteklemesinden dolayı ikiye bölündü; bir kısmı çekilmekten 
yana diğer bir kısmı ise Türkmenlerin milli çıkarlarını gerekçe 
göstererek kabinede kalmayı savundu. Bu fikir ayrılığı 2014 se-
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çimlerine yansıdı ve Türkmenler Kerkük gibi sorunlu bir şehirde 
iki liste ile seçime girdiler ve 12 sandalyeden 3-4 vekil beklerken 
sadece 2 vekil çıkarabildiler. 

 7. Kerkük konusunda Türkmenlerin yalnızlaşması. 2007 yılında 
referandumun olmamasına sevinen Türkmenler, 2011 yılından 
sonra Kerkük konusunda ciddi endişeler taşımaya başladılar. Çün-
kü Türkmenlerin Kerkük konusundaki esas ihtilafı Kürtlerle ve 
Barzani ile olmaktadır. Barzani’nin Türkiye ile sıkı ilişkilerinin 
olması, Kerkük meselesine nasıl yansıyacağını kestirememek-
tedirler. Bu da bir taraftan moral bozukluğuna diğer taraftan da 
yalnızlık hissiyatına kapılmaya sebep olmuştur. Nitekim 2014 
seçimlerinde Kerkük Türkmenlerinin bir kısmı sandığa gitmezken 
tahminlere göre 15000 kişi de oyunu Kürdistan Yurtseverler Birli-
ği’nin liste başı olan Kerkük Valisi Necmettin Kerim’e vermiştir. 
Kerkük’te 12 sandalyeden 8’ni Kürtler kazanmakla beraber bunun 
6’sını KYB almıştır. 

Sonuç
Bu yazıda takriben 90 yıl süren bir zaman dilimi içerisinde Türkiye’de 
iktidar ya da iktidara ortak olmuş Türk siyasi partilerinin icraatları ve 
tutumları incelenmeye çalışılmıştır. Bir kitap olabilecek bu kısa incele-
meden şu kısa sonuçları elde etmek mümkündür.

1. Hiçbir partinin Irak Türkleri konusunda yazılı bir plan ya da 
stratejisi olmamıştır. Nitekim seçim dönemlerinde ya da sair za-
manlarda yayımladıkları yazılı kaynaklara bakıldığında, partilerin 
özellikle Irak Türkleri konusunda ciddi bir bilgi birikimi, stratejisi 
ya da iddiası bulunmamaktadır.

2. Parti mensuplarının şahsi ilişki ve tecrübeleri dışında, hiçbir 
partinin Irak Türkleri konusunda bir politikası ya da stratejisi 
olmamış; konjonktüre göre siyaset izlenmiştir.

3. Erbakan’ın başkanlık ettiği partilerin hepsi, muhalefette ya da 
iktidarda Irak Türkleri konusunda hep olumsuz tavırlar takın-
mışlardır.
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4. Erbakan’ın başkanlık ettiği partiler hariç, bütün partiler Irak 
Türkleri konusuna sempati ile bakmışlardır.

5. İktidara ulaşabilmiş hiçbir parti, Irak Türkleri konusunda Bağ-
dat Hükümetleriyle doğrudan temasa geçmemişlerdir.  

6. Türkiye, Türkmenlerle ilgili ciddi bir tavır takındığı zaman 
Irak Hükümetleri meseleyi önemsedikleri ve Türkiye’yi memnun 
edecek kararlar alabildikleri görünmektedir.

7. Türkiye’nin Türkmenler konusunda Irak’a yönelttiği ilk ve tek 
resmi notası 14 Temmuz Katliamı ile ilgili olup, 1959 yılında 
Demokrat Parti tarafından olmuştur.

8. Son 10 sene içerisinde Türkiye, Irak siyasetçileri içerisinde en 
az Türkmenlerle ikili görüşmeler yürütmüştür. 
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2004 yılının başlangıcında yapılan seçimde Barzani’nin seçmen 
kütüğüne ilave yapılmasını ısrarla istemesi, aksi takdirde seçime 

girmeyeceğini belirtmesi sonucu seçmen kütüğüne 87.000 isim ilave 
edildi. 87.000 isim ilave edildikten sonra seçim yapıldı. Bunun neticesinde 
ne şekilde sonuç çıktığını tabi ki sizler biliyorsunuz. Durum bu şekilde 
devam etti ve biz bu seçimleri de protesto ettik. Hiçbir zaman siyasi 
hareketlerden geri kalmamak için ağırlığımızı değil de varlığımızı ispat 
etmeye çalıştık. 2004 yılının son ayının ortalarında anayasa çıkarıldı. 
Daha sonra anayasa oylamaya sunularak millete indirildi. Biz anayasayı 
okuduğumuzda ne kadar tehlikeli olduğunu gördük. Bu anayasa bizim 
için büyük bir tehlike arz eder diye ifade etmemize rağmen seçimlerde 
onaylandı. Böylece anayasa oylama sonucu geçirildi. Geçirilmesi de 
bir oyun sonucu olmuştur. Çünkü bu anayasanın içerisinde bir madde 
bulunmaktadır. Bu maddeye göre üç vilayet bu anayasayı reddederse 
anayasa reddedilmiş olur. Kesin olarak bildiğimize göre üç vilayet 
bunu reddetti. Ancak Musul’un reddetmediğini (uzun bir süreç içinde 
yapmış oldukları değişiklik sonucu) izah ederek, anayasayı geçirmiş 
oldular. Anayasa bizim üzerimizde bir sorumluluk yarattı. Çünkü anayasa 
içerisinde Irak Türkmenlerinin ismi geçiyordu. Bazı arkadaşlarımız; 
Türkmenlerin isminin anayasa metninde geçtiğini ve bu yüzden bu 
anayasanın Türkmenler için güzel olduğunu belirttiler. Oysaki anayasada 
sürekli Türkmenleri küçültmek ve azınlık statüsüne koymak gayesi göze 
çarpmaktadır. Verilen haklar da zaten o şekilde olmuştur. O anayasa 
içerisinde Irak’ın resmi dilinin Kürtçe ve Arapça oluşu ifade edilmiştir. 
Bize gelince yine diğer azınlıklar ile birlikte sadece ismimiz zikredilmiştir. 

Saadettin Ergeç

ABD İşgalinden Sonra Irak 
Türkmenlerinin Siyasi Durumu
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Sonra anayasanın içine konulması mümkün olmayan bir madde anayasa-
ya koyuldu- bir şehrin geleceğini tespit etmek için madde zannedersem 
anayasaların hiçbirinde bu tarz bir madde bulunmamaktadır- bu madde 
140. maddedir. 140. madde içerisinde üst zaman tespit edilerek, 3 aşa-
mada Kerkük’ün geleceğini tespit etme hükme bağlanmıştır. Birinci 
aşamada normalleştirme, ikinci aşamada nüfus sayımı, üçüncü aşama 
da ise referandum yapılacaktı. Biz normalleştirmeyi o zaman o şekilde 
izah ettik. Normalleştirme göç ettirilenlerin geriye gönderilmesi, mevcut 
olan arazilerin sahiplerine verilmesi ve Kerkük’ün geçmişte bozulan 
demografisinin normale döndürülmesi olarak düşünülürken maalesef o 
normalleştirme bize göre anormalleştirme olarak gerçekleşmiştir. Çünkü 
gerçekte orada sayı arttırılarak, Kürtlerin memleketi işgal ettiği ortaya 
çıkmıştır. Maliki hükümeti kurulduğu zaman, bu maddenin hükümetin 
programına girmesi bizim için şaşırtıcı oldu. Hükümet programında bu 
madde sınırlandırılmıştır. Bu maddenin geçerliliği 2007’nin 12. ayının 
31’inde bitecektir. Bunların zaman dilimi içerisinde gerçekleştirileceği 
belirtilmiştir. Bu durumu protesto ettik. Bu maddenin konuşulduğu gün 
salonu terk ettim ve bir basın toplantısı yaptım. 140. maddenin tatbik 
edilmesi mümkün değildir. Anayasanın içerisinde 142. madde vardır ve 
140. madde 142. maddeye tabidir. Değiştirilmesi mümkündür. Dolayısıy-
la uygulanması mümkün değildir diye belirtmemize rağmen kimse bizi 
dinlemedi. Fakat mümkün mertebe arkadaşlarla bu duruma karşı durduk. 

Kerkük meselesi herkes tarafından bilinmektedir. Irak’ın günlük mesele-
sidir. Kerkük meselesi Irak’ın geleceğidir, Ortadoğu’nun bile anahtarıdır. 
Irak’ın meselesi zaten Ortadoğu meselesidir. Kerkük maalesef öyle bir 
memlekettir ki, her taraftan baskı altındadır. Keşke bizim toprağımızın 
altında petrol olmasaydı. Keşke gelip bizim petrolümüzü alsalar da topra-
ğımızı bize geri verseler. Bir toplantıda basın mensuplarından biri bize bir 
soru sordu; Kerkük kimindir? Çünkü Kürtler Kerkük Kürtlerindir diyor 
Araplar da Kerkük Araplarındır diyor. Sizler de Kerkük Türkmenlerindir 
diye izah ediyorsunuz dedi. Bizim o zaman için cevabımız şu şekilde 
oldu. Kerkük’ün altındaki petrolü çeksinler, toprağın üstünde kalan kim 
ise Kerkük onundur. Çünkü hakikaten bugüne kadar biz Kerkük’ü hiçbir 
zaman zor zamanda ve iyi zamanda terk etmedik, bırakmadık. Zamanın-
da Kerküklüler göç ettirilmelerine rağmen yine de Kerkük’te kaldılar. 
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Çünkü Kerkük’ün sahibi olmayanlar zor zamanda hemen Kerkük’ü terk 
ederler. Bu böyledir. Ama bugün için o kadar ağır bir şekilde üzerimi-
ze geldiler ki, hakikaten memleketimiz insanımız zor şartlar yaşıyor. 
Kerkük zor şartlarda yaşıyor, Türkmen ili bölgesi zor şartlarda yaşıyor. 
Kerkük’te bazı kesimlerin istediği durumlar gerçekleşirse mutlaka ve 
mutlaka Irak da parçalanma meydana gelir. Bu bir hakikattir. Biz bunu 
her zaman söyledik; Irak’ın birliği için Kerkük ve kardeşlik için Kerkük. 
Ama maalesef birileri bizim Türkmeneli bölgesi üzerinden devlet olmak 
istiyor. Bu nedenden dolayı da memleket üzerine, insanlarımızın üzerine 
aşırı bir şekilde saldırı var. Telafer zamanında 2004’te bir toplantıda 
dile getirdim. Telafar, Kerkük ve bütün Türkmeneli bölgesi ciddi bir 
saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Bizim insanlarımız bu saldırıyı yalnız 
başına durdurmak ve geri püskürtmek imkanına hakikaten sahip değildir. 
Türkmenlerimiz güçsüzdür ve silahlı güçleri yoktur. Irak’ta Peşmerge’yi 
hem hükümetin içine hem de ordunun içine getirdiler. Şu an her şey 
Kürtlerin istedikleri şekildedir. Sanki Amerika’nın gelişi Kürtler için 
gerçekleşmiştir. Bu durum Kürtlerin baharı oldu. Bizler ülkede herkesin 
adalet içerisinde güzel bir şekilde yaşamasını isteyen bir toplumuz. Böyle 
bir toplum olarak da bizlerin insanların hak ve hürriyetine karışmamız 
söz konusu değildir. Ama adaletin olmadığı bir yerde de hiçbir zaman 
ne kardeşlik olur ne hak ne de istikrar olur. Biz bunu kesin olarak bili-
yoruz. Bizim çıkarmış olduğumuz bazı maddelerimiz de vardı. Onların 
içinde 140. maddeye karşı yapmış olduğumuz maddeler de vardı. Uzun 
bir süre içerisinde çıkarmış olduğumuz 23. madde için bir günde federal 
mahkemeye müracaat edildi. İçindeki 3. maddeyi kaldırdılar. 3. madde 
neyi ifade ediyordu? 3. maddenin ifade ettiği; Kerkük’e gelenlerin tespit 
edilmesi, nüfus kütüğünün gözden geçirilmesi ve gerçekleştirilmiş olan 
seçim kütüğünün de tekrar bunlara göre gözden geçirilmesiydi. Ondan 
sonra Kerkük için yapılan seçim gerçekleştirebilirdi, ama maalesef bu 
madde kaldırıldı. Buna rağmen 2010 seçim yasasında 2 madde getirdik 
ve o maddelerde de aynı şekilde bu hususları belirttik. Kerkük’te seçim 
olamaz. Kerkük’te seçim ancak seçmen kütüğünde %100 olmasa bile 
%90 kanaat getirdiğimiz zaman olacak dedik. Bunu da burada izah etmek 
istiyorum. Biz bir toplantıda 2004 yılının kütüklerini ele alalım dedik. 
İlave olmadan 2004 kütüklerini gözden geçirelim, ona göre ilaveler 
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yapılarak ileriye doğru hareket edelim dedik. Bunu kabul etmediler. 
Toplantıdaki Hamdiye Hanım komiserlikte baş görevlilerden birisiy-
di. Kendisi kütüğün bulunmadığını ifade etti. Israr etmemize rağmen 
bizimle birlikte olan milletvekilleri bile en son Amerikalıların kütüğü 
yaktığını belirttiler. Böyle bir tutanak nasıl yakılır diye sordum. Daha 
sonra 2005’te yapmış olduğumuz kütüğü istediğimi belirttim, onun da 
yakıldığı söylendi. Peki, bu kadar yakılan kütükler neyi ifade ediyor? 
İfade ettiği şeyler belli, bizim için oynanan oyunlar bellidir.
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II. OTURUM
SURİYE, LÜBNAN, FİLİSTİN 
TÜRKMENLERİNİN GENEL 

DURUMU

Oturum Başkanı
Hasan Celal Güzel

Konuşmacılar         
Suriye Türkmenlerinin Genel Durumu
Abdurrahman Mustafa      

Suriye Türkmenlerinin Siyasi Yapılanması
Tarık Cevizci                                       
         
Filistin Türkmenlerinin Genel Durumu
Dr. Alyaa El-Hatip          
      
Lübnan Türkmenlerinin Genel Durumu 
Zaher Sultan                                      
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Suriye Türkmenlerinin Genel Durumu

Abdurrahman Mustafa

Suriye, Lübnan, Filistin Türkmenlerinin 
Genel Durumu

Bugün Suriye’nin farklı bölgelerinde yaklaşık 3,5 milyon Türkmen 
yaşamaktadır ve Türkmenler, Suriye’nin Araplardan sonra ikinci 

kalabalık nüfusuna sahiptir. Türkmenler Suriye toplumunun bölünmez 
bir parçası olup, kurucu ve asli unsurudur. Türkmenler tarih boyunca 
toplumun diğer unsurlarına karşı din, ırk ayrımcılığı yapmadan hoşgörülü 
olmuş, bulundukları toplumlarla bütünleşmiş ve ülkenin bağımsızlığını 
ve toprak bütünlüğünü korumuştur.

1946 tarihinde Suriye, Suriye Arap Cumhuriyeti adıyla bağımsızlığına ka-
vuşmuştur. Suriye’nin kuruluşunda Suriye Türkmenleri yok sayılmış; kurucu 
unsur veya azınlık gibi bir hukuki statü kazanılamamıştır. Kimlikleri ifade 
edilemeden Müslüman - vatandaş statüsünde hızla asimile edilmiş, kimlik-
lerini ve dillerini unutturmaya dönük baskı ve politikalar altında yaşamaya 
mahkum edilmişlerdir. 1963 yılından bu yana da totaliter ırkçı Baas rejimi 
altında zulme muhatap olmuşlardır.

Değerli katılımcılar,

2011 yılı Mart ayında başlayan ve gayri meşru katil Suriye rejiminin, Suriye 
halkının meşru taleplerine karşı izlediği güç politikası ülkeyi üç yıl boyunca 
silahlı çatışma ortamına soktu ve bu çatışmaların en büyük mağduru Suriye 
Türkmenleri oldu. Özellikle Humus ve Lazkiye bölgelerindeki Türkmen köy-
leri boşaltılmış ve yaklaşık 1 milyon Türkmen yuvasını terk etmek zorunda 
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kalmıştır. 20.000 bine yakın şehit vermişlerdir. Suriye’nin çeşitli şehirlerinde, 
Türkiye ve çevre ülkelerde 500.000’e yakın Türkmen, mülteci durumundadır.

Rejim ve yandaşları Türkmenlere karşı adeta bir soykırım işlemektedirler. 
Söz konusu katliamlardan bazıları şunlardır:

- 25 Haziran 2012 tarihinde Humus kırsalında işlenen Houla katli-
amı (Geneli Türkmen 30’u çocuk olmak üzere 92 sivil katledildi). 
Bu katliam uluslararası gözlemciler tarafından belgelendi.

- 05 Ekim 2013 tarihinde Banyas kırsalı Mitras köyünde, hükümet 
birlikleri tarafından desteklenen Şebbihalar 34’ü çocuk 40’ı kadın 
olmak üzere 145 sivil Türkmeni katletti. 

- 21 Nisan 2013 tarihinde Şam kırsalında (Cedidet Elfadıl), hükü-
met birlikleri tarafından desteklenen Şebbihalar, 566 sivil Türk-
meni katletti.

- 31 Mart 2013 tarihinde Humus kırsalı Telkelah kasabasında 8’i 
kadın 3’ü erkek olmak üzere, 11 sivil Türkmen rejim askerleri 
tarafından köy meydanında kurşunla infaz edildi.

- 09 Mart 2014 tarihinde Humus El-Zara kasabasında Rejim ve 
Hizbullah militanları çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 150 
sivil Türkmeni vahşice katletti. 

- 01 Mayıs 2014 tarihinde Halep’in Hüllük Türkmen mahallesine 
rejim tarafından yapılan hava saldırısında 55 Türkmen şehit olmuş 
ve 170’ten fazla Türkmen ise yaralanmıştır.

Yukarıda belirttiğim katliamlar, rejim ve terörist yandaşlarının işlediği kat-
liamlardan bir kaçıdır ve rejim hala katliama devam etmektedir.

Rejim birçok Türkmen bölgesini yerle bir etti ve Türkmenleri göçe zorladı 
(Bab Amro ve Zara Humus ,Hacer El-Esved ve Eltadamun Şam, Hüllük ve 
Bustanbaşa Halep,Cebeli Lazkiya).

Kısacası, bu durum karşısında Türkmenler adeta var olma mücadelesi ver-
mektedirler.



81

Ortadoğu Türkmenleri Sempozyumu

Suriye Türkmenleri bugün yurtlarını, vatanlarını ve devletlerini savunmak 
adına rejim karşıtı mücadelede en ön safta çarpışmaktadır. Verdikleri mü-
cadele “Onur ve Özgürlük” mücadelesidir.

Suriye Türkmen Meclisi 31 Mart 2013’te kuruldu. Suriye’de yaşayan 3,5 
milyon Türkmen’in verdiği “Onur ve Özgürlük” mücadelesinin uluslararası 
platforma taşınması ve gerekli bütün çalışmaların yapılabilmesi ve sadece 
Türkmenlerin değil, herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir Suriye için 
mücadele ediyoruz. Bunu neden söylüyorum, çünkü Türkmenler Suriye’de 
asli unsurdur ve kesinlikle azınlık statüsünü kabul etmemektedir. Bu ülke-
nin asli unsurları olarak, herkesin eşit ve hür olarak yaşayabileceği bir yapı 
için mücadele ettiğimizin bilinmesi açısından bu değerlendirmenin önemli 
olduğuna inanıyoruz.

Biz Suriye Türkmen Meclisi olarak,

-Çatışmalar bir an önce durmalıdır.

-Katliam yapanların savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemede 
yargılanması sağlanmalıdır.

-Suriye’nin toprak ve siyasi birliği uluslararası düzeyde garanti 
altına alınmalıdır.

-Suriye’nin kaderi Suriye halkı tarafından belirlenmelidir.

-Suriye vatandaşlarının eşit hak ve özgürlüklerinin garanti altına 
alındığı, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının ege-
men olacağı yeni bir Suriye Devleti kurulmalıdır.

 -Kurulacak Suriye Devleti’nin siyasi ve toprak bütünlüğü ve 
egemenliği BM tarafından garanti edilmelidir.

-Geçiş Hükümeti kurulmalı, ateşkesi ve asayişi temin etmek için 
BM yönetiminde bir Barış Gücü oluşturulmalı ve Suriye’de görev 
yapması sağlanmalıdır. Suriye’de bulunan tüm yabancı silahlı 
gruplar ülke dışına çıkarılmalıdır.
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- Suriye Türkmenleri kurulacak bu devletin “ Kurucu Unsuru” 
olarak Anayasa hukuku düzeyinde ve BM garantisi altında hukuki 
statü kazanmalıdır.

-Suriyeli mültecilerin yeniden köylerine dönmeleri temin edil-
melidir, 

Saygıdeğer misafirlerimiz, 

Önümüzde bir yol ayrımı gözükmektedir. Devrim ve vatanının toprak bü-
tünlüğü büyük bir imtihan olarak karşımızdadır. Dolayısıyla, bölünmemiz 
ve çatışan gruplar halinde olmamız için planlar hazırlayan ve uygulamaya 
alan faşist rejim ve destekçilerinin yolunu kesmek için, tüm mücadelemizi 
ve gücümüzü tek çatı altında birleşmemizin ne kadar doğru bir yol olduğu 
bir kez daha bütün çıplaklığı ile görülmektedir. Bu sebeple Suriye Türkmen 
Meclisi ve diğer Suriyeli muhalif grupların güçlerini pekiştirerek tek vücut 
haline gelmesi gerekmektedir. 

Suriye Türkmen Meclisi olarak biz bu bilinç ve sorumluluğun neticesinde 
yeni dönemde daha güçlü bir birliktelik hedefini gerçekleştirmek üzere tüm 
Türkmen gruplarına kucak açmış durumdayız. Türkmen Siyasi Partilerinin 
daha iyi örgütlenmesi ümidiyle mecliste yer almaları dileğimizdir. Bütün bu 
hakikatler ışığında Suriye Türkmen Meclisi ve kardeşlerinizin dertleri ile 
dertlenme çabanız ve burada bulunarak bizi şereflendirdiğiniz için sizlere 
teşekkür ederim. 

Suriye Türkmenleri olarak Türk Devletine ve Türk halkına şükranlarımızı 
arz ederiz. 

Biz Suriye Türkmen Meclisi olarak zaferin yakın olduğuna ve Suriye’nin 
Allahın izniyle özgürlüğüne kavuşacağına inanmaktayız. 

Şehitlerimizin ruhu şad olsun, mücadele veren bütün kardeşlerimizin gazaları 
mübarek olsun. 

Bu duygu ve düşüncülerle Türkmen kardeşlerimizin ve Suriye halkının 
yarınlarının bugünden iyi olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Tarık Sulo Cevizci

Suriye Türkmenlerinin Siyasallaşma 
Süreci ve Son Durumu

Suriye Türklerinin Suriye diye adlandırdığımız coğrafyaya geliş 
tarihleri hakkında birçok görüş vardır. Ancak kitlesel olarak gelişleri, 

Selçuklu Devletinin bölge üzerinde hakim olmasından sonra yaşanmış ve 
bu hakimiyet kitlesel göçleri tetiklemiştir. Orta Asya’da başlayan göçler 
dolayısıyla Türklerin, ücretli asker olarak batıdaki Abbasi ordularına 
alınmaları, Kayığlı, Kıpçaklı, Karluklu, Azgışoğlu, Yamakoğlu ve daha 
sonradan da Oğuzlar ve Tokuzoğuzlar’ın başını çektiği bir Türkmen 
akışını getirmiştir. Daha Abbasiler döneminde başlayan bu göçlerde 
binlerce Türk savaşçı, kendi komutanlarının liderliğinde Kuzey Suriye 
ve Anadolu’nun orta kesimlerine yerleşmeye başlamıştır. Türklerin 
Halep bölgesinde rol oynamaya başlamaları, İslam devrinde Emevi 
hükümdarı Abdülmelik zamanına kadar dayanır. Abbasiler zamanında 
Türkler ve Araplar arasındaki yardımlaşma Türklerin İran unsurunun 
yerini almasıyla kuvvetlenmiş, farklı Türk boylarının askeri ve siyasi 
faaliyetlerinin artması sayesinde iyice yerleşmiştir. Türk boyları ile hilafet 
merkezindeki Abbasiler döneminde var olan askeri ilişkiler, Türkmen 
boylarının bölgede hareketlerini kolaylaştırmıştır. Bozkır halklarının 
gelişi olarak nitelendirilen Türkmen boylarının batı yönündeki hareketleri 
aslında, merkezi hükümetlerin zayıflaması ile doğru orantılı bir süreci 
ifade etmektedir. Şöyle ki, XI. Yüzyılın öncesinde ortaya çıkan ve bir 
dizi özerk bölgesel hanedan, halifelerin bulunduğu başkentteki siyasi 
otoriteden bile güçlü hale gelmiştir. Bu tarihlerden itibaren Suriye 
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bölgesinde Türkler idari, askeri ve sosyal güç olmuş ve bugüne kadar 
ise, bu bölgede varlıkları devam etmiştir. 

Suriye Türkmenlerinin Coğrafi Dağılımı:  
Suriye Türkmenleri, coğrafi olarak Suriye’nin yerleşim yerlerinin ta-
mamına yayılmış durumdadırlar. Ayrıca günümüz Suriye-Türkiye sınırı 
boyunca 250 km sınırı paylaşmaktadırlar. Suriye geneline dağılmada iki 
husus dikkatimizi çekmektedir. Birinci husus, Suriye Türkleri Anado-
lu’dan başlayan Hicaz’a giden yol üzerinde belirli mesafelere serpiştiril-
miş durumdalar. Bu dağılımdan hedef; haç ve ticaret yolunu bedevilerin 
saldırılarından güven altına almak olup bölgenin canlılığını muhafaza 
etmesini sağlamaktır. İkinci husus ise, Suriye coğrafyasında isyan, kavga 
çıkaran ve etnik, mezhepsel ve dini farklılık arz eden topluluklar arasına 
yerleştirilmiş olarak görüyoruz. Buradan maksat topluluklar arasında 
kavga, savaş ve isyanı engellemek, yağmacı aşiretlerin yukarıya doğru 
ilerlemesini durdurmak, devlet otoritesini tesis etmek ve toplumsal huzu-
ru, barışı sağlamaktır. Günümüz Suriye’sinde ise, Türkmenler çoğunluk 
sırasıyla Halep, Humus, Hama, Lazkiye (Bayır Bucak), Şam, Golan ve 
Rakka’dadır. 

Suriye Türkmenlerinin Sayısı:
Suriye Türkmenlerinin sayısı hakkında net bir rakam söylememiz gerçek 
sayımlar yapılana kadar mümkün değildir. Suriye Devleti de Türklere 
asimilasyon politikaları uyguladığı için sayıları hakkında açık bir çalışma 
yapmamış ve sürekli gerçek sayılarını saklayarak düşük tutmuştur. An-
cak yapmış olduğumuz araştırmalar ve tarihi bilgiler ışığında şu şekilde 
bir ayrım yapmamız mümkün olacaktır. Türkçe konuşan 1,5 milyon 
Türkmenden bahsedebiliriz. Buna ilaveten Türkçe bilmeyen ama Türk 
olduğunu ifade eden bir milyon Türkmen de vardır. Son olarak ise ne 
Türkçe bilen ne de Türk olduğunu ifade ancak çalışma yapıldığında 
Türk olduğunu kabul edecek bir milyon Kürtleşmiş veya Araplaşmış 
Türkmenlerden de bahsedebiliriz. 23 milyonluk Suriye’de Türkmenlerin 
sayısı 3,5 milyon olup bu oran %15 kadar tekabül etmektedir. Vilayetler 
arasındaki oranlarda tahmini dağılım ise şöyle: Halep’te %35, Hama 
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Humus’ta %20, Lazkiye Bayır Bucak’da %20, Golan Şam’da %15, 
Rakka’da %3 ve Tartus, Deraa ve diğer vilayetlerde %7’dir. 

Suriye Türkmenlerinin Sosyoekonomik Durumları:
Suriye Türkmenleri bölgede, yıllardır yönetici ve hakim sınıf oldukları 
için devletin ve toplumun her alanına hakimdiler. Ancak devletin el 
değiştirmesi, Türk düşmanı yönetime geçmesi ve Türklerin istenmeyen 
topluluk ilan edilmesinden sonra Türklere karşı topyekun savaş ilan 
edildi. Mal ve mülklerine çeşitli bahaneler bulunarak el koyuldu. Bir 
kısım ise gücünü korumak için kimlik değişimine giderek güç tarafına 
yakınlaşmaya başladı. Bu saldırgan politikalar yüzünden birçok Türk-
men fakirleştirildi, karar merkezlerinden uzaklaştırıldı ve sistematik bir 
şekilde cahilleştirildi. Bu zor şartlarda Türk olarak kalabilenlerin geçim 
kaynakları köylerde tarım, hayvancılık ve narenciyecilik olmuştur. Şe-
hirlere yerleşenler ise ayakkabı, hazır giyim, araba tamiri gibi çok küçük 
ölçekli işler kurmuşlardır. Buna ilaveten az da olsa okumuş kimseler 
ise memurluk yapmıştır. Yurt dışında çalışma imkanı sadece Lübnan’da 
bulmuş olmalarından dolayı Lübnan’da çalışan birçok kişi olmuştur. 

Suriye Türklerinin 2011 Olayları Öncesi Siyasi Durumu 
Suriye Türkleri, 1918 mütarekesi sonrası maalesef kaderlerine terk edil-
miştir. Türkmenlerin başta Türkiye olmak üzere Türk dünyası ile bağ-
lantısı kesilmiştir. Bu noktada hiç kimse masum değildir. Ne devletin 
merkezini teşkil eden İstanbul bu coğrafyada yaşayan Türkmenlere özel 
bir çalışma yapmış ne gelecek yapılar için hazırlamış ne de devletin 
idaresini omzuna almış Ankara gerekli ve yeteri önemi vermiştir. Zira 
Orta Asya Türk devletlerinin Suriye Türkmenleri üzerinde hiçbir varlığı 
modern Suriye tarihi boyunca olmamıştır. Suriye’de yaşayan Türkler 
de bu taksiratın diğer tarafını temsil etmektedirler. Ne Suriye içinde 
bir teşebbüse girmişler ne de Türkiye ve Türk dünyası ile siyasi, sosyal 
ve kültürel ilişki kurmaya girişmişlerdir. Bu bahsi geçen hususta, Ata-
türk döneminde Hatay ve Halep önem arz etmiş olsa da genel itibarıyla 
yapılan antlaşmalar neticesinde bu coğrafyada yaşayan Türkmenlerin 
geleceği hakkında ya da hakları noktasında bir güvence alınmamış ve 
antlaşma yapılmamıştır. Bu bağlamda Suriye Türklerinin kendilerini 
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koruyucu veya toplayıcı bir mekanizma yaratılmamıştır. Üzülerek ifade 
ederiz ki kendi tebaasının ve vatandaşının haklarını Türk Devleti koru-
yamamıştır. Bu durumu ve sıkıntıyı, Halep Türkmenleri aksakallısı Ali 
Sulo Cevizci, manidar bir cümle ile şöyle ifade etmiştir: “ Türk Devleti, 
bin yıl önce ölen Süleyman Şah için bir uluslararası antlaşma yaparken, 
Suriye üzerinde yaşayan onca Türkmen için bir antlaşma yapmamıştır”. 
Ayrıca Süleymaniye Tekkesi (Külliyesi) Osmanlı Hanedanın Vakfına 
alınırken onlarca köy ve arazisi rejim eli ile Türkiye vatandaşı olan 
kişilerden çıkarılmasına bile ses çıkartmamıştır. Türk askerisinin Su-
riye bölgesinden çekilmesinden sonra Fransız mandası, Türklerden öç 
almak için savunmasız ve masum Suriye Türklerine yönelik topyekun 
savaş yürütmüştür. Fransız mandasından sonra gelen iktidarlar da aynı 
şekilde Türklere yönelik acımasız olmuş ve 1200 yıllık varlığı bitirmek 
ilk gündemleri olmuştur. Ancak devletin ve toplumun her kademesine 
hakim olan Türkler kolay kolay bitmemiş ve direniş gösterebilmiştir. 
Suriye Türklerinin siyasi faaliyet yapmasına engel olunmuş, parti kurma 
bir kenara mevcut partilere almama ve partilerden uzaklaştırmaya gidil-
miştir. Aynı durum askeriyede de söz konusu olmuştur. Türkler savaşçı 
bir millet olmalarına rağmen askeriyeye alınmamış ve var olanları da 
askeriyeden uzaklaştırmaya çalışılmıştır. Bu savaş; sanat, ziraat, ticaret 
ve sanayide de geçerlidir. Bu ahval ve şeraitte Suriye Türkleri topyekun 
bir savaşa maruz kalmış ne örgütlenmesine ne de siyasallaşmasına izin 
verilmiştir. Bin yıllık ticari, idari ve asker erbabı olan Türkmenler, Su-
riye toplumundan ve güç merkezlerinden uzaklaştırılmış, zayıflatılmış 
ve dağıtılmıştır. Türkmenlerin Suriye Devleti nezdinde sürekli Sünnilik 
içerisinde görülüp hiç bir zaman bir topluluk olarak kabul edilmemiştirler. 
Fakat iç dengelemede her zaman bir tehdit olarak algılanmış, sürekli bas-
kı ve tehdit altında kalmışlardır. 1963 sosyalist darbeden sonra sistematik 
bir baskı ve caydırma politikası ile Türkmenler devletten ve toplumdan 
tecrit edilmişlerdir. Ne bir dernek vakıf ne bir parti, kulüp ne de bir çatı 
kurulmasına müsaade edilmiştir. Bu politika üzerine Batı-Doğu bloğu 
kavgası tarafları olan Türkiye ve Suriye’nin sürtüşmesinden en çok zararı 
Türkmenler görmüştür. Bu baskı ve zulüm altında 2000’li yıllara gelindi. 
Baba Esat öldükten sonra yönetime oğul Esat gelmiştir. Oğul Esat, Ak 
Parti hükümeti ile yakın ilişki kurmuş ve bu yakın ilişki pozitif olarak 
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Türkmenlere yansımıştır. Lakin bu yakınlaşma Türkmenler için hiçbir 
zaman yasal bir boyut kazandırmamıştır. Hiçbir kolaylık ve yasal bir 
düzenleme Türkmenler için söz konusu olmamıştır. Bu şartlar ve koşullar 
altında Türkmenler herhangi bir sivil ya da siyasal örgütlenmeye gide-
memiştir, daha doğrusu öyle bir imkan oluşmamıştır. Bu şartlar altında 
Suriye Türkmenleri 2010 yılında patlak veren Arap Baharına girmiş oldu. 

Türkmenlerin Muhalefetteki Yeri ve Mücadelesi:
Suriye Türkmenleri ne Suriye’deki oranları ne de sahada verdikleri 
kahramanlık ve fedakarlık nispetince muhalefet nezdinde temsil hakkı 
elde etmişlerdir. Bunun iki sebebi bulunmaktadır. Birinci sebep Suriye 
Türkmenlerinin siyasi muhalefete çok geç başlaması ve siyasi oyuna 
çok geç dahil olmasıdır. Bu durumun olaylar öncesi siyasallaşma şansı 
bulmadığı ve olaylar sonrasında Suriye içinde, Türkmenlerin yaptığı 
gösterilerde, Türkmen adına çıkmaması Türkmen siyasi muhalefetin 
elini zayıflatmıştır. Muhalefet Türkiye’de ilk denemelerini yaparken, 
Türkmen kanadından kimseler davet edilmedi. Buna ne Türkiye ne de 
halk ayaklanmasını destekleyen ülkeler müdahale etmiştir. Böylece ku-
rulan ilk yapılar içinde yer almaması ileriki zamanlarda çok zararına 
olmuştur. Böylece uzun bir süre günümüze kadar Türkmenler, yeterli ve 
hak ettikleri kadar temsil edilemediler. Dünyanın ve muhalefetin, Türk-
menleri görmezlikten geldiği ve hiçe saydığı politikalar ise hala devam 
etmektedir. Türkmen varlığını kabul etmeyen muhalefet yaptığı tüm açık-
lamalarda, sayıları Türkmenlerin verdiği şehitler kadar çıkmayan grupları 
zikrediyor, ancak Türkmenleri zikretmiyordu. Varlığını kabul etmediği 
Türkmenleri yaptığı toplantılara çağırmıyorlardı. Türkmenler zor bela 
edindikleri bilgiler ışığında Türkiye’de yapılan toplantılara gidiyorlar, 
kapılardan kovulma pahasına toplantılara katılamaya çalışıyorlardı. Zaten 
Türkiye dışında yapılan toplantılara katılma imkanı hiç yoktu. Saatlerce 
kapı önlerinde bekleyen Türkmen aktivistleri bazı zamanlarda kapıdan 
içeri alınıyor ama toplantı salonuna alınmıyordu. Çoğu zaman kapıdan 
geri çevriliyordu. Birkaç muhalifin desteği ve yardımı unutulmaz ancak 
Baas terbiyesinde yetişmiş siyasal muhalif zihniyet, bir Türk varlığı ve 
gücü aralarında görmek istemiyorlardı. Bu zor şartlar altında Türkmenler 
muhalefet kapılarını çalmaya devam ettiler. Sahadan, Türkiye ve yabancı 
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ülkelerden, muhalefeti genişletme baskıları netice vererek muhalefeti 
genişletme kararı verildi. Böylece Türkmenler de Suriye muhalefetinin 
bir zamanlar en üst çatısı olan Suriye Ulusal Konseyi’ne katılma şan-
sı buldu. İlk genişletmede 20 kişi olarak kabul edilmiş fakat zamanla 
Türkmen temsilci sayısını 16’ya düşürmüşlerdir. Doha’da genişletilmiş 
Suriye Ulusal Meclis (SUK) toplantısında Türkmenler, 16 kişi genel 
kurula girmiş iki kişi de genel sekreterliğe seçilmiştir. Aynı günlerde 
muhalefet başka bir oluşuma gidiyordu. Bu yeni oluşum SUK’un işle-
vini bitirecekti. Suriye Ulusal Konseyi geç kalan genişleme yüzünden 
işlevini kaybedince yerine daha kapsayıcı ABD ve Arabistan destekli 
Riyat Seyif’in bir projesi olan “ Suriye Ulusal Muhalifler ve Devrimci 
Güçler Koalisyonu” Doha’da kurulmuştur. Bu koalisyona Türkmenler 
davet edilmemiş, kuruluş aşamasında da yer almamışlardır. Katar’ın baş-
kenti Doha’da yapılan kuruluş toplantısına, Doha’da bulunan Türkmen 
heyetlerinin ve Türkiye’nin de müdahalesi ile bu yeni oluşma Türkmen 
oluşumu adı altında 3 kişi alınmıştır. 

Suriye Muhalefetine İlk Girişler: 

Antalya Toplantısı Katılım ve İnkaz (Kurtuluş) Cephesi’ne Giriş:

Kuzey Afrika’da başlayan özgürlük rüzgarları Suriye’ye de esmeye 
başlayınca halk sokaklara düştü. Ancak rejim, halkı kanlı bir şekilde 
bastırmaya çalışıyordu. Bu yöntem insanların nefretine neden oluyordu. 
Bu konu dünya ve bölge ülkelerinin gündemine taşınıyor ve muhalefet 
oluşuyordu. Bu bağlamda insanlar siyasi muhatap ve temsilci arayışına 
başladılar. Her ne kadar küçük düzeyde toplantılar ve program düzenle-
niyor olsa da geniş çaplı ve uluslararası düzeyde Suriye muhaliflerinin 
toplanması, Antalya Falez otelde yapılan “Suriye’de Değişim Konfe-
ransı” ile gerçekleşmiştir. Suriye’den, Türkiye’den ve diğer ülkelerden 
gelen muhalifler Antalya’da bir araya geldiler. Bu toplantıya Türkmenler 
adına Ali Öztürkmen ve Rami Kara Ali katılmıştır. Bu toplantı ile bir-
likte Türkmenler geniş çaplı muhalefet sahnesinde görünmeye başladı. 
Toplantı akabinde muhalefeti temsil emek üzere bir heyet teşkil etme 
fikri ortaya çıkmış ve 16 Temmuz 2011 tarihinde 400 Suriyeli muhalifin 
katılımıyla İstanbul’da toplanan muhalefet, Suriye İnkaz ( Kurtuluş) 
Cephesini kurmuştur. Bu heyet 25 kişiden oluşuyordu. Yusuf Molla ve 
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Ali Öztürkmen Türkmenler adına bu toplantıya katılmış ve Türkmenler 
her iki listede de yer almışlardır. Seçimler sonucu Mahmut Duğeyim 
başkanlığındaki Ali Öztürkmen’in yer aldığı liste seçimleri kazanmıştır. 

Suriye Ulusal Konseyi’ne (SUK) Giriş:

İnkaz (Kurtuluş) Cephesi Suriyeli aktivistlerinin yaptıkları toplantı birçok 
eksiği olduğu için eleştiri almıştır. Bu eleştirilerin başında toplantının 
herkesi kapsamaması ve işlevsiz kalması gelmektedir. Bu cephe yerine 
2 Ekim 2011 tarihinde İstanbul’da Burhan Galyun başkanlığında Suri-
ye Ulusal Konseyi (SUK) kurulmuştur. Bu Konsey, uluslararası destek 
aldığı gibi, geniş çaplı muhaliflerin katılımı ile gerçekleşmiştir. Bu yeni 
yapı bir önce kurulan yapıyı devre dışı bıraktığı gibi Suriye muhalefet 
çalışmasına ilk yabancı ülkelerin müdahalesine de sahne olmuştur. Bu 
çalışma Suriye muhalefet çalışmalarını uzun süre destekleyecek Fransa, 
Katar ve Türkiye’nin öncülüğünde ve himayesinde kurulmuştur. Bu ku-
ruluşun başına Fransa’da uzun zamandır yaşayan ve sosyal bilimlerde 
profesörlük yapan Burhan Galyun getirilmiştir. Bu çalışmaların merkezi 
Türkiye olmasına rağmen Türkmenler bu sürecin dışında kalmış, haber-
dar edilmemişlerdir. Bu yeni oluşum uluslararası kabul ve tanınma hakkı 
elde ettikten sonra daha fazla önem ve güç kazanmıştır. Hal böyle olunca 
bir çok grup ve ülke bu yapıya dahil olmak istemiştir. Bunlara Türkmen-
ler de dahildir. Ancak muhalefetin Türkmenlere düşmanca ve dışlayıcı 
tavrından dolayı, Türkmenler sürekli dışarıda tutulmuşlardır. Türkiye’nin 
baskıları ve Türkmenlerin siyasi örgütlenmeleri netice getirmiş ve zorlu 
pazarlıklardan sonra Türkmenler genişletilmiş Doha toplantısına 16 üye 
ile genel kurula, 2 üye ile de genel sekreterliğe girmiştir. 

Suriye Muhalif Devrimci Güçler Koalisyonu ( SMDK) ve Türkmenlerin Girişi:

Suriye devriminin başarıya ulaşamamasının birçok sebebi olduğu gibi 
birçok yansıması da oldu. Başarısızlık sebeplerinden birisi de ulusla-
rarası ve bölgesel güçlerin ciddi bir adım atmamaları ve seyri değişti-
recek desteği verememeleridir. Ancak bu güçler faturayı sürekli siyasi 
muhalefete kesmişlerdir. Bunun yansıması olarak da muhalefeti bölerek 
ve yeni aktörler oluşturularak, muhalefet yapısında değişikliğe gidildi. 
Bu bağlamda da ABD ve Suudi Arabistan desteğini alan Riyat Seyif ve 
Süheyir Atasi tarafından SMDK projesi ele alınmıştır. Suriye Ulusal 
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Konseyi (SUK) projesi başta Türkmenler olmak üzere eksikliklerini 
gidermemiş ve karşı tarafın eline koz vermiştir. Geç kalınan genişle-
me için Doha’da bulunan muhalefet, Suriye Ulusal Konseyi’ni yeni 
oluşum için davet etmiştir. Bu Konsey için uygun görülen adayların ve 
grupların adları medyada geçmeye başladı. Bu adlar arasında herhangi 
bir Türkmen grubunun veya şahsiyetin isimleri bulunmuyordu. Suriye 
Ulusal Konseyi genişleme toplantısında Türkmen grupları proje sahibi 
Riyat Seyif ile Türkiye’nin baskısı üzerine bir araya geldi. Riyat Seyif 
başta bir kişi teklifi yapmış fakat iki siyasi grup olan Türkmenler bu 
teklifi kabul etmemiştir. Bunun üzerine Riyat Seyif Türkmenlerden iki 
kişi davet etmiştir. Toplantı Katar’ın başkenti Doha’da 11 Kasım 2012 
tarihinde gerçekleşmiş, Türkmen siyasi gruplarını temsilen Ziyat Hasan 
ve Hüseyin Abdullah Dede, bağımsızları temsilen de önemli Türkmen 
şahsiyetlerinden biri olan Halit Hoca toplantıya katılmıştır. Bu toplan-
tıda batının ve Arap dünyasının yanında Türkiye’nin de desteği alına-
rak, Suriye Muhalif Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) kurulmuştur. 
Koalisyonun başına Şam’dan gelen mutedil İslami inanca sahip imam ve 
mühendis olan Ahmet Muaz Hatip seçilmiş ve birçok ülke tarafından da 
jet hızıyla tanınmıştır. Delege sayısı kuruluşta 67 olan Suriye Muhalif 
Devrimci Güçler Koalisyonu zamanla bir takım ülkelerin başta ABD ve 
Suudi Arabistan olmak üzere baskılarına maruz kalmış ve genişlemek 
zorunda kalmıştır. Bugün itibarıyla Suriye Muhalif Devrimci Güçler 
Koalisyonu 121 üyeye ulaşmış ama Türkmen grubunun sayısı başladığı 
gibi sadece üç kişi olarak kalmıştır. Kabaca Suriye’de Türk oranı %15 
iken muhalefetteki oran %2,5’dir. Bu çatı örgüt birçok ülke tarafından 
tanındığı için muhalefet çalışmalarında ciddi bir yer işgal etmektedir ve 
bu yüzden Türkmenlerin bu yapı içinde güçlü bir şekilde bulunmaları 
zaruridir. 

