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Giriş

Irak’ın Kerkük vilayetinde Türkmenler, Kürtler

ve Araplar birlikte yaşamaktadır. Karma etnik

ve dinî yapıya sahip olan Kerkük vilayeti aynı

zamanda petrol zenginliği ile bilinmektedir. Ker-

kük’ün statüsü konusunda Irak federal hükûmeti

ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında

bir çekişme yaşanmakta ve bu çekişme kenti

tartışmalı bölgeler kapsamına sokmaktadır. Stra-

tejik öneme sahip olan Kerkük vilayetinin statüsü

sorunu, 2005 yılında halk referandumuyla kabul

edilen Irak Anayasası’nın 140. maddesinde ön-

görülen 2007 yılının aralık ayına kadar belirlen-

mediği için vilayetin statüsü hakkındaki tartışmalar

devam etmektedir. 

2003 yılının Nisan ayında kurulan Kerkük

Vilayet Meclisinin üye sayısı 24 olarak belirlen-

miştir. Kerkük Vilayet Meclisi 6 Türkmen, 6

Arap, 6 Kürt ve 6 Hristiyan olacak şekilde ta-

sarlanmıştır. Kerkük’teki bileşenlerin kendi üye-

lerini seçmesi için her grubun 39 temsilcisinin

bulunması üzerine anlaşılmıştır. Dolayısıyla ilk

Kerkük Vilayet Meclisini seçen temsilcilerin

sayısı 156 (39 Türkmen, 39 Arap, 39 Kürt ve 39

Hristiyan) olarak belirlenmiştir. Arapların girişimi

üzerine Mustafa Kemal Yayçılı’nın Kerkük valisi

olarak seçilmesi hususunda karara varılmıştır.

Türkmen yetkilisi olan Mustafa Yayçılı’nın; 5

Türkmen, 6 Arap, 3 Hristiyan ve 1 Kürt üyesi

tarafından desteklenerek mutlak bir çoğunlukla

seçilmesi kesinleşmiştir. Ancak Kerkük Valiliğin,

Türkmen bir vali tarafından yönetilmesine karşı

olan ABD işgal gücü; Kürt bir valinin seçilmesi

için Kerkük Vilayet Meclisi üye sayısına “bağımsız

adaylar” adı altında 6 Kürt üyesi ekleyerek

meclis üye sayısını 30 yükseltmiştir. Böylece

Kürt siyasi güçleri bazı Hristiyan üyelerin desteği

ile Mecliste çoğunluk sağlamıştır. Türkmen ve

Arapların itirazlarına rağmen Kürt siyasi partileri

Abdurahman Mustafa’nın vali olmasını sağla-

mıştır. Kürt Valisinin yanına Arap, Türkmen,

Kürt ve Hristiyan olmak üzere dört yardımcı se-

çilmiştir. 

2005 Kerkük Vilayet Seçimlerine, dürüst bir

seçim olmaması nedeniyle Türkmenler ve Araplar

tarafından itiraz edilmiştir. Vilayet Meclisinin

ilk oturumunda çoğunluğu sağlayan Kürt siyasi

partileri, Türkmen ve Arapların boykotuna rağmen

Abdurahman Mustafa’yi ikinci kez “vali” ve

Rizgar Ali’yi “vali yardımcısı” olarak seçmiştir.

Mustafa’nın vali olarak seçilmesinin ardından

aylar sonra Rakan Said Cuburi, Kürt siyasi par-

tileriyle yürüttüğü görüşmeler sonucu 2005

yılında Kerkük vali yardımcısı olarak seçilmiş

ve kendi siyasi koalisyonunu kurmuştur. ABD

güçlerinin ara buluculuğu sonucu Türkmenler,

seçimlerden bir yıl sonra Vilayet Meclis Çalış-

malarına katılmaya başlamıştır. 2008 Vilayet

Meclisi Yasası’nın 23. maddesi hükmü gereği

Kerkük’te 2009 Vilayet Meclis Seçimlerinin er-

telenmesi üzerine Türkmenler, Valilikte temsil

edilmeleri gerektiğini dile getirmişlerdir. 2011

yılında Necmettin Kerim (Kürt) “vali”, Hasan

Turan “vilayet meclis başkanı” (2014 yılına

kadar ardından Rebvar Talabani vekaleten görevi

devralmıştır.), Rakan Said (Arap) “vali yardımcısı”

olarak devam etmiş ve Ali Hammadi el-Hamdani

“teknik ve proje işleri vali yardımcısı” olarak

seçilmiştir.

Stratejik öneme sahip olan Kerkük
vilayetinin statüsü sorunu, 2005
yılında halk referandumuyla kabul
edilen Irak Anayasası’nın 140.
maddesinde öngörülen 2007
yılının aralık ayına kadar
belirlenmediği için vilayetin
statüsü hakkındaki tartışmalar
devam etmektedir.
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2005 Anayasası’nda tartışmalı olarak kabul

edilen Kerkük vilayetinde, Irak’ın genelinde ger-

çekleştirilen 2005, 2009, 2013 Vilayet Meclis

Seçimlerinden sadece 2005 seçimi yapılmıştır.

2003’teki Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

işgalinden sonra kentte siyasi açıdan ve güvenlik

açısından gücünü pekiştiren Kürtler, Kerkük’ün

IKBY’ye bağlanmasını arzulamışlardır ancak

bu yöndeki çabalarının 15 Ekim 2017 Kanun

Uygulama Operasyonu ile sona erdiği söylenebilir.

2005 Vilayet Meclis Seçimi’nde Kürt siyasi par-

tileri seçimi kazanarak (tablo 1’e bakınız) kentin

yönetiminde ağırlık kazanmıştır. Kerkük Vilayet

Meclisinde ağırlığı sağlayan Kürt grupları, Kürt

valilerin (Abdurrahman Mustafa 28.05.2003 –

3.04.2011, Necmettin Kerim 03.04.2011 –

14.09.2017) seçilmesini sağlamıştır. 

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve
Türkmen Milletvekili Erşat Salihi ve 2014-2018
dönemi Irak Parlamentosu Türkmen Milletvekili
Hasan Turan’ın 12 Eylül 2017 tarihinde açtığı
dava üzerine 20 Kasım 2017 tarihinde IKBY’nin
bağımsızlık referandumu Irak Federal Yüksek
Mahkemesi tarafından gayrimeşru (Anayasa’nın
1. ve 116. maddelerine aykırı) olarak kabul edil-
miştir2 (IKBY’nin referandum gerçekleştirdiği
bölgeleri görmek için harita 1’e bakınız). Diğer

yandan Irak Parlamentosu, 27 Eylül 2017 tarihinde
Kerkük’ü ve diğer tartışmalı bölgeleri Peşmerge
güçlerinden geri alarak bu bölgelerde merkezî
hükûmetin otoritesini sağlamak için başbakana
askerî operasyon gerçekleştirme yetkisi vermiştir.3

15 Ekim 2017 tarihinde Irak Güvenlik Güçleri,
Terörle Mücadele Birimi, Federal Polis, Haşdi
Şabi’nin Türkmen Tugay’ı olarak bilinen 16.
Tugay ve diğer tugaylar Kerkük’ü kontrol etmiştir.4

2003 yılından itibaren yerel
yönetimde bir denge kurabilmek
için Kerkük’teki siyasi partilerce
birçok siyasi çağrı yapılmış ve
yaklaşımlar benimsenmiştir.
Kerkük’ün yönetim sorunu için
güçlü bir şekilde önerilen yönetim
şekillerinden