Siyasi Durumu ve Muhalefetteki Temsilcileri
Suriye İnkaz ( Kurtuluş) Cephesi ( Çalışmaları Yok):

1- Ali Öztürkmen (Halep) Suriye Türkmen Hareketi,

Suriye Ulusal Konseyi (SUK) ( Pasif),

1- Abdülkerim Ağa (Şam), Suriye Demokratik Türkmen Hareketi,
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2- Hüseyin Abdullah (Rakka), Suriye Türkmen Kitlesi, 

Suriye Muhalifler ve Devrimci Güçleri Koalisyon (SMDK) (Aktif),

1- Ziyad Hasan (Halep), Suriye Demokratik Türkmen Hareketi,

2- Hüseyin Abdullah (Rakka), Suriye Türkmen Kitlesi,

3- Halit Hocaoğlu (Halep), Bağımsız Türkmen Şahsiyeti, 

Suriye Geçici Hükümeti:

1- Başbakan Yardımcılığı: Zeki Mustafa Türkmen (Halep), Suriye 
Türkmen Meclisi,

2- Sağlık Bakanı: Adnan Hazzuri (Humus), Bağımsız Türkmen 
Şahsiyeti. 

Türkmenlerin İlk Örgütlenmeleri ve Biçimi: 
2011 Olaylarının Öncesi:

Türkmen Dernek ve Örgütlerinin Kuruluş Tarihleri ve Liderleri: 

1- Suriye Türkmenleri adına dernek kurma talebi, Mustafa Ha-
med, Halep 1978, Reddedilmiştir. 

2- Bayır-Bucak Türkleri Derneği - İskenderun, İhsan Bozoğlan. 

3- Bayır-Bucak Türkleri Derneği - Ankara, 1992, Başkanı: Meh-
met Şandır. 

2011 Olaylarının Sonrası:

4-Suriye Türkmen Topluluğu, 27 Nisan 2011 İstanbul, Tarık Sulo 
Cevizci. 

5- Suriye Türkmen Hareketi Kurucusu ve Sözcüsü: Ali Öztürk-
men, İstanbul 1 Haziran 2011. 

6- Suriye Türkleri Derneği Başkanı: Tarık Sulo Cevizci, İstanbul 
21 Haziran 2011. 

7- Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı: Ali Öztürkmen, İstanbul 
27 Temmuz 2011. 
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8- Suriye Türkleri Platformu, 10 Eylül 2011, Sözcüleri: Yusuf 
Molla ve Ziyad Hasan, İstanbul. 

9- Suriye Türkmenleri Birliği Başkanı: Bekir Atacan, 2 Eylül 
2011, İstanbul. 

10- Suriye Türkleri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, İstanbul, 
2012, Başkanı Ahmet Şirin. 

11- Suriye Ulusal Türkmen Kitlesi Başkanı: Yusuf Molla, İstan-
bul, 15 Şubat 2012.

İki kola ayrıldı, birinin başına Adnan Aşkar, diğerinin başına 
Turgay Molla Musa geçmiştir. 

12- Suriye Demokratik Türkmen Hareketi, 21 Mart 2012 Kuru-
cu Başkanı: Abdulkerim Ağa. Bu Hareket 03.03.2014 tarihinde 
Suriye Türkmen Milli Hareket Partisine dönüşmüş Başkanlığına 
Dr. Muhammet Vecihi Cumaa seçilmiştir. 

13- Suriye Türkmen Platformu, 19 Temmuz 2012, Kurucusu: Esat 
Erber. Şimdiki Koordinatörü: Muhammet Ali Bardakçı. 

14- Suriye Türkmenleri Meclisi - Kurucu Başkanı: Semir Hafız, 
31.03.2013, Ankara. İkinci Dönem Başkanı: Gen. Fayiz Amro. 
Şimdiki Başkanı: Abdurrahman Mustafa. 

15- Suriye Oğuz Boyları Derneği, Gaziantep, Kurucu Başkanı: 
Ali Öztürkmen. Şimdiki Başkanı: Samir Alov. 2013 Gaziantep. 

16- Suriye Türkmen Kadın Hareketi, Hedle Şahin, Ekim 2013 
Gaziantep. 

17- Ulusal Türkmen Akımı, Nurettin Amro, Aralık 2013 Ankara. 

18- Türkmen Nahda (Kalkınma) Partisi Başkanı Muvaffak Şe-
meli, Osmaniye Kampı, Eylül 2013. 

19- Bahçelievler Bayır Bucak Türkleri Derneği, Mustafa Bozoğ-
lan, İstanbul, 2013. 
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20- Münbiç Türkmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 
Hasan Vayis, 2013, Münbiç, Halep. 

Sonuç
Suriye Türkmenlerinin siyasallaşmasının geç olmasından dolayı, Türk-
men siyasetinde büyük bir boşluk mevcuttu. Bu boşluğu doldurmayan 
Türkmen büyükleri, Türkmen siyasetine en büyük hatayı işlemişlerdir. 
Bu boşluğu görüp de boş kalmasına razı gelmeyen gençlerle, Türk-
men siyaseti oluşmuştur. Bu gençlerin teşkilat bilgisi, siyaset geçmişi 
olmaması ve yaşlarının da küçük olması sorunların başında gelmekte-
dir. Bu işi göğüsleyen gençler, geleceklerini bir milletin geleceği için 
feda etmişlerdir. Kimsenin olmadığı, ateşten gömlek giyen gençlerin, 
Türkmen siyaseti dışında bırakılması Suriye Türkmenleri için en büyük 
kayıp olacaktır. Genel devrim yapısında işe başlayanlar ve başarıya 
ulaştıranlar ortadan kaldırılarak yerine fırsatçıların gelmesi büyük hata 
olur. Çünkü bu fırsatçılar bütün kazanımları kendilerine mal etmeye 
çalışacaklardır. Suriye Türkmenlerini böyle bir tehlike beklemektedir. 
Her şey yerli yerinde iken saklananlar ve uzak duranlar, ayaklananlara 
bu işten vazgeçmeleri için baskı yapıyorlardı. Devran dönüp de rejimin 
gitmesi kesinleşince, sahte kahramanlar çoğalmaya başladı. Bu geliş-
meler ışığında da zor günde mücadele veren gerçek kahramanlar göz 
ardı edildi. Bu insanların yerlerini de fırsatçı, eski konumlarını devam 
ettirmek ve Suriye Türklerine sağlanacak imtiyazları ellerine geçirmek 
isteyen sahte kahramanlar aldı. Lakin bazı fırsat ve imkanlardan dolayı 
ön plana çıkmamış, muhtelif nedenlerden dolayı kendini gösteremeyen 
ve zamanla tanınan gerçek kahramanları Türkmen siyaseti dışında tutmak 
doğru bir tutum olmayacaktır. Dolayısıyla şartlar gereği geride kalan ya 
da tanınmayanlarla fırsatçıları ayrıt edip, dengeyi korumak şarttır. Aksi 
takdirde kadroya ehil, aklı başında, işi bilen ve siyasi tecrübesi olanlar 
dahil edilmeyip, küstürülürse Türkmen siyasetine büyük bir kötülük 
edilmiş olunacaktır. Bu noktada hakiki kahramanlar bu ince dengeyi 
iyi hesap edip buna göre de kadroyu genişletmeyi zaman kaybetmeden 
tamamlamaları icap etmektedir. Türkmen siyasetini bekleyen diğer bir 
tehdit ise davanın önüne şahısların geçmesidir. Olaylara yaklaşımın 
şahıslar üzerinden yapılması, güvenin kaybolması ve suçlamaların da-
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vanın ötesine geçip şahıs kavgasına indirgenmesi diğer bir tehlikedir. Bu 
tehlikelere ilaveten Suriye Türklerine has bölgesel bir ayrımdan kaynak-
lanan bölgecilik tehlikesidir. Coğrafik bütünlüğü olmayan Türkmenler 
bölgelere ayrışırlar. Bu ayrışmadan dolayı bazı taraflar arasında bölge 
kavgası çıkması Türkmen davasına zarar verecek unsurlardan birisidir. 
Aklıselim bölge temsilcileri arsında alınacak erken tedbir bu tehdidi 
ortadan kaldırabilir. 
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Filistin Türkmenleri bugün büyük topluluklar halinde Filistin Devleti 
ve Ürdün Krallığı sınırları içinde yaşamaktadırlar. Türkmenler 

Ürdün’deki Cenin kampında yoğun olarak bulunmaktadır. Türkmenler bu 
bölgelerde genellikle Vadi Berkin, El-Almaniye semtleri ile Bir El-Paşa 
şehrinde yaşarlar. Bu topluluktaki Türkmen gençlerinin Filistin Kurtuluş 
Örgütü içinde silahlı teşkilatları vardır. Türkmenlerin ayrıca kadrosu ve 
liderliği olan kendilerine özgü Aksa Şehitleri isimli bir askeri örgütleri de 
bulunmaktadır. Bu örgüt Siyonistlerin saldırılarına karşı Cenin kampını 
korumak amacıyla bu kampın içinde sürekli olarak üs kurmuşlardır.

Türkmenler ekonomik, kültürel, siyasi ve askeri bakımdan oldukça güç-
lüdür. Filistin Devleti, kuruluşundan beri aşiret yapısını anayasal olarak 
tanımıştır. Türkmenlerin Ulusal Meclis, Yürütme Kurulu, Merkezi Ko-
misyon ve Hükümet organlarında temsil edilmeleri için tüm kapılar açık 
tutulmaktadır. Hükümet içinde “Fahri El-Turkmani” ve diğerleri gibi 
Türkmen kökenli bakanlar da vardır. Başkan Mahmut Abbas tarafın-
dan direnişe katıldıkları için hapse atılan Filistinli Türkmen gençlerini 
kurtarmak üzere Türkmenler bir heyet oluşturarak Mahmut Abbas’la 
görüşmüş ve bunun sonucunda bahsi geçen gençler serbest bırakılmıştır. 
Ürdün’deki Filistinli Türkmenler ile Batı Şeria’daki Filistinliler arasında 
görüşmeler ve iletişim her münasebette devam etmektedir. Batı Şaria 
Türkmenlerinin sayısı 35-40 bini bulmaktadır.

İkinci Türkmen topluluğu ise Ürdün Krallığı’nın doğu bölgelerinde 
yaşamaktadır. Türkmenler Ürdün’ün istisnasız tüm vilayetlerinde ve 
Filistin mülteci kamplarında bulunmaktadırlar. Ürdün’ün bir şehri olan 

Dr. Alyaa El-Hatip

Filistin Türkmenlerinin Genel Durumu
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İrbid’de Filistin Caddesi boyunca uzanan bir Türkmen mahallesi ve aynı 
şehirdeki Hukema Caddesi boyunca uzanan bir başka Türkmen mahal-
lesi daha vardır. Sadece İrbid şehrindeki toplam Türkmen nüfus 55 bini 
bulmaktadır. Bu şehrin yakınlarında Filistin müftüsü Şehit Azmi kampı 
yer almaktadır. Bu kampta 4.000 Türkmen yaşamaktadır. İrbid şehrinin 
yakınlarında da El-Reyyan isimli bir Türkmen şehri vardır. Bu şehrin 
nüfusu üç bini bulmaktadır. El-Bakaa kampında da 2.500 Türkmen ya-
şamaktadır. El-Zerkaa şehrinde ise, bu şehrin mahallelerinde küçük çaplı 
Türkmen toplulukları vardır. Toplam nüfusları 1.500 olan bu topluluklar 
ticaretle uğraştıkları gibi Uluslararası Yardım Ajansı’na bağlı Onrua’nın 
okullarında öğretmenlik mesleğini icra etmektedirler. El-Zerkaa şehrinin 
yakınlarında bulunan El-Sahne kampında da 5.000 Türkmen yaşamak-
tadır. Bunun dışında Ürdün Krallığının başkenti Amman’da avukatlık, 
doktorluk, hakimlik ve öğretmenlik gibi meslekler icra eden bini aşkın 
Türkmen bulunmaktadır. Bunların bir kısmı da özel şirketler ve özel 
okullara sahiptirler. Amman şehrinin yakınlarında Şilter adlı bir Filistin 
mülteci kampı vardır. Bu kampta da 5.000 Türkmen yaşamaktadır. Yine 
Amman şehrinin yakınlarında bulunan Sahab şehrinin batı bölgesinde 
“Türkmen Mahallesi” isminde bir mahalle vardır. Bu mahallede bin ile 
bin beş yüz arasında Türkmen nüfusu bulunmaktadır.

Filistin Türkmenleri Müslüman olup Hanefi mezhebine bağlıdırlar. Müs-
lümanlığa bağlı, muhafazakar, örf, adetlerini koruyan ve birbirlerine 
bağlı insanlardırlar. Onlar Filistin’i vatanları olarak kabul ederler ve er 
geç Filistin uğruna şehit olmayı arzularlar. Filistin kamplarını kendile-
rine mesken olarak seçenlerin ise çocukları gurbette çalışmaktadırlar. 
Özellikle Birleşik Arap Emirliği, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Suudi Ara-
bistan Krallığı’nda çalışmak için giden çocuklar genellikle eğitim, tıp 
ve mühendislik sektörlerinde çalışırlar. Bazıları da Kanada ve ABD’de 
bulunurlar ve arada büyük mesafelerin olmasına rağmen, her yıl Ürdün’e 
gelip yılık izinlerini aileleri ve Türkmen akrabaları arasında geçirirler. 
Başta Türkmen toplumu olmak üzere Filistin toplumunun yaşadığı ağır 
şartlara rağmen, Filistinlilerin eğitim seviyesi dünyanın ileri gelen ülke-
lerindeki toplumların seviyesiyle rekabet edebilecek seviyededir.
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1970 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü ile Ürdün arasında meydana gelen 
“Kara Eylül” savaşından sonra Ürdün Hükümeti; Millet Meclisi, ordu ve 
devletin resmi makamlarını Ürdünlüleştirmeye başlamıştır. Buna bağlı 
olarak, Ürdün’de ikamet eden Filistinlilere sadece uyrukluluk kalmış, bu 
tutum 1949 ve 1950 yıllarında Filistinliler ile Ürdünlüler arasında imza-
lanan Eriha anlaşmasına aykırı bir hareket olmuştur. Ancak Ürdün’de ya-
şayan Türkmenlerin ekonomik ve kültürel durumları iyi addedilmektedir. 

Bununla birlikte, devlet Türkmen Aşiret oluşumunu tanımamaktadır, bu 
husustaki tüm uğraşılar da sonuçsuz kalmıştır. Filistin Türkmenlerinden 
olan Ahmet Esad El-Şukeyri, Osmanlı’nın dördüncü ordusunda müftü-
lük görevini yapan bir babanın oğludur. Şukeyri Beyrut’taki Amerikan 
Üniversitesi’nde okurken, Fransızların Lübnan’ı terk etmelerini talep 
eden büyük bir mitingin başını çekmiş olması nedeniyle 1927 yılında 
Fransızların emriyle Lübnan’dan uzaklaştırılmış ve Filistin’e dönerek 
Kudüs şehrinde Hukuk Fakültesinde öğrenim görmeye başlamıştır. Aynı 
zamanda da “Doğunun Aynası” isimli gazetede görev almış ve 1936-1939 
yıllarında Filistin ayaklanmasına katılmıştır. Ahmet El-Şukeyri Filistin el-
den gittikten sonra o zaman mevcut bulunan yedi Arap devletinin onayını 
alarak Filistin Kurtuluş Örgütünü kurmuş, örgütün yürütme kurulu baş-
kanlığını üstlenmiş ve Filistin Kurtuluş Ordusunun oluşmasında aktif rol 
almıştır. Filistin Türkmenleri Irak Devletinin tam desteğini alan bu ordu-
ya önemli katkıda bulunmuşlardır. Ahmet El-Şukeyri silahlı mücadelenin 
Filistin sorununu çözecek tek yol olduğunu savunmuş ve bu doğrultuda 
çaba harcamıştır. Bu çabalar Siyonist rejiminin Ramallah ilçesine bağlı 
Kabye köyü ile El-Halil ilçesine bağlı El-Semua köyünde gerçekleştir-
dikleri katliama kadar devam etmiştir. Bu katliamlar Filistin’in, Ürdün 
Devleti tarafından yönetildiği süre içinde meydana gelmiştir.

Ahmet El-Şukeyri Çin’e giderek silah talebinde bulundu. Çin Devleti bir 
vapur dolusu silahı Filistin halkına hediye olarak gönderdi. Şukeyri bu 
silahları Ürdün yoluyla içeriye götürmeyi denemiş, ancak Ürdün Devleti 
buna engel olmuştur. Aynı silahları Gazze yoluyla sokmaya çalışmış, bu 
sefer de Cemal Abdül-Nasır buna engel olmuştur.

El-Şukeyri Filistin Kurtuluş Örgütü’nün başında iken, Cemal Abdül-Na-
sır, Mohammed El-Kadve isminde bir kişiyi örgütün başına getirdi. Mısır 
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doğumlu olan ve Mısır ordusunda hizmet yapan bu kişi kendine Abu 
Ammar lakabını seçti. Şukeyri de bu gelişme üzerine örgütten istifa 
etti. Mısır eski Cumhurbaşkanı Enver Sedat’ın Siyonist rejimle barış 
anlaşması imzalamasından sonra Ahmet El-Şukeyri bu tutumu protesto 
ederek Kahire’yi terk edip Tunus’a gitmiştir. El-Şukeyri vefat ettiğin-
de kendi vasiyeti üzerine Filistin’den 3 kilometre uzakta bulunan Ebu 
Ubeyde Amir İbni El-Cerrah (Şam ülkesini fetheden İslam ordularının 
başkomutanı) mezarlığında defnedildi. 

Türkmenler Ortadoğu’da özgürlüklerini kazanıp devlet ve emirlikler 
kurdukları zaman Filistin dahil İslam ülkeleri güçsüz, parçalanmış, to-
paklarından parçalar koparılmış ve Haçlı ordularının kılıçları altında 
inlemekteydi. Türkmenler o dönemlerde Filistin dahil, İslam diyarında 
emirlikler ve krallıklar kurmayı başarmışlardır. Haçlılara karşı Cihat 
bayrağını açan ilk mücahit Türkmen Halep Emirliğinden yola çıkan 
Sultan Nureddin Zengi olmuştur. Zengi’den sonra onun sarayında ye-
tişen Yusuf cihat bayrağını almıştır. Kürt asıllı olduğu söylenen Yusuf, 
kendine Selahaddin Eyyubi lakabını seçmiş ve “Allah’tan başka İlah 
yoktur” bayrağını kaldırarak Müslümanları cihada davet etmiştir. Bu 
davete en büyük komutanı, yakın arkadaşı ve eniştesi Muzaffereddin 
Begtekin Koçak evet demiş ve emrinde bir Türkmen ordusu toplamıştır. 
Selahaddin, savaşçılarıyla birlikte Doğu Filistin’e hareket ederek Hatin 
düzlüğünde karargahını kurmuş ve Haçlılarla 5 Haziran 1187 M. tari-
hinde savaşarak zafer kazanmıştır. Irak’taki Erbil Emirliği ile iletişim 
kurarak önce Ali Küçük komutasında olan bir Türkmen ordusunun ve 
sonra yine de Erbil Emirliğinden Zeyneddin Yusuf komutanlığındaki 
diğer bir Türkmen ordusunun kendisine katılmasını temin etmiştir. Bu 
ordular 20 Eylül 1187 M. tarihinde Kudüs şehrine vararak komutan 
Selahaddin’in emriyle şehri kuşatmaya başlamıştır. Selahaddin ikinci 
gün ordusuyla birlikte Cuma namazını kıldıktan sonra Kudüs’e doğru 
akın etmeye başlamıştır. 14 gün süren bu çetin savaşın sonucunda zafer 
Müslümanların olmuştur. Savaşı kazanan Selahaddin istilacı haçlıların 
canlarını ve mallarını bağışlayarak onların ülkeyi mallarıyla birlikte terk 
etmelerine imkan sağlamıştır. 
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Kudüs fethedilip, durumun istikrara kavuşmasından sonra İslam orduları 
Filistin’in batı bölgelerine yönelerek Murc Beni Amirin batı taraflarında 
karargah kurmuşlardır. Komutan Muzaffereddin Küçük, Filistin kıyıla-
rında bulunan Akka şehrini kuşatmıştır. Bu arada Mısır’dan Filistin’e bir 
askeri ikmal hattı açılarak Türkmen kökenli Rukneddin El-Zahir Baybars 
komutanlığında bir ordu Filistin’e yönelmiş, arkasından komutan Halil 
Bin Kılavun komutanlığında Memlukler’den oluşan bir ordu gelmiştir. 
Bu ordular haçlı güçlerini tüm Filistin kıyılarından güneydeki Gazze 
şehrine kadar kovmayı başarmıştır. Selahaddin ve Baybars Türkmenlere 
geniş ölçüde araziler tahsis etmiş ve onların bu bölgede yerleşmelerini 
temin etmiştir. Bahsi geçen Filistin kıyı şehirleri Akka, Kaysarya, Atlit, 
Fredis şehirlerini kapsamaktaydı. Filistin’in iç kesimleri de Nablus, Tol-
kerem, Safsafa, Sindiyane şehirlerini ve Culan, Cenin, Tabarya, Bisan ve 
Zerin şehirlerini içine alan Safad Memluklu Krallığını kapsamaktaydı. 

Türkmenler 1920 yılında bir yerde kış mevsimini geçirmek, her yıl 
Kerkur’a göç etmemek amacıyla kendilerine köyler inşa etme kararı-
nı almışlardır. Türkmenler bu amaçla tepeli ve suyu bol olan araziler 
seçmişler ve birbirinden uzak olan köyler oluşturarak evlerini inşa et-
meye başlamışlardır. Bu tutum onlardaki bedevilik sıfatlarından biri 
olan bağımsızlık arzusunun bir yansımasıydı. Herkes bilir ki Filistin 
Türkmenleri bedevi hayat yaşamaya alışkın topluluklardı. Türkmenle-
rin bir bölümü eski çağlardan beri yerleşik hayat sürdürürken, diğer bir 
bölümü de göçebelik durumunu yeğlemişlerdir. Yedi kabileden oluşan 
Filistin Türkmenleri aynı köktendirler. Şüphesiz ki bu Türkmenler ke-
sintisiz olarak Hicri yedinci asırdan beri bu toprakları kendilerine yurt 
olarak seçmişler ve oralarda varlıklarını sürdürmüşlerdir. Türkmenlerin 
başlangıçta yerleştikleri bölgeler Türkmen olma sıfatını kaybetmişse 
de, oralarda geçerli olan Türkmen isimleri hala kendini korumaktadır. 
Filistin’in Nablus şehrinde Türkmenler, Sifalılar adını alarak hala yo-
ğunlukta yaşamaktadırlar. Bunlar Osmanlı ordusu komutanı Şahsivar’ın 
torunlarıdır. Filistin’in Tulkerim şehrinde Türkmenler, Türkmen olmayan 
ad ve lakaplarla varlıklarını sürdürmektedirler. Bunlar da Osmanlı ordusu 
komutanı Şah Mesut’un torunlarıdır. Safad şehrinde yoğunlukta yaşayan 
Türkmenler Filistinli Saidanoğulları kabilesindendir. Türkmenler Murc 
Beni Amir, Kerkur ve Gazze’de yoğun olarak bulunmaktadır. Ürdün’ün 
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doğusunda bulunan Gor Damye’de yaşayan Türkmenler, bundan beş 
yüz yıl önce Murc Beni Amir’de yaşayan Mutlak Ağa El-Şukeyri’nin 
torunları olduklarını söylemektedirler. Bu da Mutlak Ağa, kardeşi Hıdır 
Ağa ve onlara bağlı olan Türkmen ordularının ne denli eski bir zamanda 
oralarda bulunduklarını göstermektedir.

Şeyh Mutlak Ağa’nın miladi 1872 yılında vefat etmesiyle Şeyhlik unvanı-
nı onun yakın arkadaşı ve kardeşinin damadı olan Şeyh Hüseyin El-Hatip 
teslim almış ve aynı yılda ilk Türkmen Aşiret Meclisini kurmuştur. Bu 
meclis 1935 yılında Şeyh Hüseyin El-Hatip’in vefatına kadar görevini 
yerine getirmiştir. Bu tarihten sonra Şeyhlik görevini Saidan Oğulları 
kabilesinden olan Şeyh Hasan Mansur El-Musa üstlenmiştir. Saidan 
Oğulları kabilesi yedi Türkmen kabilesinin en önemlilerinden biridir. Bu 
kabilenin adı altında altı adet Türkmen köyünün merkezi olan El-Mensi 
köyünde dört büyük kabile bulunmaktadır. Hasan Mansur El-İsa beş 
üyeden oluşan bir Devrim Komuta Konseyi kurmuş, Türkmen gençle-
rinden oluşan on iki bölüğe on iki komutan atamıştır. Ayrıca bir Devrim 
Mahkemesi kurmuş ve devrime katılmak isteyenleri eğitmek üzere bir 
askeri uzman istihdam etmiştir. Bu aşamadan sonra da Filistin’in kuzey 
vilayetinde manda hükümetine ve Filistin’e Siyonist göçe karşı Türk-
men ayaklanmasını resmen ilan etmiştir. Devrimin başarılı olması ve 
güçlenmesi manda hükümetini şaşkına çevirmiştir. Devrim mahkemesi 
Siyonist esirleri yargılamış ve onları idam cezasına çarptırmıştır. Devrim 
güçleri müteaddit defalar İngilizlerin işgal ordusuna ait Beyt Kıleym gibi 
karakollarını basmış ve oradaki İngiliz askerleri öldürmüştür. Manda 
hükümeti buna karşılık olarak 1939 yılının kış mevsiminde El-Mensi 
kasabasına piyade güçleri, tanklar ve uçaklarla saldırılar düzenlemiştir. 
Devrim komutanlığı saldırıların yoğunluğunu görünce ateş açmama em-
rini vermiştir. Bunun üzerine de beldede bulunan kadın, erkek, genç ve 
yaşlı insanların tamamını tutuklamıştır. Bunları üç ay boyunca işkenceye 
tabi tuttuktan sonra yavaş yavaş salıvermeye başlamışsa da devrimin beş 
liderini serbest bırakmamış ve durumlarının belirsizliği devam etmiştir. 
Manda Hükümeti onların akıbetinden hala sorumludur. Türkmenlerin 
Manda Hükümeti aleyhine açmış oldukları davalara rağmen Manda 
Hükümeti suçlamayı reddederek, onları tutuklamadığı iddiasını tekrarla-
mıştır. Türkmen Kabileleri İngiltere’nin El-Mensi kasabasına saldırma-
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sını, devrim liderlerinin durumlarının belirsiz olmasını ve insanlarının 
işkenceye tabi tutulmasını felaket boyutunda olay bazında addetmişler 
ve bu olayları zaman hesaplamasında bir tarih olarak kullanmışlardır.

1948 yılının Mayıs ayı başlangıcından itibaren Filistin’deki durum daha 
kötüye gitmeye başlamıştır. Zira Siyonist terör örgütleri o günlerde Fi-
listin’in Deir Yasin köyünde korkunç bir katliam gerçekleştirmişlerdir. 
Bu katliamda aralarında çocukların ve hamile kadınların da bulunduğu 
250 kişi hunharca katledilmiştir. Ancak, Siyonistlerle Türkmenler ara-
sında 1948 yılının Nisan ayının yedisi akşamına kadar bir sıcak temas 
gerçekleşmemiştir. O akşam komutan Fevzi Kavukçu Kurtuluş Ordusuyla 
birlikte El-Mensi kasabasına girmiş ve gece vakti Türkmen köylerinden 
nispeten uzak olan koloniyi bombalamıştır. İkinci günün sabahı bir İngiliz 
subayı askeri aracıyla El-Mensi kasabasına girerek Fevzi Kavukçu’yu 
sormuş, hiçbir cevap alamayınca da geri dönmüştür. Dokuz Nisan 1948 
günü Arap ordularının başkomutanından Fevzi Kavukçuya kasabayı 
derhal terk etmesini talep eden bir emir yöneltilmiştir. Arap orduları-
nın başkomutanı o sıralarda Doğu Ürdün’deki sarayında Arap ve Arap 
olmayan komutanları karşılamaktaydı. Kavukçu, Arap Orduları Genel 
Komutanının emri üzerine geceleyin geri çekilmiştir. Sabah olduğunda 
koloniyi izleyen bazı Türkmen kişiler çok miktarda yük araçlarının ko-
loniden hızla ayrıldığını görünce Siyonistlerin saldırı hazırlığı içinde ol-
duklarını anlarlar. Bunun üzerine çadırlarda yaşayan Türkmenler Kerkur 
Bölgesini terk edip El-Mensi kasabasını göç ederek kadın ve çocukları 
Ayn El-Mensiye köyüne yerleştirirler. Türkmen köyleri bir yandan sa-
vunma hazırlığına başlarken, diğer yandan da Arap orduları başkomu-
tanına silah talebiyle bir heyet gönderirler. Ancak komutan silahlarının 
olmadığını bildirerek taleplerini reddeder. El-Mensi kasabası Nisan 1948 
ayının onuncu sabahında Hajana ve Balmah çetelerinin saldırısına uğrar, 
üç gün süren çatışmada birçok Türkmen şehit düşer ve 13 Nisan 1948 
günü kasaba çetelerin eline geçer.

Filistin topraklarının gasp edilmesi faciası karşılığında, başta Arap ordu-
larının başkomutanı olmak üzere cihat etmeleri yerine mal ve mülkleriyle 
meşgul olan kişiler Rodos adasına koşarak Siyonist çetelerle sonu olma-
yan bir ateşkes anlaşmasını imzaya koydular. Bu duruma ve bir milyon 
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yedi yüz bin Filistinlinin perişan vaziyette yerlerinden ve yurtlarından 
kovulmalarına, Arap aleminden hiçbir tepki gelmemiştir. Filistin medyası 
da Siyonistlerin Filistin halkını kesmelerine sessiz kalmıştır. Siyonist çe-
teleriyle ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sonra bile Filistinlilerin 
ellerinde olan birçok köy de istilaya uğramıştır. Bu duruma da, köyleri 
terk edip istilacı Siyonistlere bırakılmasını teşvik eden Filistin medyası 
sebep olmuştur.

1948 felaketi sonucunda tüm varlıklarını kaybeden Türkmen aşiretle-
rin bir kısmı akrabalık bağları olan Golan Türkmenlerinin yaşadıkları 
bölgeye göç ettiler. Göç eden Türkmenlere orada çok miktarda tarım 
arazisi bahşedildi ve bir yıl boyunca Hitel köyünde ikamet ettiler. Ancak 
Cenin şehri yakınlarında ve Murc beni Amir’in doğu tarafında bulunan 
Türkmen kamplarına Siyonistler tarafından saldırı düzenlendiğini duyan 
bu köylülerin tamamı, beraberlerinde bir kısım Golan Türkmenleriyle 
birlikte Filistin’e döndüler. 

Siyonistlerin Türkmen kamplarına saldırması olayı 1949 yılının sonla-
rında vuku bulmuştur. Siyonistlerin attıkları bombalar kampın etrafına 
isabet ederken, Irak’ın Telafer ilçesi halkından olan bir Türkmen komuta-
nının komuta ettiği bir Irak ordusu bölgeye gelir. Üç gün boyunca yolda 
olmasına rağmen, derhal savaşa iştirak eder ve saldırganları püskürtür. 
Iraklı Türkmen subayının sonradan anlattığına göre, bu ordu aslında 
ateşkes hattı üzerinde bulunan Tolkerm şehrine doğru ilerliyormuş. Fakat 
Türkmen komutan, Cenin yakınlarındaki Türkmen kamplarının Siyonist 
saldırısına uğradığı haberini alınca yolunu değiştirerek Türkmen kamp-
larının bulunduğu Cenin şehrine doğru yönelir. Bu ordu Cenin şehrinin 
batısında olan bir bölgede karargahını kurar. Ürdünlülerle Filistinliler 
arasında 1950 yılında imzalanan Eriha anlaşması gereğince bir Ürdün 
ordusunun geçmesine kadar da o bölgede kalır. 

Batı Şeria’da ve Ürdün’e ait Doğu Şeria’da Türkmen toplumunun geliş-
mesi hakkında yapmış olduğum saha çalışmalarımda, Türkmen toplum-
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larındaki sosyal hareketlilik dikkatimi çekmiştir. Türkmenlerin gençleri 
ve yaşlıları bayram düğün ve taziye günlerinde düzenli olarak bir araya 
gelmekte; Filistinli mahalle, köy ve kamplarda tüm topluluklarda aşiret 
meclisleri, hayır dernekleri ve kooperatif faaliyetlerini sürdürmektedirler. 
Ben bu Türkmenlerin anavatanla kavuşmalarını temenni etmekteyim.

Filistinli Türkmen aşiret evlatları ister komutan ister asker olsun her biri 
nesiller boyunca Filistin uğruna şehit düşmek için çırpınmaktadırlar. 
Onlar eskiden beri ve şimdi de Filistin topraklarının en ücra köşelerinde 
bile komando faaliyetlerini sürdürmektedirler. Ayrıca Mısır Cumhur-
başkanı Cemal Abd-ül Nasır lehine 1956 yılındaki üçlü saldırıdan üç ay 
önce büyük hizmet sunmuşlardır. Türkmen aşiretleri hala işgal altındaki 
Türkmen köylerinin sadece 20 kilometre uzaklığında yoğun şekilde 
bulunmaktadırlar. Türkmenlere ait Aksa Şehitleri Örgütü’nün savaşçı 
ve lider kadroları Siyonistlerin 2002 yılında Cenin kampına yaptıkları 
saldırılarının karşısında durmuş ve yirmi şehit vermişlerdir. Saldırıyı da 
püskürtmeyi başarmışlardır. Örgüt bu bağlamda işgal edilmiş toprakların 
dahilinde bir dizi operasyon düzenlemiştir. Bunun en göze çarpan örneği 
El-Afule operasyonuydu. Siyonist oluşumunun Cenin kampını işgal 
ederek kampta kalanlara zarar vermek için 1949 yılından beri sürdürdük-
leri uğraşıları El-Aksa Şehitlerinin karşı koymaları sayesinde sonuçsuz 
kalmaktadır. Cenin kampı şeyhleriyle Filistin sorunu hakkında yapmış 
olduğum görüşmelerde 1948 yılından Filistin topraklarının kolaylıkla 
elden gittiğini, 1967 yılına kadar köylerinde olan bitenlere Türkmen 
gençlerinin aktif olarak katıldıklarını ve 1987 ve 2000 yıllarındaki di-
renişlerini dile getirmişlerdir. Ayrıca İngiltere’nin Filistin hakkında ve 
Filistin halkına karşı işlemiş olduğu cinayetleri, Siyonist çetelerini nasıl 
silahlandırdığını ve koruduğunu, buna karşılık Türkmenleri genç ve yaşlı 
demeden tutukladığını, onlara karşı çeşitli işkenceler uyguladığını ve 
birçoğunu katlettiğini sırasıyla bana anlatmışlardır.  

Siyonistlerin 2002 yılında Cenin kampına saldırılarına karşı savaşıp şehit 
düşen genç ve yaşlı Türkmenlerin isimleri şu şekildedir: Şehit Ahmet 
İbrahim Turkmani, Şehit Semir Uveys Türkmani, Şehit Ziyad İbrahim 
Turkmani, Şehit Usame İd Turkmani, Şehit Mohammwed Mahmud Turk-
mani, Şehit Salih Mohammed Turkmani, Şehit Lütfi Huveyti Turkmani, 
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Şehit Ahmet Hasan zidan Turkmani, Şehit Rıfat Gavadre El-Turkmani, 
Şehit Rıfat Musa El-Turkmani, Şehit Mohammed Huveyti El-Turkmani, 
Şehit Ziya Gavadre El-Turkmani, Şehit Semire Zubeydi El-Turkmani, 
Şehit Luey Emin El-Turkmani, Şehit Fadi Emin El-Turkmani, Şehit 
Fuat Mohammed El-Turkmani, Şehit Cemal Ebu Sakar El-Turkmani, 
Şehit Taha Zubeydi El-Turkmani, Şehit Merzuk Mithat El-Turkmani, 
Ahmet Neğniğe El-Turkmani. İşgal altındaki Filistin topraklarında intihar 
saldırılarında esir düşen Türkmenler ise; Yahya Zubeydi El-Turkmani, 
Hüseyin Gavadre El-Turkmani, Davut Zubeydi El-Turkmani, Moham-
med Ebu El-Baha El-Turkmani.

Altı adet köy ise şunlardır:

1 – El-Mensi köyü: 4661 dönümü mera olmak üzere toplam yü-
zölçümü 12227 dönümdür. 1948 yılındaki toplam nüfusu: 2640.

2 – Ebu Şuşe köyü: 3077 dönümü mera olmak üzere toplam 
yüzölçümü 8960 dönümdür. 1948 yılındaki toplam nüfusu: 720.

3 – Ebu Zureyk köyü: 2092 dönümü mera olmak üzere toplam 
yüzölçümü 6493 dönümdür. 1948 yılındaki toplam nüfusu: 650.

4 – El-Lıd köyü: 354 dönümü mera olmak üzere toplam yüzölçü-
mü 12572 dönümdür. 1948 yılındaki toplam nüfusu: 750.

5 – El-Gabyat köyü: Yukarı El-Gabya ve Aşağı El-Gabya’dan 
oluşur.532 dönümü mera olmak üzere toplam yüzölçümü 11139 
dönümdür. 1948 yılındaki toplam nüfusu: 650.

6 – Ayn El-Mensi: Arazileri El-Mensi köyüne aittir, köylüleri Sufi 
tarikatındandırlar, bunlar kendilerini ibadete vermiş Türkmenler-
dirler. Tarımla uğraşırlar ve El-Geylani ailesindendirler. 

Filistin dahil, Şam ülkelerinde İslam tarihinin erken dönemlerinden beri 
siyasi partiler görülmüştür. Şam ülkelerinde Yemenli parti ve Kays partisi 
siyasi partilerin başında gelirdi. Yemenli partinin başkanlığını Filistin 
Türkmenleri üstlenmişti. Onlar, Filistin’in hem kuzey vilayetlerinde hem 
de iç kesimlerinde otoritelerini sürdürmekteydiler. Filistin’in büyük şehir-
lerinde Türkmen Seyfi ailesi hakimdi. Bu husustaki çekişmeler Trablus 
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vilayeti başta olmak üzere Suriye’nin ve Lübnan’ın kuzey bölgelerine 
kadar yayılmış ve hatta Golan bölgesini, Safad’ı ve Şam ülkesinde Türk-
menlerin bulunduğu tüm bölgeleri de kapsamıştır. Osmanlı Devletinin 
görevlileri ve temsilcilerinin zaman zaman El-Kaysi partisi aleyhine 
davranarak, El-Yemeni partisinin lehine müdahalede bulunmaları bu 
çekişmeleri arttırmaktaydı. Tutuculuk, kırsal kesimlerde şehirlere göre 
daha fazla görülürdü. 1123 H. (1711 M.) yılında partizanlık tüm kabile ve 
mezhep sınırlarını aşmıştır. Bu bağlamda, her partinin kendine özgü bir 
bayrağı vardı. Yemen partisinin bayrağı beyaz renk ve simgesi beyaz renk 
haşhaş çiçeğiydi. Kaysi partisinin bayrağı ise, kırmızı renk ve simgesi 
kırmızı karanfildi. Yemeni partisinin Filistin’in kuzey vilayetinin tüm 
şehir ve kasabaları ile özellikle Trablus vilayeti olmak üzere Lübnan’ın 
ve Suriye’nin kuzey bölgelerine hakim olmasına kadar bu parti rekabeti 
devam etmiştir. 

Türkmenler başlangıçta zor olsa bile kamp hayatına alışmayı öğren-
mişlerdir. Onlar yanlış anlamadan ve yanlış anlaşmadan uzak durmayı 
başarmışlardır. Filistin’deki kendi diyarlarına dönüşün yakın olduğu 
algısından kurtulmuş, çocuklarını karanlık ve zor hayat şartları altında 
eğitmeyi üstlenmiş ve bunu da başarmışlardır.

Filistin Türkmenlerini en fazla acıya boğan konu ise arazilerini, köylerini 
ve tüm varlıklarını kaybetmek olmuştur. Bu sıkıntıların başında arazileri-
ni kaybetmek ve tarımla ilişkilerinin kesilmesi gelmektedir. Çünkü tarım 
toprak demek ve toprak ise vatan demektir, vatan da hem tarih hem de 
coğrafya demektir. Türkmenler Filistin halkının bir parçası olarak diğer 
halklarla ortak bir kültürü paylaşmışlardır. Türkmenler Filistin sığınma 
kamplarına yerleştikten sonra kampı, ulusal kimlik, din, dil ve tarih öğe-
lerine dayanan kültür kaynağı olarak görmüşlerdir. Dinin; davranışlar, 
yaşam, ilişkiler ve insan ruhunun yücelmesi yönünde rolü büyüktür. Din 
sayesinde insanoğlunun inancı güçlenir. Allah’a dayanarak yoluna devam 
etmekte büyük bir enerji kazanmış olur ve var gücüyle çalışır, Allah’ın 
hükmüne razı olur ve O’nun kaderini reddetmez. İnsanoğlu hayatın zor 
şartlarına dayanarak tüm korkularını inancıyla giderir. İşte bu şekilde 
Filistin Türkmen gençlerinin eğitiminde olumlu tarafları güçlendirmeye 
ve Filistin’e yakın zamanda geri dönüleceği hususundaki söylentilerden 
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uzak tutar. Türkmen din adamları Türkmenlerin kültürel kimliklerinin 
temel taşı olan kapsamlı bir din eğitimi vermeleri gerekir. Babalar ve 
annelerin de birinci rolü, evlatlarının kafasındaki olumsuzlukları kü-
çültmek ve olumlu yönleri büyütmek olmalıdır. Filistin Türkmenlerinin 
hayat dolu ve ümitle yaşama arzuları, onlara gelecek nesillere iyilik 
ve sevgiyi aşılamak yolundaki çabalarını kolaylaştırmıştır. Ben şu sı-
ralarda insanlarımın ve Türkmen akrabalarımın (Filistin Türkmenleri) 
tarihini yazmaya devam ederken bazen kendimi büyük sıkıntılar içinde 
görmekteyim. Ancak, şükürler olsun ki yazmaya devam edip Allah’tan 
bana bu uğraşımı mübarek kılmasını ve varlığın en büyük mesajı olan 
Allah’ı tanımak ve Allah’a iman etmek yolunda bana yardım etmesini 
niyaz eylemekteyim.  

İstisnasız tüm aşiretlerin ailelerini kapsayan ve bizlere çok büyük mik-
tarda şehitler verdiren kötü yıllar geçirdik. Onun akabinde ise baskı, 
şüpheli ve kasıtlı söylentilerle dolu yıllar geldi. Ancak aşiretlerle istikrara 
kavuşmuşladır. Onların tuttukları yol daha açık ve parlak hale gelmiş, 
Türkmenler yorgunluk ve zorlukların ortadan kalkmasıyla iyileşmeye ve 
dengeli yaşama başlamışlardır. Onlar için olumlu ve yaralı düşünceler 
üretmeye ve sağlam şekilde planlar kurmaya ve uygulamaya uygun olan 
nispeten daha sakin bir ortam oluşmuştur. Onların arasında artık akraba 
ve toplum dayanışması başlamış ve aralarında görüşmeler ve toplantılar 
çoğalmıştır. Felaketin acılarını bir kenara bırakarak, bazı pasif izlenim-
leri düzeltmişler ve tüm zorlukları aşarak sosyal alanda planlı ve hedefi 
olan çalışmalar yaparak bu yolda ilerlemeye devam etmişlerdir. Onlar 
iman dolu bir kalple ve güvenle tüm çalışma ortamlarına el atmışlardır. 
Aşiretler değişik projeler başlatmış, iş dünyasının tüm alanlarına girmiş, 
daha fazla akılcı ve tecrübeli olmuş ve beklenmedik sonuçlar elde etmiş-
lerdir. Sürekli devam eden çabaları sayesinde giderek bireyler arasındaki 
ilişkiler güçlenmeye başlamıştır. Birkaç yıl sonra da bazı aşiretler arazi 
satın alabilmiş ve üzerinde özel binalar inşa etmişlerdir. 

1949 yılında Kral Birinci Abdullah bazı Filistinlilerle görüşerek, elde 
kalan Filistin topraklarını Doğu Ürdün Prensliği’ne ilhak edip Haşimi 
Ürdün Krallığı’nın kurulması üzerine onlarla anlaştı. Yedi Arap ülkesinin 
bu anlaşmaya karşı çıkmalarına ve Ürdün ordusunun Filistin topraklarına 
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girmesini işgal olarak addetmesine rağmen, anılan anlaşma 1950 yılında 
uygulandı. Gazze şehrinde Ahmet Hilmi başkanlığında kurulan Umum 
Filistin Hükümeti hükmen düşürülmüş oldu. Filistin’deki Irak ordusu-
nun yerini Ürdün ordusu aldı. Doğu Ürdün Prensliği Filistinlilere Ürdün 
uyruğu vererek, Filistinlilere kapılarını açtı. Parlamento, ordu, hükümet, 
devlet memuriyetleri ortaklaşa iki taraf arasında paylaşıldı. Bu sıralarda 
Türkmen aşiret efradı, Murc Beni Amir’in doğu tarafında bulunan ve 
işgal altında olan Türkmen köylerine çok yakın olan Cenin kampı hariç, 
bulundukları kampları terk ederek Doğu Ürdün Prensliği’ne doğru göç 
etmeye başladılar. Türkmenler ondan sonra Ürdün hükümetinden ve 
arazi sahiplerinden İrbid, Sahab, Umman ve Zerka şehirlerinde büyük 
çapta arazi satın aldılar. Ürdün hükümetinden satın alınan araziler doğu-
da bulunan Aclun Dağları eteğinden başlayarak batıdaki Ürdün nehrine 
kadar uzanmaktadır. Binlerce dönüm genişliğinde olan bu araziler işgal 
altındaki topraklara çok yakındır ve suyu bol olduğu için bu arazilerin 
tamamında narenciye ağaçları ekilmiştir. Türkmenler sebze ekmek için 
seralar kullanmışlardır. Türkmenler Umman-İrbid yolu yakınlarında 
El-Reyyan köyünü kurdular. Türkmenlerin çiftlikleri Ürdün’ün tamamın-
da bulunan çiftliklerin en güzelidir. Türkmenlerin çiftliklerinin bitişiğinde 
olan Ürdün Nehri Bölgesi, Filistin direniş güçlerinin işgal altındaki top-
rakların derinliğine nüfuz etmek için güvenli bir geçit teşkil etmektey-
di. Bu geçide Türkmen Geçidi adı verilmiştir. Adının Türkmen Geçidi 
olması, Siyonist rejimin 1968 yılının Mart ayının yirmi birinci günü 
Doğu Ürdün’de bulunan El-Karame kampına saldırmasının ana nedeni 
olmuştur. Bu kamp Siyonistlerle Filistin direniş güçleri arasında vuku 
bulan çarpışmalara sahne olmuş ve çarpışmalar gün boyu devam etmiştir. 
Saldırganlar ateşkes talep etmiş ise de taleplerine icabet edilmemiştir. 
Ürdün topçu alayına mensup bir subayın açıklamasına göre Siyonistlerin 
tankları 60 kilometre hızla başkent Amman’a doğru ilerlediği görülünce, 
Ürdün topçu güçleri tarafından topa tutulmuştur. Aynı gün, akşam saat 
16’da Ürdün’ün siyasi otoritesinin başı saldırganların güvenli bir şekilde 
geçebilmelerini temin etmek amacıyla kampta ateşin kesilmesi emrini 
vermiş ve topçu alayının tüm subaylarını ordudan uzaklaştırmıştır. Bu-
nun üzerine bunların bir kısmı Filistin Kurtuluş Ordusu’na katılmıştır. 
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1968 yılında vuku bulan El-Karame savaşından sonra Türkmen aşiret-
leri efradı dahil, Ürdün’de ikamet eden tüm Filistinliler ağır felaketlere 
uğramışlardır. Şöyle ki, Filistin Kurtuluş Örgütü savaşçılarını yok etmek 
amacıyla üç devletin de katıldığı büyük bir komplo hazırlanmıştır. Hiçbir 
gerekçesi olmayan bu olay herkes için büyük sürpriz olmuş, fakat hiç 
kimse bu komploya karşı ağzını bile açamamıştır.

Savaş 1 Eylül 1970 tarihinde başlamış ve 30 Eylül tarihine kadar devam 
etmiştir. Bu savaşta tüm Filistin kampları ağır silahlarla bombalanmış 
ve Siyonist silahlı güçleri Ürdün sınırlarına dayanmıştır. Bu arada Suri-
ye’de Nureddin El-Atasi Cumhurbaşkanı ve Yusuf Zain Başbakan iken, 
Suriye silahlı güçleri Ürdün’ün kuzey bölgelerini işgal etmiştir. Başkent 
Amman’a doğru yönelerek Cereş vilayeti yakınlarına kadar ilerlemiş ve 
o bölgede durmuştur. Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abd-ül Nasır ile Su-
riye yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda da Suriye güçleri 
Ürdün’den geri çekilmiş ve Ürdün ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 
bir anlaşma taslağı hazırlanmak üzere Cafer El-Numeyri başkanlığında 
Ürdün’e bir heyet gönderilmiştir. Görüşmeler sonucunda Kurtuluş Örgütü 
savaşçılarının Filistin kamplarından çekilmesi, bu güçlerin Ürdün orman-
larında konuşlanması kararlaştırılmıştır. Görünüşte bir barış sağlanmıştır. 
Barış göstergesi olarak, ormanlara konuşlanan Filistinli savaşçılara bir 
öğle yemeği gönderilmiştir. Savaşçılar yemeklerini yerken Pakistan savaş 
uçakları onları bombalamış ve bulundukları ormanları yakmıştır. Aynı 
anda sürpriz bir şekilde Cemal Abdül Nasır’ın vefat ettiği haberi açık-
lanmıştır. Pakistan hava kuvvetlerine ait uçaklar ormanı ve savaşçıları 
yok edene dek saldırılarına devam etmişlerdir. Filistin kamplarında ve 
Ürdün’ün değişik şehirlerinde bulunan Filistinliler, şehitler için siyah 
bayraklar açmışlardır. Şehitlerin arasında Filistin Kurtuluş Örgütü savaş-
çılarından olan Türkmen aşiretleri fertleri de vardı ve onlardan hiç kur-
tulan olmamıştır. Türkmen aşiretleri bu Kara Eylül savaşını Filistin’nin 
ikinci felaketi olarak nitelendirirler. Savaş bittikten sonra komplonun 
ikinci evresi hayatta kalan Filistinli savaşçıların Lübnan’a göç etmeye 
zorlanması şeklinde olmuştur. Bu şekilde Siyonistlerin, “Filistinsiz İs-
rail olmaz, Kudüs’üz Filistin olmaz, Heykel’siz Kudüs olmaz” söylemi 
derhal uygulanmaya geçmiştir. Bu senaryo bugün de Batı Şeria’nın ve 
Kudüs’ün birlikte Yahudileştirilmesiyle gerçekleşmektedir.
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Sayın başkan, sayın katılımcılar. Maalesef Suriye’den acı haberler 
geliyor. Türkmenler her bölgede sorunlar yaşıyor ve artık bu 

aşamayı geçmemiz gerekiyor. Hep sorun görüyoruz çözüm de bulmamız 
gerekiyor. Bir sonraki oturumda herkesin bir sorun ve üç çözüm ile 
gelmesini arzu ederseniz güzel bir veri tabanı elde etmiş oluruz. Ben önce 
kendimi tanıtayım. Lübnan’da yaşayan Osmanlı torunuyum. Dedemin 
dedesi 24 yıl boyunca Şam valisiydi. Türkmen kelimesinin çok geniş 
bir kapsamı var. Hocamızın da dediği gibi içinde Giritliler de var. 
Oytun Bey araştırmasında da bundan bahsetmişti. İlk önce Lübnan’daki 
Türk varlığının tanımını yapalım ondan sonra tarihinden, kurumlardan 
bahsedelim. Lübnan’da on bin civarında Türkmen vardır. Erşad Hoca’nın 
başta söylediği gibi Kuran’da ayeti var ve bir atasözü de bu durumu 
açıklıyor; “Her dal tek başına kırılabilir ama demet halinde kırılması 
çok zor”. O yüzden bizim tek bir gövde şeklinde olmamız gerekiyor. 
Giritliler kendi başına toplantılar yapıyor, Lübnan’daki Türkmenler 
başka oturumlar yapıyorlar. Artık hep beraber Türk varlığı kelimesini 
kullanmalıyız diye düşünüyorum. Türk varlığı ifadesi içinde hem 
Türkmenler hem Çerkezler hem Arnavutlar hem Giritliler hem soydaşlar 
hem Lübnan’da yaşayan Türk vatandaşları mevcut. Gayri resmi sayılarla 
Türkmenler -Suriye Türkmenleri hariç- 10.000 civarında biliyorsunuz. 
Suriye Türkleri bir ara Lübnan’a gelip çalışıyordu. Savaş yüzünden 
gelenlerin sayısı da epey artmıştı. Giritliler tarihi olarak daha eskiden, 
Osmanlı döneminden gelmişler. Çerkezler zaten Lübnan’da bulunuyordu. 
Bölge 400 yıl Osmanlı’nın himayesinde bulunmuş ve hocamızın da 
anlattığı gibi zaten bizim topraklarımız. Bizim topraklarımız içerisinde 

Zaher Sultan

Lübnan Türkmenlerinin Genel Durumu
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bu vatandaşlara siz artık Türk değilsiniz veya Türkiye’ye bağlı değilsiniz 
diyemeyiz. Aynı şekilde Arnavutlar da var, soydaşlar da var. 

Trablus içerisinde veya Lübnan genelinde birçok Türk soyadı taşıyan 
kişiler var. Akar Türkmenleri Koşak köyü gibi köylerde yaşıyorlar. Top-
lamda 5 bin civarında Türkmen bu köylerde yaşamaktalar. Tabi ki sayı 
olarak o köylerde yaşayan nüfus daha fazla. Ancak Oytun Beyin araş-
tırmasına göre Türkmen köylerinin sayısı olarak bu bilgiyi veriyoruz. 
Bekaa Türkmenleri de bulunuyor iki köy. Lübnan ve Suriye Türkmen-
leri tüm Lübnan’da dağılmış durumda. Giritlilerin çoğu Trablusşam’da, 
soydaşları ise tüm Lübnan’da bulunuyorlar, Çerkezler, Arnavutlar aynı 
şekilde. Mardin’de Mardinli soydaşlarımız Beyrut’ta bulunuyorlar. Tarihe 
baktığımızda Osmanlı döneminden sonra sadece dalga dalga -çünkü tüm 
tarihi 15 dakika içerisinde anlatmamız çok zor- Türk varlığı bölgeye 
göre ayrılmış, kimi köyde kimi şehirde. Köyde yaşayanlara bakıyoruz 
ilk dalga 1943’te Lübnan istiklal vatandaşlığı alanlar. Bazı köylerde 
mesela Bekaa köylerinde bazı köyler vatandaş olmadılar. Şehirde yaşa-
yanların ise %99’u vatandaşlık aldılar. Bir dalga geldi 1940’lı yıllarda 
Mardinliler Lübnan’da çalışmak için geldiler ve yoğunlukla Beyrut’ta 
olmak üzere ülkeye yerleştiler. Sonra 1994’de çıkan bir kanun ile her-
kese vatandaşlık veriliyor, Bekaa Türkmenleri bu kanun ile vatandaş 
oldular. Hatta Beyrut’ta bulunanlar da. Şimdi bu eğitimi ve okulları 
nasıl etkiledi? Vatandaşlık almamış olanlar, kendine kapalı bir toplum 
oluşturdu. Ama vatandaşlık alanlar okula gittiğinden eğitimi biraz daha 
iyileşti. Mesela yeni vatandaş olanlar ortaokula kadar ancak gidiyorlar 
özellikle Bekaa vadisinde bulunanlar. Bazı köylerde mesela Akka köy-
lerinde daha fazla %30’u mesela üniversiteye kadar devam ediyorlar. 
Yeni neslin çoğu üniversiteye ulaşıyorlar Mardin’de. Şehirlerdeki durum 
iyi ve oradakiler yüksek ihtisaslara kadar ulaşıyorlar. Türkçe durumu 
nedir? Tabii Türkmence konuşuyorlar Bekaa’dakiler. Kapalı bir toplum 
oldukları için kendi aralarında konuştular ve dillerini muhafaza ettiler. 
Ama Akka’daki gibi vatandaş olmuş Türkmenler artık pek Türkmence 
konuşmuyorlar. Ancak yeni nesil Türkiye’ye gelip, okudukları için ve 
sağ olsunlar MEB’in hocaları gelip ders verdikleri için biliyorlar. İnşallah 
hocalar Bekaa’ya da gelirler. Ama Mardinliler artık nadir ve soydaşlarda 
hiç yok. Türk kültürü de aynı dili gibi kısmen nadir görülüyor ve sonra 
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da hiç yok. Şimdi sorunlar nelerdir? Sosyo-ekonomik sorunlar çok fazla. 
Yani Osmanlı’dan sonra bölgeyi yıkmaya çalıştı batılı ülkeler. Hudutları 
çizen Fransız ve İngilizler tamamen Türkiye’yi yıkmak için bunu yaptılar. 
Oradaki ekonomik yapıları çok zayıf kalmış durumda. Lübnanlı Türk-
menlerin en büyük sıkıntısı aile gelirinin çok düşük olmasıdır. Bu durum 
eğitim sürecini etkilemektedir. Daha sonra da sağlık ve kültür alanları 
etkilenmektedir. Aile gelirinin düşüklüğü sebebi ile çocuklar ortaokul-
dan sonra iş bulup çalışmaya yönelmektedirler. İş bulamayınca köyden 
şehre göç başlamaktadır, eğitim seviyesi aşağıda kalmakta ve böylece 
sosyo–ekonomik problemler doğmaktadır. Ama şehir içerisindekiler ilk 
üçte kalıyor. Bu sorunlara çözüm olarak ilk proje ev hanımlarına eğitim 
projesidir el sanatları eğitimi. İstatistiklere göre kadınların %98’i ev 
hanımıdır. O yüzden burada büyük bir açık var, oradan başlayabiliriz. 
Babalara da meslek dallarına göre eğitim verilebilir. Aile kültürel yar-
dım yapılabilir ve çocuğa destek verilebilir. Türkiye sağ olsun, Yurt Dışı 
Türkler ve Akraba Toplulukları bursu sağlamakta. Burada bir sorun var 
o da şu ki aile gelirinin düşüklüğü sebebi ile çocukların dersleri zayıf 
kalıyor ve bursu kazanamıyorlar. O yüzden buna da bir çözüm bulun-
malı. Bunlar bizim Türkmen kardeşlerimiz, aile gelirini yükseltip eğitim 
problemini çözeceğiz ve böylece notlar yükselecek. Bu gibi projeler için 
önce Türk varlığının tespitinin yapılması gerekiyor. Bu tespit her ailenin 
içine girip sorunlarını teşhis etmek ve bilgilerin anket şeklinde kayde-
dilmesi ile olur. Türk varlığının tespiti sadece Lübnan bölgesinde değil 
tüm Osmanlı bölgesinde yapılması gereken bir projedir. Çünkü böyle 
bir veritabanı Türkmen ve soydaşların sorunları eğitim, sağlık, kültür, 
aile yapısı konularında fikir verir. Aile bilgileri için çok önemli bir örnek 
vereceğim. Mesela TİKA’nın Lübnan’da bağış yaptığı bir hastane 24 
milyon dolarlık bir hastane, 2010’da açılışını Başbakan yaptı ama hala 
çalışmıyor. Neden çünkü oradaki yönetim Şii’dir ve başlamasına izin 
vermiyor. Çünkü Şii ülke olan İran, Türkiye’nin Lübnan’a ayak basma-
sını istemiyor. Açıkçası bu. Aynı zamanda Suriye’deki savaş İran’ın da 
sorunudur çünkü Esad güçleri çok zayıfladığı için Hizbullah savaşıyor. 
Türk varlığı projesi Türkiye çevresinde şekillenen bölgesel bir çalışma-
dır. Anket detaylı bilgi içermeli ve sonuçlar analiz merkezinde toplanıp 
bölgenin tarihinden bilgi verebilir. Özetlemek gerekirse Türkvaskart 
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veritabanı hazırlandıktan sonra tüm coğrafyada yaşayan bölgedeki Türk-
menler soydaşlar Girit varlığına, Türk varlığının hediyesi gibi olacak. 
Biz sizi unutmadık 80 yıl geçti özür dileriz ama unutmadık. Örneğin 
mavi kart yapılmış çift vatandaşlara veya kimliğini kaybetmiş olanlara. 
Bu kartı örneğin Türkiye’ye geldiğinizde ulaşımda indirim sağlayabilir. 
Bu projeyi Lübnan’da bir Türkmen önerdi. Ama Osmanlı kimliği şek-
linde önerdi. Çünkü Osmanlı dönmüş gibi hissediyorlar orada. Tabi biz 
bunu Türk adıyla yapabiliriz. Resim çok acı, Suriyeli kardeşlerimizin 
Lübnan’daki halini görebiliyorsunuz soğuk havada hala çadırda yaşa-
maktalar. Teşekkür ederim.
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Değerli ağabeylerimiz, sevgili katılımcılar, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Aydın Maruf

Irak Bölgesel Kürt Yönetiminde 
Türkmenlerin Durumu

Ben Irak Türkmen Cephesi adına ORSAM’a sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyor ve ORSAM çalışanlarına başarılar diliyorum. Ortadoğu 

Türkmenleri çok önemli bir konudur. Bugün yapmış olduğumuz 
sempozyumda, Ortadoğu Türkmenlerinin bulunduğu 4 ülkenin adı 
geçmektedir. Bu ülkeler, Irak, Filistin, Suriye ve Lübnan’dır. Ben bu 
sempozyumun daha fazla ülkeyi kapsamasını isterdim. Bunlardan biri 
Ürdün, diğeri ise İran’dır. İran önemli bir ülkedir. 40 milyon Türkmen 
nüfusu bugün orada yaşamaktadır. Bugün benim sizlerle paylaşacağım 
konu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde Türkmenlerin siyasi durumudur. 
İnşallah bu konuyu sizlere doğru bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Erbil 
Türkmenleri de Irak Türkmenlerinin bir parçasıdır. Erbil de Kerkük gibi 
bir Türkmen şehridir. 1438 yılında Türkmeneli komutanının kurduğu 
Karakoyunlu devletinin yönetimine girmiştir. Musul, Altınköprü, 
Bağdat, Basra’nın ortasında kavşak noktasına kurulu bir şehirdir. Irak 
Selçukluları idaresinden sonra 1144 yılında Erbil Atabeyliği’nin başkenti 
olmuştur. Bu kısa bir tarihi özetti. 1991 yılından sonra Erbil’in durumuna 
bakarsak; bu yıldan evvel Kerkük’te ya da diğer Türkmeneli bölgelerinde 
olduğu gibi Erbil’de siyasi bir hareket olmamıştır. Sadece sosyal ve 
kültürel çalışmalarda bulunulmuştur. 1974 yılında Saddam Hüseyin 
zamanında Türkmen Kardeşlik Ocağı Erbil’de kurulmuştur. Bugün 
bu kurum varlığını hala devam ettirmektedir. 1991 yılından sonra ise 
durum değişmiştir. 1991’den sonra Irak Milli Türkmen Partisi Erbil’de, 
Şaklava’dan siyasete başlamıştır. Bu parti 1992 yılında siyasete Erbil’de 
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girdikten sonra, ilk defa 1993 yılında Erbil’de Doğuş adında bir Türkmen 
okulu açıldı. Bu önemli bir gelişmedir. Kifri’de de Karaoğlan Okulu 
açıldı. Yani bu dönemde iki tane Türkmen Okulu açıldı. Kayıt sayısı on 
bine ulaştı. Bu sayı büyük bir sayıdır. Çünkü şu anda 15 okul olmasına 
rağmen toplam kayıtlı öğrenci sayısı ORSAM’ın ve bizim yaptığımız 
araştırmalara göre 1700 civarındadır. 

Ardından bölgede kurulan siyasi partiler çoğaldı. Doğal olarak fikir ay-
kırılıkları da ortaya çıktı. İşte o dönemde Türkmeneli Cephesi gibi Irak 
Milli Türkmen Partisi de ayrılma noktasına geldi. Akabinde 24 Nisan 
1991’de Irak Türkmen Cephesi kuruldu ve üç yıl boyunca çok yoğun 
çalışmalar yaptı. Bundan rahatsız olan birçok kesim vardı. 1995 sene-
sinde Erbil’de Türkmen Cephesinin yardımıyla Türkmen okullarımızın 
sayısı 15’e ulaştı ve şu anda da bu çalışmalar devam ediyor. Bizim Kuzey 
Irak’ta gördüğümüz tablo şudur; Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki ilişki-
ler iyi olmasına rağmen -siyasi partiler ve okullar ayrı tutarsak- Erbil’deki 
Türkmenler hala milli haklarını elde edememişlerdir. Türkiye ile herhangi 
bir ülke arasındaki ilişkiler iyi olduğu zaman bu durum orada yaşayan 
Türkmenlerin durumuna da yansır. Bu durum yadsınamaz bir gerçektir. 
Mesela şu an Suriye ile olumsuz bir ilişki var ve oradaki soydaşlarımı-
zın durumu iyi değil. Biz bunu Erbil’de yaşadık. Bugün Erbil dışında 
yaşayan Türkmenlerden örneğin Kerkük ve Musul’daki Türkmenler-
den bizim durumumuz hem güvenlik hem de siyasi durum bakımından 
daha iyidir. Çünkü o bölgeyle Türkiye’nin ilişkileri iyidir. Irak Türkmen 
Cephesi’nin birtakım çalışmaları oldu, fakat bu süreçte özellikle PKK 
tarafından yapılan silahlı saldırılara hocamız değinmedi. Bu saldırılar, 
Talabani başkanlığındaki KYB ve Barzani başkanlığındaki KDP tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. O dönemde Irak Türkmen Cephesi bağımsızlığını 
korumaya çalıştı. Söz konusu dönemde birisi İran’dan, diğeri Bağdat’tan 
destek almaya çalıştı. 31 Ağustos günü Peşmergeler Bağdat’tan destek 
alarak Erbil’e girdiler ve tarafsız olmamıza rağmen bizim yaklaşık 50 
gencimizi şehit ettiler. Bu olayların dışında da Türkmenlere silahlı saldırı 
yapılmıştır. 1991’de Altınköprü’de, 1996 ve 1998’de Erbil’de saldırılar 
oldu. 1998 bizim için önemlidir. O dönemde Irak Türkmen Cephesi’nin 
siyasi gücü üst düzeydeydi. 31 Ağustos saldırısının nedeni de budur. 
Arapça bir kitapta 1998 saldırısından bahsedilmektedir. Irak Türkmen 
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Cephesi Erbil’de, Türkiye’nin desteğiyle çok yoğun faaliyetlere başladı. 
Irak Türkmen Cephesi Erbil’i ikinci Türkmen şehri yapmak istiyordu. 
Dönemin istihbaratı Kürt yönetimine bu bilgiyi verdi. Irak Türkmen Cep-
hesi o dönemde ikinci Kerkük vakasını yaşamıştır. Irak Hükümeti Irak 
Türkmen Cephesi’nin çalışmalarından rahatsız oluyordu ve KDP’den on 
gün içinde Irak Türkmen Cephesi’ne saldırı düzenlemesini istedi. Bunun 
sonucunda da 30 Ağustos gecesinde saldırı düzenlenmiştir. Bu saldırı-
nın nedenini biz de sonra öğrendik. Çünkü Türkiye’nin Irak Kürtleriyle 
arası çok iyidir. O dönemde Erbil, Kerkük’teki gibi farklı politikalarla 
karşı karşıya gelmedi. Erbil’deki Türkmen nüfusu hakkında çok sayılar 
verilmiştir, ama bizim orda neden sayımız görünmüyor? Çünkü orada 
sessizce Türkmen varlığı katlediliyor. Bugün KDP ve KYB listelerin-
de 5-6 Türkmen aday var, İslamcılar içinde de öyle. Hepsi birlikte elli 
bin oya yaklaşmaktadır. Geldiğimiz noktada 2005’te kapanan büroları, 
2011 yılında tekrar açtık. Irak Türkmen Cephesi neden Kuzey Irak’taki 
oluşuma o dönemde katılmadı da şimdi katıldı? Çünkü o dönem gerek-
li değildi ama şimdi gerekli olduğu değerlendirilmiştir. Bu karar Irak 
Türkmen Cephesi’nin bağımsız bir kararıdır ve biz bunun faydalarını 
gördük. Şimdi orada da temsilcilerimiz var. 6 ay içinde 2 parlamentoda 
da temsil ediliyoruz. Erbil’de, Osmanlı İmparatorluğundan bu yana ilk 
defa Türkçe hutbe okundu. Bu çok doğal bir haktır ve olması gerekendir. 
Bu Irak Türkmen Cephesi’nin çalışmalarının sonucudur. Kerkük’te de var 
Musul’da da var ama oralarda resmi bir karar. Biz bir bakanlıkta temsil 
ediliyoruz. Bunun yanında Türkmen işlerinden sorumlu bir danışmanlık 
da kurulacaktır. Bu nedenle bizim çalışmalarımız olumlu yönde gidiyor. 
Ben tüm bu gelişmelerden çok memnun oldum. 

Teşekkür ederim.
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Geçtiğimiz yetmiş yıllık Türkiye-Suriye ilişkileri, Türkiye’nin Suriye 
Türkmenlerine yönelik izlediği politikanın seyrini ve derinliğini 

doğrudan etkilemiştir. Aslında Suriye’nin bağımsızlığını kazandığı 1946 
yılından 2011 yılı sonuna kadar reel bir politikanın varlığından söz etmek 
zordur. Belirgin bir politikanın olmayışı; Suriye’nin bu yıllar arasındaki 
yönetimi ve Türkiye’ye karşı tutumuyla yakından ilgilidir. Bu nedenle 
iki ülke arasındaki ilişkileri anlamak, en azından hatırlamak, bahsi geçen 
yıllardaki politikasızlığın nedenlerine ışık tutacaktır. Bu çerçevede, 
konuşmamızda Türkiye-Suriye ilişkileri dönemler altında kısaca verilecek 
ve dönemler içinde, varsa Türkiye’nin Suriye Türkmenlerine dair algısı 
değerlendirilecektir. 

Türkiye-Suriye ilişkilerini gösterdikleri karakteristik özellikleri bakı-
mından dört dönem altında ele almak mümkündür.

1. Türkiye Cumhuriyetinin ilk yılları ile Fransız manda yönetimi 
arasındaki ilişkiler.

2. Suriye’nin kurulduğu 1946’dan 2000 yılına kadar olan dönem-
deki ilişkiler.

3. 2000-2011 yılları arası ilişkiler.

4. İç savaş dönemi ilişkiler (2011’den günümüze) 

Mehmet Erol

Türk Dış Politikasında Suriye 
Türkmenleri
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1. Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yılları İle Fransız Manda 
Yönetimi Arasındaki İlişkiler
Bilindiği üzere, 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi ile 
Suriye’den Türk birlikleri çekilmiş, 10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması 
ile de Sykes-Picot Anlaşması gereğince Mersin, Adana, Hatay, Antep, 
Maraş, Urfa illeri ve Suriye-Lübnan Fransızlara bırakılmıştır. (Yavuz 
2005: 232-249)

1918’in sonunda Anadolu’da başlayan Kuvayı Milliye Hareketi (İlk 
direniş, Güney Cephesi’nde Dörtyol’da 19 Aralık 1918’de Fransızlara 
karşı başlamıştır) kısa zamanda, özellikle Halep ve çevresinde de teş-
kilatlanmıştır. Halep’teki direniş Halep Heyeti-i Merkezi adıyla örgüt-
lenmiş; gerek bölgedeki aşiretler ve gerekse Fransızların faaliyetlerine 
karşı düzenli bilgi akışı sağlamıştır. (Dağ 2010) Bölgedeki bu oluşum-
ların örgütlenmesinde Ankara hükümeti destek olmuştur. Bu bağlamda 
Mustafa Kemal Paşa tarafından kolordulara gönderilen bir talimatta, 
“Halep Kuvayı Milliye’nin Islahiye vasıtasıyla tesis edilecek irtibatla 
yardımlaşmanın temin edilmesi” istenmiştir.1

Bu oluşumların Fransızlara karşı askeri anlamda başarılar elde edişi, 
Türkiye’deki milli mücadeleye büyük katkı sağlamıştır. Halep ve çevre-
sindeki mücadele adeta Anadolu’daki mücadelenin bir devamı niteliğinde 
olmuştur. Ankara Hükümetinin Halep’teki söz konusu oluşumlara ilgisi 
ve desteği, bölgede Türkiye ile birleşme isteğinin belirmesine de sebep 
olmuştur. (Özçelik 2005: 52)

Ne var ki bu uğraşlar ve başarılar kesin neticeyi değiştirecek güçte ol-
mamış, Hatay dışındaki Türk yerleşim yerleri Ankara (20 Ekim 1921) 
ve Lozan Anlaşmalarıyla (24 Temmuz 1923) Türkiye sınırları dışında 
bırakılmıştır. Her ne kadar sınırlar dışında kalan Türk nüfusunun yaşa-
dığı yerlerin vakit geçirmeden Türk topraklarına katılması için gerekli 
çalışmaların yapılması fikri Ankara Hükümetince kabul edilmiş olsa da 
artık geriye dönüşü olmayan bir yola girilmişti. (Gönlübol 2007: 139)

1 Halep’te o günlerde kurulan ve Türkler yer aldığı cemiyetlerden bazıları şunlardır: Halep 
Cemiyet-i Esamiyesi Heyet-i Merkeziyesi, Necat-ı Cemiyeti Vataniye, İstikbal Cemiyeti, Milli 
İsyan Partisi, Şark Karib İhtilası Cemiyeti (Türk İstiklal Harbinde Güney Cephesi, Genel Kurmay 
Başkanlığı, Ankara, 1966).
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Lozan Anlaşmasından sonra Türkiye ile Suriye ilişkilerinin yoğunluğu 
sınır düzenlemeleri ve özellikle de İskenderun Sancağı ile ilgili olduğu 
görülür. (Yavuz 1999) İskenderun Sancağı bir otonomi yönetimi ile 
Fransa tarafından 1921’de Halep manda devletçiğine bırakılmıştır. İs-
kenderun Sancağı’nın bu otonom yapısı, Ankara Hükümetinin Fransa 
ve Milletler Cemiyeti nezdinde uyguladığı politikalar sayesinde 7 Ekim 
1938’de Hatay Devleti’nin kurulması, 29 Haziran 1939’da da Türkiye’ye 
katılması ile sonuçlanmıştır. (Yavuz 2005: 265-297) 

Hatay’ın bağımsızlığı ve Türkiye’ye katılma süreci diğer bölgelerdeki 
Türklerin geleceği konusunu tekrar gündeme getirmiştir. II. Dünya Savaşı 
sırasında Türkiye’yi yanlarına çekmek isteyen müttefiklerin planlarından 
biri Türkiye’nin Halep dahil tüm Kuzey Suriye’yi işgal etmesi olmuştur. 
1941 yılında Halep’teki Türklerin ayaklanıp kaleye Türk bayrağı çek-
meleri ve Türkiye’ye katılma isteklerini ortaya koymaları bu çerçevede 
cereyan etmiştir. Ancak, Ankara Hükümetinin tereddütleri yüzünden bu 
plan işlememiştir. Bu planın dillendirilmesi ve Hatay’ı kaybetmiş olma-
nın yarattığı ruh hali, Suriye’deki Türk kökenli azınlığa karşı olumsuz 
bir tutumla kendini hissettirmiştir. (Dağ 2010)

Yukarıda kısaca özetlenen olaylar, Türkiye ile Suriye ilişkilerinin ilk 
dönemini oluşturur. Bu dönem, Suriye açısından sürekli gündemde tutu-
lacak ve iki ülke arasındaki yaklaşık yetmiş yıllık ilişkilerin boyutlarını 
belirleyecek olan, Hatay’ın Türkiye’ye katılması ile Türkiye’nin başarı 
sağladığı bir dönem olarak kabul edilebilir. Ne var ki, aynı zamanda son-
radan misak-ı milli sınırları içine dahil edilmiş olan Halep’in de kaybedil-
diği bir dönemdir. Yine 1921 Ankara Antlaşmasıyla Türkmenlere tanınan 
haklar da Suriye’nin bağımsızlığı kazanmasıyla ortadan kaldırılmıştır.  

2. Suriye’nin Kurulduğu 1946’Dan 2000 Yılına Kadar Olan 
Dönemdeki İlişkiler
1946 yılında bağımsızlığını kazanan Suriye, Türkiye tarafından aynı 
yılın Haziran ayında tanınmıştır. (Yavuz 2005: 311) Bağımsızlık sonrası 
dönemde (1946-1970 arası) Suriye, darbeler ve karşı darbelerin yaşan-
dığı istikrarsız bir dönem geçirmiştir. 1963 yılında Arap Sosyalist Baas 
Partisi darbeyle yönetimi ele geçirmiş, 1966 ve 1970 yıllarında ise parti 
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içi darbeler yaşanmıştır. 1970 yılındaki darbeyi gerçekleştiren dönemin 
Savunma Bakanı Hafız Esad önce kendini Başbakan ilan etmiş, ardın-
dan 1971 yılında düzenlenen ve tek aday olarak katıldığı referandumda 
Cumhurbaşkanı olmuştur.2

Bu dönem Türkiye-Suriye ilişkilerinin adeta yok hükmündeki bir döne-
midir.3 Bu dönemde iki ülke ilişkilerinin durağan olması, hatta Suriye 
tarafının hasmane bir tavır sergilemesi, Türkiye ve Suriye’nin Soğuk 
Savaş döneminde (1947-1990) ayrı bloklarda yer alması ve Hatay’ın 
Türkiye’ye katılmasının Suriye’de yarattığı psikolojik travmaya bağla-
nabilir. Bu durumun yarattığı travma, 2008 yılına kadarki Suriye yöne-
timlerinin haritalarına Hatay’ı dahil etmeleri şeklinde devlet aklı ve halk 
gündeminde sürekli olarak diri tutulmaya çalışılmıştır.

Türkiye-Suriye ilişkilerinde gerginliğe sebep olan bir başka konu da Tür-
kiye’nin 1980’de Güneydoğu Anadolu Projesine başlamasıdır. Türkiye, 
Fırat Nehri’nin sınır aşan sular hukuku kapsamında değerlendirilmesini 
isterken Suriye, topraklarından geçen Fırat’ın uluslararası sular kapsa-
mında değerlendirilmesini talep etmiştir. (Yavuz 2005)

Çeşitli etnik gruplardan oluşan Suriye, bağımsızlığını kazandığı günden 
itibaren uluslaşma çabası içine girmiş, dolayısıyla kuruluşundan itibaren 
etnik gruplar yok sayılmıştır. Türkiye ile olan tarihi ve akrabalık bağları 
dolayısıyla özellikle Türkmenleri zayıf noktaları olarak gören Suriye 
yönetimleri, ülke genelindeki Türk soylu nüfusu her yönden baskı altına 
almıştır. Bu çerçevede Türkçe yayın yasağı getirilmiş, 1950’li yılla-
rın sonlarında toprak reformu bahanesiyle Türkmenlerin topraklarının 
önemli bir kısmı ellerinden alınmıştır. Bu ve benzeri uygulamalarla 
Suriye hükümetleri bir tarihi hesaplaşma tavrıyla faturayı Türkmenlere 
ödetmiş oluyordu. Böylesi bir ortamda Türkmenler nüfusları oranında 
devlet kademelerinde temsil edilememiş; ülkenin siyasi, ticari ve eğitim 
hayatında gereken düzeyde etkili olamamışlardır.

2 http://www.mfa.gov.tr/suriye-siyasi-gorunumu.tr.mfa
3 1960’lı yılların ortalarında Türkiye’nin Kıbrıs meselesi yüzünden dış politikada yaşadığı 

uluslararası yalnızlığı aşmak için iki ülke arsında bir yakınlaşma görülse de bu durum ileri 
boyutlara taşınamamış, Suriye Türkmenlerinin durumları gündeme dahi gelmemiştir (Dağ 2010: 
89).
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Söz konusu dönemde Suriye, sadece Türkmenler üzerinden intikam al-
makla yetinmemiş, PKK terör örgütüne 1985-1999 yılları arasına yardım 
ve yataklık da etmiştir (Suriye kontrolündeki Bekaa Vadisi ve Şam’da 
ikamet). Türkiye’nin 1998 yılında yaptığı sert açıklamalar işe yaramış, 
terörist lider aynı yılın 9 Ekiminde ülkeden çıkarılmıştır. Bu olayın he-
men akabinde 20 Ekim 1998’de imzalanan Adana Mutabakatı ile Suriye 
PKK kamplarını kapatmıştır. Bu güvenlik antlaşması ile iki ülke arasında 
12 yıl kadar sürecek tarihte olmadığı kadar bir yakınlaşmanın kapıları 
aralanmıştır.

3. 2000-2011 Yılları Arası İlişkiler (Normalleşme Süreci):
Hafız Esad’ın 10 Haziran 2000’de ölmesi üzerine, o sırada 34 yaşında 
olan oğlu Beşar Esad’ın Cumhurbaşkanı olabilmesi için Anayasada de-
ğişiklik yapılarak Cumhurbaşkanlığı yaş sınırı 40’tan 34’e indirilmiş ve 
Beşar Esad 2000 ve 2007’de art arda iki kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 
Beşar Esad’ın iktidara gelmesinden hemen sonra Suriye’de demokra-
tikleşme, insan hakları ve ifade özgürlüğü alanlarında kısa süren nispi 
bir iyileşme dönemi yaşanmıştır. “Şam Baharı” olarak adlandırılan bu 
dönemde, Ulusal İlerici Cephe içinde yer almayan grup ve partilerin 
kamuya açık toplantılar düzenlemelerine ve farklı görüşler seslendirmele-
rine imkan tanınmıştır. Ancak, bu dönem 2001 Şubat ayında iki bağımsız 
milletvekilinin siyasi reformlar talep etmeleri nedeniyle “Anayasayı 
değiştirmeye teşebbüs suçundan” yargılanarak hapse atılmalarıyla sona 
ermiştir. Bu tarihten itibaren, Cumhurbaşkanı Esad, Suriye’nin dış poli-
tikada karşılaştığı sorunları da ileri sürerek siyasi reformları bir kenara 
bırakmış ve ekonomik alanda tedrici reformlara yönelmiştir.4

1998 Adana Mutabakatının hazırladığı zemin üzerinden Beşar Esad’ın 
2000-2011 yılları arasındaki döneminde Suriye-Türkiye ilişkileri gü-
venlik, ticaret, ekonomi, siyaset ve kültür alanlarında dikkate değer bir 
iyileşme seyrine girmiştir. Ayrıca, Irak’ı işgal sürecinde ABD askerleri-
nin Türkiye topraklarını kullanmasına dair 1 Mart (2003) tezkeresinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde reddedilmesi, Irak işgaline karşı olan 
Şam ile Ankara’nın yakınlaşmasında rol oynamıştır. İki ülke arasında 

4 http://www.mfa.gov.tr/suriye-siyasi-gorunumu.tr.mfa
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bu dönemdeki yakınlaşma çerçevesinde değerlendirebileceğimiz ilkler 
yahut önemli gelişmelerden bazıları şunlardır:

- 2000 yılında Gaziantep ile Halep Üniversiteleri arasında yapı-
lan eğitim işbirliği anlaşması gereği Halep Üniversitesinde Türk 
Dili Öğretimi Merkezi açılarak eğitime başlanmıştır. Yine 2005 
yılında Halep Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesinde Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü açılmıştır. 

- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 13 Haziran 2000 tarihinde 
Hafız Esad’ın cenaze törenine katılmıştır. Hemen ardından Su-
riye Başkan Yardımcısı Abdülhalim Haddam, Ankara’yı ziyaret 
etmiştir.

-17 Şubat 2011’de Türkiye-Suriye Teknik ve Ekonomik İşbirliği 
Antlaşması imzalanmıştır.

- Nisan 2003’te Türkiye, Suriye ve İran, bağımsız bir Kürt dev-
letinin engellenmesi konusunda irade beyanı niteliğinde üçlü bir 
anlaşma imzalamıştır.5 

- 6-8 Ocak 2004 tarihleri arasında Suriye Devlet Başkanı Beşar 
Esad Türkiye’ye resmi ziyarette bulunmuştur.

- Suriye, 13 Ocak 2004’te aldığı kararla Türk sanayicilerine, işa-
damlarına ve tüccarlarına, Suriye’nin tüm sınır kapılarından vize 
alma hakkı ve kolaylığı sağlamıştır.

-22-23 Aralık 2004’te Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Suriye Başbakanı Naci Otri’nin resmi davetlisi olarak Suriye’ye 
bir ziyaret gerçekleştirmiş; bu ziyaret sırasında Türkiye-Suriye 
Serbest Ticaret Antlaşması imzalanmıştır.

- 13-14 Nisan 2005 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer Suriye’de resmi temaslarda bulunmuştur. 

5 M.Tan, A. Belli, A. Aydın (2012), 2002 Sonrası ve Arap Baharı Kapsamında Türkiye-Suriye 
İlişkileri ve Bölgesel Yansımaları, II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, http://
iibfdergisi.ksu.edu.tr/Imagesimages/files/10.pdf
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- 2006’da Türkiye Devlet Planlama Teşkilatı ve Suriye Arap Cum-
huriyeti Planlama Komisyonu, karşılıklı işbirliğinin amaçlandığı 
Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programını hayata geçir-
mişlerdir. Program çerçevesinde fiziki altyapının iyileştirilmesi, 
sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomik ortamın 
iyileştirilmesi gibi ana başlıklarda, turizmden ticarete, eğitimden 
spora kadar birçok alanda karşılıklı projeler yürütülmüştür. 

- 19 Nisan 2007 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı ile 
Suriye Cumhuriyeti Evkaf Bakanı arasında Süleymaniye Külli-
yesinin korunmasına dair protokol imzalanmıştır.6 Bu protokol 
çerçevesinde 2008 yılında Süleymaniye Külliyesi’nin restoras-
yonu için anlaşma imzalanmıştır. 

- 2008 yılı içinde Türkiye, Suriye ile İsrail arasında arabuluculuk 
yapmıştır.

- 16 Eylül 2009’da Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Başbakan Er-
doğan’ın davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret etmiş, bu ziyarette 
Türkiye–Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 
kurulması kararlaştırılmış; aynı gün, Türkiye ile Suriye arasında 
vizeleri kaldıran anlaşma imzalanmıştır. 

- 12–13 Ekim 2009’da Halep ve Gaziantep’te düzenlenen Tür-
kiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci 
Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda ilişkilerin kurumsal altyapısının 
inşa edilmesine dair önemli adımlar atılmıştır. 

- Ekim 2010’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile 
Suriye Ulusal Petrol Şirketi’nin ortak petrol arama şirketi kur-
masına ilişkin protokol kabul edilmiştir. 

- 2009 ve 2010’un Nisan aylarında, iki ülke kara kuvvetleri arasın-
daki dostluk, işbirliği ve güveni pekiştirmek için üçer gün süren 
ortak askeri tatbikatlar yapılmıştır.

6 T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, “Geniş Türk Coğrafyasında Tamamlanmış 
ve Halihazırda Devam Eden Projeler”, http://www.kdk.gov.tr/depo/3cGTCSonHali.pdf 
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- 6 Şubat 2011 tarihinde Asi Nehri üzerinde kurulacak Dostluk 
Barajı’nın temelleri atılmış ve bu gün “Türkiye-Suriye dostluk 
günü” olarak ilan edilmiştir. 

Suriye Devleti’nin bağımsızlığından 1998’deki Adana Mutabakatı’na 
kadar olan süreçte iki ülke ilişiklerine bakıldığında yaşanan bu gelişmeler 
baş döndürücü niteliktedir. Bu dönemde, Türkiye-Suriye arasında başta 
ticaret olmak üzere, kültür, turizm, güvenlik, gümrük, ulaştırma, tarım 
gibi birçok alanda ortak projelerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. İliş-
kilerin bu derece ilerlemesi şüphesiz Türkiye ve Suriye’nin menfaatine 
olmuştur. Ancak, takip edebildiğimiz kadarıyla, Suriye Türkmenlerinin 
durumu bu olumlu süreçte gündeme getirilmemiş yahut Türkiye bölge-
deki yeni partnerini ürkütmemek adına bu konuyu açmamıştır. Yine de 
iki ülke arasında normalleşen ilişkilerden Suriye Türkmenleri de dolaylı 
olarak olumlu anlamda etkilenmişlerdir. 

Hayata geçirilememiş olsa da Şam’da yaşayanlar, bir Türkmen kültür 
merkezi açma çabasına girmişlerdir. İlk olarak Halep Üniversitesinde, 
daha sonraki yıllarda da diğer şehirlerdeki üniversitelerde Türkçe Öğre-
tim Merkezlerinin açılması Suriye’deki üniversiteli Türkmen öğrenciler-
de moral ve motivasyon sağlamıştır. Türkiye’den gelen akademisyenler 
aracılığıyla bir taraftan lisansüstü eğitim için Türkiye’ye gidebilme fır-
satları yakalarken, bir taraftan da Türk tarihi ve kültürü ile ilgili yayınları 
kendi imkanlarıyla Arapçaya çevirip yayınlamaya başlamışlardır. Aynı 
zamanda Türkiye tarafının akademisyenleri Suriye Türklüğünü adeta 
yeniden keşfedip tarihi, sosyal ve kültürel hayatlarına dair akademik 
çalışmalar yapabilmişlerdir.

İlgili antlaşmalarla ticari, vizelerin kaldırılması ile de turistik hareketlili-
ğin artması Suriye’deki Türkmenlerin Türkiye ile ilişkilerini arttırmıştır. 
Ancak ülke liderleri arasındaki yakın ilişkilerin yaşandığı bir dönem olan 
bu yıllarda da, Türkiye’nin bilinen bir Türkmen politikası söz konusu 
değildir.

4. İç Savaş Döneminde İlişkiler (2011’den Günümüze) 
Bilindiği üzere 17 Aralık 2010 tarihinde Tunus’ta seyyar satıcılık yapan 
üniversite mezunu Buazizi’nin kendini yakmasıyla başlamış olan Arap 
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Baharı’nda Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerini iç çatışmalara ve iktidar 
değişikliklerine götüren bir süreç yaşanmaktadır. Bölge ülkelerinden 
Suriye, süreci en kanlı ve en uzun yaşayan ülke durumundadır. 

Diğer bölge ülkelerinde olduğu gibi Suriye’de de ilk gösteriler Suriye 
halkının içinde bulunduğu kötü yaşam şartlarının, eşitsizliklerin, işsiz-
liğin, adaletsizliğin, ifade özgürlüğü kısıtlamalarının bir dışavurumu 
olarak protestolar şeklinde başlamıştır.7 Tunus ve Mısır örneğinden ce-
saret alan ve onurlu bir yaşam isteyen Suriye halkı, daha yüksek sesle ve 
kalabalıklarla meydanları doldurmaya başlayınca Beşar Esad bir takım 
iyileştirmeler yapacağını açıklamak zorunda kalmıştır.8

Evveliyatı da olmakla birlikte, Arap Baharı’nın Suriye’ye ulaştığı 2011 
yılı başlarından itibaren Türkiye, Suriye rejimine sık sık reform tavsiye-
sinde bulunmuş, halkına karşı bütün gücüyle saldıran Esad yönetimini 
son noktaya kadar ikna çabası içinde olmuştur. (Davutoğlu 2003) Bu 
çabalar Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 9 Ağustos 2011 
tarihinde Beşar Esad ile yaptığı son görüşmeye kadar sürdürülmüştür. 
Ancak Türkiye’nin bu çabaları bir sonuç vermemiş; Davutoğlu 15 Ağus-
tos 2011’de “Operasyonlar durdurulmazsa Suriye ile konuşulacak bir 
şey kalmaz” diyerek ilişkilerin taşınacağı boyutların işaretini vermiştir.

7 17 Şubat 2011’de Polisin Şam’da bir esnafı dövmesi üzerine bir grup, “Suriye halkı aşağılanamaz” 
sloganlarıyla olayı protesto etmiştir. Bu slogandan türetilen “onur” kavramı giderek yaygınlaşmış 
ve Suriye halk hareketinin de çıkış sloganı olmuştur. 25 Mart 2011 Cuma günü muhalif gruplar 
tarafından “Onur Cuması” ilan edilmiş ve Cuma namazı çıkışlarında ülke genelinde pek çok 
gösteriler yapılmaya başlanmıştır.

8 Örneğin hükümeti feshetmiş (29 Mart 2011), kimliksiz Kürtlere vatandaşlık vermeye söz vermiş 
(7 Nisan 2011), 48 yıldır süren olağanüstü hâli kaldırmıştır (19 Nisan 2011). Ancak bu önlemler 
sokakların ateşini söndürmeye yetmemiştir. Protestocular kendisinden görevi bırakmasını 
istemeye başlayınca da Esad orduyu harekete geçirmiş ve protestoculara ateş emrini vermiştir 
(13-18 Mayıs 2011). Cisr el-Şugur’da 120 Esad askerinin öldürülmesi (6 Haziran 2011) süreci 
geri dönülmesi mümkün olmayan noktalara taşımıştır. Artık bütün protestocular rejim tarafından 
terörist olarak görülmeye, gösterilere ağır silahlarla müdahale etmeye başlanmıştır. 

Suriye rejiminin bu şekilde halkına çevirdiği silahtan rahatsız olan çeşitli rütbelerdeki bazı askerler 
muhaliflerin safına geçmeye başlamışlardır. Rejimin kadrolarındaki çözülmeler sadece askerlerle 
sınırlı kalmamıştır. Zaman zaman kabineden ve meclisten ayrılmalar yaşanmıştır (6 Ağustos 
2012’de Suriye Başbakanı Riyad Hicab muhaliflere katılarak Ürdün’e sığındı). Suriye’de yaşanan 
iç savaş sürecinde önemli tarihler için Bkz: http://dunya.milliyet.com.tr/2-yillik-ic-savasin-
kronolojisi/dunya/dunyadetay/07.01.2013/1652039/default.htm

http://www.aksam.com.tr/guncel/ankara-diplomasi-kapisini-sonuna-kadar-acik-tuttuk/haber-116766

http://dunya.milliyet.com.tr/2-yillik-ic-savasin-kronolojisi/dunya/dunyadetay/07.01.2013/1652039/default.htm
http://dunya.milliyet.com.tr/2-yillik-ic-savasin-kronolojisi/dunya/dunyadetay/07.01.2013/1652039/default.htm
http://www.aksam.com.tr/guncel/ankara-diplomasi-kapisini-sonuna-kadar-acik-tuttuk/haber-116766
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2012 yılında iki ülkeyi kriz noktasına taşıyan Suriye tarafının bazı teca-
vüzleri olmuştur. Bu çerçevede 9 Nisan’da Kilis sınırında Esad güçle-
rinin muhaliflere açtığı ateş sonucunda bir Türk vatandaşı yaralanmış, 
22 Haziran 2012 günü keşif yapan bir Türk askeri uçağı hava sahasını 
ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülmüştür. Bu olay sonrasında Türkiye an-
gajman kurallarını değiştirerek, Suriye tarafından sınıra yaklaşan her 
askerî unsurun tehdit olarak algılayacağını açıklamıştır. 2012 Temmuz 
ayına gelindiğinde ise Türkiye ile Suriye arasındaki tüm resmi işlemler 
durdurulmuştur.9

2012 yılının Ekim ayında artık iki ülke arasındaki ilişki savaş boyut-
larına ulaşmıştır. 2012’de Suriye tarafından Şanlıurfa’nın Akçakale il-
çesine düşen top mermileri (3 Ekim) sonucunda beş kişinin ölmesinin 
hemen ardından bir gün sonra TBMM, hükümete sınır ötesi operasyon 
yetkisi vermiştir. (4 Ekim) Bu kararın sonrasında Türkiye üyesi olduğu 
NATO’dan Suriye sınırlarını korumak adına füze savunma sistemleri 
talep etmiş ve 2013’ün ilk aylarında sınıra yakın bölgelere bu sistemler 
yerleştirilmiştir.  

İki ülkenin söz konusu durumunu daha da içinden çıkılmaz bir hâle so-
kacak olaylar 2013 yılında da devam etmiştir. 11 Şubat 2013’te Özgür 
Suriye Ordusu kontrolündeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda ve 11 Mayıs 
2013 tarihinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bombalı saldırılar düzenlen-
miş, Türkiye, çok sayıda vatandaşının öldüğü bu saldırıların arkasında 
Suriye’nin olduğunu açıklamıştır.

Savaş hâlinin başladığı süreç içinde Türkiye, Suriye’nin bütün tecavüz-
lerine karşı sınırlarını koruma pozisyonunda olmuştur. Bu bağlamda 
sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle bir helikopterini (16 Eylül 2013) ve 
bir savaş uçağını düşürmüş (23 Mart 2014); sınırları içine düşen top 
mermilerine karşılık vermiştir.

Türkiye’nin Suriye Muhalefeti ile İlişkileri ve Türk Dış Politikasında 
Suriye Türkmenlerinin Yeri:

9 Mart ayında Türkiye Şam büyükelçiliği kapatılmış, Mayıs ayı içinde Suriyeli diplomatlar sınır 
dışı edilmiş,, aynı yılın Temmuz ayı sonlarında da Halep Konsolosluğu kapatılmıştır.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eanl%C4%B1urfa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ak%C3%A7akale
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zg%C3%BCr_Suriye_Ordusu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zg%C3%BCr_Suriye_Ordusu
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cilveg%C3%B6z%C3%BC_S%C4%B1n%C4%B1r_Kap%C4%B1s%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hatay
http://tr.wikipedia.org/wiki/Reyhanl%C4%B1
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 Türkiye, 2012’den itibaren Suriye ile ilişkilerinde dikkatini ve enerji-
sini iç savaş sürecinde şekillenen Suriye muhalefetine harcamaktadır. 
Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu’nun şu açıklamaları konuyu özetler 
niteliktedir: 

“Halkın meşru talepleri doğrultusunda Suriye’nin yeniden inşasına ilişkin 
geçiş sürecinde sorumluluk alacak etkin ve kapsayıcı bir muhalefetin ortaya 
çıkması yönündeki çabalara tarafımızdan destek verilmektedir… Suriyeli mu-
halif gruplarla temaslarımız, hiçbir siyasi, etnik, dini veya mezhep grubunun 
çıkarı ve bu gruplar arasında herhangi bir ayırım gözetilmeksizin sürdürül-
mektedir. Her hâlükârda mevcut krizin çözümünü Suriyeliler tayin edecek 
ve Suriye’nin geleceğine Suriye halkı karar verecektir. Türkiye, uluslararası 
camianın diğer üyeleriyle işbirliği içinde, bu süreçte Suriye halkına verdiği 
desteği kararlılıkla sürdürmektedir. (Davutoğlu 2013)” 

Esad’ın göstericilere silahla müdahale emrini vermesinden bu yana (Ma-
yıs 2011), iç savaş ortamına sürüklenmiş olan Suriye’de muhalefet, askeri 
ve siyasi olmak üzere iki koldan gelişmiştir. Askeri kanat Esad rejimini 
silah yoluyla devirmenin mücadelesini verirken siyasi kanat dünyada 
bir kamuoyu oluşturma ve Suriye’nin meşru yönetimi olarak kabul edil-
me çabası içindedir. İç savaşın başlamasıyla Türkiye net tavrını ortaya 
koyarak muhalifleri desteklemiştir. Bu destek, dünya basınında farklı 
haberlerle yer alsa da, Türk makamlarının resmi açıklamalarına göre 
insani ve lojistik10 destekle sınırlıdır. Türkiye özellikle siyasi muhalefeti 
muhatap alarak, Suriye meselesini uluslararası kurumlar ve oluşumlar 
nezdinde çözmek eğilimindedir.

Bu bağlamda, Suriye Ulusal Konseyi (SUK) Ağustos 2011’de Esad yö-
netimine karşı olan grupların birleşmesiyle İstanbul’da kurulmuştur (Bu 
oluşumda Türkmenler, 16 üye ile temsil edilmektedir). Suriye Muhalif 

10 ÖSO, 7 Aralık 2012’de Antalya’da 260 muhalif komutanın katılımıyla düzenlenen konferansta 
30 üyeli Yüksek Askeri Komite Konseyi oluşturulmuştur (Bu toplantıya ABD, Fransa, İngiltere, 
Körfez ülkeleri ve Ürdün de katılmıştır). ABD başta olmak üzere pek çok ülke bu yeniden 
düzenlenen oluşumu destekleyeceğini açıklamıştır. Yeni oluşum uluslararası literatürde “Supreme 
Military Command (Yüksek Askeri Konsey)” adıyla anılmaya başlamış olsa da eski adı olan 
Özgür Suriye Ordusu halen ülkedeki geçerli adlandırmadır. Konsey tarafından ÖSO’nun başına 
seçimle General Salim İdris getirilmiştir. ÖSO’nun bu yeni yapılanmasının muhaliflere gelen 
yardımları organize şekilde dağıtacağı ve radikal grupları minimize edeceği hesaplanmaktadır 
(O’Bagy, 2013).
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ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu SMDK 2012 tarihinde, Doha’da 
(Katar) kurulmuş olsa da İstanbul’da ofisleri bulunmaktadır (Türkmen-
ler bu oluşumda 3 üye ile temsil edilmektedirler). Bu oluşumlar Kasım 
2013’te Suriye Geçici Hükümetini seçmiş ve 11 bakanlıktan biri Türk-
menlere ayrılmıştır. Söz konusu oluşumlarda Türkmenlerin temsil edi-
lebilmesini, Türkiye’nin desteğini de hesaba katmak şartıyla, Türkmen 
muhaliflerin siyasi bir başarısı olarak görmek gerekir.

İç savaş sürecinde, Suriye’nin genel muhalif yapılanmasına paralel bir 
şekilde bölge Türkmenleri de askeri ve siyasi anlamda yapılanmaya 
başlamışlardır. Bu yapılanmalar doğal olarak Türkmen nüfusunun yoğun 
olduğu Halep ve Lazkiye bölgelerinde etkili olmuştur. Türkmenlerin 
siyasi ve askeri yapılanmalarına değinmeden önce genel durumlarından 
kısaca söz etmek istiyorum. 

Türkmenler uzun yıllar gördükleri baskılar ve sürekli oyunun dışında 
olmaları sebebiyle Suriye’de siyasetten uzak kalmışlar yahut uzak tutul-
muşlardır. Halep bölgesinden şimdiye kadar seçilebilmiş milletvekilleri 
de yönetimin karakteri gereği etkisiz kalmışlardır. Suriyeli Türkmenler 
için siyaset hep korkulan yahut lüzumsuz bir şey olarak görülmüştür. 
Bu psikolojideki bir toplumda da elbette siyasî birikime haiz insanların 
olması beklenemez. 

2000’li yıllara gelindiğinde Suriye rejiminin nispeten yumuşaması, 
Türkmen gençler arasında eskiye göre üniversite okuyanların sayısının 
artması, sosyal medya üzerinden gerek Türkiye gerekse kendi aralarında 
diyalogun başlaması gibi etkenler, bireysel anlamda da olsa gençlerde bir 
Türklük bilincinin oluşmasını sağlamıştır. Eğer bugün Suriye’de siyasî ve 
askerî anlamda bir Türkmen uyanışından söz edilebiliyorsa, bu gelişme 
sözü edilen gençlerin omuzlarında yükselmektedir.

Aslında siyasetten uzak duruş sadece Türkmenler arasında değil Suri-
ye’de yaşayan bütün azınlıklar için geçerli bir durumdur. Suriye rejimi 
kendi ideolojisi dışında hiçbir etnik ve dinî odaklı siyasete ülke içinde 
müsamaha göstermemiş, aksine en ufak muhalif hareketlenmeyi kanlı 
bir şekilde bastırmıştır.11 Doğaldır ki böylesi bir ortamda bütün gruplar 

11 İhvancılara karşı Baba Esad’ın 1982’de yaptığı Hama katliamı ile oğul Esad’ın 2004’te Kamışlı’da 

http://tr.wikipedia.org/wiki/2012
http://tr.wikipedia.org/wiki/Doha
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gibi Türkmenler arasında da siyasi anlamda etkili bir teşkilatlanma veya 
muhalefet kültürü gelişmemiştir. Bu olumsuz şartlara rağmen olayların 
başladığı günden bu yana 3 yıl içinde önemli mesafeler kat edilmiştir. 
Karışıklıkların başlamasıyla birlikte diğer gruplar gibi Türkmenler de 
siyasi anlamda Suriye dışında örgütlenme fırsatı bulmuşlardır. Siyasî 
örgütlenmeler 1941 yılından12 bu yana ilk kez Suriye Türkmenlerine 
“biz de varız” deme imkânını vermiştir. 

Bu çerçevede, Şubat 2012’de Suriye Türkmen Kitlesi adıyla ilk siyasi 
oluşum kurulmuştur. Türkmenler arasında kısaca “Kitle” adıyla anılan 
oluşumun faaliyet alanı ağırlıklı olarak Lazkiye bölgesi, yani Bayır-Bu-
cak Türkmenlerinin bulunduğu yerlerdir. İkinci olarak ise, Mart 2012 
tarihinde Suriye Demokratik Türkmen Hareketi kurulmuştur. Bu oluşum 
Halep merkezli çalışmakta ve Türkmenler arasında kısaca “Hareket” 
olarak bilinmektedir.13 

Hareket’in ve Kitle’nin önde gelen isimleri, 15 Aralık 2012 tarihinde Su-
riye Türkmenleri Platformu 1. Toplantısı’nı İstanbul’da düzenlemişlerdir. 
Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu’nun da katıldığı ve destek sözü verdiği 
bu toplantıda, Suriye Türkmenlerini tek çatı altında toplamak amacıyla 
iki siyasi oluşum birleşme kararı almıştır. Platformun sonuç bildirgesinde 
Türkmenlerin, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana 
oldukları; demokratik ve müreffeh bir Suriye için her kesimin bölge, ırk, 
mezhep, düşünce farklılıklarına bakılmaksızın onur, özgürlük ve adalet 

kanlı şekilde Kürt muhalefetini bastırması, rejimin her türlü muhalefete karşı tutumunu gösteren 
önemli örneklerdir.

12 1941 yılında Türkmenler Halep kalesine Türk bayrağı çekmişlerdir.
13 Suriye Türkmen Demokratik Hareketi saha çalışmaları olarak Halep merkezi ve kırsalında 

Türkmenlerin birlikte hareket etmelerini sağlayacak örgütlenmelere gitmişlerdir. Bugün realitesi 
tartışılır olsa da kuruluş aşamasında heyecan uyandıran bazı alt örgütlenmeler şunlardır: Gençlik 
Kolları, Türkmen Öğretmenler Sendikası, Suriye Türkmenleri Yardımlaşma Derneği, Şehit 
Aileleri ve Gazileri Koruma Derneği, Mumbuç Türkmenleri Derneği, İnsani Yardım Merkezi 
gibi sivil örgütler oluşturulmuş, Türkmen Haber Ajansı, Türkmen’in Sesi Radyosu (Türkmen FM 
100.6), Türkmen’in Sesi Gazetesi gibi yayın organları kurulmuş, Türkçe eğitim veren iki de okul 
açılmıştır (Tarık Silo Cevizci, kişisel görüşme, 22 Nisan 2013)

Yukarıdakiler kadar etkili olmasalar da Suriye Türkmenleri adına ortaya çıkan bazı siyasî 
girişimler de söz konusudur. Suriye Türkmenleri Birliği ve Yerel İdareler Gençliği Hareketi  
(Lazkiye), Adalet ve Barış Partisi ve Özgür Türkmen Gençleri (Halep), Türkmen Birliği 
(Hatay), Suriye Türkmen Partisi (Islahiye),  Türkmen Gençlik Hareketi (Yayladağı), Suriye 
Türkmen Gençlik Birliği (Şam-Hacerü’Esved). Bunlardan büyük çoğunluğu Hareket ve Kitle’yi 
desteklemektedir (Orhan, 2013: 13).
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temelinde çalışması gerektiğine inandıkları vurgulanmıştır. Her ne kadar 
birleşme kararı alınmış olsa da sonradan Kitle ve Hareket müstakil olarak 
faaliyetlerine devam etmişlerdir.14

Suriye Türkmenleri Platformu, ilk toplantısından sonra partiler üstü 
bir meclis oluşturma çalışmalarını tamamlayarak 28-31 Mart 2013 ta-
rihlerinde Ankara’da Suriye Türkmenleri Meclisi Kuruluş Toplantısı 
düzenlemişlerdir. Suriye genelinden 350 delegenin oy kullandığı toplantı 
sonucunda Suriye Türkmenleri Meclisi kurulmuştur.15 Toplantıda Türkiye 
Cumhuriyeti başbakanlık düzeyinde temsil edilmiştir. Başbakan Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, Türkmenlerin onurlu bir müca-
dele verdiğini, bu birleşmenin Suriye koalisyonu içindeki pozisyonlarını 
güçlendireceğini ve Türkmenlere destek vermeye devam edileceğini 
ifade etmiştir.16 İlerleyen günlerde Meclisin yönetim kadrosu Türkiye 
Cumhurbaşkanı tarafından da kabul edilmiştir.

Suriye Türkmenlerinin siyasi çabalarındaki son gelişme ise 2 Mart 2014 
tarihinde Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi’nin kurulması olmuştur. 
Suriye Ulusal Konseyi (SUK) ve Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler 
Ulusal Koalisyonu (SMDK) temsilcileri bu yeni Türkmen siyasi oluşu-
munu yaptıkları konuşmalarla desteklediklerini açıklamışlardır.17

Gerek bütün Suriye’yi temsil eden koalisyonun gerekse Türkmen siyasi 
hareketlerinin varlığı bütün çabalara rağmen, görece olarak, an itibarıyla 
kâğıt üzerindedir. Uluslararası yeterli destek ve baskılar olmadığı sürece 

14 Bu ayrılışta yahut tam olarak birleşememede, oluşum içinde Halep Türkmenlerinin nüfusları 
oranında temsil edilmemeleri etkili olmuştur. Ek olarak, öteden beri Lazkiye (Bayır-Bucak) 
Türkmenleri ile Halep Türkmenleri arasında süren bir sürtüşme de söz konusudur. Lazkiye ile 
Halep Türkmenleri arasındaki sürtüşme, Suriyeli Türkmen öğrencilerine Türkiye’nin tahsis ettiği 
burslardan neredeyse tamamının Lazkiye Türkmenlerine veriliyor olmasından kaynaklanmaktadır. 
Türkiye’de yaşayan Abdullah Türkmen’in ifadesine göre şu ana kadar 560 Suriyeli Türkmen’e 
Türkiye burs vermiş, bunlardan sadece 30’unu Halep Türkmenleri almıştır (Abdullah Türkmen, 
kişisel görüşme, 16 Nisan 2013).  

15 Meclis, 39 üyeden ve 9 kişilik Yönetim Kurulu’ndan oluşmaktadır. Başkanlığına Lazkiye 
Türkmenlerinden Samir Hafız’ın seçildiği Meclis’in yönetim kadrosunun 4’ü Lazkiye, 2’si Halep, 
1’i Hama, 1’i Humus ve 1’i de Rakka Türkmenlerindendir. Dağılımda Lazkiye Türkmenlerinin 
başkanla birlikte 5 üyeyle temsil edilmesi eleştirilen hususlardandır (Abdullah Türkmen, kişisel 
görüşme 16 Nisan 2013). 

16 http://www.youtube.com/watch?v=EvrNexDCcQM
17 http://www.aa.com.tr/tr/dunya/295683--suriyeli-turkmenler-parti-kurdu
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de siyasi oluşumların akıbetini sahada çarpışan birliklerin belirleyeceği 
ortadadır. 

Bu minvalde, Suriye’deki iç savaşın başlarında en kalabalık ve en et-
kili grup olan Özgür Suriye Ordusuna18 eklemlenmiş olan Türkmen 
birlikler,19 ÖSO’nun bir türlü organize olamayışının neticesinde, daha 
önce ÖSO içinde yer alan grupların kurduğu İslâmi Cephe20 ile yakın-
laşmışlardır.21 Süreç içinde her ne kadar çizgi dışına çıkan gruplar olsa 
da Türkmenlerin oluşturduğu askeri birlikler başlangıçta bulundukları 
bölgeleri savunmada ve diğer gruplarla işbirliğinde rejim güçlerine karşı 
önemli başarılar elde etmişleridir.

Görece olarak, 2013’ün sonlarına kadar Türkmenlerin lehine devam eden 
bu durum, Türkiye sınır bölgelerinde -özellikle Halep ve civarında- IŞİD 
(Irak-Şam İslâm Devleti) adındaki, içinden çıktığı El-Kaide’nin bile 
kabul etmediği, bir örgütün ortaya çıkışıyla son bulmuştur.

Ocak 2014 başlarında İslâmi Cephe karşısında Halep’te ağır kayıplar 
veren IŞİD kendisine hedef olarak Halep’in kuzeyindeki Türkmen birlik-
lerinin üssü konumundaki Çobanbey kasabasını seçmiş, bir hafta kadar 
süren saldırılarla Şubat başında bu bölgeyi kontrolü altına almıştır.22 
Çatışmaların yoğun olduğu günlerde Türkiye, sınırındaki bir karakol 
yakınına düşen havan mermisinin karşılığını bir IŞİD konvoyunu vurarak 

18 ÖSO, 29 Temmuz 2011’de Suriye Hava Kuvvetleri’nde albayken muhaliflerin safına geçen 
Riyad el-Esad tarafından kurulmuştur. Suriye ordusundan kaçan askerlerin oluşturduğu bu 
kuvvet ülkedeki milis kuvvetlerin pek çoğunu da saflarına katmıştır. Beşar Esad güçlerine karşı 
sürdürülen silahlı mücadelede Suriye genelinde etkili şekilde varlık gösteren bir çatı oluşumdur. 
ÖSO sadece askerlerden oluşmamaktadır. Düzenli ordudan ayrılan askerlerin yanında siviller 
de bu oluşum içinde silahlı mücadeleye katılmış durumdadır. Sivil katılımlarla ülke genelinde 
ÖSO’nun asker sayısının 70 bin olduğu tahmin edilmektedir (http://www.hurriyet.com.tr/
planet/21358275.asp   (18.04.2013)).

19 Sahada çarpışan veya koruma görevi üstlenen Türkmen askeri birlikler Halep ve Lazkiye 
bölgelerinde yoğunlaşmışlardır. Bunlar Suriye genelindeki oluşturulan Cepheler içinde yer 
almazlar. Doğrudan ÖSO’ya bağlıdırlar. Bu birlikler çok çeşitli gruplardan oluşmaktayken 
zamanla Halep çevresindekiler I. Fetih Tümeni, Lazkiye-Türkmen Dağındakiler ise II. Fetih 
Tümeni olarak yapılandırılmıştır.

20 http://www.ydh.com.tr/HD12479_islami-cephe-osodan-ayrildi.html
21 http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201425_y%C3%B6netici%20

%C3%B6zeti-say%C4%B1%2023.pdf
22 http://www.cnnturk.com/haber/dunya/suriyede-el-kaide-ile-turkmenlerin-catismasi-suruyor; 

http://www.haksozhaber.net/isid-cobanbeyi-ele-gecirdi-44597h.htm
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vermiştir.23 Bu müdahale Türkmenleri korumak adına yapılmış olarak 
yorumlansa da arkası gelmediği için sonuç değişmemiştir. Sonuçta, bu 
lokal olayda 30 kadar Türkmen ölmüş, beş bin civarında sivil Türkmen, 
hatta silahlı gruplar içinde olanların bir kısmı, bir gecede sıfır nokta-
sındaki Kilis’in Elbeyli ilçesine kaçarak canını kurtarmıştır. Çobanbey 
ve civarı hâlen IŞİD kontrolündedir. Keza, mücadeleye devam ediyor 
olsalar da Lazkiye’deki Türkmen birlikleri de zor anlar yaşamaktadırlar.

Sınıra sıfır noktasında Türkmenlere karşı yapılan bu eylem bir takım 
soruları da gündeme getirmektedir. Hatay’da durdurulan TIR ile ilgili 
olarak Türkiye, en yetkili ağızlardan “Türkmenler için gönderilen yardım 
(Ocak 2014 başları)”24 ifadesini kullanmıştır. Akabinde Dışişleri Bakanı 
Sayın Davutoğlu, 8 Ocak 2014 tarihinde Suriye Türkmen Meclisi Baş-
kanı Fayez Amro ile yaptığı görüşmede “Kim ne derse desin Türkmen 
kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Her ne suretle olursa 
olsun Suriyeli kardeşlerimize ve her ne suretle olursa olsun Su”riye’de-
ki Türkmen kardeşlerimize gereken her türlü desteği vermek konusunda 
en ufak bir tereddüt göstermeyeceğiz”25 açıklamasını yapmıştır. 

Bu açıklamalardan iki hafta sonra, IŞİD’in civardaki (Azez ve çevresi) 
birliklerini toparlayarak, Türkmen silahlı birliklerinin üssü konumundaki 
Çobanbey’e saldırması zamanlama olarak manidardır. Hatta, Mart ayı 
başlarında bu örgütün, Türkiye’nin Suriye dışındaki tek toprağı olan Sü-
leyman Şah Türbesini kuşatması26 da aynı çerçevede değerlendirilebilir. 
Acaba Türkiye’nin sahada Türkmen kartını devreye sokma ihtimalinden 
dolayı mı bunlar yaşanmıştır? Yahut bu tip olayların artmasıyla bölgede 
kendini sahipsiz hissedecek Türkmenlerin, Türkiye’nin dışında yerel bir 
oluşumun çekim alanına girmesi mi hesaplanmaktadır?27 100’e yakın 
Türkmenin öldüğü Höllük mahallesinin 1 Mayıs’ta varil bombalarıyla 

23 http://www.ntvmsnbc.com/id/25495461/
24 http://www.radikal.com.tr/politika/efkan_ala_yemin_etti-1169011; http://t24.com.tr/haber/

basbakan-erdogan-mit-tirlari-turkmenlere-silah-goturuyordu,254419
25 http://www.iha.com.tr/davutoglu-suriyedeki-turkmenlere-yardim-edecegiz-politika-322588; 

http://www.aa.com.tr/tr/turkiye/272195--suriyedeki-turkmenlere-her-turlu-destegi-verecegiz
26 http://onedio.com/haber/isid-suleyman-sah-turbesi-ni-kusatti-268653
27 http://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2014/02/kurds-turkmen-alliance-syria-security-al-

qaeda.html
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vurulması olayı aynı eksenli midir? Bu sorulara ancak ileriki günlerde 
cevap verilebilecek gibi görülmektedir.28 

Yakınımızda olduğu için Halep ve Lazkiye’deki Türkmenlerden haberda-
rız. Ya iç bölgelerdekiler? Şam’da, Humus’un Zara beldesinde ve diğer 
yerlerdekilerden 2014’ün başından beri neredeyse hiç haber yok. Bütün 
organizasyon eksikliklerine rağmen oluşturulan birlikler sayesinde 2013 
sonlarına kadar Suriye Türkmenleri nispeten iyi durumda idiler. İroni 
olacak ama Suriye’nin içinde bulunduğu kaotik süreçte Türkmenler, 70 
yıldır kendilerini ifade etme noktasında en parlak günlerini yaşamak-
tadırlar. Ancak, Halep’in kuzeyindeki Türkmen yerleşimlerinde durum 
malumdur. Bu yılın başlarından itibaren sığındıkları köylerinden de 
olmaya başladılar. Böyle giderse Türkiye’nin Suriye’de destek vereceği 
Türkmen kalmayacak gibi görünmektedir. 

Yukarıda kısmen değindiğimiz üzere iç savaş sürecinde Türkiye’nin 
Suriye Türkmenlerine ilgisi ve desteği bariz bir şekilde artmıştır. Her 
ne kadar bu gün gelinen nokta Türkmenler adına pek iç açıcı olmasa 
da Türkiye’nin bölge Türkmenlerine karşı tavrı tarihte olmadığı kadar 
belirgin hâle gelmiştir. Sayın Davutoğlu’nun şu sözleri Türk Devleti’nin 
Suriye Türkmenlerine dair olan politikasını özetler niteliktedir: 

“Ülkemizin Suriye muhalefetine yönelik desteği bağlamında Suriyeli Türkmen-
ler özel ve öncelikli konuma haizdir. Ülkenin asli kurucularından biri olan ve 
devrim mücadelesinin başından bu yana en ön saflarda yer alan Türkmenlerin 
Suriye’nin geleceğinde hak ettikleri yeri alabilmelerini teminen destek çalışma-
larımız sürmektedir. Bu süreçte Türkmenler arasında birlikteliğin sağlanması 
ve dayanışma içinde hareket edilmesi önem taşımaktadır. 

Suriye’nin farklı bölgelerinden gelen Türkmen temsilcilerin 29-31 Mart tarih-
lerinde Ankara’da bir araya gelerek Suriye Türkmen Meclisi’ni ihdas etmeleri 
Türkmen siyasi hareketinin dönüm noktalarından biri olmuştur. Suriye Türk-
men Meclisinin, bölge ve siyasi görüş ayrımı gözetmeden tüm Türkmenleri 
kucaklaması ve Türkmenler için olduğu kadar Suriye’nin geleceği için de 

28 Bu gelişmelerin Türkiye’yi savaşa çekmek gibi bir amacının olabileceği yorumları da 
yapılmaktadır.http://www.haber7.com/yazarlar/mehmet-acet/1123812-suriyeli-turkmenlere-
sadlri-asil-hedef-turkiye-mi
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somut öneri ve projeler geliştirmesi görünürlüğünün ve etkinliğinin artmasına 
katkı sağlayacaktır. ” (Davutoğlu 2013) 

 Sayın Davutoğlu’nun sözlerinde dikkat çektiği noktalar var. Türkmenler 
arasında birlikteliğin sağlanarak dayanışma içinde hareket edilmesi ve 
Türkmen Meclisi üzerinden hem Türkmenler hem de bütün Suriye’nin 
geleceği için somut öneri ve projeler geliştirilmesi. Görebildiğimiz kada-
rıyla bölgesel farklılık ve fikir ayrılıkları siyasetle uğraşan Türkmenlerin 
ellerini zayıflatmaktadır. Bunda yetişmiş elemanın azlığı en önemli et-
kendir. Sahadaki durumda da bir koordinasyon eksikliği görülmektedir. 
Gönderilen kısıtlı yardımların yerlerine ulaştırılmasında da aksaklıklar 
yaşanmış ve yaşanmaktadır. Öyle Türkmen yerleşim yerleri var ki, üç 
yıldır yapılan insani yardımlardan tek kalem bir destek ulaşmamıştır.

Ayrıca bu açıklamada her ne kadar Türkmenlerin Türk Devleti nezdinde 
“özel ve öncelikli” bir konumda olduğu ifade edilse de, Türkiye’yi ana-
vatan olarak gören bölgedeki Türkmen halkının beklentilerini karşıla-
dığı söylenemez.29 Türkmen halkı, özellikle güvenliklerinin sağlanması 
noktasında Türkiye’nin aktif olması gibi duygusal bir beklenti içindedir. 

Şu noktada Türkmenlerin durumu ortadadır. Bize yansıdığı kadarıyla bir 
söylem ve eylem uyumsuzluğu vardır. Türkmenler, mevcut yapılanlar 
için her ne kadar Türkiye’ye müteşekkir olduklarını ifade etseler de, 
yapıl(a)mayanlar çerçevesinde, Suriye meselesinde Türkmen dosyasının 
önceliğiyle ilgili tereddütler taşımaktadırlar.

Bir daha vurgulamak gerekirse, Suriye’de yaşanan iç savaş süreci, olum-
suzlukları bir tarafa, önceden hiçbir alt yapı tecrübesi olmamasına rağ-
men bir Türkmen siyasi oluşumunu ortaya çıkarmıştır. Türk Devleti ve 
kamuoyunun desteği ile bu siyasi oluşumun faaliyetleri, yeni Suriye’de 
Türkmen varlığının kabul ettirilmesinde etkili olabilir. 

29 Sahadakilerin aksine, Türkmen siyasi hareketi olan Türkmen Meclisi yetkilileri Türkiye’ye 
teşekkür ettiklerini zaman zaman açıklamaktadırlar. http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.
aspx?id=25699683&tarih=2014-01-30
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Öncelikle belki bu günün en zor konuşması benim konuşmam. 
Hem karşımda bu kadar önemli insanın oturuyor olmaları hem 

de Türkmen siyasi hareketinde büyük katkıları olan, değer verdiğim 
saygıdeğer insanların karşısında konuşmak benim için çok büyük bir 
şeref ve büyük de bir zorluk. Çünkü onlar bu işleri benden daha iyi 
biliyorlar ve belki benim yaşımdan daha uzun seneler bu işin içinde yer 
aldılar. Tabii bir de günün son konuşması olması hasebiyle herkes çok 
yorgun dinlemek zor oluyor. Bu nedenle biraz toparlayıcı bir konuşma 
yapacağım ve çok uzun tutmayacağım. Hocamın da söylediği gibi biz 
ORSAM’dan iki arkadaş bölgeden dün geldik. Erbil ve Kerkük’te saha 
çalışmaları yaptık ve uluslararası gözlemciydik. Benim konu başlığım 
Türk dış politikasında Türkmenler ama bu konuyu Mahir hocam çok 
güzel özetledi o yüzden ben çok fazla derinleştirmeden konuyu biraz 
daha genel faktörler üzerinden değerlendirip Irak Türkmenlerinin güncel 
durumunu size aktarmak istiyorum. Çünkü bu konu çok ciddi tartışıldı ve 
bugün Türkmenler neredeler ve siyasi sorunlarının temel sebepleri neler 
bunları tartışmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden konumu genel 
olarak iki başlık altında işleyeceğim; birincisi Türk dış politikasındaki 
faktörler, ikincisi Irak iç politikasındaki gelişen dengeler ve Türkmenlerin 
bu konudaki durumu üzerinden hareket ederek anlatmaya çalışacağım. 
Türkiye’nin dış politikasında özellikle 2003 sonrası dönemde Irak’a 
yönelik farklı dönemlerde farklı politikalar izlendiğini görüyoruz. Bu 
doğrudan Irak Türkmenlerinin Irak’taki durumunu etkilemektedir. Belki 
hep 2003 Irak tezkeresini konuştuk ama bundan sonra yaşanan tüm 
gelişmeler Irak’ta Türkmenlerin siyasal ve sosyal yaşantısını etkilemiş 

Bilgay Duman

Türk Dış Politikasında Irak 
Türkmenleri
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görünüyor. Az önce Aydın Bey bunu çok net ortaya koydu. 2011’den 
sonra Bölgesel Kürt yönetimi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin değişmesi 
Türkmenlerin oradaki durumunun iyileşmesine yol açtı. Aydın Bey 
Erbil’deki Türkmen nüfusunun oy potansiyeline neden yansımadığına 
ilişkin bir çalışmadan bahsetti. Bunun cevabını da çok net verdi. Fakat 
ORSAM olarak Erbil valisiyle yaptığımız röportajda Erbil’deki Türkmen 
sayısının 350-400 bin arasında olduğunu açık bir biçimde dile getirdi.

 Sıkıntı, Türkmenlerin özellikle kuzey bölgesinde bölge yaşantısıyla çok 
iç içe geçmiş olmasıydı. Özellikle 2003’ten 2009’a kadar Türkiye’nin 
bölgesel yönetimle ilişkiler geliştirememesi, 1990’lardan sonra oluştu-
rulan Türkmen siyasi hareketinin Kerkük’e sirayet etmesi, Erbil’in ne-
redeyse boş kalması Türkmenleri de orada farklı kutuplara yakınlaştırdı. 
Çünkü 2003 sonrasında hiçbir dönemde 2009’a kadar Türkmenlere yal-
nız başına siyaset yapma imkânı verilmedi. Genellikle orada iki büyük 
parti olan KYD ve KDP’nin, ki onların da arasında şimdi ciddi sorunlar 
var, Türkmen siyasetini yönlendirdiğini görüyoruz. O nedenle Türkmen-
lerin kuzey bölgede kendilerini siyasal manada net olarak ortaya koya-
madığını söyleyebiliriz. Büyük kutuplaşmalar arasında gelgit durumun-
dalar. Ama yavaş yavaş Türkmen potansiyeli ortaya çıkıyor. İnşallah 
Aydın beyin de yoğun çabasıyla Türkmenlerin gerçek bir Türkmen si-
yasi hareketi ile ortaya çıkmaları sağlanabilir. Tabii bu konuda Türkmen-
lerin hep beklentisi olduğu gibi Türkiye’nin desteğinin önemli olduğunu 
düşünüyorum. Tabii aynı durum Türkiye’nin 2003 sonrasında Irak po-
litikasında oynadığı rolle de ilişkili. Biliyoruz ki Türkiye 2003 sonrasın-
da Bağdat hükümeti ile farklı dönemlerde farklı politikalar geliştirdi. 
Nitekim 2009’a kadar ciddi ilişkiler geliştirdi. 2009 yaz aylarında Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti ile beraber mutabakat muhtıra-
sı imzalanmıştı. Türkiye, Irak dış politikasında rol oynamaya başlamış-
tı. 2003’ten sonra Türkiye’nin Irak politikasında Irak’taki istikrarın 
kovalanması açısından ciddi adımlar atıldı. Irak’a Komşu Ülkeler Kon-
feransı yapıldı, Irak’a Dönorler Konferansı yapıldı, Türkiye Irak’taki 
şiddet olaylarından dolayı pek çok Irak’lıyı Türkiye’de tedavi ettirdi ve 
Bağdat hükümeti bu konuda sürekli desteklendi. Tabi bu atılan adımlar 
Türkiye’nin Irak politikası çerçevesinde şekillendi. Türkiye’nin Irak’a 
yönelik dış politikasının temelleri nelerdir? İstikrar temelli dış politika 
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statükonun korunmasına yönelikti. Statükodan kastın, Irak’ın toprak 
bütünlüğünün ve siyasi birliğinin sağlanmasına yönelik bir dış politikay-
dı. Türkmenleri de bu şekilde yönlendirmeye çalıştı. Tabii bunda Türki-
ye’nin Irak’ta ilişki içinde olduğu kesimlerin durumu etkili olmakla 
beraber Irak’taki Türkmenlerin sosyal ve coğrafi yapısı da çok etkili oldu. 
Çünkü bölgede Türkmenlerin bütüncül bir yapı içerisinde yaşayamadı-
ğını görüyoruz. Türkmeneli haritasında kuzeybatıdan güneydoğuya doğ-
ru bir hat şeklindedir ki şu an itibariyle ihtilaflı bölgeler olarak ifade 
edilen coğrafi kesimde yaşarlar. Ama bütüncül bir coğrafyanın olmayışı, 
aralarda Kürtlerin ve Arapların yaşaması durumu, Türkmenlerin bütün-
cül bir siyasi yapı oluşturamamasına sebep oldu Ayrıca, Türkiye’nin Irak 
Türkmenlerine ilişkin politikası da Türkmenlerin bütüncül bir siyasi yapı 
oluşturamamasına yol açtı. 2003’ten sonra Irak’taki Türkmen hareketinin 
Kerkük’e geçmesi Türkiye’yi de biraz Kerkük odaklı bir siyaset yapma-
ya itti. Türkmen siyasi yapılanması da buradan başladı. Tabi diğer taraf-
tan Türkmenler içerisinde Irak’taki siyasal yapıya göre şekillenen mez-
heplere göre bir ayrışma da ortaya çıktı. Belki Türkmen halkı arasında 
mezhepsel bir farklılık gözetiyor diyemeyiz ama siyasal olarak Türk-
menler arasında da mezhepsel bir ayrım eğiliminin ortaya çıktığını gö-
rüyoruz. Tabi bunda 2003 sonra Türkiye’nin Irak siyasetinin çok etkisi 
oldu. Çünkü Iraktaki hükümetleri tamamen Şiiler domine ettiler. Nüfus 
yoğunluğuyla da ilintili olarak Irak hükümetlerinde Şiilerin etkili olma-
sı, hükümetleri kurması, Türkmenler arasındaki Şiilerinin de büyük bir 
kısmının Irak’taki Şiilerle beraber hareket etmesine yol açtı. Aynı za-
manda Türkiye’nin Irak’taki Türkmen Şiileri üzerine bu denli etkili 
olamadığını görüyoruz. Bu durum coğrafi bir bütünlüğün olmamasıyla 
ilgili olduğu kadar siyasal bir bütünlüğün olmayışıyla da ilgilidir. Böl-
gedeki kutuplaşma oradaki Türkmenleri çok net olarak etkiledi. Tabii ki 
Türkiye burada ikinci bir faktör ve oradaki Türkmenler siyasi pastadan 
pay alabilmek adına büyük kutuplardan biriyle beraber olmak zorunda. 
Ama siyasi olarak böyle bir ayrışma olsa da Türkmenlerin bazı konular-
da üst seviye bütüncül davrandıklarını zaman zaman görebildik. Özel-
likle 2004’ten sonra ki parlamentoda yaklaşık on milletvekili vardı. Bu 
on milletvekilinin zaman zaman beraber hareket ettiği konular var. Bu 
önemli bir gelişme bence. 2014’te bir seçim yapıldı bundan 5- 6 gün 
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önceydi. Bence bu Irak siyaseti açısından da Türkmen siyaseti açısından 
da çok önemli bir dönemdi. Buna dikkat etmek gerekiyor çünkü ilk kez 
tam olarak Amerikan askerlerinin çekildiği bir seçimdi. Irak’taki kutup-
laşma Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından farklı bir pozisyon 
aldı. Nasıl oldu bu? 2003’den 2012’ye kadar çok net bir tablo vardı 
Irak’ta, bir tarafta Türkler bir tarafta Şiiler bir tarafta Sünniler ancak 
2009’da kurulan hükümet ve bu hükümetin icraatlarıyla beraber siyasi 
kutuplaşma farklılaşmaya başladı. Şii, Sünni ve Kürt gruplar birbirinden 
ayrışmaya başladı. Kendi içlerinde sorunlar olsa da Erbil ve Süleyma-
niye dışında çok daha beraber hareket eden; bütüncül yapılarını koruyan 
Türkler bile seçime ayrı ayrı gittiler. Bu anlamda Türkmenlerin yerel 
siyaseti çok iyi kullandığını görüyoruz. Nitekim Türkiye de Türkmen-
lerin bu siyasetine ayak uyduruyor diye düşünüyorum. Bölgesel yöne-
timle olan ilişkiler kuvvetli oluyor ve Erbil’le farklı bir politika izleniyor. 
Diğer taraftan Kerkük’te farklı bir politika izleniyor. Ben Irak’taki yerel 
siyasetin çok önemli olduğunu düşünenlerdenim çünkü Irak’taki idari 
ve siyasi yapı da bunu gösteriyor. Irak’ta bir federal yapı var bu yapının 
getirdikleriyle beraber yerel siyaset çok ön plana çıkıyor. Türkmenler, 
ne Kürtler gibi yoğunlukta olduğu bir coğrafyaya sahip ne Şiiler gibi 
nüfusun yoğun olduğu güney vilayetlerine sahip. Türkmenler; Araplar-
la-Kürtler, Şiilerle-Sünniler arasında yaşıyorlar. Bu anlamda Türkmen-
lerin yerel siyasetinde de çok önemli değişimler olduğu gözleniyor. 
Türkiye belki büyük bir devlet olarak Irak politikasında tekcil bir yapı 
sergiledi ve bu özellikle 2010’dan sonra daha net ortaya çıktı. Burada 
Irak hükümetinin tavrının da önemini göz ardı edemeyiz. Bence, Türki-
ye 2003 sonrası siyaseti itibariyle her kesimle iyi ilişkiler geliştirmeye 
çalıştı. Türkmenlerin şikayeti şu ki Türkiye burada Türkmen siyasetine 
çok az yer veriyor. Ama bunu böyle görmemek lazım bence, Türkiye her 
kesimle iyi ilişkiler geliştirince Türkmenler dış politikada bir faktör 
olmaya devam etti. Ama hiçbir zaman Türkiye’nin dış politikasında 
Türkmenler bir faktör olmaktan çıkmadı. Ama diğer gruplara da yer 
verilmeye başlanınca Türkmenler kendilerine daha az ağırlık veriliyor 
hissine kapıldılar. Ancak bence Türkmenlerin şunu iyi kullanması lazım; 
Türkiye’nin diğer gruplarla geliştirdiği ilişkiler, -Aydın bey’in de söy-
lediği gibi- Türkmenlere fayda sağlayan ilişkiler. Yani Türkiye, Kürtler 
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ile ilişki geliştirirken Türkmenlere Erbil’de fayda sağlıyor. Yine belki 
Şii gruplarla ilişki geliştirirken Şii Türkmen nüfusunun yaşadığı Telafer, 
Tuzhurmatu gibi vilayetlerde fayda sağlayabilecek. Aynı şekilde diğer 
Sünni gruplarla ilişki geliştirirken Sünni Türkmenlerin yaşadığı bölge-
lere de fayda sağlayabilecek. Bunu da bu 2014 seçimlerinde gördük. 
Burada Türkmenler derken Irak Türkmen Cephesinden bahsediyorum. 
Irak Türkmen Cephesi, Irak’taki Türkmenlerin en yaygın ve bilinen si-
yasi hareketi. Diğer Türkmen partileri de var ama Irak Türkmen Cephe-
si kadar tüm Irak’a yayılmış bir siyasi kuruluş yok. Bu nedenle Irak 
Türkmen Cephesi, Irak’ta Türkmenlerin yaşadığı farklı bölgelerde fark-
lı siyasi yapılanmalara ittifaklara gitti. Bugün itibariyle Türkmenlerin 
seçim sonuçlarına dair çok net bilgiler alamıyoruz hala kesin sonuçlar 
açıklanmadı ama ben Kerkük’te gözlemciydim. Kerkük’te biraz beklen-
tilerin uzağında kaldı diye düşünüyorum. Bunda Türkmenlerin Kerkük’te 
iki ayrı listeyle girmesinin büyük etkisi oldu. Öte yandan özellikle Ker-
kük’te etkili olan siyasi partilerden KYB’nin Kerkük’te kurduğu baskı 
ve diğer partiler üzerine uyguladığı politika da Irak Türkmen Cephesi’nin 
beklenin üzerine çıkamamasına yol açtı. Bunu çok daha derinleştirebi-
liriz ama süremiz de kalmadı. Ama sözlerime şunu söyleyerek son ver-
mek istiyorum. Orada da söyledim burada da söylüyorum. Türkmenler 
asla Türk dış politikasından uzak kalmayacaklar Türkiye’nin desteği 
daha önce olduğu gibi bugün de olduğu gibi yarın da Türkmenlerin ar-
kasında olacaktır. Çünkü Türkiye bence artık şunun farkında Irak sade-
ce Irak değil; Irak’ta yaşayan Türkmenler de, Filistin’den gelen misafi-
rimizin de anlattığı gibi, sadece Irak Türkmenleri değil. Irak Türkmen-
leri kendi birliklerini sağlayabilirlerse, daha bütüncül bir siyasi hareke-
te sahip olabilirlerse bölge Türkmenliğinin de yürütücü gücü olabilirler. 
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
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Irak Türkmenlerinin1 Irak’ın hukuki yapısı içerisinde 3 aşamadan 
geçtiğini söyleyebiliriz. İlki, kraliyet dönemidir. Irak’ta 1921 yılından 

1958 yılında cumhuriyet kurulana kadar krallıkla yönetilirdi. İkincisi 
ise 1958’den 2003 yılına ABD’nin Irak’ı işgal etmesine kadar devam 
eden süreç. Sonuncusu ise 2003’ten günümüze kadar olan süreçtir. Her 
bölümün kendine özgü özellikleri olduğundan dolayı, konunun bu şekilde 
ele almamızın doğu olacağı kanısındayım.

Kraliyet döneminde, 1925 yılında Irak’ın ilk anayasası çıkmıştır. Bu 
anayasada hiçbir ayrım yapılmadan yani dil, din, ırk, mezhep ayrımı 
yapılmadan demokratik ve modern bir yapı oluşturulmuştu. Anayasanın 
ilk maddelerinde şöyle deniliyor : “Tüm Iraklılar dil, din, ırk, mezhep 
ayrımı yapılmadan yasalar önünde eşittirler.” Bu şekilde vatandaşlığın 
temeli atılmış oldu. 

1925’ten 1958’e kadar Irak Türkmenlerini ilgilendiren iki yasa çıkmıştır. 
1931 yılında “Yerel Diller Yasası”2 adı altında yerel dillerin kullanma 
şekli ve alanı hakkında bir yasa çıkmıştır. Bu yasaya göre Kerkük’te 
ve Kifri ilçesinde Türkmenlere mahkemelerde sanık ya da tanık ola-
rak Türkçe ifade verebilmelerine, dilekçeler sunabilmelerine, ifadelerin 
kendi dillerine çevrilmesine imkan tanınmıştır. Yasada ayrıca adı geçen 

1 Irak Türkmenleri hakkında detaylı bilgi için Bkz.: Şakır Sabır Zabit, Mucez Tarih el- Turkman, c 
1, Başdat 1960. Selim Matar, Cedel,ul Heviyat, Beyrut 2003. Suphi Saatçi, Tarihi Gelişim içinde 
Irak Türkleri, İstanbul 1996. 

2 - Bu yasanın orijinal adı  şöyledir: “  ةيلحملا تاغللا نوناق  “ . Yasanın Numarası: 74. Yasa resmi 
gazetenin 989. Sayısında 1 Haziran 1931 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Habib Hürmüzlü

Irak’ın Hukuki Yapısı İçinde Irak 
Türkmenleri
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bölgelerin ilkokullarında Türkçe eğitim görme hakkı tanınmıştır. Ancak 
uygulamada aradan birkaç yıl geçmeden Türkçe eğitim tamamen kaldı-
rılmış ve yasanın tanımış olduğu diğer haklar da çiğnenmiştir. Sonuçta 
verilen bu hakların göstermelik olduğu anlaşılmıştır. 

1932 yılında Irak hükümetinin Cemiyet-i Akvam’a vermiş olduğu bir ta-
ahhütnamesi yayınlanmıştır. Bugünkü Birleşmiş Milletlerin benzeri olan 
“Cemiyet-i Akvam” teşkilatı, Irak’ın tam bağımsızlığını kazanabilmesi 
için Irak halkının temel hak ve özgürlüklerine riayet edeceğine dair bir 
taahhütname vermesini talep etmiştir. Zamanın başbakanı “Nuri El-Sa-
id”in imzasıyla sunulan bu taahhütnamede Türkmenlerle ilgili olarak 
Türkçe eğitim hakkı gibi bazı haklara yer verilmiştir.3 Ancak bu haklar 
da uygulanmamıştır.

Bu dönemi özet olarak değerlendirecek olursak, bireysel haklarının ta-
mamen kullanıldığını görürüz. Türkmenler, diğer vatandaşlar gibi, mülk 
alma-satma, istediği yerde iş kurma, devlet dairelerinde görev alma ve 
hatta polis ve ordu teşkilatında yüksek kademelere bile görev alma ola-
nakları vardı. Siyasi konulara gelince Türkmenlerin bu alanda hakları 
hayli kısıtlanmıştı. Türkmenler, parti kurma imkanına sahip olmadıkları 
gibi, tüm bu dönem içinde onlardan bakan olma şansı tanınmamıştı. 

Cumhuriyet döneminde değişik tarihlerde iktidarı eline alan rejimler 
tarafından anayasalar çıkarılmıştır. Bu anayasaların ortak tarafı “Geçici 
anayasa” lar olmasıydı. 

Cumhuriyetin ilanından hemen sonra General Abdülkerim Kasım yöneti-
mi almış ve başbakanlık görevini üstlenmiştir. Bu dönemde cumhuriyetin 
ilk anayasası ilan edilmiştir. Bu anayasa Irak’ta Araplar ve Kürtlerin 
varlığı tanınmış, Türkmen halkı ise yok addedilmiştir. Yeni anayasada 
“Irak’ta Araplar ve Kürtler bu vatanda ortaktırlar” şeklinde bir hüküm 
getirilmiştir. Bu tutum tabii ki Türkmenlerin aleyhine bir durum doğur-
muş ve git gide Arap ve Kürt ırkçılığı artmış, Türkmenlerin toprakları-
na el konmuş, birçoğu sürgüne gönderilmiş ya da katledilmiştir. 1959 
başlarında Irak’ta esen komünizm rüzgarı şiddetlenince, Türkmenlerin 
merkezi olan Kerkük şehrinde Türkmenlere karşı korkunç bir katliam 

3 Taahhütnamenin tam metnini Suphi Saatçi’nin adı geçen eserinde bulabilirsiniz.
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meydana gelmiş ve bu katliamda Türkmenlerin lider kadrosu ve birçok 
masum insan katledilmiş ya da yaralanmıştır, mal ve mülkleri talan edil-
miştir. Komünistlerin gücü sonradan ortadan kaldırılmışsa da Türkmen 
halkı yine rahat bir hayat geçirememiş ve yine siyasi haklardan mahrum 
edilmeye devam edilmiştir. 

Saddam Hüseyin’in Baas rejimi döneminde Türkmen halkına karşı bü-
yük çapta bir asimilasyon politikası uygulanmıştır. Her ne kadar 1970 
yılında siyasi nedenlerle Türkmenlere verilen göstermelik bir “Kültürel 
Haklar” kararı çıkmışsa da, bu kararın içerdiği en önemli noktası olan 
ilkokullarda Türkçe eğitim hakkı, tanınan diğer haklarla birlikte iki yıl 
sürmeden geri alınmıştır.

Devrim Komuta Konseyinden çıkan bu karar, anayasaya göre yasa hük-
mündeydi. Türkmenlere tanınan kültürel haklar ilkokullarda Türkçe 
tedrisat, televizyon yayınında Türkmenler için bir yayın tahsis edilmesi, 
gazeteler çıkarılması, Irak Edebiyat Birliği’ne bağlı bir Türkmen Edebi-
yat Birliği kurulması gibi haklar içeriyordu. Ancak bu haklar yukarıda 
bahsini ettiğimiz gibi ya geri alındı ya da Baas partisi yanlıları Türk-
menlerin elinde Baas propagandası yapmak için araç haline getirildi.

Adı geçen karara dayanılarak kurulan 100’den fazla Türkçe isimli Türkçe 
ders veren Türkmen okulu teker teker kapatılmıştır. Baas Partisi Türk-
menler üzerinde planlı programlı bir asimilasyon politikası uygulamıştır. 
Özellikle Saddam Hüseyin’in 1979’da Cumhurbaşkanı olmasıyla Arap-
laştırma politikası en acımasız biçimde uygulanmaya başlamıştır. Her 
Türkmen kendini nüfus kayıtlarında Arap yazdırmaya mecbur edilmiştir. 
Yetmişe yakın Türkmen köyü tamamen yıktırılmış, bu bölgelere güney-
den getirilen yüz bine yakın Arap yerleştirilmiştir, Türkmenlere ait olan 
araziler Türkmenlerden gasp edilip onlara tahsis edilmiştir. Türkmenlere 
kendi bölgelerinde taşınmaz mülk alım-satımı yasaklanmış, on binlerce 
Türkmen zorunlu göçe tabi tutulmuştur, kendi bölgelerinde devlet daire-
lerinde görev almak isteyen Türkmen memurlarının tayinleri yasaklan-
mıştır. Uygulanan bu asimilasyon politikası 2003’e kadar devam etmiştir.

2003 tarihinde ABD’nin Irak’ı işgal etmesiyle Türkmenlerin durumu 
daha vahim bir hal almış oldu. Türkmen bölgesi hem ABD ordusu hem 
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de Kürt partilerinin milis güçleri tarafından işgal edilmiş oldu. Kürt 
güçleri Türkmen arazilerinin bir kısmına el koymuş, yönetim onların 
eline geçmiştir. Özellikle Irak Türkmenlerinin merkezi olan Kerkük’te 
yönetim tamamen Kürt partilerinin eline geçmiştir. Örneğin valilik, em-
niyet müdürlüğü, polis teşkilatı gibi önemli kurumlar Kürtlerin eline 
geçmiştir. Kısacası ABD işgalinden sonra ibre tamamen Türkmenlerin 
aleyhine hareket etmeye başlamıştır. 

ABD öncülüğünde müttefik güçlerce gerçekleştirilen işgalden hemen 
bir yıl sonrasında yani 2004 yılında bir geçici anayasa ilan edilmiştir. 
Bu anayasada yine ülkenin Arap ve Kürtlerden oluştuğu belirtilmiş ve 
Kürtlere önemli ölçüde haklar tanınmıştır.

2005 yılında ise cumhuriyetin ilanı tarihinden sonra ilk defa olarak bir 
kalıcı anayasa yürürlüğe girmiştir. Bu anayasada Irak devleti tarihinde 
ilk defa olarak Türkmenlerin varlığı anayasal olarak, çarpıtılmış şekil-
de olsa bile, tanınmıştır. Anayasanın 4. maddesinde şöyle denilmiştir: 
“Irak’ta Arapça ve Kürtçe resmi dildir, Iraklılar, Türkmence, Süryanice ve 
Ermenice gibi ana dilleriyle devlet eğitim müesseselerinde çocuklarının 
eğitim görme hakkına sahiptirler”. 

Anayasanın bir başka maddesinde: “Bu anayasa Türkmenler ve diğer 
azınlıkların kültürel, idari, eğitim ve siyasi haklarını garanti altına alır ve 
bu hakları uygulamak üzere bir yasa çıkar.’’ Türkmenlerin kısıtlı da olsa 
kendilerine tanımış olduğu haklardan yararlanabilmeleri için beklenen 
yasa ne yazık ki bugüne kadar çıkmamıştır.

2005 yılı anayasasında Türkmenleri yakından ilgilendiren en önemli 
ve o kadar da tehlikeli madde anayasanın 140. maddesi olmuştur. Bu 
maddeyle Kerkük şehri dahil, Türkmen bölgesinin hemen hemen tamamı 
ihtilaflı bölge olarak addedilmiştir. Madde, Kerkük ve diğer Türkmen 
bölgelerinde 3 aşamalı bir çözüm getirmektedir. Bu aşamalar: normal-
leştirme, sayım ve referandumdan ibarettir. Anayasada bu üç aşamanın 
gerçekleştirilmesi için 31 Aralık 2007 günü en son tarih olarak belirtil-
miştir. Madde, hem geçici maddeler bölümünde geçmiş hem de uygulan-
ması belirli bir tarihle sınırlandırılmıştır. Maddede belirtilen aşamaların 
hiçbiri uygulanmadığına göre, sürenin dolmasıyla yürürlükten kalkmış 
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duruma geçmiştir. Bahsi edilen sürenini dolmasından sonra bu maddenin 
uygulanıp uygulanamayacağı hakkında tartışmalar başlamıştır. Türk-
men ve Arap araştırmacı ve hukukçular 140. maddenin hükmen ortadan 
kalktığını vurgularken, Kürt yazar, siyasetçi ve hukukçular bu maddenin 
ortadan kalmadığını ve hala uygulanabileceğini savunmaktadırlar. 

2003 tarihinden sonra konumuzla ilgili bazı yasaların da çıktığı müşahede 
edilmektedir. Bunların ilki “İl Meclisleri Seçimi Yasası” idi. Bu yasanın 
24. maddesi, Kerkük’te gasp edilen tüm arazilerin meşru sahiplerine iade 
edilmesi ve sair haklarının verilmesi için bir komisyon kurulmasını ön 
görmüştür. Komisyon üyeleri Türkmenler, Araplar ve Kürtlerden oluşa-
caktır. Bu uygulamayı kontrol edebilmek için Irak’ın güney bölgesinden 
askeri güçlerin getirilmesi öngörülmüştür. Bu yasa parlamentodan Cum-
hurbaşkanlığına sunulduğunda aynı gece Cumhurbaşkanı Celal Talabani 
tarafından veto edilmiştir. Yasa hiçbir şekilde Kürtlerin lehine bir durum 
değildi yani elde ettikleri bütün kazanımları ellerinden kaybedeceklerdi. 
Parlamento bir süre sonra bu yasayı yeniden çıkarmış ve bu sefer 24. 
maddenin yerine benzer bir madde eklemiştir. Bu maddeyi geçersiz hale 
getiren hüküm, komisyonun oy birliğiyle karar verme zarureti getirilmesi 
idi. Ayrıca maddenin tarafsız bir şekilde uygulanmasını gerçekleştire-
bilen güçlerin getirtilmesi hükmü bu maddede geçmemiştir. Ancak bu 
maddenin hükümleri uygulanmamıştır.

Bundan bir buçuk yıl önce Kürt gruplarından bir kişi Yüksek Federe 
Mahkeme nezdinde dava açarak anılan 23. maddenin iki fıkrasının ip-
talini talep etmiştir. Mahkeme bu iki fıkrayı iptal ederek yürürlükten 
kaldırılmasına karar vermiştir.  

2013 tarihinde “Resmi Diller Yasası” adı altında bir yasa çıkmıştır. Bu 
yasa Irak’taki dilleri ikiye ayırmaktadır. 1 - Resmi diller (Arapça ve 
Kürtçe) 2 - Mahalli diller (Türkçe, Süryanice, Ermenice vb.). Bu yasay-
la eğitimin bütün aşamalarında Türkmenlerin yoğun oldukları yerlerde 
Türkçenin uygulanmasına imkan verilmiştir.

2013 yılında Bakanlar Kurulundan Tuzhurmatu ve Telafer ilçelerinin 
vilayet olmasına dair bir karar çıkarmıştır. Bilindiği üzere Telafer Irak’ın 
ve hatta Ortadoğu’nun en büyük ilçedir. 400 bin nüfuslu ve yaklaşık % 
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98’inden fazlası Türkmen’dir. Zaten bu özelliklerinden dolayı o iki böl-
geye hiçbir zaman bir hak tanınmamış ve her zaman tüm haklardan ve 
imar projelerinden mahrum ve yoksun bırakılmıştır. Saddam zamanında 
Telafer için benzer bir kararın çıkmasına rağmen, kararın uygulanması 
yine Saddam rejimi tarafından engellenmiştir. Dolayısıyla her iki ilçe 
için böyle bir kararın çıkması çok önemlidir, yeter ki bir an önce uygu-
lanması sağlansın.

Diğer önemli bir karar bu sefer parlamento tarafından verilmiştir. Bu 
kararda Türkmenlerin Irak’ta üçüncü asil olduğu, eski dönemlerde çeşitli 
haksızlıklara maruz kaldığı ve tüm siyasi, kültürel ve ekonomik hakla-
rının tanınması gerektiği vurgulanmıştır. Devletin artık Türkmenlerle 
barışık hale geldiği temayülünü göstermiştir. Kararda, kararın içerdiği 
hakları yasal düzeye getirmek için parlamentodan bir yasanın çıkarıla-
cağı da vurgulanmıştır. Türkmen yetkililer bu hususta bir yasa taslağı 
hazırlayıp parlamentoya sundular. Taslağın parlamentodaki ilgili komis-
yondan geçmesine ve genel kurula arz edilmesine rağmen ülkenin siyasi 
durumları nedeniyle şimdiye kadar bir türlü yasallaşamadı. Ümit ederiz 
bu yasa önümüzdeki dönemlerde çıkar. 

Bu olumlu gelişmelerin yanında 2003’ten bu yana Türkmenler rahatladı 
mı diye soracak olursanız ne yazık ki böyle bir şeyin gerçekleşmediğini 
görürüz. Zira kağıt üzerinde kazanımlar gerçek hayatta bir şey ifade 
etmemektedir. Türkmenlerin eski rejim tarafından arazileri, mülkleri 
gasp edilmiş, on binlerce Türkmen zorunlu göçe tabi tutulmuş ve her 
türlü hakları ellerinden alınmıştır. Buna ilaveten ABD işgalinden sonra 
da benzer haksızlıklara maruz kalmışlardır. Onlarca Türkmen ileri geleni 
fidye talebi ile kaçırılmış, bunların bir kısmı fidyenin ödenmesine rağmen 
öldürülmüştür. Özellikle Kerkük şehrinde Türkmenlerin arsa ve taşınmaz 
malları gasp edilmiş, Türkmenler devlet memuriyetinden uzaklaştırılmış-
tır. Türkmen Tuzhurmatu şehrinde her gün patlamalar meydana gelmiş ve 
bu yüzden aralarında Türkmen liderlerin de olduğu üç yüzü aşkın insan 
şehit edilmiştir. Telafer’de aynı şekilde kanlı olaylar meydana gelmiştir. 
Sonuçta, bir taraftan Türkmenler devlet eliyle kazanımlar elde ediyor, 
diğer taraftan malları ve canları gidiyor ve toprakları gasp ediliyor. 
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Ben konuşmamın sonunda bu sempozyumun hazırlık komitesi başkanı 
olarak, gelen misafirlerimize buraya teşrif ettikleri için teşekkürlerimi 
sunmak isterim ve bu bir başlangıçtır diyorum. Türkmenler tarih bo-
yunca ilk defa bir araya gelerek durumlarını konuşuyorlar ve dertlerini 
paylaşıyorlar. İnşallah bunun devamı gelir ve daha güzel günlerde bir 
araya geliriz. Bu arada TİKA’ya ve bu salonu bize tahsis eden Türk Tarih 
Kurumu’na ve başkanına da teşekkürlerimi buradan sunmak isterim. 
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Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan sözlükte savaş kelimesi 
beş farklı şekilde tanımlanıyor. En çarpıcı ve düşündürücü olanı 

dördüncü sıradaki açıklama; Savaş; Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok 
etmek amacıyla girişilen mücadele. Burada ortadan kaldırılacak şeyin iyi 
ya da kötü olduğu değil, sadece yok edilmesi gereği üzerinde duruluyor. 
Hayatlar bitiyor, tarihi kentler yok oluyor. Ancak bütün bunlar savaşın 
içinde gelişen olağan hadiseler. Asıl tehlike ise savaştan sonra başlıyor. 
Silahların susmasından sonra devam eden tahribatların içinde en göze 
çarpanı savaşın ortaya çıkardığı hastalıklar. Kullanılan silahlar insanı 
hem fiziki hem de psikolojik yönden tepeden tırnağa etkiliyor. Bu etki 
kısa süre sonra ortaya çıktığı gibi yıllar sonra ansızın vücudun herhangi 
bir yerinde öldürücü sonuçlar verebiliyor. 

Savaş, en temel hakkımız olan yaşama hakkımızı elimizden alan; geçmi-
şimizi, bugünümüzü ve geleceğe ilişkin beklentilerimizi ortadan kaldıran; 
onulmayacak yaralar açan; silinmeyecek izler bırakan; yakıp yıkan ve 
yok edendir.

Savaşların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih öncesi dönemlerde ve 
ilkel topluluklarda savaş, var kalabilmenin ve yaşamı sürdürebilmenin 
bir koşulu olarak insan ile doğanın diğer tüm güçleri arasında sürdürülen 
bir mücadele iken, modern kapitalist dünyada savaş egemenlik kurmanın 
ötesinde yeni pazarlar ve pazar ilişkileri oluşturmanın yolu haline gelmiş-
tir. “İnsancıl” gerekçeler tanımlansa ve kutsal isimler verilse bile gerçekte 
savaş bu çıkar ilişkilerinin bir gereği olarak yeniden üretilen bir süreci 
anlatmaktadır. İnsanlık tarihinin yazılı kayda alınan 5600 yılında 14 600 

Op. Dr. Aydın Beyatlı

Irak Savaşlarının Yarattığı Psikolojik 
Yıkım ve Türkmenler
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den fazla savaş yaşanmıştır. Her yıla yaklaşık 2,6 savaş düşmektedir. 
Her otuz yılı bir kuşak olarak kabul edecek olursak bu sürede yaşamış 
185 kuşaktan sadece 10 u savaşsız bir ömür sürebilmiştir. Neredeyse 
hayatı boyunca savaş görmeden yaşamış bir insan yok gibidir. Etkilerinin 
büyüklüğü açısından savaş insan eliyle yapılmış şiddetin en büyüğünü 
ve en eskisini temsil etmektedir. 20. yüzyılda yaşanan iki büyük Dünya 
Savaşından sonra, sanki insanlık barış ve huzur içinde yaşamaktaymış 
gibi bir yanılsama sık sık dile getirilir. Oysa II. Dünya Savaşından bu 
yana 250’ye yakın savaş gerçekleşmiştir ve bu savaşlara bağlı olarak 
60 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmiştir. İkinci Dünya Savaşından 
bu yana savaşlarda ölen insan sayısı, II. Dünya Savaşında ölen insan 
sayısının 3,5 katıdır. Savaşlar nedeniyle her saat 35 kişinin öldüğü bil-
dirilmektedir. Birleşmiş Milletlerin Mayıs 1999’daki verilerine göre, 1,8 
milyar kişi savaş ve çatışmalardan etkilenmektedir.

Tablo 1. Silahlı Çatışma Sayısındaki Artış, 2003

Kaynak: Heidelberg Institute on International Conflict Research, Conflict 
Barometer 2003

Günümüz savaşları geçmişten daha yıkıcı, daha öldürücü olmakla bir-
likte hem ekolojik dengeyi hem de biyolojik yapıları bozmaktadır. Gün 
gelecek insanlar hayatta kalmak için bir daha savaşacaklardır 
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Savaş yol açacağı doğrudan acılar yanında insanlığın geleceğine ilişkin 
olumsuz gelişmelerin de hazırlayıcısıdır. Yapılan çeşitli araştırmalar 
göstermiştir ki savaşa katılan toplumlarda, savaştan sonra şiddet ve in-
san öldürme davranışında ciddi bir artış meydana gelmektedir. Örneğin 
ABD’de Vietnam savaşı sırasında cinayet ve saldırı olaylarında iki kat 
artış olmuş, 100 000 kişi başına 4,5’tan 9,3’e çıkmıştır. Savaşa giren top-
lumlarda şiddet ve saldırı olayları savaştan sonra en az %10 artmaktadır. 
Savaş sonrası cinayetlerde görülen artış, savaşın sonu ya da niteliğinden 
bağımsızdır. Savaşta kaybedilen insan sayısı ile savaş sonrasındaki ci-
nayet artışı arasında paralellik saptanmıştır.

Savaş ve politik şiddet, neden olduğu on milyonlarca can kaybı yanında 
bu rakamların birkaç katı kadar yaralı ve bundan daha da fazla psikolojik 
olarak hasarlanmış insan yaratır. Fakat savaş ve politik şiddet sadece bun-
lara doğrudan maruz kalan insanları etkilemez, savaş ve politik şiddete 
maruz kalma endişesiyle milyonlarca kişi yerinden yurdundan da olmak-
ta, can güvenliğini sağlamak için çok travmatik göçler yaşamaktadırlar. 

Savaşın yarattığı ruhsal tahribatın geçici olduğu, zamanla kendiliğinden 
iyileşeceğine yönelik uzun yıllardır sürdürülen inanç özellikle İkinci 
Dünya Savaşı, Vietnam ve Irak Savaşı sonrasında geçerliliğini yitir-
miş, savaşın bireyi tüm yaşamında kolay düzelmeyecek izler bıraktığı an-
laşılmıştır. Son 30 yılın savaşları, Irak-İran savaşı, Afganistan, ABD’nin 
Irak’ı işgali ve bunlara eklenebilecek birçok savaş vs. bu sonuçları tüm 
açıklığıyla gösteren acı yaşam deneyimleri olarak tarihteki yerini almıştır.

Savaş bir insanda bir çok boyutta değişiklik yaratır. Çeşitli ruhsal bo-
zuklukların oluşması ve tetiklenmesi, bireyde şiddet ve saldırganlık 
davranışlarında büyük bir artışa neden olması, temel insani değerlerin 
kaybedilmesi, bireyin kendine ve topluma giderek yabancılaşması, ge-
lişmekte olan yeni kuşakların kişilik gelişimi üzerinde olumsuz ve kalıcı 
değişikliklere neden olması bu değişikliklerin başlıcalarıdır. Savaşlar 
yalnızca mağdurlarını değil, TV ekranlarından odamıza bir aksiyon fil-
mi gibi giren savaş sahnelerini izleyen insanları, özellikle çocukları da 
etkileyecek onları da örseleyecektir.
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Yaşanan savaş travması bireyi öncelikle durumu inkâra yöneltecek, ya-
şanan deneyimleri pek de tahrip edici olmayan bir olay gibi algılamasına 
neden olacaktır. Olup biteni yanlış yorumlamak ve çarpıtmak, saldırganla 
özdeşleşmek, doğaüstü güçlere yönelmek ve sığınmak; ortaya çıkan ça-
resizlik ve güçsüzlükle örülü bir biçimde zayıf güçsüz kişilere yönelik 
eylemler üretmek biçiminde yeni ifadeler edinecektir.

Savaşın Sağlık Etkileri
Silahlı çatışmaların ve savaşların sağlık üzerine olan etkileri doğrudan 
ve dolaylı etkiler olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. Genellikle 
savaşların doğrudan etkileri daha iyi bilinmekte, dolaylı etkileri bilin-
memekte ya da ihmal edilmektedir.

Tablo 2. Savaşın Sağlık Etkileri
Savaşın Sağlık Etkileri

 A. Doğrudan etkileri  B.  Dolaylı etkiler

1. Yaralanmalar 1. Psikolojik yıkım ve artan hastalık 
maruziyeti

2. Sakatlıklar  2. Sağlık sistemi ve tıbbi bakım 
koşullarının kötüleşmesi

3. Ölümler 3. Çevre ve halk sağlığı 
müdahalelerinin olanaksızlaşması

4. Göç ve yaşam koşullarında 
kötüleşme

A. Savaşın Doğrudan Etkileri
Irak, ABD ve Kanada’dan üniversitelerin ortaklaşa yürüttükleri çalışma-
nın sonucuna göre 1990 - 2011 yılları arasında, doğrudan savaş nedeniyle 
ve savaş ortamının yarattığı koşullardan dolayı toplam 2.800.00 kişi ya-
şamını yitirmiş, 3.250.000 sakat, 1.100.000 dul kadın ve 4.200.00 yetim 
bırakmıştır. Bu rakamlar ‘Iraq Body Count isimli grubun verilerinin çok 
üzerinde bir rakam ve tüm dünyada savaş karşıtlarının ortaya koyduğu 
rakamları doğrular niteliktedir. 
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Irak’ta ki sivil ölümlerinin gerçek boyutunu anlamak için ayrıca Irak’a 
uygulanan ambargolara da bakmak gerekir. Zira Irak’a uygulan ekono-
mik ve ticari ambargo ABD’nin Irak stratejisinin önemli bir parçasıydı. 
Kuveyt işgali ile başlayan ambargo, Saddam iktidarını değil, Irak’lı sivil 
halkı vurdu. Pek çok kaynakça yapılan araştırmalar bu ambargo süresince 
Irak’ta fakirlikten ve yetersiz sağlık hizmetlerinden dolayı 655 bin den 
fazla kişinin öldüğü belirlenmiştir. Bu kişilerin 600 binden fazlası savaşın 
doğrudan yada dolaylı etkileri sonucu yaşamını yitirmiştir. Bu çalışma 
sonuçlarına göre Iraktaki ölüm hızı koalisyon güçlerinin Irak’ı işgalinden 
önce 1000 de 5,5 iken, işgal sonrasında bu oran 1000 de 13,3 e yükselmiş-
tir. Araştırmacılar bu artışı “Aşırı ölüm” olarak tanımlamışlardır. Irakta 
bildirilen ölümlerin %87’si si işgal sonrasındadır. Ölenlerin %75’ini 
erkekler oluşturmaktadır. Erkek kadın oranı 10/1 olmuştur. Ölenlerin 
büyük çoğunluğunu 15-44 yaş arasındaki genç nüfus oluşturmaktadır. 
Ölümlerin %56’sı silahlı saldırı sonucu yaralanarak olmuştur. Bomba 
yüklü araba saldırılarında ölenlerin oranı %14, koalisyon askerlerinin 
doğrudan saldırısı ve şiddeti sonucu ölüm oranı %31’dir.

B. Savaşın Dolaylı Etkileri
Üzerinde, İslâm Tarihi’nin çok önemli olaylarının cereyan ettiği toprak-
lar, bölgeye demokrasi getirdiğine inanan Amerika ve İngiliz askerlerinin 
çizmeleri altında ezildi. Tonlarca bomba atıldı, bölge halkının birlik ve 
beraberliğinin sembolü olan tarihî, kültürel ve dinî açıdan önemli mekân-
lar yerle bir oldu, baha biçilmez tarihî eserler ise yağmalandı.

Bir ülkenin topraklarının düşman güçleri tarafından işgal edilmesi ve bu 
ülkenin insanlarının fiziken ve ruhen teslim olmaları, bu olayın cereyan 
ettiği coğrafyada da derin izler bırakmaktadır. Direniş ruhunun kaybol-
ması, yaşanılan toprakların can pahasına savunulamaması, istilacı güç-
lerle işbirliği içine girilmesi, o ülkenin gelecek nesillerini de menfi olarak 
etkileyerek, kimlik yabancılaşmasına sebep olan davranış tarzlarıdır.

1. Psikolojik Yıkım ve Artan Hastalık Maruziyet
Savaşlar, neden olduğu milyonlarca can kaybının yanında bu rakamların 
on katı da psikolojik olarak hasarlanmış insan bırakmaktadır. Irak’taki 
savaşlar -dolaylı etki olarak- ciddi ruh sağlığı sorunlarına yol açmış du-

http://radikal.com.tr/index/saglik
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rumdadır. Çocukların maruz kaldığı savaşların yaşantılarını örselemesi ve 
bu örselenmiş yaşantıların çok uzun süren, sağlıklı gelişmeyi engelleyen 
ruhsal-toplumsal sorunlara yol açtığı bilinmektedir. Ne yazık savaşların 
travmasından etkilenen insanların sayısı çok yüksek olmakla birlikte 
sayısı tam olarak bilinmemektedir.

Diğer yandan güvenlik ve istikrar ortamının olumsuzluğu, yeterli sağlık 
materyalinin ve alt yapının bulunmaması, elektrik kesintileri ve temiz 
su sıkıntısı olmaması, Irak sağlık hizmetlerinin çöküşü gibi sorunlar 
bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olmuştur. Ayrıca bugün Irak’ta 
adı konmamış virüslerin sebep olduğu hastalıklar nedeni belli olmayan 
ölümlere yol açmaktadır. Kısacası bu savaşlar nedeniyle geleceğinden 
umutsuz bir topluluk meydana gelmiş, yüzü gülmeyen ve gündelik ya-
şayan gençlik ortaya çıkmıştır.

Irak’ta artan bulaşıcı hastalıklar dört grupta toplanabilir:

1- Aşı ile önlenebilen hastalıklar: Tüberküloz, Difteri, Boğmaca, 
Kızamık, Poliomyelit, Neonatal tetanoz.

2- Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar:Diyare, Kolera, Tifo, Amipli 
dizanteri,v.s. 

3- Hava yoluyla bulaşan hastalıklar: Pnömoni, Akut Solunum Yolu 
Enfeksiyonu, Meningokoksik Menenjit gibi hastalıklar.

4- Vektörle bulaşan hastalıklar: Sıtma, Leishmaniazis.

Diğer savaş hastalıkları ise şöyledir:

Verem, kanser, tifo, kalp rahatsızlıkları, bağırsak rahatsızlıkları, hormonal 
bozukluklar, kemik iliği erimesi, astım, romatizmalı hastalıklar, kan has-
talıkları, koroner hastalıklar ve ritim bozuklukları, hipertansiyon felçler, 
el ve ayaklarda sürekli titremeler, terleme, sık idrara çıkma, çarpıntı, 
iştah kaybı, kaslarda kasılma, sık nefes alma ve psikolojik yönden çok 
sayıda rahatsızlık. 

Bugün modern dünyada görülmeyen ve okullarda bilgi amacı ile anlatı-
lan kolera hastalığı işgal sonrası yüzlerce Irak halkının ölümüne neden 
olmuştur.
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Savaş en büyük yıkımı çocuk ruhunda yapıyor İnsanların ve toplumların 
aralarında vuku bulan mücadelelerde en büyük zararı şüphesiz ki çocuk-
lar görmektedir. Çocukların küçük bedenleri, fizikî ve ruhî açıdan savaşın 
ağırlığını büyükler gibi kaldıramamakta ve meydana gelen çöküntüler, 
bütün hayatları boyunca bu küçük varlıkları menfi yönde etkilemektedir

Irakta ve Ortadoğu’da yaşanan bu savaş çocukları da derinden etkile-
miştir. Bugün Irak’ta çocuklar çok kötü koşullar altında yaşamlarını 
sürdürmektedirler. Malnutrisyon ve ishalli hastalıkları her gün arttığı 
resmi makamlarca ifade edilmektedir. Çocukların %30 dan fazlası yine 
bu nedenlerle okula gidememekte, aile ve iş ortamında şiddete maruz 
kalmaktadır. UNICEF çocukların durumu raporuna göre Irak’ta am-
bargo döneminde üç milyonu aşkın çocuğun ruhsal sarsıntı geçirdiğini 
ve birinci körfez savaşında da 13 milyon çocuğun risk altında olduğu 
tespit edilmiştir. Yıllarca Irak’a uygulanan ekonomik yaptırımlar, Irak’ın 
masum halkına, özellikle de çocuklarına zarar vermiştir. Hâlbuki 1977 
Cenevre Sözleşmeleri, bir savaş yöntemi olarak sivillere ekonomik ku-
şatma uygulamasını yasaklamıştır.

Savaş’ın yarattığı diğer psikolojik yıkımlar ise:

1. Posttravmatik Stres 

Savaş sadece fiziki izler bırakmıyor, aynı zamanda psikolojik 
anlamda da insanlar üzerinde, bir ömrü etkileyecek kadar kalıcı 
etkiler bırakıyor. Bunların en başında ise posttravmatik stres bo-
zukluğu (PTSB) denilen hastalık geliyor. Bu hastalık, kişi fiziki 
bütünlüğünü bozacak bir tehdit yaşadığında veya böyle bir olaya 
tanık olduğunda ortaya çıkıyor. Savaş sırasında uzun süre tehlike 
altında bulunmadan, silah seslerinden kaynaklanan bu durum 
sürekli hatırlanır bir hal alıyor. Memory Center of America Nörop-
sikiyatri Merkezleri Türkiye Şubesi Psikiyatrisi Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, bu tür rahatsızlıkların ömür boyu sürebileceğini söylüyor. 
Tarhan; “Hasta, insanlardan uzaklaşma ve yabancılaşma yaşar. 
Geleceğinin kalmadığını düşünür. Gürültülü sese aşırı duyarlılık 
gösterir, düşüncesini toparlayamaz ve Sürekli bir tehlike bekler.
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2. Stres Aids Benzer Etkisi; 

Amerikan Tıp Birliğinin yayın organında yayınlanan bir makalede 
stresle AIDS’in vücut savunma sistemine benzer etki yaptıklarını 
belirtti. Ohio State üniversitesi ve 4 ayrı enstitü tarafından yapılan 
araştırmalarda stresin vücutta “Cytokine” maddesini azalttığı 
bulundu. Cytokine maddesi vücudun savunma sisteminde anah-
tar rolü olan bir maddedir. Vücut savunmasında T-lenfositlerin 
üretiminde önemli madde olan bu madde az üretildiğinde T hüc-
releri ölmektedir. Aynı etkiyi AIDS hastalığına yol açan “HIV” 
virüsünün de yaptığı, vücudun bağışıklık sistemini çökerttiği 
bilinmektedir. Ohio State Üniversitesinden Prof. Ronald Glaser’in 
sunduğu rapor stresin biyolojisine önemli aydınlık getirdi. 

3. Stres ve Yara İyileşmesi

“Archives of General Psychiatry” isimli tıp araştırmaları dergi-
sinde 1999 yılında yayınlanan makalede Dr.Kiecolt-Glaser ilginç 
sonuçlar elde etti. 35 kadın üzerinde yapılan araştırmalarda stres 
düzeyi yüksek kişilerde dokuları iyileştiren kimyasal bileşim-
lerin özellikle Cytokine maddesinin yara bölgesine ulaşmadığı 
belirtildi. Stres kandaki bazı hormonların seviyesini yükseltiyor. 
Bu hormonlar yara bölgesine Cytokine bileşiminin ulaşmasını 
yavaşlatıyor. Ameliyatlardan sonra stresin, yaraların iyileşmesine 
olumsuz etki ederek, hastanın sağlığını tehlikeye sokmaktadır. 
Stresin yara iyileştirmesini geciktirmesi operatörler için oldukça 
önemlidir. Hastanın çabuk ve komplikasyonsuz iyileşmesi için 
hastanın ruhsal durumunun göz önüne almak gerekir diye ifade 
edilmektedir.

4. Stres-Kalp İlişkisi 

Stresli ve hiperaktif özelliklerin fazla olduğu A-tipi kişilik ya-
pısında kalp hastalıklarının 3 misli fazla olduğu, kalp krizinden 
ölümün 5 misli fazla olduğu bilinmektedir. Ohio State Üniversi-
tesinde yürütülmüş bir çalışma “Homecysteine” adlı aminoasidin 
stresli kişilerde arttığını gösteriyor. Bu amino asit kalp hastalıkları 
riskini artıran bir maddedir. Finlandiya’dan Dr. Thomas Kamarck 
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‘da zihinsel stresin kan damarı lezyonlarını ve damar sertliğini 
artırdığını, kan kolesterol yüksekliği ile stresin ilişkisini doğrular 
araştırmalar yayınlamıştır. 

5. Beyin Yaşlanmasına Etkisi 

“Nature Neuroscience” dergisinde sunulan bir raporda kronik 
stresin beynin “Hippocampe” bölümünü küçülttüğü gösterildi. 
Montreal’de Mc Gill Üniversitesi uzmanlarının (1998) yaptığı 
bir araştırmaya göre beynin hafıza ile ilgili bölümleri ile kronik 
stres arasında doğrudan ilişki çıkmaktadır. Stres nedeniyle salgı-
lanan glucokorticoides adlı hormonların nöronların ölmesine yol 
açabileceği doğrulanmıştır.

Bugün binlerce Türkmen hasta, Kanser, Kalp ve diğer amansız 
ve ismi konmamış hastalıklarla çaresizce boğuşmaktadır. Irak 
savaşları sırasında kullanılan biyolojik ve kimyasal silahlar yan 
etkisi bugünlerde yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Türkmenelinin 
bazı bölgelerinde ölü ve anomali doğumların görülmesi ve bun-
ların kimseye haber vermeden ev bahçelerinde gömme olayları 
artmıştır. 

İşgal sonrası Türkmeneli’nde 500 den fazla Türkmen çocuk hasta 
ölmüştür. Annesi babası öldürülüp kimsesiz yetim kalan yüzlerce 
Türkmen çocuğu acı kaderi ile baş başa kalmıştır. İşsiz, çaresiz ve 
geleceğinden ümitsiz Türkmen gençleri arasında intihar olayları 
artmıştır.

2. Sağlık Sistemi ve Tıbbi Bakım Koşullarının Kötüleşmesi
Irak’ta sağlık sistemi çökmüştür, 2011 yılı itibarıyla; Irak’ta toplam 339 
hastane faaliyet göstermektedir. Bunlardan 229’u kamu hastanesi olup, 46 
tanesi Bağdat’tadır. Özel hastane sayısı ise 100’dür. Ayrıca ülke genelinde 
yaklaşık 2.730 sağlık kliniği de (halk sağlık merkezi) bulunmaktadır. 
Hastanelerin toplam yatak sayısı 41.600’dür. 32 milyon nüfuslu Irak’ta 
şu an sadece 22 bin doktorun bulunduğu ve her 6 doktor başına 10 bin 
hasta düştüğü kaydedilmiştir, ayrıca 6.000 diş hekimi, 7.000 eczacı ve 
14.800 hemşire ile sağlık sektöründe hizmet verilmektedir. Doğumların 
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%60’ı hastanelerde olmaktadır. Iraklı doktor, sağlık personeli, eczacı ve 
hemşirelerin yüzde 50’inin ülke dışına kaçmış, diğer sağlık uzmanları ve 
doktorlar ise kendi ülkelerinde göçmen durumunda görev yapmaktadır. 
Bugüne kadar iki bin doktor öldürülmüş veya kaçırılmıştır. Araştırma-
lara göre, sağlık sektörüne ayrılan bütçe ise oldukça düşük seviyede. 
Yapılandırma bütçesinin sadece yüzde 4’ünün sağlık alanına ayrılması 
da olumsuz etki yapmaktadır. Irak’ta yaklaşık 11 milyon hastanın sağlık 
ve tedavi için umut arayışında olduğu kaydedilirken, 8 milyon hastanın 
ise acil sağlık hizmeti alması gerekmektedir. Bağımsız sağlık kuruluşları, 
çeşitli uzmanların yaptığı araştırmalar ve yapılan gözlemler, ülkedeki 
sağlık sektörünün giderek dibe vurduğunu gösterirken, halen devam 
eden kanlı terör saldırıları ve aldıkları tehditler nedeniyle Irak’ı terk eden 
doktorların sayısında da büyük bir artış gözlenmektedir.

 Irak halkının sağlık açısından maruz kaldığı en önemli diğer faktör ise 
çevre sorunu; temiz su ihtiyacı, atıkların imhası ve pis su arıtma ile ka-
nalizasyon yetersizliğidir. Çocuk ölümlerinin yaklaşık %25’i (pis) suyla 
ilgili hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Evlerin azami yarısı temiz ve 
düzenli su hizmetinden yararlanabilmektedir. Ülke genelinde, kanali-
zasyon bağlantısı olan ev sayısı ortalama %30’dur. Atık suların yarısı 
doğrudan doğal su kaynaklarına karışmaktadır. Atık su arıtma sistemi en 
çok Bağdat’ta gelişmiştir. Bu bağlamda tüberküloz, akut paralizi, tifo, 
hepatit-A, kızamık geçmişte yoğun yaşanmış bazı hastalıklardır. Irak’ın 
sanayi tesislerinin %60’ının atık su arıtma tesisi bulunmamakta olup, 
yaklaşık 1 milyon milyon ton atık su Irak’ın su kaynaklarına karışmak-
tadır. Özetle temel sorunlar; su kirliliği, katı atık arıtma ve imhası, kapalı 
alan hava kirliliği, sıvı atık arıtması, değişken/düzensiz sağlık ve çevre 
politikaları ve yönetimdir.(WHO-2009).

Terörün devam ettiği günümüzde “Acil Yardım ve Ambulans” hizmeti, 
iyileştirilmesi ve giderilmesi gereken en önemli problemdir. 2011 yı-
lındaki ambulans sayısı 2.130’dur. Tam donanımlı (yatak, tıbbi malze-
me, klima) hastane, kalifiye sağlık personeli (özellikle bayan hemşire, 
anestezi uzmanı) ve tıbbi malzeme yetersizliği diğer önemli sorunlardır. 
Hastanelerin yoğun bakım ve enfeksiyon kontrol sistemlerinin iyileş-
tirilmesi, sağlık kurumlarının daha hijyen hale getirilmesi, kardiyoloji 
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ve radyoterapi merkezleri ile laboratuar ve sıvı/katı tıbbi atık ürünler 
işleme tesislerinin kurulması Irak Sağlık Bakanlığı’nın ivedilikle ele 
alması gereken konuların başında gelmektedir. Hükümetin 2010 yılı 
için sektöre yaptığı tahsisat 3,8 milyar dolar, 2011 yılında ise 6 milyar 
dolar seviyesindedir. 2012 yılının kamu bütçesinde sağlık ve çevre için 
öngörülen harcama tutarı bütçenin yalnız %5’idir. 

Türkmen sağlık görevlilerinin maruz kaldığı olaylar:

Türkmeneli’de 121, Kerkük’te 57 Türkmen doktor kaçırılmış veya tehdit 
edilerek psikolojik baskı altına alınmıştır. 

Teröristler tarafından bugüne kadar Türkmen doktorlardan 5 milyon 
ABD dolarından fazla fidye alınmıştır. 

Irak’ta 15 Türkmen hekim veya sağlık mensubu 
öldürülmüştür. 

Irak Türklerinin yetiştirdiği dünya çapında bir Bi-
lim Adamı ve Türkmenlerin gözbebeği Türkme-
neli Sağlık Konseyi Başkan yardımcısı ve beyin 
cerrahı Doktor Yıldırım Demirci 5 Eylül 2011 
de, evinin önünde şehit edilmiştir.

3. Çevre ve Halk Sağlığı Müdahalelerinin 
Olanaksızlaşması
Bugün Irak’ta savaşa bağlı büyük bir çevre felaketi yaşanıyor. Bu ülke-
nin su kaynakları, toprağı, havası uzun yıllar temizlenemeyecek ölçüde 
kirletilmiş durumdadır. Hemen hemen tüm Irak kentlerinin alt yapıları 
çökmüştür; kanalizasyon atıkları hiçbir arıtmadan geçirilmeksizin doğaya 
verilmektedir, sağlıklı içme suyu sistemleri çok az yerleşim bölgesinde 
mevcuttur. Savaş artığı ve birçoğu radyoaktif yönden de kirlenmiş atıklar 
ciddi önlem alınmadan terk edilmiş durumdadır. Toprak kirliliği ve sulama 
sistemlerinin çökmesi nedeni ile tarımsal üretim çok azalmış olup Irak’ta 
kuyuların kurutulması ve nehir düzeylerinin azalmasıyla meydana gelen 
kuraklık su kirliğini daha da kötü hale getirmiştir. Irak’ta çocuk ölümle-
rinin yaklaşık %25’i pis suyla ilgili hastalıklardan kaynaklanmaktadır.  

Yıldırım Demirci
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Seyreltilmiş uranyum silahlarının yol açtığı sağlık sorunları ile ilgili 
uluslararası basında korkunç istatistikler yayınlanmaktadır.

Körfez savaşında Kuveyt’te yakılan petrol kuyuları 600 milyon ton pet-
rolü tüketerek havada is, gazlar ve tehlikeli kimyasallardan oluşan bir 
battaniye meydana getirmiştir. Çıkan duman güneşten gelen ışınları en-
gellemiş; bölge ülkelerinde ısı yaklaşık 10°C düşmüştür. Petrol dumanı 
içindeki CO² bölge ülkelerinde sera etkisi ve asit yağmurlarına neden 
olmuştur.

1. Körfez savaşı sırasında başta içme suyu sistemleri, kanali-
zasyon yapıları ve barajlar olmak üzere Irak’ın tüm alt yapısı 
bombalanmıştır. 1. Körfez savaşında Bağdat’ta temiz sutaşıma 
kanallarının % 40’ından fazlası tahrip olmuştur. 2. Körfez savaşın-
da ise sistemin tamamı tahrip olmuştur. Irak’lılar çevre kirliliğine 
bağlı sağlık sorunları ile her geçen gün daha çok karşılaşıyorlar. 
Bugün tüm Iraklılar bedenen ve ruhen yıkıma uğramıştır.

Irak’ın temiz su ve kanalizasyon sistemlerinin tekrar yapılandırılması 
için tahminen 11 milyar ABD doları gerekmektedir.

TÜRKMENELER:

• Türkmeneli toprakları verimini yitirmiş, Kerkük’te Hasa Suyu 
tamamen kurumuştur.

•  Türkmeneli’nin bir çok ili gibi Kerkük’te de pek çok Türkmen 
mahallesinin alt yapısı ihmal edilmiş. Pislikten sokaklara girile-
memektedir.

•  Kerkük’te hastaneler atıl durumda, Doktorlar Caddesi içler 
acısı, Hastalar çile çekmekte, adeta çıldırmaktadırlar.

•  Bayat Emirli bölgesi Karanaz köyünden Türkmen çiftçi Şeyh 
Ali Karanaz: “Türkmenelide topraklarımız elimizden alındı. Köy-
de topraklarımız verimini yitirdi, ekin ekemiyor, verim alamıyo-
ruz. Emirlide evlerimiz bombalanarak yerle bir oldu, Hükümetten 
yardım göremedik. Kaderimizdir bu, Allah’a sığınmaktan başka 
çaremiz kalmadı” diye feryat etmektedir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Karbondioksit
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Ayrıca Telaferli Türkmen Doktor İmat Zammaw’un dünya ülkelerinden 
haklı istekleri var;

1. Irak’ın genelinde ve özellikle Telafer, Felluce ve Basra’da 
çevre katliamı yapıldı şekli bozuk olarak dünyaya gelen çocuk-
ların ve kansere yakalananların sayısında inanılmaz artış olduğu 
bir gerçektir. 

2. Bu kanser vakalarını araştırmak üzere tarafsız bir komisyonun 
görevlendirilmesi, 

3. İşgal güçlerinin Irak’ta kullandığı zenginleştirilmiş uranyum-
dan geri kalan zehirli maddelerin temizlenmesi için bir program 
başlatılması,

4. Olumsuz etkilenen bölgelere insanların girmesinin yasaklanması,  
5. Irak’ta insanlığa karşı işlenilmiş bir suç olup olmadığının araş-
tırılması. Şayet böyle bir suç

İşlenmiş ise, B.M. Sözleşmesi, Cenevre ve Lahey Konvansiyonlar ve 
Roma Uluslararası Ceza Mahkemesi Tüzüğü’ne göre sorumlularının 
yargılanmasını istemektedir.

4. Göç ve Yaşam Koşullarında Kötüleşme
Savaş ve politik şiddete maruz kalma endişesiyle milyonlarca kişi ye-
rinden olmakta, can güvenliğini sağlamak için çok travmatik göçler 
yaşamaktadırlar. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 
(UNHCR) verilerine göre Irakta 4,7 milyon Iraklı evini terk etmek zorun-
da kalmıştır. Bu insanların büyük çoğunluğunun insani yardıma ihtiyaç 
duyduğu belirtilmektedir. 2,7 milyondan fazla Iraklı ülke içinde yer 
değiştirirken; 2 milyona yakın Iraklı Suriye ve Ürdün gibi çevre ülke-
lere sığınmış ve azımsanmayacak oranda Irak’lı ise Türkiye ve Avrupa 
ülkelerine mülteci olarak sığınmak durumunda kamıştır. Yurt dışına göç 
edenler çeşitli kültürel, eğitim, sosyal ve barınma açıdan sıkıntılarla 
karşılaşmış ve ciddi psikolojik yıkıma uğramıştır.

Yurt içinde yerlerinden edilmiş insan topluluklarında yeni patojenik ajan-
lar ortaya çıkmış ve bu ajanlara karşı bireylerin ve toplumun duyarlılığı 
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artmıştır. Kalabalık yaşam ve zor iklim koşulları, güvenli suya erişimin 
azalması, yeterli sanitasyonun sağlanamaması, rezervuar hayvanlar ile 
insanlar arasındaki temasın artması ve beslenme yetersizliği nedeniyle 
enfeksiyon ajanlarının bulaşması artmaktadır. Gereksinim artışı olma-
sına rağmen, sağlık hizmetlerine erişimin, bağışıklama hizmetlerinin 
kesintiye uğraması, alt yapı ve eğitim yetersizliği gibi sorunlar sağlık 
hizmetlerinin sunumunu zorlaştırmakta, insanları karamsarlığa itmekte 
ve olumsuz yönde etkilemektedir.

TÜRKMENELER

• Tam anlamı ile Türkmeneli’ye sahip çıkılmaması Türkmenleri 
yalnızlığa itmiştir.

• Irak’ta dün mazlum olanlar bugün zalim olmuştur. Kuzeyde 
bazı Kürt grupları Bağdat’ta bazı siyasi Şii gruplar Türkmenlerin 
haklarını gasp etmiştir. Bu da Türkmenlerin psikolojik yıkımına 
neden olmuştur. 

• Anavatanın resmi ağızlarından bazı önemli toplantılarda Irak’ta 
800 bin Türkmen var denmesi Türkmenleri üzmüştür. 

• Katliam, tehdit, patlama ve psikolojik baskı sonucu Kerkük, Te-
lafer, Tuzhurmatu,  Tazehurmatu ve Emirli’den yüzlerce Türkmen 
ailesi güneye göç etmek zorunda kalmıştır ve oralarda psikolojik 
bunalım içinde hayatlarını sürdürmektedir.

• Bugün onlarca Türkmen ailesi Kerbela Mezarlığı yakınında 
baraka evlerde yaşamlarını sürdürmektedirler.
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ŞAİR YAVUZ BÜLENT BAKİLER

Kerkük Ağıtı

 
Bütün minarelerde sustu ezan sesleri

Artık yaşamak zordu.

Zehir zıkkım bir rüzgâr esiyordu Irak’’tan

Ölüm sokaklarda kol geziyordu.

 
Bir gece Kerkük’’te vurdular beni.

Geçti sokaklardan bir kızıl ordu.

İslam’’ı ve Türk’’ü vuruyordu kurşunlar

Peygamber kabrinde ağlıyordu.

 
Bütün hadisi-i şerifler, ayet-i kerimeler

Yüreğimdeki kordu.

Ama çıplak ayaklı ve çıplak kafalı adamlar

Beni sokak sokak sürüklüyorlardı.

 
Benim kafam kanıyordu kaldırım taşlarında

Evim barkım yanıyordu.

Ve benim cesedim kanlı bir bayrak gibi

Demir direklerde sallanıyordu.

 
Artık yaşamak zordu

Ölüm sokaklarda kol geziyordu.

Evim barkım yanıyordu.

Peygamber kabrinde ağlıyordu
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Necat Kevseroğlu

Irak’ta Türkmen Kültürel ve Mimari 
Mirası

Tarihte, en eski ve ilk Türkmen göçleri Türkistan’dan garp cihetlerine 
gerçekleştiren Oğuzlar, Orta Şark ülkelerinde yerleşmişlerdi. 

Günümüzde, Ortadoğu adıyla bilinen Orta Şark Ülkeleri, Türkiye, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Mısır, Lübnan, Filistin, S. 
Arabistan, Iran ve Irak’a Türkmenler gelerek o toprakları kendilerine 
yurt edindiler. Orada Oğuzlar tarihlerinin ilk devirlerinde siyasî teşkilât 
ve askerî kabiliyetleri, dünyada ilk defa ata binerek onu bir muharebe 
vasıtası halinde kullanmaları sayesinde komşu kavimlere üstün bir kuvvet 
olarak meydana çıkmışlar. O zamandan beri de tek Tanrı’ya inanmış, millî 
şuura ve insanlık duygularına bağlanmış ve cihân hâkimiyeti dâvasına 
girişmişlerdir. Bu maddî-manevi kuvvetlerle geniş imparatorluklar kuran 
Oğuzlar “Türkmenler” hâkimiyetleri altına aldıkları ve münasebetlerde 
bulundukları kavimlere siyasî teşkilâtlarını ve askeri tekniklerini 
vermişler, özellikle Ortadoğu ülkeleri arasında din, kültür, alfabe, ticarî, 
mimarî ve sınai maddelerin mübadelesine imkân hazırlayarak kültür ve 
medeniyet tarihine hizmet etmişlerdir ve o ülkelerin medeniyetinde de 
etkin rolleri ve katkıları olmuştur.

Bu çalışmada, Irak’ta Türkmen Kültür mirasını açıklarsak, Türkmenler 
Irak’ta Abbasilerin son devirlerinde, Tuğrul Bey’in Bağdat’a girmesiyle 
başlayarak yani Selçukluların egemenliğinden, Birinci Dünya Savaşı’nın 
sonuna kadar “M. 1055-1918” Irak, Türkmen hâkimiyeti sahasına dâ-
hildi. Bu devirde milli ve İslâmî mefkûrelerin uygunluk ve kaynaşması 
sâyesinde Türkmenler daha yüksek bir medeniyet, kültür ve kudretli 
bir cihân hâkimiyeti ile yeni bir tarih devresine girilmiştir. Irak’ta yeni 

Giriş
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kültürel ve mimarî hamlelerle de İslâm medeniyeti ikinci yüksek devrini 
idrâk etmiş ve ona 18. yüzyıla kadar uzun devirler üstünlük sağlamıştır.

Irak’ta, Türkmen döneminde yapılan bilimsel, mimari, sanat 
eserleri ve bırakılan Türkmen mirasları:

Bilimsel Eserler:
 Selçuklu devrinde düşünce hareketi gelişerek, Türkmen kültürü en parlak 
çağını yaşıyordu. Irak, Türkmen bilim adamı ve edebiyatçılarla dolup 
taşıyordu. Fikir ve bilim dalında meydana gelen kalkınma Müslüman-
lara çok yaradı. O dönemlerde tefsir, kıraat, kelam, dil, beyan, edebiyat 
ve modern bilimlerde olduğu gibi felsefe, geometri, astroloji, musiki, 
tıp, kimya, matematik, tarih ve coğrafya dallarında da iyi gelişmeler 
kaydedildi. 

Türkmen yöneticileri aynı zamanda okullara da büyük önem verdiler. 
Bunların inşa ettikleri okullar sayesinde ilim, edebiyat ve diğer dallarda 
büyük gelişmeler yaşandı. Irak’ta geniş bir kültür hareketinin başlamasına 
yol açtı. Okullar genellikle ya müstakil olarak ya da mescit ve camilerin 
bir parçası olarak inşa ediliyordu. Söz konusu okullara ya kurucusunun 
ya da buradaki tanınmış bir öğretim üyesinin ismi veriliyordu. Okulun 
planı ise genellikle dörtgen ya dikdörtgen şeklinde idi. Okulun en bariz 
kısmını teşkil eden okul mescidinin üç cephesi, avlu ve bir de büyük bir 
kapısı vardı. 

O dönemde mimaride çok önemli bir gelişme olarak sayılan medresenin 
ana kapısının yanında bir veya birden fazla minare inşa ediliyordu. Her-
kesin dikkatini çekmek için büyük bir şekilde minarelerin inşa edildiği 
medreselerde ayrıca değişik ölçülerde salon ve odalar da bulunuyordu. 
Medresenin içinde talebelerin ve konukların yerleşmesi için hücreler de 
vardı. Söz konusu medreseler genellikle, eğitim kadrosu ve öğrencilerinin 
geçim, giyim, iaşe ve kitap ihtiyaçlarının giderilmesi için değişik esnaf 
sahiplerinin kurdukları bir de vakfa sahipti.

Türkmen idaresi döneminde Irak’ta bilimsel kuruluşlarda ilk kez olarak 
gerçek okuma sistemi ortaya çıktı. Bu sisteme göre her ders için kendi 
dalında uzman bir öğretmen tahsis edildi.
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Türkmen idaresi döneminde inşa edilen okul1

Nizamiye Okulu (Medresesi)

Medrese, Selçuklu veziri Nizamulmülk tarafından Bağdat’ta inşa ettirildi. 
Hicri 459 Miladi 1066’da Şafii fakihleri için eğitime açılan medresenin 
inşasına 200 bin dinar harcandı. Üzerinde kendi adını yazdıran Selçuklu 
vezir Nizamulmülk aynı zamanda medresenin masraflarını karşılayan 
işyerleri de açtı. Vezir Nizamulmülk’ün okul çevresinde satın aldığı 
dükkanlar, hamamlar ve depoları medresenin zimmetine geçirdi.2 

Hem eğitim hem de müfredat bakımından İslam’da düzenli bir eğitim 
sisteminin başlangıcı olarak sayılan Nizamiye medresesi bu özelliğiyle 
İslam’ın akli yaşamında ve eğitim yapılanmasında büyük bir tesiri ol-
muştur. Abo İshak Elşirazi gibi büyük din alimi ve fukahaların eğitim 
gördüğü medresede İmam Gazali, kitap telifi konusunda medresenin 
önde gelen isimlerinden sayılır. İmam Gazali, “İhya ulumuddin”, “Kimya 
esseada” , “Tehafut el-felasifa” ve “el-iktisad fi al-ittikad” gibi meşhur 
eserlere imzasını atmıştır.3

Medresede öğretim görevlileri arasında ayrıca Ebubekir Eşşasi ve “Ka-
mus Almuhit” adlı eserin sahibi Hicri 817’de Miladi 1414’te vefat eden 
Mecdüddin Ebu Tahir bin Muhammed el Şirazi el Firuzabadi de yer 
alıyordu. 

Eğitim süresinin yaklaşık 4 yılla sınırlı olduğu Nizamiye medresesinde 
fıkıh metodu ve bazı yardımcı bilimler okutuluyordu. Bu özelliğiyle 
büyük bir ün yapan medreseye İslam aleminden çok sayıda talebe akın 
ediyordu. 

Böylece Müslümanlar Selçuklu döneminde tıp, felsefe, kimya, astroloji, 
matematik ve coğrafya dallarında büyük bir ilerleme kaydettiler. Yunan 
ve Fars kültüründen tercüme ve alıntı yaparak İslam kültürüne çok şey 
kazandırdılar. Türkmenler, Yunan ve Farslar’dan aldıkları bilime ilaveler 
yapmak suretiyle birçok bilim dalına damgalarını vurdular. 

1 Dr.Hüseyin Emin, Tarih el-Irak fi el-asır el-Selcuki,s230-270.
2  Sait Nekip, el-Medrese el-nizamiye, Irak Bilmler Kurumu dergisi, 1954, s,18.
3 Al-trsus, Sirac el-muluk, s,108.
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O dönemde Türkmenler eserlerini, o devirlerde birer uluslararası dil 
konumunda olan Arapça ve Farsça yazdılar. Her geçen gün sayıları artan 
eserler yalnız bilimsel eserlerle sınırlı kalmadı. Ayrıca şairlerde bu dili 
kullanarak eserler ortaya koydular. 

Hicri 817, Miladi 1414’ten sonra bir ilim merkezi olan Nizamiye med-
resesinde eğitim durdu ve okul ortadan kalktı.4 

Abihanifa Medresesi 

Türkmen döneminin ilk okullarından olan Abihanifa Medresesi Irak’ta 
ilim hareketi tarihinde kendine büyük bir yer edinmiştir. Abusaad İb-
nalmüstevvi tarafından inşa edildi. Medrese, Hicri 459 Miladi 1067’de 
Selçuklu Sultan Alparslan döneminde Hanefi mezhebindeki talebeler 
için açıldı. 

Medresenin idare heyetinde fıkıh ve dil öğretmeni bir görevli bulunu-
yordu. Bu görevli aynı zamanda medreseye ait vakfı da idare ediyordu. 
Görevli izinli olduğunda vakfı asistanlar veya yardımcı idareciler tara-
fından idare edilirdi. Medresenin nemazını ikamet eden bir imamı vardı. 
Hem idare hem de yapılanma olarak Nizamiye medresesinden hiçbir 
farkı olmayan Abihanifa medresesi bünyesinde bir de kütüphane vardı. 
Kütüphane Hazın adı verilen bir görevli tarafından idare ediliyordu. Dö-
nemin en büyük fakihlerinden sayılan Abu Tahir Bin Nasır Bin İbrahim 
medreseye atanan ilk öğretmen olarak kabul edilirdi. Çok sayıda fakihin 
yetiştiği Abihanifa medresesi Bağdat’ın en uzun ömürlü medresesidir. 
Bağdat’ın geçirmiş olduğu kötü şartlara rağmen günümüze kadar devam 
eden Abihanifa medresesi, Nizamiye ile aynı seviyede idi.5

Netşi’ye Medresesi 

Kral Netş’in memluklarından biri olan Kimartekin tarafından yaptırılan 
Netşi’ye medresesinin, Bağdat’ta halen hizmete devam eden El-Vezir 
Camii’nin yerinde olduğu ihtimali ağır basıyor.

4 El-kindi el-Hindi, el-Fauaid el-behiye fi taracim el-hafifiye, s,230.
5 Dr. Hüseyin Emin, Tarih el-Irak fi el-asır el-Selcuki, s,277.
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Taciye Medresesi 

Hicri 482 Miladi 1089’da açılmış olan Taciye medresesinin kurucusu 
Melikşah vezirlerinden Tacmelik’tir. Medrese Şafii mezhebine özeldi.

Behai’ye Medresesi 

Hicri 563 Miladi 1168’de Bağdat’ın doğu kesiminde El-Şat kahvehanesi 
karşısında Behai’lere özel bir medrese açıldı.

Mofakiye Medresesi 

 Mofakiye medresesi ise Dicle üzerinde Tapu müdürlüğü yerinde idi. 

Magişiye Medresesi

Halen Babalşeyh ile bilinen Babalaziç’te yapıldı. 

Takasi Medresesi

Şafii mezhebine özel medrese Sikatüldevle Abulhasan Ali Binanbari 
tarafından miladi 1154’te inşa edildi. 

Şeyh Abdülkadir Elgeylani medresesi

Hanbeli fakihleri için inşa edilen medrese Babaleziç’te Abusaad El-
makrami tarafından yapıldı. Ardından Şeyh Abdülkadir Elgeylani’ye 
devredilen medresnin tecdidi yapıldı, H.561-M.1165 yılında vefat eden 
Şeyh Elgeylani avlusunda defnedildi ve muhteşem bir kubbe ile turbesi 
örtüldü. Günümüze değin ziyaretçilere açıktır. 

İbnihabira medresesi

Hanbelilere özel medrese olarak Hicri 557 Miladi 1161’de Bağdat’ın 
batısındaki Babalbasra’da yapıldı. Vezir Yahya Bin Muhammed Bin 
Almuzaffer Bin Habire tarafından inşa edilen medresede İbnihabire’nin 
mezar bulunuyor. 

Hamza Bin Ali Medresesi

Medrese Hicri 535 Miladi 1140’te yapıldı. Hamza Bin Ali Abulfatih 
trafından yapıldı Abulhasan Bin el-hal ilk medresede ders verenlerdendir.
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İbni Cevzi Medresesi

Medrese Almuntazam, Safvatülsavfa ve Tilbis İblis gibi eserlere imza 
atan Abulfaraç Bincevzi tarafından Bağdat’ın doğusunda Darıp Dinar 
yanında bu medrese inşa edilmiştir.

Benevşe Medresesi

Halife Almustazi’nin eşi Benevşe tarafından inşa ettirilen medrese Ni-
zamettin Binnasır’ın eviydi. Benevşe hanım medreseyi Hanbeli fakih-
lere özel olmak üzere Hicri 570 Miladi 1174’de Abialfaraç Alcevzi’ye 
devretti. 

Abinecip Alsahrverdi medresesi

Bağdat’ın doğusunda inşa edilen medreseyi Abinecip Alsahrverdi inşa 
etti. Abinecip Alsahrverdi Hicri 563 Miladi 1167’de inşa ettiği okulun 
bahçesine defnedildi. 

Fahruldevle Medresesi

Medrese Hacri 568 Miladi 1173’te Fahruldevle el-muzaffar bin el-hasan 
tarafından inşa ettirildi. Bağdat’ın doğu tarafına düşer.

İbnialbradi Medresesi 

Bağdat’ın Albedeviye mahallesinde inşa edilen medrese aslında Mu-
hammed İbnahmed Alabradi’nin eviydi. İbnialbradi evini Hanbeliler 
için okul olmak üzere vakfetti.

Selçuklu Devrinde Musul Medreseleri6

Nizamiye Medresesi

Selçuklu vezir Nizamulmülk tarafından Hicri 459 Miladi 1066’da Mu-
sul’da inşa edildi. 

Atabek Medresesi

Medrese Seyfettin Gazi Bin İmadettin Zengi Bin Aksunkur tarafından 
inşa edildi. Hicri 541 Miladi 1146’da inşa edilen medrese Şafii fakihle-

6  Emin, a,g,e, s,379-385.
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rine vakfedildi. Aksunkur vefat ettiğinde inşa ettiği medresenin avlusuna 
defnedildi.

Kemaliye Medresesi 

Zeyneddin Abulhasan Ali Bin Bektekin Musul’da Kemaliye medresesini 
H.535, M.1140 yılnda inşa etti. Bektekin, Erbil sahibi kral Muzaffereddin 
Said Gökbörü’nün babasıdır. Günümüzde medresenin yerinde Şat adlı 
cami durmaktadır.

Zeyniye Medresesi

Aynı Zeyneddin Bektekin Zeyniye medresesini yaptırdı. Hicri 576 Miladi 
1180’de vefat eden Yunus Binmene medresenin en ünlü hocalarından 
biri idi. Medresenin nerede inşa edildiği bilinmiyor.

Nuri Medresesi   

Nurettin Mahmud İmadettin Zengi, Nuri camii ile tanınan Nuri medre-
sesini yaptırdı. Halen ayakta duran Nuri camii medresesinde psikoloji 
bilimini araştıran birçok kitap ihtiva ediyordu.

Kemaliye Medresesi: “El-Kazaviye”

Hicri 572 Miladi 1176’de vefta eden Abulfazl Muhammed Bin Abi Mu-
hammed Abdullah Abikasım Şahrizuri, el-kazaviye adıyla tanınan Ke-
maliye medresesini inşa ettirdi. Şafii fakihlerine vakfedilen medresenin 
yeri, kalıntılarına ulaşılmadığı için bilinmiyor.

İzziye Medresesi

Hicri 589 Miladi 1193’te vefat eden İzzettin Mesud Alevvel Bin Kut-
beddin Mevdud, İzziye medresesini yaptırdı. Şafii ve Hanefi fakihlerine 
vakfedilen medrese halen İmam Abdurrahman’ın makamıdır.

Nuri Medresesi

Hicri 607 Miladi 1210’da vefat eden Nurettin Arslan Şah Bin İzzettin 
Mesuduevvel, Nuri medresesini yaptırdı. Musul’da inşa edilen medrese-
lerin en iyisi olan Nuri medresesi Şafii mezhebine mahsustu. Musul’daki 
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İmam Muhsin’in makamının medresenin kalıntısı olduğu sanılıyor. İl 
merkezinde tanınan Dar el-mamlaka’nın karşısında idi.

Mücahidiye Medresesi

Hicri 576 Miladi 1180’de ise Mücahideddin Abumansur Kaymaz, Mü-
cahidiye medresesini inşa ettirdi. Aynı Kaymaz’ın inşa ettiği Mücahidiye 
camii yakınında bulunduğu sanılan medrese Şafii mezhebine vakfedil-
mişti.

Erbil Medreseleri7

Erbil’de Türkmenler devrinde eğitim muntazam bir biçimde yapılıyordu. 
İlk medresenin Zeynel-din Ali’nin yardımcısı Abu Mansur Serf Tekin 
tarafından inşa edildiği Erbil’de Muzaffereddin Gökbörü devrinde med-
rese sayısı her geçen gün daha da arttı. Böylece Erbil bir ilim ve siyaset 
kenti olmaya başladı. Çok sayıda meşhur alimler mezun oldu. Erbil’deki 
medreselerin inşa süreci Atabeyler devrinde büyük bir hız kazandı. İlk 
olarak inşa edilen Kale medresesini, Erbil hakimi Zen eleddin Küçük’ün 
yardımcılığını yapan Abu Mansur Serftekin yaptırdı. Hicri 478 Miladi 
1094’de doğup Hicri 568 Miladi 1173’de vefat eden Abuabbas Elhızır 
Elerbilli Elşafii, Kale medresesinde öğretmenlik yapanlardandır. Elşa-
fii vefat ettikten sonra yerini yeğeni İzzettin Abukasım Nasır Bin Akil 
Bin Nasır aldı. Ardından Nasır, Muzaffereddin Gökbörü’nün kendisine 
kızdığı için Musul’a gidip oraya yerleşti. Abuabbas el-hızır el-erbilli 
el-şafii Bağdat’ta tahsilini tamamladıktan sonar Erbil’e geldi. Bu fırsatı 
değerlendiren Abu Mansur Serftekin el-şafii için Kale medresesini yap-
tırdı. Fıkıh ve tefsir konularında birçok esere imza atan Abuabbas el-hızır 
el-erbilli el-şafii, Hicri 576 Miladi 1172’de Erbil’de vefat etti ve kendi 
medresesine defnedildi. 

Kral Muzaffereddin Medresesi

Erbil hakimi Muzaffereddin Gökbörü tarafından inşa ettirilen medrese 
Şafii ve Hanefi fakihlerine tahsis edildi. Medresede Şeyh Abucafer Mu-
hammed Bin Hibetullah el-mükerrem Bin Mustafa el-sofi ve Muham-

7 Zubeyir Bilel İsmail, Erbil fi edvarih el-Tarihiye, s,245.
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med Bin İbrahim Bin Abi Bekir ibin Hülekan’ın babası ve Hülekan gibi 
tanınmış din alimleri öğretmenlik yaptı.

İlhanlılar Tarafından Yapılan Medreseler8

İlhanlılar tarafından ise başta Bağdat olmak üzere birçok şehirde med-
reseler inşa edildi. İnşa edilen medreseler sırasıyla şöyledir:

İsmetiye Medresesi

Hicri 678 Miladi 1279’da inşa edildiği sanılan medrese Hatun İsmeted-
din tarafından Bağdat’ın doğu kısmında yaptırıldı. Hatun İsmeteddin 
kendisinin inşa ettiği medresenin avlusuna defnedildi. Hicri 685 Miladi 
1286’da ise Mecdeddin Bin Esir Bağdat’ta bir medrese inşa ettirdi. Bin 
Esir, Hicri 685 Miladi 1286’da öldürüldükten sonra kendi inşa ettiği 
medreseye defnedildi.

Bahaaddin Medresesi

Aynı zamanda Dicle kenarında halen Babalşeyh ile tanınan Babalazç’te 
Bahaaddin Abdulvehap tarafından bir medrese inşa edildi. Hicri 688 
Miladi 1289’da vefat eden Bahaaddin Abdulvehap, kendi inşa ettirdiği 
medreseye defnedildi. 

El-Alaiye Medresesi 

Hicri 693 Miladi 1293’te medreseyi inşa ettiren Alaaddin Ali Bin Abdul-
mumin, medresesini, Abinecip Elsahrverdi medresesi karşısında olmasını 
istedi. Bağdatlı tarihçi İbni Alfuti, eserinde medreseye övgüler yağdırıyor. 
Alfuti, eserinde medreseyi güzel ve yüksek yapılı olarak tarif ediyor. 

Gazaniye Medresesi 

Babalzafriye veya Babalvastani olarak bilinen bölgede Reşidettin tara-
fından yaptırılan medreseye Sultan Gazan Mahmud adını verdi.

8   Kiristi Vilsin, tarih İrak,s,142
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El-imamiye El-Bekriye Medresesi

Divanulbağdat eseri sahibi İmameddin Yahya el-bekri tarafından yaptı-
rılan medresede her türlü dini bilgiler okutuluyordu. İmameddin Yahya 
el-bekri, vefatından sonra kendi medresesinde toprağa verildi. 

Türkmen idaresi devrinde ilmi ve fikri faaliyetler yalnız Bağdat ile sınırlı 
değildi. Küfa, Kerbela ve Necef’te de bu faaliyetler alanına girdi. Bu 
kapsamda Elmesudiye medresesi Türkmenlerin kurduğu bir bilim yuvası-
dır. Medresede her dört mezhepten öğrenciler tahsil görürdü. Medreseyi, 
Hicri 785 Miladi 1383 yılında Sultan Ahmed Bin Uveys zamanında 
Mesud Bin Mansur yaptırdı. Aynı zamanda İsmailiye ve Vikaiyye med-
reseleri de yaptırıldı.

Irak’ta Türkmen Mimari Sanatı9

Türkmenler mimari ve bina yapımı alanında büyük başarılara imza atmış 
bir halktır. Irak’ta iktidarı ellerine alan Türkmenler söz ve nüfuz sahibi 
olduktan sonra nakış, süs ve sanat değeri çok yüksek olan binalar ortaya 
koydular. Selçuklular döneminde sanat faaliyetlerinde büyük gelişmeler 
yaşandı. Nakış, resim, sanat ve mimari hareketinin dorukta olduğu Sel-
çuklular yüksek yapılar ve çok nakışlı süslenmiş eserler ortaya koydular. 
Selçuklu sultanları sanatı koruyarak bu alanda çalışanları teşvik ediyordu.  

 Irak’ta inşa edilen Türkmen yapılarının süs ve sanat değeri çok yüksek-
tir10. O devirlerde inşa edilmiş mescit ve medreselere girenler buradaki 
muhteşem salon ve kapılarla karşılaşır. Binalar ayrıca hat örnekleri-
nin yanında bitki ve hayvan çeşitlerini andıran resimlerle de süslüdür. 
Böylece Türkmen halk sanatı eski İslam sanatına yeni sanat çeşitlerini 
kazandırdı ve o dönemden itibaren modern İslam süs sanatında bitki ve 
hayvan resimleri kullanmaya başlandı11 .

Yukarıda da temas ettiğimiz gibi Türkmen yönetimleri özellikle de Sel-
çuklu sultanları sanata gereken ehemmiyeti göstererek bu alanda çalı-

9 Dr.Ebdulne’im M.Haseneyin, Selecikat Irak ve İran, s,192.
10  Haseneyin, a,g,e, s,192.
11 Haseneyin, a,g,e.
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şanları cesaretlendiriyordu. Birçok araştırmacı, İslam sanatının Selçuklu 
döneminde çok ilerlediğini kabul ediyor. 

Selçuklu Devrinde Irak’ta İnşa Edilen Mimari 
Örneklerinden12

Selçuklu Saltanat Evi 

Tuğrul Bey Hicri 447 Miladi 1055’te Bağdat’a girdiğinde, Hicri 367 
Miladi 978’e kadar hüküm süren Büveyhi devleti kral yardımcısının 
inşa ettirdiği Darülmemleke’ye yerleşti. Darülmemleke, bugün İvaziye 
ile tanınan Yukarı Mahram bölgesinde idi. Sultan Tuğrul Bey, Hicri 
448 Miladi 1056’da saltanat evine geniş bir duvar yaptırarak büyük bir 
mahram parçasıyla donattı. Ayrıca Büveyhi krallık evinin restorasyonunu 
gerçekleştirerek kapısını genişletti. Eve ardından Selçuklu saltanat evi 
verilerek Selçuklu sultanların ikametgahı oldu13. 

Nizamiye Medresesi Yapısı  

Selçukluların Bağdat’ta inşa ettiği en ünlü yapı olarak kabul edilen Ni-
zamiye medresesini vezir Nizamettin yaptırdı. Medrese kurulduğu Hicri 
457 Miladi 1064 tarihinden iki sene sonra kapısını eğitime açtı. 

Hicri 580 Miladi 1184’te medreseyi ziyaret eden tarihçi İbnicübeyr 
Bağdat’taki medreseyi tanıtırken şöyle yazıyor: “Bağdat’ta yaklaşık 30 
medrese bulunuyor. Bu medreselerin hepsi kentin doğu kısmında. En 
muhteşemi ve meşhuru Nizamiye’dir. 

İbnibatuta ise medreseyi tanıtırken “Bu pazarın ortasında güzelliğiyle ün 
yapan muhteşem Nizamiye medresesi bulunur”. diye yazıyor14.

Bağdat Duvarı

Selçuklu halife Müstazhar döneminde başlayıp halife Müsterşid zama-
nında yapımı tamamlanan Bağdat duvarını çevreleyen bir de geniş bir 
hendek kazıldı. Bağdat duvarının dört adet kapısı bulunuyor. 

12 Haseneyin, a,g,e. 
13 Emin, a,g,e, s.282.
14 İbn Batutta, cilt1, s,1141.
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a-Sultan Kapısı

 Selçuklu Tuğrul Bey anısına bu adı verilen kapının şimdiki adı Babul-
muazzam’dır. 

b-Zafariye Kapısı 

Bugün Babalvastani ile tanınan Zafariye kapısının kalıntıları halen du-
ruyor. Kimi zamanlar adı Babhurasanla da geçen bölgeyi Irak hükümeti 
silah müzesine çevirdi.

c-Halba Kapısı

At yarış meydanına yakın olması nedeniyle bu adı verilen Halba kapısı, 
Tılsım kapısı ile de tanınıyor. Yeri ise eskiden Babelşeyh ile tanınan 
tren istasyonudur. Halife Nasıraldin Hicri 618 Miladi 1221’de kapının 
üzerinde büyük bir kule yaptırdı. 1917’ye kadar ayakta durmayı başaran 
Halba kapısı Birinci Cihan Harbi sırasında yerle bir edildi. 

d-Basaliye Kapısı 

Dicle nehri yakınındaki Babilşarki mevkiinde bulunan Basaliye kapısına, 
güneydeki köy Kulvazi kapısı da deniyordu. 

Türkmen İdaresi Döneminde İnşa Edilen Mescit Ve 
Mezarlıklar15

 Türkmenlerin Irak’ı idare ettikleri dönemlerde, nüfusta görünen artış ve 
iktisadi kalkınmanın bir sonucu olarak artan Müslüman şehir sayısının 
atması ile birlikte mescit ve mezarlıklar yapım faaliyetlerine de hız ka-
zandırıldı. Bunun bir sonucu olarak mescit, mezarlık yapım planında da 
yeni metotlar bulma arayışına girildi. Türkmen Selçuklu mimari tarzının 
bir ifadesi olan binalarda piramit şeklini alan altılı ve sekizli kaideli 
kubbeler yapılmaya başlandı. 

Bu türden binalar Bağdat ve diğer şehirlerde yayılmaya başladı. Ha-
run Reşit’in eşi Zübeyde hanımın adını verdiği Zümrüt Hatun kubbesi 
Türkmen Selçuklu mimari tarzının örneğidir. Hicri 588 Miladi 1190’da 

15  Dr. Mustafa Cevat, Sümer dergisi, araştırma, cilt,1,1946.
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Bağdat’ın batı kısmında yapılan Zümrüt Hatun kubbesi Irak’ta kubbe 
yapımında örnek olarak alınıyordu. Türkmen kökenli Zümrüt Hatun 
prens Abi Muhammed el-hasan’ın eşiydi. Prens Elhasan’dan, Abbasi 
prensi olan Ahmet adında bir erkek çocuğu dünyaya getiren Zümrüt 
Hatun Bağdat’ta hala ayakta duran ve el-hazair adını taşıyan bir mescit 
yaptırdı. Söz konusu mescit Bağdat’ın en eski mescitleri arasında yer 
alıyor. Selçuklu devrinden kalan mescidin minaresi hala ayakta duruyor. 
Söz konusu minare daha sonraki devirlerde inşa edilen minare yapımında 
örnek olarak alınıyordu16.

İmam El-Dur Kubbesi 

Samara’nın kuzeyindeki Dur beldesinde bulunan kubbe Türkmen Sel-
çuklu mimari tarzının bir örneğidir. Ardından Musul’da İmam Yahya 
Abu Kasım kubbesi, Bağdat’ta Ömer Saharverdi kubbesi, Zübeyr’de 
Hasan Basri kubbesi ve Hadisa’da İmam Necmettin kubbesi inşa edildi.17

Türkmen İdaresi Döneminde İnşa Edilen Camiler18

Kamariye Camii 

Hicri 626 Miladi 1228’de Dicle kenarında Bağdat’ın batısında inşa edilen 
Kamariye camii adını, Abbasi halifesi Nasıraddin’in ehlibeytinden olan 
Kamariye’den aldı. Mescidin minaresi hala duruyor. 

Nuri Camii 

Hicri 566 Miladi 1171’de İmadettin Zengi’nin oğlu Nurettin Mahmud 
tarafından Musul’da inşa edilen camii Büyük Camii olarak da biliniyor. 
Irak’ta en yüksek minare olan camiin güzel minaresi hala duruyor. 

Mücahidi Camii 

Camii, Hicri 572 Miladi 1177’de Mücahididdin ile tanınan Abu Mansur 
Kaymaz Bin Abdullah Zeyni tarafından Musul’da yapıldı. 

16  Dr. Mustafa Cevat,a,g,e.
17  Emin, a,g,e, s,292.
18  Emin, a,g,e, s,297-375.
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Benevşe Hatun Camii 

Halife Müstazi’nin eşi Benevşe hatunun emriyle Bağdat’ın doğusunda 
yapıldı. 

Hazair Camii

Halife Nasırel-din’in annesi Zümrüt Hatun tarafından Bağdat’ın do-
ğusunda yaptırılan camii bugün el-haffafin camii olarak biliniyor. Söz 
konusu camiin minaresi Bağdat’ın en eski minarelerinden biridir. 

Suk Sultan Mescidi

Bağdat’ın doğusunda halen Meydan pazarıyla tanınan Suksultan’da inşa 
edildi.

Zülkifil Türbesi

Zülkifil türbesi veya yatırı, Zülkifil ilçesindedir. Iraklılar arasında kutsal 
ziyaret yeri sayılır.

Bazı inançlara göre, bu yatır Hizkil “Hezekil” peygamberin türbesidir 
ki Kur’an’da adı geçen yirmi dört “Hz. Muhammed’le birlikte yirmi 
beş” peygamberden seçkin kişi olan Zülkifil’in kendisidir, bölgede adını 
ondan almıştır.

Mezar taşı yazısına göre, İlhanlı Sultanı (H.703-716, M 1303-1316) 
tarafından yaptırılmıştır.19

Bu şekil mimaride, Irak’ta ilk olarak Selçuklular tarafından yapılmıştır. 
Türbe, Türkmen mimari tarzı olarak, çok güzel türlü renk renk münakkaş 
mukarnas yani merdiven şeklinde dereceli bir yapıdır. 

Emineddin Mercan Türbesi

Bu türbe, Mercan Medresesi ile oluşan külliye yapısı, H.758 “M.1357” 
tarihinde Celâyirliler döneminde, Bağdat’ın doğu kesiminin ortasında, 
Bağdat hükümdarı Emineddin Mercan tarafından yapılmıştır. Ne yazık 
ki, yapı 1948 yılında yıkılmıştır.

19 Dr. Tarık Cuvad el-cenabi, Hazaret Irak, s,297.
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Sonradan eski yapılış tarzına göre, tam orijinal çizgisi üzere, Bağdat Eski 
Eserler Genel Müdürlüğü tarafından yeniden yapılmıştır. Türbe, dörtgen 
şeklinde yapılmıştır, Medresenin giriş kapısının karşısına düşer. Girişi 
ise medresenin avlusundandır. Sağ taraftan bir sıra kare ve dikdörtgen 
kavuşlarla Medresenin mescidine bitişiktir.

Yapı tuğla ile yanmış kireçten yapılmıştır. Türbenin muazzam kubbesini 
kaldırmak için, duvarları özel olarak çok dayanıklı ve kalın yapılmıştır.

Türbenin giriş kapısı, dikdörtgen çerçeve içinde, düğümlü gösterişli 
bağlanmış; kapının üstünde de geometrik motifli dekorlu bir pencereyle 
süslenmiştir. Türbenin, mimarisinde en çok ilgi çeken çatısının örtücü 
öğesi olan iki katlı kubbesidir.

Birinci katı, büyük tonoz örtüsü, 24 ufak katlı, nakışlı merdiven “mu-
karnas” şeklinde dereceli yuvarlak bir güle benzetilen kubbesi, üç kat 
olarak işlemeli yapılmıştır. Türbenin içi, kabartma teknikle yapılan alçılı 
tersi dönüşler yay “kavis” şeklinde dört duvarı yükselen büyük gösterişli 
düğümlü dekorasyonludur. 

Kubbenin dış kısmı ise, soğan şekilli görkemli bir tür mimari öğelerle 
bilinen uzun boylu, yuvarlak, yarım sütunlar üzerinde olan geometrik 
bileşimle sıralanan tuğla ve kerpiçler örnek mimari olarak gösterişli 
yapılan alçı kabartmalar ve süslemeler sanatlı bir şekilde donanmıştır.

Kubbenin silindir şeklindeki olan gövdesi, sekizgen taban üzerine dikil-
miştir. Bu da türbenin dörtgen odasının duvarına rekiz olmuştur.

Mercan türbesinin yapılış tarzı ve kubbesi tek örnek olarak sayılır, özel-
likle yapının gövdesi, kubbenin boyun sütunları ve işlenen dekorasyo-
nunun türü önemlidir.

Ayrıca kubbenin iç kısmının niteliği, geometrik şekillerle meydana gelen 
süs unsurlar yapıya ayrı bir güzellik vermiştir.

Ama ne yazık ki, bu âbide (anıt) kendi hâline bırakılmış, yıkılışı Hicri 
18.yüzyılın “M.14 asır” Irak’ın ve özellikle Türkmen mimari belgele-
rinden en önemli belgesi yok olup ebediliğe kavuşmuştur.20

20 el-cenabi, a,g,e, s,327. 
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Ravza-i Kâzımiye

Bu yatır Yedinci İmam Musa Bin Cafer el-Sadık “el-Kâzım” ve torunu 
Muhammed El-Cevad’ın ravz-i şerifesidir.

Hz. Muhammed’in torununa hürmeten, Celâyirlilerin sultanı Uvis bin 
Şeyh Hasan el-Celayirli’nin emir ve isteğine göre H.769 M1367 yılında 
iki mezar için baş hazra ve bitişiğinde, iki büyük dikdörtgen güzel kubbeli 
odanın yapısı, yenilenmiştir.

H.927 “M.1520” yılında, yapı temelinden yıkılmıştır. Yeniden yapılan 
yapının merkezinde iki büyük kubbeli oda ve dört etrafında da üstü örtülü, 
önü açık bir sıra kemerli yer “revak” yapılmıştır.

Yapının etrafı da, geniş açık bir avlu ile kuşatılmıştır. Aynı zamanda, 
hazranın kuzey duvarına bitişik bir camiin temeli atılmıştır. Bu da Sultan 
Selimin verdiği emir gereğince H.978 “M.1570” yılında tamamlanmıştır.

Kaynakların bildirdiğine göre ravzanın dört muhteşem minaresi da Os-
manlılar döneminde H.1045 “M.1732” senesinde yapılmıştır. H.1211 
“M.1856” tarihinde de hazranın dört köşesinde küçük minarelerin yapılışı 
tamamlanmıştır. Aynı zamanda hazranın kubbesi ve kapıları süslemeli 
altın kaplama ile süslenmiştir. Yapının yeri de beyaz, sağlam mermerle 
döşenmiştir.

H.1230 “M.1815” yılında, kubbenin çatma işlenmiş tavanı da nakışlı mer-
divenli üzüm salkımı gibi dereceli yerleri ayna parçalarıyla süslemişlerdi.

H.1239 “M.1832” senesinde de yatırın sahanlığında ek yapılar yapılmış-
tır, bir sıra küçücük kemerli odalar sahan üzerinde yapılmıştır. Bunların 
yanında da yapılan köşklerle sahanın etrafı çevirilmiştir.

Bu yapılarla sahan etrafındaki pazar ve evlerle ayırım yapılmıştır. 

H.1301 “M.1883” yapının tüm duvarlarının görülen bölümleri ve sathı 
kabartma teknikle yapılan pişmiş kiremitle süslemelerin yanında daha 
çok bitkisel motiflerden oluşan alçı dekorasyonlar, Kur’an ayetleriyle, 
dini yazılarla ve renkli boyalarla dekorlar süslenmiştir. Bu sanat işlemleri 
sırasında iki muhteşem kulenin üstünde iki büyük saat dikilmiştir.
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Kâzımiye Ravzası, dikdörtgen 140×135m çapında bir kara üzerinde ya-
pılan bu mukaddes yatır bir hazra ve camiden oluşan yapı ve iki yapıyı 
birbirinden ayıran geniş sahan “avlu” dan oluşmaktadır. Bu mukaddes 
yer, Irak’ta yatır ve ravzalar arasında yapılışı ve sanat bakımından büyük 
ve önemli bir yer almaktadır.

Hüseyn Bin Ali Bin Ebu Talip Ravzası21

Hz. Hüseyn Ravzası, Kerbela kentinin Hair22 bölgesine düşer. Hz. Pey-
gamberin kızı Hz. Fatma’yla amcaoğlu Hz. Ali’nin oğullarından Hz. 
Hüseyn’in merkadı ve gömüldüğü yerdir. Yanında da Kerbela vâkıasında 
şehit düşen on yedi şehidin mezarı bulunmaktadır.

 İslam kaynaklarına göre, türbeler üzerinde yapılan araştırmalara bakılırsa 
“H.65, M.684” yılında yapılan ilk türbe yapısıdır.

Bugünkü Ravzanın, olduğu haliyle H.767, M.1365 yılında Celayirlilerin 
Sultanı Uvis Bin Şeyh Hasan El-Celayirli’nin verdiği emre göre yapıl-
mıştır. Yapılışı on bir yıl sürmüştü .23

 IX ve X yüzyılda Ravzaya çok önem verilmiştir, yapıda gelişmeler 
olmuştur. Süslemesine büyük para harcanmıştır. Merkadın kubbesi, mi-
nareleri ve kapıları hep ayna, gümüş ve altın kaplama ile süslenmiştir.

Bunların yanında da sahnda genişletme ve bir saat kulesi yapılmıştır. Bu 
gelişmeler H.932, M.1525 yılında olmuştur. 

Osmanlılar, Hüseyniye Ravzasına çok önem vermişlerdi. H.941, M.1534 
yılında, Sultan Süleyman Kanuni’nin verdiği emrine göre, kubbe ve iki 
minaresi yenilenmiştir ve yapıya da yeni eklemeler yapılmıştır.24

21 Günümüzde Hz. Hüseyn adı üzerine koyulan  Hüseyin isminden ayrı olarak 
yazımızda (Hüseyn) yazdık.

22 Hair bölgesi, Abbasi Halifesi Harun el-Reşid döneminde bu bölgeye yaptığı bir ziyarât sırasında, 
bu bölgede su taşmış ve her yer göl gibi olmuştı, tüm yerler su altında kalmıştır. Hair denilen 
arazide ise hiç bir su eseri görünmuyordu. Gölün ortasında bir ada gibi toprak yer kalmıştır. 
Halifenin dikkatını çeken bu hal, ve sorusuna cevap olarak su ulaşmadığı yer Şehit Hz. Hüseyn’in 
gömüldüğü yerdir. Halk ise hayretten gelen hair adı yere vermişlerdı 

23 Dr. Tarık Cuvad el-cenabi, İmarat el-Irakiye, Hazarat el-Irak, 5,Fasıl, s,214, Bağdat, 
1985.

24 El-cenabi, a.g.e. s,214.
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Hüseyniye Ravzası, dik dörtgen planlı olarak 95x120m çapında bir kara 
üzerinde yapılan bu mukaddes yatır, geniş bir sahn ve hazradan oluşan 
binânın dört yanı, sıra odalar, büyük salonlar ve oturacak yüksek kemerli 
binâlardan “eyvânlardan” oluşan Ravza ve geniş sahnı, bir surla “külli-
ye” çevrilmiştir. Yapılan sur ravzanı ve geniş sahnı etrafındaki çarşı ve 
evlerden ayırmıştı. Ravza, çok ihtişamlı sağlam ve dayanaklı bir şekilde 
tuğla ve alcıyla yapılmıştır. Muhteşem bir şekilde güzelleştirilmiş, ağır, 
pahalı nesnelerle altın, ayna ve güzel renkli sırçalı mine ile nakışlanan 
pişmiş kiremitler, “çiniler” süslü dekorlarla kaplamalar yapılmıştır.25

Hz. Hüseyn’nin makamı, dikdörtgen şeklinde 55x40m büyüklüğünde bir 
avlu “Sahn” içindedir. Türbe, bu merkezi odanın ortasındadır. Sahn, yapı-
nın orta kısmı ve kalbi sayılır. 27m. yüksekliğinde olan oda, 2,5m. eninde 
3,5 yüksekliğinde dört büyük mustatil sütün üzerinde soğan şekilli, uzun 
boyunlu bir kubbe ile örtülüdür. Kubbenin etrafı da sivri kağir tuğladan 
yapılan “kemerli ve gösterişli tavan penceresi ile içeri ışıklanmıştır.

Kubbe ve boynu altına kadar kaplanmıştır. Boydan boya Kur’an süreleri 
koyu mavi zemin üzerine beyaz yazı ile süslenmiştir.

Kubbenin içi ise, bükülmüş çatma işlenmiş nakışlı, merdivenli, kabart-
malı, üzüm salkımı gibi dereceli “mukarnas” çok güzel ve gösteriş-
li dekorlarla güzelleşmiştir. Yerleri ve kemerler ayna parçalarıyla çok 
dikkatli dekore edilmiştir. Bu dekorasyon tavan pencerelerinin arasına 
kadar uzanır. Duvarlarda, boydan boya kubbenin dışarıda olduğu gibi 
Kur’an süreleri ile süslenmiştir. Kubbenin içten dikkat çeken güzelliği 
de, aynayla donanmış dekorasyonudur. Bunun yanında da, odanın daha 
çekici tarafı da, türbenin üstünün altın ile kaplanmasıdır. 

Türbe odasının üç etrafı, büyük eyvanlarla ve 20x10m ölçüsünde mes-
cit binası ile kuşatılmıştır. Duvarları içeride olduğu gibi boydan-boya 
süslü, mavi zemin üzerinde beyaz ile Kur’an ayetleri ile yazılmış olan 
bir pervaz süsler.

Eyvanların, duvarı kalın olduğundan, içinden odalar çıkarılmıştır, bazı-
ları içeriye, diğerleri de sah’nın doğu, batı, ve kuzey yönüne açılmıştır.

25 el-Cenabi, a.g.e, s,214-218.
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 Güney köşesindeki, “Yıldızlı dehlizden” geçerek varılan 6x20m. ölçülü 
dikdörtgen şekilli orta kısmı, üzeri kemerler ile örtülü bir koridor “bugün 
cami” ile kuşatılmıştır ki, ziyaretçiler buradan makamı tavaf ederler. Bu 
eyvan, altın eyvan adını taşır, çünkü, tüm duvarları salkımlı mukarnasler 
ve etraf duvarları altınla kaplanmıştır.

Türbenin odası içten çok görkemli, içi üzüm salkımı gibi mukarnaslar, 
bariz ve göz alıcı, dikkat çekici güzelliği olan ayna parçalarıyla kapla-
malar ve tezyinler pencerelerin arasına kadar ulaşır.26 

Duvarların sathı, dışarıdan olduğu gibi kabartma teknikle çinilerle kap-
lamalar yanında daha çok bitkisel motiflerden oluşan alçı dekorasyonlar, 
beyaz yazı ile Kur’an ayetleri ile olan bir pervaz duvarları süsler.

Odanın en göze çarpan güzelliği de yukarıda geçtiği gibi, kubbenin, içten 
ayna ile süslü olmasıdır. Bu dekorasyon tavan pencerelerinin arasına 
kaplanmış, bu tezyinât türbe odasına ayrı bir göz alıcı güzellik vermiştir.

Odada görünen bir diğer güzellik ise 2m.yükseklikte 4m.genişlikte ve et-
rafı gümüş maşrabî eserler ile çevirili şehit Hz. Hüseyn’in sandûkasıdır.27 

Sandûka’nın etrafında yükselen dört altın nar şeklinde yapılan ,çapları 
50 santimetre olan, narlar ayrı bir süs ve güzellik vermiştir. Bu süsleme 
ve tezyinât günümüze değin işlenen el işlerinin en ince sanatların niteliği 
ve örneğidir. Türbenin kıble tarafındaki yüzünde, gayet tezyinat vardır.

Merkezi eyvanın giriş kapısını saran iki debdebeli minâre bulunur. Mâna-
ret al-Abd denilen minârede H.1354, M.1935 yılında yıkılan bu minâreyi 
Bağdat hükümdarı Mercan’ın verdiği emre göre H.767, M.1565 yılında 
sultan Uvisin döneminde yapılmıştır.28 

Üçüncü bir minârede sahn’ın doğu köşesindeki binâlar önünde yükse-
lir. Minârelerin başı soğan şeklinde beş dilimli olarak, altın safihalarla 
kaplanmıştır. Altın kaplama, mukarnasların üzerinde oturan şerefeye 
kadar uzanır.

26 İslam Ansiklopedisi, c,6, s,580, İstanbul, 1977.
27 el- Halili, Kerbelâ bölümü, Beyrut, 1966
28 el-Cenabi,  e.g.e, s.320.
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Şerefeden yükselen birkaç bülend ve biçimli olan sütünler üzerinde olan 
şerefenin çatısı, minarelere ayrı bir özellik vermiştir.

Avlunun “sahn” üç etrafını, eyvânlar ve 65 küçücük hücre kuşatır. Hücre-
lerin önünde sivri kâgir kemerli yüksek oturacak yer “eyvân” yapılmıştır.

Bu odaların bazıları, eskiden defnedecek yer olarak kullanılırdı. Diğerleri 
de din bilimi alanı, öğrenciler ve ziyaretçilere mahsus ikametgah idi.

Hücreler ve eyvânların dışarıdan duvarlarının sathını, çinilerle kapla-
malar yanında daha çok bitkisel motiflerden oluşan alçı dekorasyonlar, 
beyaz yazı ile Kur’an ayetleri ile yazılmış olan bir pervaz süsler.

Hüseyniye Ravzasının, kuzey köşesinde de yapılan diğer binalar, med-
rese ve ortasında bulunan 10x7m. ölçüsünde geniş bir eyvânın doğusuna 
düşen mescitin binasiyle muhteşem bir külliye oluşturmaktadır.

Hüseyniye Ravzasının, yapılış tasmimi, günümze değin Irak’ta örnek 
bir abidedir. Sonradan yapılan yatırlarda veya ravzalarda bu yapıdaki 
külliye ve içindeki yapıların bütünü görünmemiştir. Ravzanın çevresinde, 
cami, medrese, imaret, sebil, kitaplık gibi yapıların bütünü bir külliye 
oluşturmuştur.

Bu tür tasmimde, sonradan yapılan yatır ve ravzalarda, ana çizgisi örnek 
alınmıştır.

Ravzanın bugünkü yeni mimari tarzı H. Sekizinci, M. XIX yüzyılın 
sonlarına döner.

İlhanlılar döneminde esas belirtisi görünmüştü, bunun nişanı da merka-
dın ana giriş kapısının sonunda yükselen iki minarenin mimari öğesidir. 

Bu mimari özellik, eskiden Irak’ta yapılan camilerde görünmemiştir, en 
güzel örneği de, merkadın orta giriş kapısıdır ki, bazı kaynaklara göre H. 
Yedinci, M. X111 yüzyılda, Abbasilerin son döneminde yapılan Şarabiye 
medresesinden alınmıştır. Bu mimari özellikte, İlhanlılar ve Celayirler 
döneminde gelişmiştir.

O dönemde yapılan minareler kalın, şerefeleri ise, merdiven şeklinde 
dereceli olan çatma tavan “mukarnas” üzerinde oturtulurdu.
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O dönemin bir diğer, mimari tarzının özelliği de, Hüseyniye Ravzasının 
giriş kapılarının büyüklüğü ve kapılarında yapılan dekor ve geometrik 
bileşim niteliği o günlerdeki el ve tahtada oyma sanatının üstünlüğü ve 
gelişmesinin göstergesidir.

Yapıda görünen bir diğer ayırtmanlığı da mukarnaslerin nakışlı, üzüm sal-
kımı gibi rengârenk süslemeler binaya ayrı bir özellik vermiştir. Yapının 
muhtelif yerlerinde görülen mukarnasler, minarelerin şerefelerinin otur-
tulması için yalnız yapılmamıştır; yapıya ayrı bir güzellik, dekorasyon 
ve eyvânlara, sah’nın her yerini süslemek, gözalıcı özelliği ve geometrik 
şeklini göstermek yanında şerefelerin ve diğer çatıların dayanak, mesnet 
olarak da yapılmıştır.

Özellikle H.10. M.XVI yüzyılda, Ravza iç dekorasyonları bakımından 
ayrı bir önem taşır.

Binanın iç duvarlarında yukarıda geçtiği gibi, görülen bölümler ve sathı 
çini, altın, ayna parçalarıyla kaplama, alçı ve Kur’an ayetleriyle güzel hat 
türleri ve renkli boyalarla oluşan zengin bir süsleme dikkat çekmektedir.

Abbâsi devrinden sonra yapılan bu tür binalarda Arap mimarisinin Türk 
tesirleriyle kaynaşması sonucu vücut bulan en önemli eserlerden biri olan 
bu yapının azametine ve yüceliğine, tezyinatının ihtişamı ve zarafetine 
herkesin hayran olduğu ravzada görünür.

Merkadın tarihi geçmişi ile Irak’ın önemli bir dini mukaddes merkezidir.

Hz. Hüseyn Ravzasını Ziyaret Eden Türkmen 
Hükümdârlârı:
Hz. Hüseyn’in merkadına tarih boyunca Türkmen hükümdârlârı ve 
Irak’ta kurulan Türkmen devletlerinin büyükleri çok önem vermiş, rav-
zanın gelişmesini sağlamışlardır.

İlhanlılardan müteakiben Osmanlıların son dönemine kadar Türkmen 
büyükleri verdikleri kıymetli hediyeler, yaptıkları tezyinatlar ve vakfi-
yeleri ile Ravza bugünkü halini almıştır.
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Tarih sırasıyla Hz. Hüseyn’in Merkadını ziyaret eden Türkmen hüküm-
dârlarının, ziyaretleri hakkında ve merkada verdikleri önem ve saygıyı 
özet olarak açıklıyorum:

1-Selçuklu Sultanı Melikşah, H.479, M.1086-1087’da Halep ve diğer 
etraf bölgeleri fetihten sonra, Bağdat’a geldiği zaman, Bağdat’ta Kâzi-
miye Ravzasını ve diğer kutsal yerleri veziri Nizamülmülk ile beraber 
ziyaret ettikten sonra Hz. Hüseyn’in ve Hz. Ali’nin türbelerini ziyaret etti 
ve hediyeler sundu.29 O dönemin meşhur şairi İbn-Zekreveyh el-Vasiti 
yapılan ziyareti tebrik ederek, Sultan Melikşah’ı, veziri Nizamul- Mulk’a 
methiyeler yazmıştır örneğin:30

زرت المشاهد زورة مشهودة

أرضت مضاجع من بها مدفون

فكأنك الفيت استهل بتربها

وكأنها بك روضة ومعين

فازت قداحك بالثواب وأنجحت

 ولك اإلله على النجاح ضمين

2- İlhanlılardan, Sultan Mehmut Gazan,  H.702, M.1303’te Kerbelâ’yı 
ziyaret ederek, türbeye büyük hediyeler verdi31. Fırat’tan İmam Hüseyn 
Merkadına bir kanal ile su getirmiştir. Sultanın emrine göre kazılan 
suya “Nehir el Gazan’i” adı verilmiştir. Ayrıca bu su Kerbelâ ovasını 
da suluyordu.32

3- Şah İsmâil Safavi, H. 25Cumâde’luhrâ 914, M.1508 yılında Bağdat’ı 
aldı, ikinci gün Kerbelâ’yı ziyaret etti. Hz. Hüseyn’ın Ravzasına çok bol 
hediyeler verdi. Verdiği emrine göre, türbe odasında türlü tezyinat ve altın 
kaplamalar yapıldı. Hazra içinde altından bir sanduka yapıldı, üzerinde 
de göz alıcı süslemeler yapıldı. Şah, hazraya 12 altın kandil vakıf etti, 

29 İbn al-Asir, c,8, s,449, Dar Kutup İlmiye Beyrut. 1971.
30 İbn al-Asir, a.g.e. s.448.
31 Bakır Emin el-verid, Havadis Bağdat Fi 12 karın, Bağdat. 1989, s.147.
32 el-Azzavi, Tarih Irak beyne ihtilaleyn, c,1, s,398. 1935, Bağdat
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tüm revakları da ağır pahalı çok kıymetli halılarla döşedi. Bir gece Hz. 
Hüseyn’in türbesi yanında ıtikâf etti, sahn içinden taşra çıkmadı, tüm 
gece boyu orada ibadet etti.33 

4- Kanûnî Sultan Süleyman, Hz. Hüseyn’in ve İmam Ali’nin merkad-
lerini de H.941, “M.1534/1535” senesinde ziyâret ederek, İmamlara çok 
saygı gösterdi.

Irak’ta Sultan Süleyman’ın en büyük işlerinden, kendi ismiyle tanınan 
“Süleymani Nehri”, günümüzde “Hüsey’niye nehri”ni Fırat’tan Kerbelâ-
ya su getirmesidir ki, önceki hükümdarlar, Sultan Gazan, Şah İsmâil ve 
Şah Tahmasıp bu projeyi düşünmüşlerdi, ama gerçekleştirememişlerdi; 
çünkü Kerbelâ arazileri Fırat suyundan yüksek idi. Kanûnî’nin maiye-
tindeki mimar ve üstün başarılı mühendislerin, kullandıkları teknik ve 
geometrik metotlarla suyu Kerbelâya ulaştırmışlardı, bu büyük proje 
Kanûnî emriyle gerçekleşti, günümüzde Kerbelâ ovası bu su ile sulanır. 
Ayrıca, sultanın verdiği emrine göre, rüzgarın kumlar ile örttüğü sahaları, 
yeniden bahçe hâline koydurdu. Kanûnî, Hz. Hüseyn ve İmam Ali’nin 
merkadlerini manen süslemiştir ve çok saygı göstermiştir.34 

5- Sultan 3. Muradın culüsündan sonra H. 982, M. 1574’te Al-vand 
zada Ali Paşa Bağdat vâlisi oldu35. Gülşeni Hulafa yazarının dediğine 
göre,3.Sultan Murad’ın emrine göre Bağdat valisi Al-Vandzada vasıtası 
ile H.984, M1576de, önce Enguşti yâr tesmiye edilen Mânâret al-Abd 
ve yanındaki mescit yeniden inşa olundu. Bu minare yukarıda geçtiği 
gibi ikinci Dünya savaşından önce yıkıldı minareden günümüzde hiç bir 
kalıntısı kalmamıştır. Çinisiz beyaz bir minare idi, hazranın sol köşesin-
de yapılmıştır. Ayrıca Hz. Hüseyn’in mezarı üzerine türbe inşa ettirdi, 
daha doğrusu eski türbeyi ihyâ ettirdi. Ravakları ve hazranın kubbesinin 
tâmirleri yanında da güzel tezyinâtlar yaptı.36 

33 el-Azzavi, Tarih Irak beyne ihtilaleyn, c,3, s,341, 1939, Bağdat.
34 Von Hammer, Osmanlı İmparatorluğu tarihi, s.509, İstanbul ve el-Azzavi, Tarih Irak beyne 

İhtilaleyn, c,4,s,6,37.
35 Bakır Emin el-verid, Bağdat, Halifeleri, Valileri kuruluşundan 1984de kadar, s,156, Bağdat.
36 Nazmi Zada Murtaza Efendi, Gülşen-i Hulafa, Arapçaye çiviren, Musa Kazım 

Nevres, s.208, Bağdat.
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  O dönemin şairleri, Ravzaya gösterilen saygı ve önemden dolayı, Sultanı 
ve Bağdat valisina de medhiyeler yazdılar.37 

6- Nadir Şâh H.1156, M.1743 senesinde üçüncü kez Bağdat’ı kuşat-
tıktan sonra aldı. Hz. Ali’nin türbesinin kubbesini ve iki minaresini altın 
ile kaplattı, ve Kerbela’yı ziyaret etti. Hz. Hüseyn merkadına da çok 
kıymetli hediyeleri oldu.38 

7- Şah Hüseyin’in “1694-1722” kızı Raziya Sultan Begim, Hz. Hüseyn 
Ravzasının teziyini için, 20,000 dinarlık bir vakıf tahsis etti .39 

8- Kacar Hânedanının müessisi Ağa Mehmed Han XVIII.asır sonuna 
doğru Hz. Hüseyn merkadının kubbesi ve minâresini altın ile kaplattı.40 

Hz. Hüseyn’in makamına Türkmenler tarih boyunca büyük önem ver-
mişlerdi ve bu kutsal yere saygı göstermişlerdi.
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Bir milletin kültürü demek o milletin her şeyi demektir bir bakıma. 
Gelenekleri, görenekleri, giyimi kuşamı, inançları, folkloru, sanatı, 

müziği, dili, edebiyatı… Kültür dendi mi bütün bunlar hatıra gelebilir.. 
Çünkü kültür bir milletin manevi varlığıyla düşünüş tarzını meydana 
koyan, fikir ve sanat mahsullerinin bütünüdür. Örf ve adetlerinin, 
edebiyatının, folklorunun, yaşamının bütünüdür. Hatta bir milletin 
yürütmekte olduğu siyaset, o milletin kültürü kapsamında ele alınabilir.

Benden önce konuşan arkadaşlarımız, Irak içerisinde Türkmenlerin si-
yasetiyle ilgili derin bilgiler vererek sizleri doyurduklarını sanıyorum. 
Dolayısıyla bu konu üzerinde durmayacağım. Fakat bunu hatırlatmamda 
yarar var sanırım, siyaset bir bakıma konuşma sanatıdır. Milletin sıkın-
tılarını, dertlerini dile getirme, milletin isteklerini, amaçlarını net olarak 
açıklama sanatı. Fakat iş, bu sıkıntıları, bu dertleri çözüme bağlamaya 
geldi veya o istekleri yerine getirmeye geldi mi, siyasetçilerin kültür 
adamlarına, kanaat liderlerine, fikir adamlarına, özel konularda müte-
hassıs insanlara başvurmaları gereği ortaya çıkar. Çünkü en iyi çözüm 
bunlardan çıkar, bunlardan gelir. 

Irak Türkmen siyasetinde maalesef bu gerçek göz önünde tutulmamak-
tadır. Hiçbir siyasetçimizin etrafında, fikrini alacak, düşüncesini soracak, 
tek bir danışman yoktur. Hukuk, ekonomi, eğitim, örgütlenme vb. gibi 
konularda danışmanlar bulunmamaktadır.  

Oysa bütün muteber siyasetçiler, etraflarını her zaman danışmalarla ku-
şatırlar. Tarihi hatalara, milleti tehlikeye götürebilen hatalara düşmemek 

Mehmet Ömer Kazancı

Irak Türkmenlerinin Kültürel Yapısı
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için onlarla gereken her konuda, fikir alışverişinde bulunurlar. Onlarla 
görüşlerini paylaşmazlarsa, milletin kaderini ilgilendiren her hangi bir 
konuda ileri doğru bir adım bile atamaz, ağızlarından bir söz bile çıka-
ramazlar. 

Bunu Irak Türkmen siyasetinde görmek mümkün değildir. Hatta Irak 
Türkmen siyasetçileri, değil fikir adamlarını, değil şu veya bu konuda 
özel kültürlere sahip olan insanları, birbirlerini bile sindiremezler. Direk-
tiflerini, şapkalarını havaya atarak, dışarıdan alırlar da, alır uygulamaya 
can atarlar da, fakat birbirlerini, sindiremezler, dinlemezler, birbirlerinin 
görüşüne kulak asamazlar. 

Siyasetçilerimizin bu tutumları yüzünden, Irak içerisinde Türkmenlerin, 
üzerinde anlaşmış oldukları ortak bir siyasi tutum ve ortak bir hedef yok 
denebilir. Varsa da bu hedefe varmak için üzerinden gidilmesi gereken 
ortak bir çizgi, bir yol haritası yok. Tam bunun tersine günden güne 
parçalanma, bölünme, zayıf nahif teşkilatlar oluşturma vardır. 

Oysa yakın bir tarihe kadar, millet ne kadar baskılar altında olsa da ne 
denli asimilasyona kadar giden sıkıntıları ve dertleri varsa da, bir birlik 
bir bütünlük söz konusuydu. Millet tek bir teveccüh ile hareket etmek-
teydi. Çünkü ortalıkta milleti yönlendiren, söylemde ve işlemde birlik ve 
beraberliğe inanan bir grup insan vardı, bu grup insan milleti yönetmekte, 
yönlendirmekte, teveccühlerini belirlemekteydi, birleştirmekteydi. Bu 
grup, milletin aydın insanları ve fikir adamlarıydı. Bunların haricinde, bu 
gün siyasetçi olarak adlandırdığımız, yarı kültürleriyle milletin kaderiyle 
oynayan insanlar yoktu. 

Bu fikir insanları, ferasetli insanlardı. Bir yandan kendi milletlerinin 
imkânlarını, öte yandan, karşı tarafın, yani gelip geçen hükümetlerin 
güçlerini denemekte, incelemekteydiler. Hükümetlerin elinde ne var, 
milletin elinde ne var? Hükümetlerin yaptığı zulümlerden milleti nasıl 
ve hangi yolla kurtarmak mümkün? Hükümetlerin elinde, her zaman, 
her şey olmuştur tabii. Güç olmuş, kuvvet olmuş. Oysa milletin elinde, 
ortak değerlerden başka bir şey yoktur. Bu değerlerin toplamı, milletin 
kültürünü oluşturmaktaydı. “Bunlara sarılırsak kendimizi kurtarabile-
ceğiz” diye bir hareket, bir tavır, bir parola başlattı aydın insanlarımız, 
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fikir adamlarımız. Bunu milletin arasında, özellikle de gençlerin arasında 
yaymaya yaygınlaştırmaya çalıştılar. Artık kültür silahı zamanla sesini 
duyuruyordu. Kimsenin akıl erdiremediği sonuçlar getiriyordu ve Türk-
menler “kültür mücadelesini iyi veren bir millet, varlık mücadelesinde 
başarılı olabilecek millet” örneğinin en güzelini ortaya koyuyordu. 

Demek istediğim Türkmenler varlık mücadelesini kültür silahıyla kazan-
dılar. Bu güne eğer fazlaca zarar görmeden vardıysalar, bunu kültürlerine 
sarılarak, kültürlerinden taviz vermeyerek yapabildiler. 

Irak Türkmenlerinin ne kadar kendilerine özgü kültürleri varsa, bu kültür 
Anadolu’da cereyan eden genel kültürün uzantısıdır. Bunu kimse inkâr 
edemez. Anadolu’da yaşayan soydaşlarımızla kültürümüzün birçok te-
ferruatını karşılıklı olarak paylaşmaktayız.

1918 yılında İngilizler Irak’ı işgal ettikten sonra, bütün gayretleriy-
le bu iki kültürü birbirinden ayırmaya çalıştılar. Fakat yapamadılar. O 
tarihlere kadar Irak’ta yaşayan Türklere, Irak Türkleri denmekteydi. 
İngilizler, Lozan anlaşması sırasında, sırf siyasi nedenlerden dolayı, bu 
adlandırmayı Türkmen olarak değiştirdi. Türkmen kelimesinin nereden 
türediğini, hangi anlama geldiğini bilen Irak Türkmenleri, bu sorunun, 
üzerinde fazlaca durmadan atladılar. Bu soruna göz yuman Türkmenler 
ancak, Osmanlı devletinin Irak’tan çıkmasına neden olan İngilizleri, 
hiçbir zaman af etmedi. 

1920 yılında İngilizlere karşı ilk ayaklanma Türkmenli bölgelerinden 
biri olan Telafer’den başladı. 

İngiliz işgaline kadar Kerkük’te, Türkmenlerin kültürünü en iyi bir şe-
kilde yansıtan Havadis adında bir gazete çıkarılmaktaydı. İngilizlerin 
işgaliyle kapatıldı ve yerine İngilizlerin lisan-i hali olan Necme gaze-
tesi çıkarılmaya başlandı. Türkmen aydınlarının tümü bu gazeteyi ret 
etti, boykot etti. Kimse yanaşmadı, çok önemli yazılar yayınlamadı bu 
gazetede.  

Gelip geçen hükümetlerin de Türkmenlere karşı izledikleri siyaset, İngi-
lizlerin izlediği siyasete göre fazlaca farklılık göstermemekteydi. 
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1931 yılında Kerkük hariç ve 1937 yılında Kerkük de dâhil olmak üzere, 
bütün Türkmen bölgelerinde Türkçe eğitim veren okullar kapatıldı, dola-
yısıyla Türkmenler, Türkçeyi okul yoluyla öğrenmekten mahrum edildi. 

Okulların kapatılmasından sonra ortaya çıkan boşluğu doldurmak için, 
Türkmen aydınları, fikir adamları, dergi ve gazete çıkarmaya gittikçe 
özen göstererek, milletin dilini, edebiyatını, kültürünü bu yolla devam 
ettirmeye, geliştirmeye çalıştı. Ayrı ayrı dönemlerde çıkarılan ve millet 
tarafından tutulan gazetelere, Kerkük gazetesi, İleri, Afak ve Beşir ga-
zetelerini birer örnek olarak gösterebiliriz. Bu tutum, Türkmen aydın-
larından, devlete açık bir mesaj taşımaktaydı. “Bir milletin okullarının 
kapatılmasıyla o millet son nefesini veremez. Ortalıkta aydınlar varken, 
millet yolunu yordamını bulabilecek, tanıyabilecektir” .

Bu mesaj, en fazla, ilk cumhuriyetin sosyalist yöneticilerinin kafasını 
karıştırıyor, kızıştırıyordu. Eğitim taarruzuyla, kültür taarruzuyla, Türk-
menleri yok etmenin etkin bir sonuç vermemesi, daha şiddetli, daha 
kahredici yollara başvurmalarını düşündürüyordu. 

1959’da bu yolda ilk insafsız adımlar atılmaya başlandı. İlkin, o tarih-
lere kadar yayın yapan bütün gazete ve dergilerimiz, trajik bir biçimde 
kapatıldı ve cumhuriyetin ilk yıl dönümüne rastlayan bir tarihte, net 
olarak 14 Temmuz 1959’da, Türkmenlerin en yoğun yerleşim bölgesi 
olan Kerkük’te, Türkmenlerin göğsüne ateşler püskürtülmeye başlandı. 
Kerkük’te korkunç bir katliam yaşandı. Bu katliamda 25 şehit verdik. 
Bunların arasında lider niteliğinde olan aydın ve fikir adamları da vardı. 
Yani hedef Türkmenlerin atar nabzını oluşturan, yine varlıklarına, kül-
türlerine devamlılık kazandıran fikir adamlarıydı. 

Bu katliamdan sonra Türkmenler artık her şeyi ciddiye almaya başladılar. 
Gözlerden uzak olarak üst üste gerçekleştirilen toplantılarda, yaşanan 
sıkıntılar konuşuldu, krizler bütün detaylarıyla ele alındı ve sonunda 
Türkmenleri tek bir çatı altında toplayan bir kuruluşun oluşturulmasına 
karar verildi. Böylece Türkmenlerin hayatında ilk sivil toplum kuruluşu 
olarak, ilk sosyal ve kültürel merkez olarak bilinen Türkmen Kardeşlik 
Ocağı (TKO) adında bir kuruluş hayata geçirildi. TKO’nın kurucu heyeti 
ilk toplantısını 17 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleştirdi.
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Bu tarihi sergilemekten hedefimiz, işte sözü bu noktaya getirmekti. Kar-
deşlik Ocağına getirmekti. Türkmen Kardeşlik Ocağı, Türkmenlerin 
Kültürel yapısı içerisinde, kurulduğu tarihten günümüze kadar farklı bir 
yere, farklı bir konuma sahiptir. Türkmenlerin hayatında tam anlamıyla 
bir dönüşüm noktasıdır.

Neden bir dönüşüm noktasıdır ? 

Çünkü Türkmen Kardeşlik Ocağı kurulurken çok disiplinli, çok düzenli 
olarak kurulmuştur. Milli prensiplere dayalı ve diyeti, 14 Temmuz’da 
düşen şehitlerin kanlarından verilerek kurulmuş ve oldukça da akılıca 
yönetilmiştir. 

1. Bütün Türkmenlere, bölge ve ya mezhep gözetmeksizin, aynı 
mesafede durmuştur. Herkese kapısını açık tutmuştur.

2. Bütün mahfillerde Türkmenleri en iyi bir şekilde temsil etmeye 
çalışmıştır.

3. Türkmenlerin siyasi ve kültürel haklarına her münasebette 
talip olmuştur. Bu konuda devletle müzakerelerde bulunmuştur. 
Bu müzakerelerin tümünde de, asgari haklar olarak, devletten 
Türkmenler için iki bakanlık ve bir Türkmen kültür müdürlüğü 
ile Türkmen eğitim müdürlüğü istenmiştir. 

4. TKO kurulduğu tarihten itibaren, Irak’ta yaşayan bütün etnik 
gruplara karşı iyi niyetli bir açılım siyaseti izlemiştir. Herkese 
kapısını açmış, herkesle diyalog kurmak istemiştir. 

5. TKO gençlere ve bunlar arasında üniversite öğrencilerine, ge-
reken önemi göstermekten hiç bir zaman geri kalmamıştır. Geliri 
düşük olanları kucaklamış, bağrına basmıştır. Yardım etmiş ve 
barındırmıştır. Bunlar için Ocağa bağlı, özel bir öğrenci yurdu 
kurmuştur. 

6. Türkmen üniversite öğrencilerinin birbirlerine yakınlaşmala-
rını, birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak için tanışma törenleri 
gerçekleştirdiği gibi, mezuniyet törenleri de yapmıştır. 
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7. Ayrıca, gençleri dillerine, kültürlerine bağlı kılmayı sağlamak 
için, dil kursları, açmış, edebiyat festivalleri ve şiir törenleri dü-
zenlemiştir.

Bütün bu olumlu çalışmaların sonucu olarak, TKO ile millet arasında 
eşi örneği görülmeyen bir kaynaşma, bir güven ve güvence başlamıştır. 
Ocak milletin gözünde gitgide büyümüştür, simgeleşmiştir. Millet tara-
fından Erbil, Musul ve Kerkük’te şubeler açması istenmiştir. Musul ve 
Erbil şubelerinin açılmasına izin verilirken, Türkmenlerin Kerkük’teki 
nüfusunun daha da artması, ve artabileceği korkusundan, Kerkük’te şube 
açmasına izin verilmemiştir. Bu yüzden Kerküklülerin Ocağa karşı ya-
şadıkları hasreti gidermek, memleketin demokrasiye kavuşması tarihine 
ertelenmiştir. Bu şube 2009’de açılmıştır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkmenlerin kültürüne, gazete ve dergileri 
kapatmak vesilesiyle vurulan darbelere karşı ve ortalıkta oluşan kültürel 
boşluğu doldurmak amacıyla TKO ayrıca, kuruluşunun üzerinden bir 
yıl geçer geçmez, çok önemli bir çalışmaya imza atmıştır. Günümüze 
kadar kültürümüzün temel taşını oluşturan Kardeşlik dergisini çıkar-
maya başlamıştır. Aydınlarımız bu müjdeyi, derginin etrafına sarılarak 
karşılamışlardır. Dergiyi kültürümüz ile ilgili olarak her türlü yazıla-
rıyla desteklemişlerdir. Tarihimiz, coğrafyamız, edebiyatımız, dilimiz, 
sanatımız, folklorumuz, gelenek ve göreneklerimiz ile ilgili, bütün bu 
konularla ilgili en ince araştırmalar, en derin incelemeler Kardeşlik der-
gisinde yayımlanmıştır. 

Üstat Ata Terzibaşı’dan, derginin, Türkmen kültür yapısı içerindeki öne-
mi gösteren şu cümleyi buraya aktarmak istiyorum: “Bugün Irak Türk-
menlerinin cumhuriyet devri edebiyat ve umumi tarihini izlemek yolunda, 
derginin koleksiyonlarını karıştırmadan kesin bir neticeye varmanın 
zorluğu bilinmektedir.”

- O tarihlere kadar, Türkçe eğitim veren okullarımız olmadığı için, 
gençlerimiz dillerini dergi yoluyla öğrenmekteydiler. Buna bağlı 
olarak da tarihlerini, edebiyatlarını, kültürümüzün her yönünü, 
kimliğimizle alakalı olan her şeyi dergi yoluyla öğrenmekteydiler. 
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- Bugün ister siyasi, ister kültürel ister de edebi alanında olsun 
dostlarımızın birçoğu: Irak Türkmen edebiyatçılarının, aydın-
larının, siyasetçilerinin birçoğu derginin gölgesinde yetiştiğini 
inkâr etmemekte ve vardığı konumu, dergiye ve dergiyi çıkar-
makta olan Türkmen Kardeşlik Ocağına borçlu olduklarını itiraf 
etmektedirler. 

- Türkmenler, Türkmen Kardeşlik Ocağına, bu çalışmaları yüzün-
den, Türkmen Hükümeti gözüyle bakmaya başlamışlardır. Hatta 
bir tarihte, ne zaman bir dertleri, bir sorunları, bir sıkıntıları olsa 
Ocağa başvurmuşlardır. Ocağın yönetim kurulları da elden geleni 
yapmaktan geri kalmamışlardır. 

Bu durum 1976 yılına kadar böyle devam etmiştir. 1968 yılında iktidarı 
ele geçiren Baas Rejimi, istihbaratı yoluyla, TKO’nın Türkmenlerin bir 
varlık kalesi olduğu algısına varınca, hemen bu kaleyi yıkmaya çalış-
mıştır. İlkin kendi yobazlarını, kendi taraftarlarını, bir seçim tezviri, bir 
seçim sahtekârlığıyla iş başına getirmiş ve daha sonra bu kaleyi uzun bir 
zaman idare edenleri, Türkiye için casusluk yapmak suçuyla içeri atmış-
tır. 16 Ocak 1980 tarihinde bunları idam etmiştir. Bu tarih Türkmenler 
tarafından şehit günü olarak kabul edilmektedir. 

Bütün bu sindirme eylemlerine karşı, Türkmenler, ayakta kalmayı sür-
dürmek için durmadan alternatifler aramıştır ve yine bunları, kültürlerine 
sarılmakta bulmuşlardır. 

1970 yılında sanatçılarımızdan bir grup, Kerkük’te bir araya gelerek, 
“Milli Takım” adında bir ekip oluşturmuştur. Bu ekip, bir yandan halay 
ve şarkı sanatımızı geliştirmeye, öte yandan Türkmen tiyatroculuğuna 
canlılık kazandırmaya çalışmış ve başarılı çalışmalarıyla, kültürel bün-
yemizin içerisinde nadide bir yer edinmiştir.

Yine 1970 yılında, devlet, Türkmenlere kültürel haklar tanımıştır. Türk-
menlerin çoğunluk oluşturduğu yerleşim bölgelerinde, Türkmence eğitim 
veren okulların açılmasına, televizyon ve radyoda Türkmence yayınların 
uzatılmasına, Türkmen kültür ve eğitim müdürlüklerinin kurulmasına ve 
Türkmence haftalık bir gazete ile aylık bir derginin çıkarılmasına karar 
vermiştir. 
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Kısa bir süre içerisinde Türkmeneli bölgelerinin her yerinde yüzlerce 
ilkokul açılmıştır. Memlekette yaşayan etnik gruplara karşı, ırkçı tu-
tumundan dolayı, bu okullar rejimi rahatsız etmeye başlamış ve iki yıl 
geçmeden tüm okullarımız kapatılmıştır. Fakat Türkmenler, Türkmen 
aydınları, arta kalan haklardan:

• Türkmen Kültür Müdürlüğü ve bu müdürlük tarafından 16 sayfa 
ile haftalık olarak çıkarılan Yurt gazetesini, 

• Türkmen Edebiyatçılar Birliğini ve bu Birlik tarafından çıka-
rılan Birlik Sesi dergisini 

• Radyo ve Televizyon yayınlarını, milletin kültürünü geliştirme 
açısından en iyi bir şekilde kullanmaya çalışmıştır.

Sözün kısası, Nisan 2003 tarihine, yani Amerikan işgali tarihine kadar 
Türkmenlerin kültürel yapısı içerisinde bu kurum ve kuruluşları gör-
mekteydik. Aydınlarımız bu kurum kuruluşlar yoluyla hizmetlerini, her 
geçen gün artırarak sürdürmekteydi. 

2003’ten sonra bu manzara değişti. TKO ile Kardeşlik dergisi hariç, 
bütün adını saydığım kurum ve kuruluşlar kapatıldı. Yerini yeni kurum 
ve kuruluşlar almaya başladı. Bunların çoğu, sivil toplum kuruluşu gibi 
kurumlar olup; siyasi parti ve teşkilatlarımızın çatısı altında çalışmakta 
ve onlar tarafından idare edilmektedirler.

• Bu gün memleket içerisinde Türkmenlerin, bir değil, birkaç 
edebiyatçılar birliği bulunmaktadır. Erbil, Kerkük, Telafer, Tuz-
hurmatu’da birer edebiyatçılar birliği var olup; bunların, bildiğim 
kadarıyla, ne bir iç tüzüğü, ne de özel bir çalışma programları 
vardır.  

• Bu gün memlekette iki dergi ve bir gazete yerine yaklaşık 12 
dergi ve gazetemiz vardır. Bunların bir kısmı siyasi gazeteler 
diğerleri ise kültür niteliklidir. Fakat ne var ki, bu dergi ve ga-
zetelerin bir çoğu birbirlerinin kopyası gibidir, orada yayınlanan 
haber ve yazılar, burada da aynen yayınlanmaktadır. Üstelik bu 
gazetelerin birçoğu bülten gazeteleridir, yorum yapamaz, haber-
leri tahlil edemez, olduğu gibi yayınlamakla yetinir. 
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• Dün memlekette Türkmence birkaç saatlik yayın yapan bir 
radyo evi ile bir televizyon kanalı varken, bu gün yirmi dört saat 
yayın yapan iki televizyon kanalımız bulunmaktadır. Biri özel 
diğeri ise devlet tarafından idare edilmektedir. Devlet tarafından 
idare edilen kanal, maalesef devlet taraftarlarının gütmekte olduğu 
siyasi amaçlara hizmet etmektedir.  

• Dün her hangi bir sitemiz yokken, bugün yine 15 üstünde in-
ternet sitemiz vardır. Ancak bunların büyük bir kısmı güncelleş-
tirilmemektedir. 

• Ayrıca her bölgede bir halay takımı, bir sanat derneği ve bir 
tiyatro ekibi bulunmaktadır. Bunlar yer yer güzel çalışmalarla 
karşımıza çıkmaktadırlar.

• Kültürel açıdan Türkmenlerin, bu süreçte kayıt etmiş oldukları 
en önemli çalışma, şüphesiz ki, Türkçe eğitim veren okulların 
açılması oldu. Bugün Irak içerisinde ilkokuldan tutun, liseye kadar 
yüzlerce okulumuz vardır. Bu okullarda binlerce öğrenci, çeşitli 
bilim dallarında eğitim gördükleri gibi, kendi kültürleri, tarihleri, 
sanat ve edebiyatları ile ilgili olarak zengin bilgiler edinmektedir. 
Burada yetişen öğrencilerimizin bir kısmı, Türkçemizi, aramızda 
siyasetçi ve ya edebiyatçı olarak geçinenlerden daha güzel ko-
nuşmaktadırlar. 

Kısacası, bugün Türkmenlerin, Irak içerisinden sarsılmayacak kadar 
güçlü bir kültür yapıları bulunmaktadır. Bu konuda yakın bir tarihe kadar 
yaşanılan sıkıntılar artık geri bırakılmıştır. Türkmenler, kültür müca-
delesini kazanmıştır. Ancak bu, her şeyin Türkmen için yolunda gittiği 
anlamına gelemez. Bu gün Türkmenler, Irak’ta başka sorunlar, başka 
sıkıntılarla karşılaşmakta ve bu sıkıntıların mücadelesini vermektedirler. 
Buların başında toprak mücadelesi gelmektedir. Topraklarımıza tecavüz 
edilmekte, elimizden alınmaya çalışılmaktadır. Bu mücadelede kazana-
cak mıyız? Kültür mücadelesinde gösterdiğimiz olduğumuz gayreti, bu 
mücadelede de göstereceksek kazanacağımızdan eminim.   
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Oğuzların, Selçukluların, Osmanlıların torunları değerli Türkmen em-
mioğullarım 

Golan Tepelerinden, Ezo gelinin otağından, Süleyman şah türbesinden,

Yüreği kan ağlayan emmioğullarınızdan sizlere Sevgi, saygı ve muhab-
betler getirdim.

Oğuz boyları Elbeyli Türkmenlerine mensup bir Türkmen uşağı olarak 

Ortadoğu Türkmenleri Sempozyumunda siz değerli Emmioğullarımla 
kucaklaşmayı Allah bana nasip etti.

Ben öncelikle bu etkinliği tertip eden Ortadoğu Stratejik Araştırmalar 
Merkezine Sonsuz şükranlarımı sunuyorum 

DAŞ KOYDUK DAŞ ÜSTÜNE    

SU SERP ATAŞ ÜSTÜNE     

HOŞ GELDİYİZ CAN DOSTLAR    

BU BAŞ BU GÖZ ÜSTÜNE

Sosyal durumları
Türkmenler kendi aralarındaki ilişkileri akrabalık ve aynı kökenden 
olmalarından dolayı kendi içinde yaşamaya istekli bir millet hissi ver-
mektedirler. Türkmenler hangi köyde ve bölgede kimler var kimler yok 
ondan haberdardırlar. Örneğin, bir Türkmen’e nerelisin diye sorduğunda 

Adil Şan

Suriye Türkmenleri: Kültür, Gelenek ve 
Görenek
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falanca köylüyüm, Kimlerdensin falanlardanım dendiği zaman aile ismin-
den tanırlar. Türkmenler kendi aralarında ilişkilerini sosyal kurumların ve 
kuruluşların olmaması ve hatta yasak olmasına rağmen devam ettirmek-
tedirler. Kendi dışındaki milletlerle münasebetleri olsa da Türkmenler 
arasındaki düzeye hiçbir şekilde erişemez. Ticaret yapmaktan tutun da 
kız alıp vermelere kadar birinci derecede kendilerinden olanları tercih 
etmektedirler.

Araplar ve Kürtler ile ilişkileri komşuluk üzerinde devam etmektedir ama 
her türlü alışverişte, iş ve işçi alımında, iş yapmakta Türkmenler tercih 
edilmektedir. Türkmenler için hala Türklük yüce bir değer olarak ifade 
edilmektedir. Bu bilinci taşımakta ve yaşamaktadırlar. 

Türkçenin ender avantajlarından biri Türk televizyonlarını izleyebilmek 
ve Türk sanatçılarının türkülerini, şarkılarını, filmlerini takip etmektir. 
Bu ülkede yaşayan Türkmenler kendilerini Türkiye’yle o kadar bütünleş-
tirmişlerdir ki Türk futbol takımlarını fanatik bir şekilde tutmaktadırlar.

Türküler
MURAT KENARI 

Murat kenarına geldim ben de ağladım ağladım.

Ellerimle gözlerimi bağladım.

Hançer alıp ta dertli sinem dağladım dağladım.

Aldı beni de kanlı murat dost suyu toprağı.

Taksi geldi de kapımıza dayandı dayandı.

Yavrularım da uykusundan uyandı.

Esbaplarım da al kızıl kana boyandı boyandı.

Aldı beni de kanlı murat dost suyu toprağı.
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Kadir Mevlam beni yetimlikle yetirdi yetirdi.

Yetirdikçe dertlerimi arttırdı.

Sanki ciğerime de dertli hançer batırdı batırdı.

Aldı beni de kanlı murat dost suyu toprağı.

       Ömer GÜLCAN

BİLAL BEY (Ağıt)

Amanın sabah erkenden de ısbağları bastılar.

Aman iki kardaşı da bir arada kestiler aman, aman, aman.

Aman kanlı köynekleri de bohçalara bastılar.

Kardaş yanarım beyler ağlarım.

Avunan avladılar ikimizi söndürdüler çıramızı.

Boş koydular odamızı oy oy oy oy.

Aman di neni anam di neni, di neni, di neni, di neni.

Sebep anam oy oy.

Amanın Bilal beyi derisen Elbeylilerin ulusu.

Amanın yasını çekerdi Halep valisi. Aman, aman, aman.

Amanın anaları esüm hatın olmuş çifte yavrusu delisi.

Kardaş yanarım beyler ağlarım.

Avunan avladılar ikimizi söndürdüler çıramızı.

Boş koydular odamızı oy oy oy oy.

Aman di neni anam di neni, di neni, di neni, di neni.

Sebep anam oy oy.

       Anonim



214

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi

Şiirler
ÇOBANBEY SEVDAM

Çiğdem çiçekleri açar dağlarda.

Salkım salkım üzümleri bağlarda

Osmanlıya mesken olmuş eski zamanda.

Bir başkadır benim Çobanbey sevdam.

   

İçimde yatar Çobanbey sevdası.

Düğünlerde havşe leylim havası.

Dillerde türküler barak havası.

Bir başkadır benim Çobanbey sevdam.

   

Yiğitleri dolaşır hüyüğün yanında.

Davar sağmaya giderdik Kaberen yolunda.

Asalet akar Türk, Türkmen kanında.

Bir başkadır benim Çobanbey sevdam.

  

Çocukları gelin gok oynardı.

Nacar zeki’de cercer döverdi.

Elif gari culluk cücüğü güderdi.

Bir başkadır benim Çobanbey sevdam.

   

Can verilirdi Türkmen’in uğruna.

Yolmaya giderdik Mahatta yoluna.
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Şıhanlı alo’ya, Hedebet dağına.

Bir başkadır benim Çobanbey sevdam.

   

Çobanbey’i sorarsan Adil Şan’dan

Keşo ahmet, Ali sülo, Topal Musa’dan.

Daşlık, çiğdemli, dermen yolun’dan

Bir başkadır benim Çobanbey Sevdam

       Adil ŞAN

BARAKLI KIZ باراقلى قيزي
Beyn ciribis amarne. بين جريبيس وعمارنة

Yavallom me şüftum gazelne
Eni dezzeyt mektup ma carne. 
Aman yavallom aman eni aşgen / 
depemden çıkar duman

ياوللوم ماشفتم غزالنا  

آني دزيت مكتوب مع جارنا                 
آمان ياوللوم آمان آني عشقان دبمدن 

جيكار ضومان    
Yigulun asılha barak. يقولون اصلها باراق

Humma yizra alfırat “gavak”. هم يزرعون علفرات قاواق

Habibeti / gelin olmuş yüzünde 
duvak.
Aman yavallom aman eni aşgen / 
depemden çıkar duman

حبيبتي كلين اولموش يوزونده ضواق 

آمان ياوللوم آمان آني عشقان دبمدن 
جيكار ضومان    

Galitli helek mineyn.                       قالتلي هلك منين

Gultilhe eni min ’’ağdaş’’min beyt 
eynin

قلتلها آني من اغضاش من بيت عنين

Beyt eynin humma sabuni bil ayn. بيت عنين هما صابوني بالعين
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Aman yavallom aman eni aşgen / 
depemden çıkar duman

آمان ياوللوم آمان آني عشقان دبمدن 
جيكار ضومان

Galitli helek mineyn. قالتلي هلك منين

Gultilhe eni min / hava huyük قلتلها آني من هواهيوك
‘‘Hava huyük’’Şimelithe cebel nabga 
/çok böyük.

هواهيوك شماليتها جبل نبغه جوق 
بويوك

Aman yavallom aman eni aşgen / 
depemden çıkar duman

آمان ياوللوم آمان آني عشقان دبمدن 
جيكار ضومان

‘‘Hava huyük’’şarkithe beliz.  هواهويوك شرقيتها بيليز

Yaval Ahmet hubbak hub iblis يوال أحمد حبك حب إبليس
Eni ‘‘çok güzel’’zed nefis. اني جوق كوزال زاد نفيس

Aman yavallom aman eni aşgen / 
depemden çıkar duman

آمان ياوللوم آمان آني عشقان دبمدن 
جيكار ضومان

‘‘Hava huyük’’ciblite / yağmacı.  هواهيوك جبليتها يغمجي

Eni vegaan bil hub / derdi çok acı آني وقعان بالحب دردي جوق آجي
Eni ruhut li tabip kalli hel / dert yoktur 
ilacı.

آني رحت للطبيب قاللي هالدرد 
يوقتور عالجي

Aman yavallom aman eni aşgen / 
depemden çıkar duman

امان ياوللوم امان اني عشقان دبمدن 
جيكار ضومان

‘‘Hava huyük’’garbite şava. هواهويوك غربيتها شاوى

Abu zaim yihçi mit çizbe me yindem أبو زعيم يحجي ميت جذبة ما يندم
Minte gıreyyib / Ahmet selemler 
salam.

منت قرايب أحمد سلمالر صالم

Aman yavallom aman eni aşgen / 
depemden çıkar duman

آمان ياوللوم آمان آني عشقان دبمدن 
جيكار ضومان
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‘‘Hava huyük’’gurnithe ’‘tileyli’’ve 
telle. 

هواهويوك قرنيتها تليلة وتلة

Huma yurabbun ‘‘bedenet’’bele ille هما يربون بدنات بال علة

Haci bozan beynethom varde u fille. حجي بوظان بيناتهم وردة وفلة

Aman yavallom aman eni aşgen / 
depemden çıkar duman

آمان ياوللوم آمان آني عشقان دبمدن 
جيكار ضومان

‘‘Hava huyük’’şimelithe ‘’gantara’’u 
nabga. 

هواهويوك شماليتها قنطرة ونبغه      

‘‘Muhtar Kemal’’yivakki / izinnama 
bidun ‘‘damga’’

مختار كمال يوقع إزننامة بدون 
ضمغة

Ahne itefegne han’sevi /düğün 
bayırda bağda.

إحنا إتفقنا حنساوي دوغون بايرضا 
باغضا

Aman yavallom aman eni aşgen / 
depemden çıkar duman

آمان ياوللوم آمان آني عشقان دبمدن 
جيكار ضومان

Eni barakiye / bana güven. آني باراقية بانا كوان
Eteri ‘‘barak’’melhom sıtku emen اتاري باراق ملهم صدق وآمان
Galitli fetül avan / geçti zaman. قالتلي فات الآوان كاجدي ظامان 
Aman yavallom aman eni aşgen / 
depemden çıkar duman

آمان ياوللوم آمان آني عشقان دبمدن 
جيكار ضومان

Yaval cibtillik biberet galbil / guşkana.  ياوال جبتللك بيبارات قلب القوشقانا

Eni cey evadiç ray ale gurba آني جاي أودعج رايح عالغربة 
Galitli minte şeyib yavallom / ağlama قالتلي منت شايب ياوللوم أغالما
Aman yavallom aman eni aşgen / 
depemden çıkar duman 

آمان ياوللوم آمان آني عشقان 
دبمدن جيكار ضومان

Muhammet KAHRAMAN         محمد قاهرمان
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Maniler
Yolma yolar oraktan

Moda düzler taraktan

Yenile bir yar sevdim

Yıkılaçça konaktan.

Harman yeri haraba 

Kız vermeyin araba

Gemiklerim çürüdü 

Avratsız yata yata.

 

Yumurtanın sarısı

Yere düştü yarısı

Yar koynuma girince

Sandım eşek arısı. 

 

Bu gece geleceğim 

Tağayı deleceğim

Kız baha bir öpüş ver 

Askere gideceğim.

 

Tepsi kenarı sarı

İçinde yedim narı

Şu Kalkım’ın gençleri

Konduramın kenarı 
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Atasözleri
Ağaçtan maşa Arap’tan paşa olmaz.

Abdestsiz hocaya namaz mı dayanır.

Acele işe şeytan karışır.

Aptal ata binmiş kendini ağa sanmış.

Cor coru açar, söylersem rahatın kaçar.

Deli düğüne gitmiş bura bizim evden güzel demiş.

Gomşu gomşunun eşeğini türkü çağırır gezer.

Olursa çat pat olmazsa aç yat.

Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış.

 Dualar     Beddualar

Allah ağzını bozmuya. Allah seni getirmeye. 
Allah analı babalı büyüte. Allah seni yeşertmeye.
Allah anana babana bağışlaya. Allah seni iflah etmeye. 
Allah aydınlığa çıkara. Allah seni töretmeye. 
Allah başaça sevindire. Allah’tan bulasıca.
Allah başını bozmaya. Allah gara gara deeerrrt.

Çocuk Oyunları
İp İp İlmeden

Özellikle kış günlerinde gece gezmelerine gidildiğinde sobanın yanında 
ip ip ilmeden oyunu oynanır. 6-7 kişiyle oynanan bu oyunda çocuklar 
daire şeklinde oturdukları yerde ayaklarını uzatarak oyuna kimin ebelik 
edeceğini seçer. Ebe seçimi şu tekerlemeyle yapılır;
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Allan pullan 

Dedi çullan

Şemsi guttey

Kiraz yapma

Mendil dikme

Acı kelek tatlı kelek

Peynir pis karpuz.

Bu tekerleme ile ebe seçilir ve herkes ayaklarını ortada birleştirir ve oyu-
nun ebesi şu tekerlemeyi heceleyerek her ayağa eli ile dokunur oyunun 
tekerlemesi her bittiğinde son kelime “Çember Dayak” kimin ayağında 
biter ise, o kişinin ayağı çimdiklenir ve o ayak toplanır. Oyun şu teker-
leme ile başlar; 

İp İp ilmeden, 

Delme sülük delmeden, 

Yer göz Opalak, 

Emmim oğlu topalak, 

Girdim seyran içine, 

Seyran içi gül bazar, 

İçinde tilki gezer, 

Tilki beni korkuttu, 

Kuyruğunu sarkıttı, 

Ali bayın atı var, 

Kara zurna g.tü var, 

Çek ayak çember dayak.
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Bu şekilde ayaklar bitinceye kadar ayak saymaya devam edilir.

Düğün adetler
Düğün adetleri Suriye Türkmenlerinde en önemli gelenek ve görenek-
lerden biridir. 

Düğün evlenme sürecinin en önemli aşamasıdır. Kız ile erkeğe yeni 
bir toplumsal statü kazandırması ve aileler arası dayanışma sağlaması 
açısından önemlidir. Düğün âdeti 12 evreden oluşur.

Ayrıca evlilik törenleri adet, gelenek ve göreneklerin zengin bir şekilde 
yansıtıldığı önemli törenlerdir. Evlilik çağında oğlu olan anne ve baba 
her açıdan kendi ailesine denk olan bir ailenin kızına bakmaya gider. 
Suriye Türkmenlerinde düğün adetleri aşağıdaki gibidir.

1.  Dünür Gitme 

2.  Kalın verme, kız isteme

3.  Nişan

4.  Bazarlık

5.  Yas Alma

6.  Bayrak Dikme

7.  Düğün

8.  Kına Gecesi

9.  Şabaş (Takı Merasimi)

10. Zeffe (Düğün Alayı)

11. Güvey Donatma (Damat Giydirme)

12. Siphe (Gerdek Gecesi Sabahı)

Dünür Gitme 
İki gencin evlenmeleri için dünür gitme adettir. Bu iş için daha önce-
den becerikli kadınlarca kızın ağzı yoklanır. Olay kıza duyurulur. Kızın 
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gönlünün olup olmadığı sorulur ve fikri öğrenilir. Eğer kızda yumu-
şaklık bulunursa görücü gönderilir. Görücü kız ve oğlanı iyi tanıyan, 
kız eviyle bir problemi olmayan ve bu işte tecrübeli olan, ağzı iyi laf 
yapanlar arasından seçilir. Gündüzden, akşam size geleceğiz diye haber 
verilir. Akşam olunca kız evine varılır. Hal hatır sorulur. Sohbetler edilir. 
İkramlar yenilir, içilir. Uygun bir zamanda Aile büyüklerine, “Allah’ın 
emri Peygamber’in kavliyle kızınızı filan oğlumuza istemeye geldik” 
diye amaç belirtilir. Büyükler uygun görürlerse “kızın fikrini alalım, 
hısım-akrabaya bir soralım” diye süre isterler. Birkaç gün aradan sonra 
tekrar gidilir. Uygun bulunursa olumlu cevap verilir. Böylece iş tatlıya 
bağlanmış olur. Bundan sonra kız ile oğlan sözlü olmuşlardır.

Kız İsteme ve Kalın Verme
Evliliğin ilk aşamalarından biri olan ‘Kız İsteme’ geleneğidir. Beğenilen 
kıza dünür gittikten sonra. Oğlan tarafının ileri gelen büyüklerine haber 
verilir yarın akşam bizim oğlanın tatlısı var diye büyükler sözlü davet 
edilir. Toplu şekilde kız evine gidilir. Oğlan tarafından gelen misafirler, 
biraz oturduktan sonra konuya geçilir, kız resmi bir şekilde istenir daha 
önceden olumlu cevap alındığı için, fazla uzatılmaz hemen konuya ge-
çilir. Kız babası olumlu cevap verdiği takdirde okuyun Fatiha’sını der. 
Fatiha okunduktan sonra oğlan tarafının aile büyüğü (temsilcisi) yükü-
müz nedir diye kızın babasına seslenir. ‘Kalın’ kız babasına kızın çeyizine 
harcanmak üzere oğlanın verdiği başlık parasıdır. Başlık konuşulur kız 
babası gelen misafirleri onore etmek için kız sizin tutun elinden götürün 
der. Ancak başlık parası kesilir. Tatlılar, meyveler yenir. Kadınlar zılgıt 
çalar bu şekilde kız isteme merasimi bitmiş olur. İkinci evre nişandır.

Nişan
Kız ve oğlan tarafının uzun görüşmeleri neticesinde nişan günü belirle-
nir. Sonra konu-komşuya “filan gün nişanımız var, buyurun” diye sözlü 
davet edilir. Nişan günü davul zurna eşliğinde kız evine gidilir. Nişan 
genellikle kız evinde yapılır. Uygun bir yere masa ve iki sandalye yer-
leştirilir. Kız ile oğlan bu masaya gelir ve tören başlar, nişan genellikle 
kadınlar tarafından yapılır. Yüzükler takılır ve bundan sonra takı işleri 
başlar. Sırasıyla erkek tarafı, daha sonra kız tarafı, yakın akrabalar ve 
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davetliler hediyelerini takar. Hediyeler genellikle para, altın, kumaş gibi 
hediyelerden oluşur. Nişan bu şekilde biter.

Bazarlık giderler ve düğün alışverişi yapılır. Bunun adına bazarlık denir 
gelin ve damat bütçesine uygun ev eşyalarını seçer, kız istemede alınan 
(kalın) yani başlık parası alınan eşyalara harcanır. Alınan eşyalar damat 
evine geldiği an silahlar sıkılır, zılgıt çalınır konu-komşuya duyurulur. 
Eşyalar kız ve damat evi tarafından gelin odası dediğimiz eve yerleştirilir.

Yas Alma
Yas alma geleneği düğün tarihi belirlenmiş ve davetiyeler dağıtıldıktan 
sonra köyde bir cenaze olursa, düğün sahiplerinin cenaze çıkan evden 
düğün için izin istenişine yas alma denir. Suriye Türkmenlerinde kırk 
gün yas tutma süresi boyunca planlanmış düğünlerin ertelendiği bile yöre 
insanı tarafından ifade edilmektedir. 

Bayrak Dikme
Düğün sahibi olan evin damına yaklaşık bir hafta önceden çiçeklerle 
süslenmiş bayrak dikilir. Düğün günü belirlenir, davetiyeler dağıtılır. Eski 
köy düğünlerinde düğün kartı ve top kumaş dağıtılırdı. Köyün gençleri 
toplanır bayrak süslenir, bayrak dikmede cahal (bekâr) türküsü ve mani-
leri söylenir. Düğün edasında bayrak dikme merasimi başlar. Bir veya iki 
saat içinde bayrak damat evinin çatısına dikilir. Bayrak dikmedeki amaç 
ise bu evde yakın zaman içinde düğün olacağı haberinin verilmesidir. 

Düğün 
Düğünün birinci günü sabah erkenden düğün olacak harman yeri temiz-
lenir, çadırlar kurulur, kilimler keçeler serilir, halay yeri sulanır, eski köy 
düğünleri dört-beş gün sürerdi. Bu nedenle uzak yerden gelen misafirleri 
köy halkı, damat evinin yükünü hafifletmek için kendi evlerinde misafir 
ederlerdi. Köy düğünleri genellikle davullu zurnalı olup dört-beş gün 
gece geç saatlere kadar sürerdi. Düğün günü uzak yerden gelen misafirleri 
düğün sahibi davul zurna ile karşılar, davulcular gelen misafirden bahşiş 
alır ve hangi ev onu konuk edecekse o eve kadar damadın kardeşleri, 
halaları, oynayarak zılgıtlar eşliğinde çala oynaya kalacağı eve kadar 
eşlik ederler. Bu karşılama merasiminin amacı gelen misafirleri onore 
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etmek ve düğün boyunca hoşça vakit geçirmelerini sağlamak ve onlara 
verilen değeri göstermektir. Düğün her gün gece geç saatlere kadar sü-
rer. Uzun halaylar kurulur, barak ve uzun hava türküler söylenir. Düğün 
her gün gece geç saatlere kadar sürer. Misafirler kalacakları eve döner, 
geç yattıkları için sabah geç uyanmasınlar diye davulcular misafirlerin 
kaldıkları eve giderek erkek misafirlerin yatağı başında uyandırana kadar 
davul çalar ve misafirleri uyandırır, misafir (abdallara) yani davulculara 
uyandırdıkları için bahşişi verir bu şekilde tüm misafirler her sabah 
uyandırılır. Köy düğünleri ihtişamlı bir şekilde dört-beş davul birden 
çalınır. Uzun halaylar olur halay başı baş çeker ara ara zurnacı gözüne 
kestirdiği birinin yanına gelir ve türkü söylemesi için uzun uzun zurnayı 
onun kulağına doğru çalar o kişi halayda mahcup duruma düşmemek için 
türkü söyler. Türkü bilmiyorsa abdala yani zurnacıya bahşiş verir, böyle-
ce mahcup olmaktan kurtulur. Düğünlerde söylenen türküler genellikle 
Ömeri, Garip, Kılınçoğlu, Karacaoğlan, Ezogelin ve Barak havalarıdır. 
Oynanan halaylar ise şöyledir; Üçayak, Çobanbey Havası, Havşe, Ho-
sar, Leylim, Çiftetelli, Urumu, Halebî, Kırık Hava, Kırıkhan oyunları 
oynanır. Örneğin, Havşe oyununu oynayanlar beşerli guruplar halinde 
ikiye bölünür davul ve zurnacılar iki grup arasında gidip gelir. Kırık 
Hava türküleri eşliğinde söylenerek oynanırdı. Halay başı genellikle şu 
türküyü söyler ve gruptakiler koro halinde “salanda yeri, dolanda yeri” 
diye türküye eşlik derler.

Ah yeri yeri yeri salanda yeri,

Sallanmazsan sallanma dolanda yeri,

İndim geldim hamadan salanda yeri,

Öldüm kan ağlamadan dolanda yeri,

Analar kız beslemiş salanda yeri,

Vermiyor sevdiğine dolanda yeri,

Bir taş attım zeytine salanda yeri,

Zeytinin irisine dolanda yeri,
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Allah beni çoban et salanda yeri,

Kızların sürüsüne dolanda yeri,

Bu Kırık Hava türkü eşliğinde Havşe oynanır. Düğün sahibi nazar değ-
mesin diye üzerlik yakar ve halayı turlayarak misafirlere tütsü yapar. Bu 
şekilde düğün 4-5 gün sürer dördüncü gün akşam kına hazırlıkları başlar.

Kına Gecesi
Kına gecesi genelde düğün gününden bir gün önce hem erkek evinde 
hem kız evinde yapılır. Oğlan tarafı kına gecesi kız evine kınacıları 
gönderir. Bunlara kınacılar denir. Gelin uzak yerden ise bir gün önceden 
yirmi-yirmi beş kişilik bir gurup kadın, gelinin köyüne yâda bulunduğu 
şehre gider. Kına günü akşamı erkekler oğlan evinde, kadınlar da kız 
evinde toplanırlar. Bu geceye “Kına Gecesi” denir. Oğlan evinde davullu 
zurnalı sazlı sözlü kına gecesi başlar. Oynanır, türküler, maniler söylenir. 
Kına türküleri söylenir, kına türküleri uzun hava ve kırık hava olarak 
ikiye ayrılır. Kına türkülerini iyi bilen ve sesi güzel olan biri söyler ar-
kasından tüm bekârlar (cahallar) hep birlikte hinnekey yaba hinne diye 
eşlik ederler. Hinnekey kına manasına gelir.

Kına Türküsü
İndim kuyun dibine

Hinnekey yaba hinne.

Baktım suyun rengine

Hinnekey yaba hinne.

Analar kız beslemiş

Hinnekey yaba hinne.

Vermiyor sevdiğine

Hinnekey yaba hinne.

Çadır kurdum düzlere



226

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi

Hinnekey yaba hinne.

Sürme olam gözlere

Hinnekey yaba hinne.

Aha ben gidiyorum

Hinnekey yaba hinne.

Sözüm kalsın sizlere

Hinnekey yaba hinne.

Kına Manileri 
“Al almamı soy bene

Başucuma koy bene 

Anam ben gurbetteyim

Sene nasıl doyarım.

Gelin geldi evimize

Şenlik geldi köyümüze 

Hoş geldin gözel gelin

Bereket geldi bize.

Gelinimiz iyi olsan

Biz de seni överik

Kötü olsa gelinimiz

Hepimiz de döverik.

Kınamız kutlu olsun

Diliniz datlı olsun

Çığırın gelsin kızlar

Kız gelin oldu görsün”.
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Bu türküler ve maniler eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar kına me-
rasimi eğlenceli bir şekilde sürer. Oğlan kınasında cahal başı dediğimiz 
(Sağdıç) ve cahallar yani bekârlar ellerinde kına tepsisi ile hem oynar hem 
evli olan misafirleri dolaşarak kınayı yakmadan önce bir istekleri ya da 
emirleri olup olmadığını sorarlar. İsteği olan evliler ergen başından türkü-
ler yâda değişik isteklerde bulunurlar. Hatta bazı evliler işi daha da abartır 
sağdıca eziyetli, bir o kadarda eğlenceli eziyetler ederler. Örneğin yaz 
ortasında kış meyvesi istedikleri bile olur. Sağdıcın yüzüne un sürülür, 
eşek edip üstüne binerler. Evli misafirin isteği yapılmadığı takdirde kına 
yakılmaz ama çoğunlukla istekler türkü olur. Ergen başı türkü bilmiyorsa 
eşek gibi anır yâda “Komşular itlerinizi bağlayın, kemikler benim” diye 
bağır, denir. Kötü bir niyetle değil de işe biraz komiklik katmak amaçlı 
yapılır bu tür istekler. Damadın kınası yakılmadan önce yetim-öksüz olan 
bir oğlan çocuğunun eline kına yakılır. Kına merasimi gecenin sonuna 
doğru barak uzun havaları eşliğinde yakılır. Ve kına merasimi sona erer.

Şabaş (Takı Merasimi)
Bugün bile Suriye Türkmen köylerinde çoğunlukla köylerde görülen “şa-
baş”, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Düğünün 
son günü düğün yemeğinden önce yapılır. Düğüne katılanlar, belli bir 
düzen içinde uzun bir halay oluşturur. “Şabaş’ı davul çalan abdallardan 
biri ortalık yerde şabaş şabaş diye yüksek sesle halayın en başından para 
toplamaya başlar. Her parayı aldığı kişiyi onore etmek için takla, atarak 
göbek sallayarak “şabaş şabaş” falanca kişiden” şaba” diye elindeki pa-
rayla halayı turlayarak yüksek sesle miktarı belirterek, yazıcı heyetine 
teslim eder. Toplanan bu paralar düğün sahibinin masrafları için harcanır. 

Zeffe (Düğün Alayı)
Şabaş’tan sonra eskiden atla gelin gezdirilirdi günümüzde ise herkes 
arabalarına biner gelin birkaç köy gezdirilir bazı köylerden geçen düğün 
alayının yolunu köy çocukları keser bahşiş almak için yola taşlar dizer-
ler, bahşişler alındıktan sonra yollar açılır bu şekilde gelin evine varılır. 
Damat evin çatısına çıkar gelinin başına şeker-para saçar çocuklar şeker 
kapmak için adeta birbirleri ile yarışır. Gelin damat evine indirildikten 
sonra yemek hazırlıkları başlar. 
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Düğün Yemeği
Gelin indirildikten sonra düğün yemeği hazırlanır çadırlara uzun yer 
sofraları kurulur. Köy düğünlerindeki yemekler genelde, bulgur aşı, firik 
aşı, tike et ve bamya ekşisi, fasulye ekşisi (yahni) yemeklerinden oluşur. 
Yemekler gelen davetlilere ikram edilir, kesilen koyunların kelleleri 
pişirilip önemli misafirlerin önüne konur. Yemek yendikten sonra gelen 
misafirlere havlu hediye edilir.

Güvey Donatma (Damat Giydirme)
Güvey Donatma düğünün son günü akşam ezanından sonra köyün genç-
leri ve düğünden kalan genç misafirler ile birlikte davul zurna ile damadın 
akraba yâda komşularının evinde yapılır. Damadın damatlık elbiseleri bir 
tepsiye konur. Bu tepsi sağdıçlardan birinin başında çala-oynaya toplu 
şekilde damad evinden alınır. Damadın ününe bir havlu tutularak önce-
den belirlenen eve doğru şu türkü söylenerek gidilir. Güvey donatmada 
söylenen türküler genelde kırık hava olur.

Kalanın altı tandırda yandır Allah’ım yandır

Allıda yemenim şine şine nay nay

Pulluda yemenim vay gidi vay

Beni bir kuş eyle de, yarın göksüne kondur.

Allıda yemenim şine şine nay nay

Pulluda yemenim vay gidi vay

Arığı hopladın mı şalvarı topladın mı?

Allıda yemenim şine şine nay nay

Pulluda yemenim vay gidi vay
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Oğlan dedi gel yatak kız dedi çatladın mı?

Allıda yemenim şine şine nay nay

Pulluda yemenim vay gidi vay 

Damadın evinden yola çıkıldıktan sonra ara ara yolda evli olan misa-
firlerden biri “Ah ah ayağım ayağım” diye damadın önüne atılır geçişi 
önler “felan kişi ayağımı kırdı, iyileşmesi için bir türkü söylesin” diye 
istekte bulunur. O kişi türkü söyler, söylemezse “ayağı kırılan kişi damadı 
bırakmaz” eğer o kişi türkü bilmiyorsa “Nene” diye “Ana” diye bağır 
denir bu şekilde yarım saatlik yürüme ile önceden belirlenen eve varılır. 
Burada davul ve zurna eşliğinde türküler eşliğinde damat giydirilir. Bazı 
evli olan misafirler damadın ayakkabısını yâda damadın elbisesini çalar, 
istekte bulunur sağdıçlar isteği yerine getirmezse çalınan eşya verilmez. 
Burada da istekler genelde türkü olur. Gençler işe eğlence katmak için 
damadı iğneler tabi sağdıçlar buna mümkün mertebe izin vermezler. Da-
mat giydirildikten sonra tekrar türküler eşliğinde damadın evine getirilir. 
İmam nikâhı kıyılır ve düğün son bulur.

Gerdek Gecesi Sabahı (Siphe)
Gerdek gecesinin sabahı köyün kadınları gelin evinde toplanır, kelle pişi-
rirler. Gelen misafirlere ikram edilir. Çaylar içilir, iyi dileklerde bulunur 
gelinin çeyizine bakılır. Çeyize para takılır.
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Sayın Doktor Habib Hürmüzlü Bey ve sayın büyükelçiler, Sayın 
Arap Ligi Büyükelçisi Sayın Muhammedül Fatih el Nasıri, değerli 

meslektaşlarım, sayın katılımcılar, sayın medya mensupları, dünyanın 
dört bir yanına yayılmış olan Türkmenler ve özellikle de Ortadoğu’daki 
Türkmenler, sayın katılımcılar, Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı 
üzerinize olsun.

Gerçekten bu seminere katılmaktan büyük bir onur duyuyorum. Ben 
kişisel olarak bu toplantıyı aileyi bir araya getirmiş bir seminer ola-
rak nitelendirmekteyim ve anavatan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’na, 
Başbakanı’na ve halkına Türkmen halkına göstermiş oldukları ilgi ve 
önemden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sempozyum, Türkmen nerede 
bulunuyorlarsa, bir şeye delalet ediyorlarsa o da Türk devletinin onlara 
karşı ne kadar büyük sevgi gösterdiğinin bir örneğidir. Genel olarak 
Lübnan Türkmenlerini tanıtmaya çalışırsak, Lübnan’da aşağı yukarı otuz 
bin civarında Türkmen bulunmaktadır. Bugüne kadar, bunun dışında 
rakamlar veriliyorsa da resmi bir nüfus sayımı yapılmamıştır. Şu şekilde 
dağılmıştır ve ikiye bölünmektedir. Bir bölümü çok eskiye dayanmaktadır 
bu Türkmenler Lübnan’ın kuzeyinde yer almaktadır. Diğerleri ise yeni 
gelmiş olanlardır ve onlar da Lübnan’ın Bekaa bölgesindedirler. 

Eskiye dayananlar ve Lübnan’ın kuzeyinde yer alanlar 1517 yılında 
Sultan Selim’le birlikte geldiler ve özellikle Akkar ve Kavaşra bölgele-
rinde yer almaktadırlar ve esasında Suriye Türkmenleri ile akrabadırlar 
ve özellikle de Humus’un kırsal bölgesine ve Zahara al hısım bölgesin-
dekilerle akrabadırlar. Diğer bölümleri ise ki bunlar yeni gelmiş olan-

Mustafa İbrahim 

Lübnan Türkmenleri: Coğrafya, 
Demografi ve Kültür
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lardır, Lübnan’ın doğusunda Baalbek şehrinde ve oradaki banliyölerde 
yaşamaktadırlar. Onların varlığı yüz elli yıl öncesine kadar uzanmaktadır 
özellikle de Baalbek köylerinde bulunmaktadırlar. Onlar da Suriye’deki 
Humus’un doğu bölgesindeki köylerdeki Türkmenlerle akrabadırlar. 
Kuzey Türkmenlerine gelince, Aydamon’da yedi bin Türkmen bulun-
maktadır ve bu kişiler aynı zamanda Hıristiyanlardan birlikte yaşamak-
tadırlar, %75’i Türkmenlerden ve %25’i Hıristiyanlardan oluşmaktadır. 
Diğer Türkmenlerle karşılaştırdığımızda onlar aslında iyi durumdadırlar 
Çünkü onlar diğer Lübnanlılar kadar açılmış durumdadırlar ve Lübnan 
toplumuyla iç içe yaşamaktadırlar. Bundan dolayı da devlet görevlerinde 
bulunabilmektedirler. Bütün sektörlerde bu kişileri bulabilirsiniz, üniver-
site hocaları, doktorlar, mühendisler, subaylar, öğretmenler, ve Türkmen 
Aydamon 30 yıldan beri Akkar bölgesinde öğretmenlerin ve bilimin 
deposu olarak tanınmaktadır. Eğitim düzeyleri ise çok yüksektir. Çünkü 
Aydamon’daki Türkmenler köyün içinden iç kesimlere göç etmişlerdir 
ve yurtdışına da gitmişlerdir. Özellikle iş ve ticaret sebebiyle gitmişlerdir 
bu sayede de sosyal ve ekonomik yönden de daha iyi durumdadırlar. Bu 
da tabi ki bu bölgedeki Türkmen dilinin kaybolmasına neden olmuştur. 

Kavaşra bölgesine gelince oradaki toplum içine kapanık durumdadır ve 
hala Türkmen dilini korumaktadırlar çünkü bu bölgedeki herkes Türk-
mendir. Buradaki nüfus yaklaşık üç bindir. Bilim yönünden neredeyse 
yoksul sayılmaktadırlar ve son durumda özellikle Türkiye hükümetinin 
yapmış oldukları yardımlardan dolayı ve bazı burslar verdikten sonra ve 
köy içerisinde bir okul inşa ettikten sonra gelişmeler yaşanmıştır. Bekaa 
bölgesindeki Türkmenlere gelince onların sayısı yaklaşık yedi bindir ve 
onlar da şu şekilde dağılmaktadır. Türkmenler, Bekaa köylerinin çoğunda 
diğer etnik gruplardan Hıristiyanlardan ve Şiilerle birlikte yaşamakta-
dırlar ve içine kapalı bir toplumdur. Bazı köylerde hâlihazırda Türkmen 
dilini konuşmaktadırlar. Tabii Türkçe okuma va yazmaları yoktur. Sosyal 
ve kültürel açıdan, özellikle yoksulluktan dolayı eğitimden neredeyse 
tamamen yoksundurlar. Hâlihazırda tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta-
dırlar. Bu kişilerin bir kısmının nüfus kaydında sicilleri bulunmamaktadır 
ve bugüne kadar Lübnan nüfus kâğıdına sahip değillerdi. Bekaa bölge-
sinde birçok aile mevcuttur. Bu ailelerin direk Türkmen aileler olduğu 
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bilinmektedir. Bu aileler Lübnan’da bilinmektedir. Onlara direk “Siz 
Türkmen kökenlisiniz” denmektedir. 

Biz Türkmen sorunlarına ve özellikle de Bekaa bölgesindeki Türkmen-
lere ise büyük bir özen gösterilmesini istiyoruz. Çünkü en çok kültürel, 
ekonomik ve eğitim yönünden sıkıntılarımız var ve en çok ihtiyacı-
mız bu alanlardadır. Bu anlamda çeşitli projeler geliştirilebilir. Okullar, 
hastaneler inşa edilebilir ve öğrencilerimizin Lübnan içinde ve dışında 
eğitim görmelerine yardımcı olunmasını talep ediyoruz. Özellikle yaz 
mevsimlerinde onlarca öğrencimizin anavatanına gelip buradaki gelenek 
ve görenekleri yakından tanımalarının ve buradaki yaz kamplarına katıl-
malarının faydalı olacağını söyleyebiliriz. Suriye’deki kardeş ülkemize 
göç eden Türkmen kökenli bin aile Lübnan’a gelmişlerdir. Aydamon, 
Kavaşra ve Bekaa bölgelerine yerleşmişlerdir. Türkmenlerin yoğun ol-
duğu bölgelerde yer almaktadırlar. Bu durum Lübnan Türkmenleri için 
ekonomik yönden yeni bir yüke sebep oldu. Son on yıl içinde özellikle 
de Suriye ordusu Lübnan’ı terk ettikten sonra Türk kökenli Lübnanlılar 
açık bir şekilde ortaya çıktılar. Türkiye’nin Lübnan’daki Türkmenlerle 
ilişkisi siyaseti beklemeden hızlı bir şekilde harekete geçti ve de tarihi bir 
ziyaret gerçekleştirildi. Allah Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 
uzun ömürler versin. Kendisinin Lübnan’a yaptığı ziyarette özellikle de 
,kalkınma ve eğitim başta olmak üzere, Aydamon ve Kavaşra bölgelerin-
de belli başlı projelerinin açılışını gerçekleştirdiler. Aynı şekilde Dışişleri 
Bakanı Sayın Davutoğlu’nun Aydamon’a ve Kavaşra’ya yapmış olduk-
ları ziyaretler bizim için çok büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda 
Türk büyükelçisi de sürekli olarak bu bölgeleri ziyaret etmektedirler. 
Farklı ziyaretçiler de Türkiye’den gelip, Türkmen bölgelerini ziyaret 
etmektedir. Bu ziyaretler şüphesiz ki Türkmenlerin kendi varlıklarını 
korumalarına katkıda bulunmaktadır. Bundan dolayı Türk büyükelçisi 
ve bazı yetkililerin ziyarette bulunması bizi teşvik etti ve biz kendimizin 
de Türk haritasında var olduğumuzu görmeye başladık. Yaşasın Türkiye 
Devleti, Yaşasın Türkmen toplumu!
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Zamanımızı fazlasıyla aştığımız için değerlendirmeyi hemen yapmak 
istiyorum. Toplantıda emeği geçen herkese teşekkürler. ORSAM’a, des-
tekçileri ve organizasyon başkanı Hamit Hürmüzlü’ye Türkmen ailesini 
bir araya getirdiği için şükranlarımızı sunuyoruz. Bildiğiniz üzere top-
lantıda Irak başta olmak üzere Suriye Filistin ve Lübnan Türkmenleri 
çeşitli yönleriyle ele alındı. Bunlardan kısaca bahsetmek isterim. Lübnan 
Türkmenlerini Mustafa İbrahim ve Zaher Sultan genel durumlarıyla de-
ğerlendirmişti. Az önce hocamızın da dediği gibi Lübnan ve Filistin’deki 
Türkmenlerin durumunu öğrenmek mahiyetinde bu bizim için bir ilk 
oldu. Lübnan’da anladığımız kadarıyla 30 bin Türkmen var. Kuzeydekiler 
sosyal açıdan gelişmiş ve ileri eğitimliler bu karşı durum da getirmiş. 
Ne yazık ki Türkçeyi unutmuşlar. Bekaa vadisi civarındakilerin Türkçe 
konuştuklarını öğreniyoruz. Filistin Türkmenleriyle ilgili olarak Alya 
El Hatip hanımın verdiği bilgiler de önemli 120 bin kadar Türkmenin 
İbrid, Zarka, Ürdün, Filistin içindeki kamplarda bulunduğunu öğrendik. 
Bunların birbirini tanıdıklarını ve sosyal yardımlaşma içinde olduklarını 
ifade ettiler. Suriye Türkmenleri biraz daha geniş ele alındı. İlk konuş-
mada Hasan Celal Güzel’in sunumu tüm Orta Doğu’daki Türkmenlerin 
tarihi serüvenleriyle başlamıştır. Daha sonra Mehmet Şandır beyefendi-
nin, ,kendisi de bir Suriyeli Türkmen, güncel durum değerlendirmesini 
dinledik. Tarık Cevizci’nin ve Abdurrahman Mustafa’nın iç savaştaki 
Suriye Türkmenlerinin sahadaki durumu ve siyasi yapılanmaları hak-
kında bilgilerini dinledik. Bendeniz Türkiye’nin Suriye politikasında 
Türkmenlerin yeri hakkında bilgi vermeye çalıştım. Az önce Adil Şan 
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bey bize bir Suriye Halep Türkmen folkloründen bir kesit sundu. Şunu 
öğrendik ki Suriye Türkmenleri acı içindeler. Mehmet Şandır Bey’in 
vurgusuydu sanırım konu Suriyeli Türkmenlerin meselesi olmaktan çık-
mış ve Türkiye için milli güvenlik meselesi olmuştur. Özellikle Irak ve 
Suriye Türkmenlerinin karşılaştırmaları Irak’lıların siyasi ve basın yayın 
konularında tecrübelerinden faydalandıracakları izlenimi uyandırdı. 

Dikkat ederseniz sempozyumun konusu kendiliğinden Irak 1. Suriye 
2. Filistin ve Lübnan 3. derecede olmak üzere ağırlık kazandı. Bu biri 
diğerinden üstünde demek değil Orta Doğu Türkmenleri bir ailedir. Orta 
Doğu halkı bir arada yaşamaktadır biz bunun farkında olarak sempozyu-
mu düzenledik. Suphi Bey’in de dediği gibi Irak birikimi oldukça fazla. 
Edebiyat, müzik, kültür ve şairler tanıtım açısından büyük fonksiyon üst-
lendiler bu yüzden öne geçtiler. Suriye Türkmenleri kanayan yaramızdır. 
Şu anda bağrımız yanmaktadır Suriye halkı kardeşimizdir ama Türkmen-
lerin de adının duyulmasını arzu ederiz. Mehmet beyin de dediği gibi bu 
toplantının belki de en önemli çıktılarından biri de Filistin ve Lübnan 
olmuştur. Filistinlilerin bir kısmı Filistin’de bir kısmının Ürdün’de olması 
aslında dikkat çekici siyasi boyutu gündeme getirmektedir. Filistin davası 
içinde aldıkları rol önemlidir. Osmanlı zamanında bile devam ettiğinde 
göre bu Arap milletinin değil İslam aleminin davasıdır bu bakımdan 
ikisini birleştirmek açısından önemli bir bulgudur. Irak Türkmenlerinin 
Türkiye’yle bağlantılarını inceledik; 2003 sonrasındaki siyasi entrikaları 
ve realiteleri dinledik. Aydın Maruf’un da bahsettiği üzere şu anda bir 
anayasal hak olan federatif sistem çevresindeki soydaşlarımız Türkmen-
lerin bir parçası olup Türkmenlerden ayrılmaz bir toplumdur. Aydın bey 
bize bu insanların durumunu anlattı. İleride ne olur burası belirsiz fakat 
şu anda Irak’ın en müreffeh yaşayan bölgesidir. Türkmenlerin de orada 
varlık göstermeleri önemlidir. Bilgay Duman arkadaşımız bizzat sahadan 
geldiğinden güncel durumdan haber verdi. Habip Hürmüzlü Bey hu-
kukçu olması münasebetiyle Türkmenlerin birikmiş olan müktesebatını 
bize aktardı. Ancak bir realite ortaya çıktı siyasette bu müktesebat çok 
getiri sağlamıyor. Bunun reel hayata geçmesi için Türkmen siyasetçi-
lere ve Türkiye’ye rol düşmektedir. Bugün Avrupa nasıl Türkiye’ye siz 
tüketici kanunu çıkardınız ama iyi çalışmıyor diyebiliyorsa Tükiye’nin 
de Irak’a siz Türkmenlerle ilgili şu şu kanunları çıkardınız ama takip 
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etmiyorsunuz demesi diplomasiye aykırı olmasa gerek. Necat Kevseroğlu 
ise Irak’taki bin yıla zengin yaklaşan Türk kültürünün eserlerini ve ör-
neklerini gösterdi; çoğu yok olmak üzeredir. Suphi Saatçi’ye söz hakkı 
versek sabaha kadar kültür katliamları anlatır bir sanat tarihçisi olarak. 
Süleyman Şah türbesi tartışmasız en güzel örneklerindendir. Sanırım 
dünya da bize bu konuda hak verir. Bizim kültürümüz bu coğrafyada 
yayılmışsa bunu korumak da bize düşer ve korumayı kimse anormal 
karşılamaz. Irak hakkında sondan önceki konuşmayı yapan Dr. Aydın 
Beyatlı idi. O da önemli bir yaraya parmak bastı. Irak 1980’den beri bir 
travma yaşamaktadır. Irak-İran savaşı anlamsız bir savaştı; milyonlarca 
ölü yaralı var. Derken ambargo yılları ve bugüne gelindi; Irak toplumu 
hastadır. Tedavisi dünyanın görevidir. Türkmenler de yara aldı; mezhep-
çilik ve cehalet gibi birçok faktörden etkilendi. Dünyanın siyasi değil 
sosyo-kültürel ve sağlık açısından da bakması gerekir. Bunu Amerika’dan 
beklemeyin, kapitalizmi savunanın sosyal anlayışı yoktur. Sosyal yapıyı 
sağlam tutmak, toplumu sağlam tutmak demektir. Irak’a demokrasiyi 
getirdim demekle demokrasi gelmiyor. Bugün Irak’ta yapılan seçimde 
Şiiler’in milletvekili sayısında büyük bir değişim olacağını zannetmiyo-
rum, Sünni Arap’ların veya Kürt’lerin veya Türkmen’lerin sayısında da 
büyük değişim olmayacaktır. Öyleyse bu demokrasinin ne anlamı kaldı? 
Matematiksel dağılım değişmiyorsa niçin seçimler tekrarlanıyor? Çünkü 
Amerika’nın getirmiş olduğu demokrasi etnik ve mezhepsel yapıya dayalı 
bir demokrasidir. Bu demokrasi ne bize ne de Ortadoğu’ya lazım değildir. 
Lazım olan insan odaklı, toplumsal sosyal problemleri çözen, herkese eşit 
mesafede olan bir demokratik çözümdür. Mehmet Ömer Kazancı, Irak 
Türkmen’lerinin kültürel mirasını Türkmen Kardaşlık Ocağı ile özdeş-
leştirdi. Bu çok doğrudur keşke bildirisi de öyle olsaydı. O zaman çok 
daha güzel şeyler söyleyebilirdi. Bunu da sonraki çalışmaya bırakabiliriz. 
Bu kurumun rolü mutlaka tezleşmeli ve kitaplaşmalıdır. Şimdi gelelim 
en son söze. En son sözü de izin verirseniz ana vatanımız Türkiye’ye 
getirelim. Türkiye cumhuriyeti bugün komünizm fobisinden kurtuldu. 
BM’de tek Türk bayrağı olan ülke değil beş tane daha var. Ortadoğu’da 
söz sahibi olan, güçlü bir ordu sahibi, gelişmiş toplumsal yapıya sahip bir 
ülkedir Türkiye. Bu mirasını da asla kötüye kullanmamış; hiç bir ülkenin 
toprağını işgal etmemiş; kimsenin iç işlerine doğrudan karışmamıştır. 
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Ortadoğu’da soydaşı olan Türkmenlerin meseleleriyle ilgilenmek zo-
rundadır. Lübnan’dan gelen konuşmacının da dediği gibi oraya el atmış 
bulunmaktayız. Bu konuda hızlı ve planlı adımlarla ilerlememiz lazım. 
Biz yaptık oldu olmamalı ve adımların arkası gelmelidir. Orta Asya’ya 
hepimiz gittik. Ben bir eğitimci olarak Azerbaycan’da işletme, istatistik, 
pazarlama dersleri verdim. Azeriler için çok şey ifade etmese de bizim 
için önemliydi. Gittik okullar kurduk fakat bugün oradaki gücümüz ye-
terlidir diyemiyoruz çünkü hızımızı devam ettirmedik. Yani iyi başladık 
ama devam etmemiz lazım. Ortadoğu’da da aynı durum mevzu bahis. 
Bugün Türkiye’de dünya Türkleriyle ilgilenen 3 temel kuruluş vardır: 
biri TİKA biri Yunus Emre Vakfı biri de Yurt Dışı Türkleri ve Akraba 
Topluluğu Vakfı’dır. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti’nin yumuşak yüzleri-
dir. Bu mesele kendisini iyi anlatmak açısından Afrika’ya Uzak Doğu’ya 
veya Avrupa’ya kadar gidebilir. Ancak giderken kendi soydaşlarının da 
haklarını koruması gerekmektedir. Dolayısıyla buradan şu mesajı vermek 
istiyorum. Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu iki yıldır uyguladığı 
politikadan vazgeçmeli her ülke için kontenjanlar ayırmalı. Bu bölgede 
çalışan yerel kurumlarla görüşerek öğrencileri seçmelidir. Buradan üç 
tane o bölgeyi tanımayan yardımcı doçenti oraya göndererek öğrenci 
seçmemelidir. Orada taraflı insanlar olabilir fakat siz aralarına tarafsız 
birini koyarak durumu tarafsızlaştırabilirsiniz. Fakat tamamıyla uzman-
lara bırakırsanız ne Türkmenler ne Türkiye’liler bundan faydalanabilir. 
TİKA artık alt yatırım ile uğraşıyor önemli bir durumdur, Hariciye ile 
işbirliğindedir fakat Irak’a girememektedir. Nedeni, Irak yönetimi izin 
vermiyor, Kuzey Irak da 1300 Türk şirketine izin veriliyor, TİKA’ya 
yok. Türkiye’nin dış politikadaki gücünün sorgulanması için bir sebeptir. 
Mutlaka TİKA o coğrafyalarda en azından Osmanlı eserlerini resto-
re etmelidir. Telafer’de içme suyu, Suriye’nin sınıra 1 km mesafedeki 
köyünde elektrik yoktur. Bu insani meselelerle ilgilenmeliyiz. Fakat 
binlerce kişiyi kamplarımızda tutmayı biliyoruz. Onlar kardeşlerimizdir. 
Fakat mesele tamamen siyasi değildir. Topluluklar ekonomik yönden 
güçlendirilmelidir. Bu üç kurum bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır. 
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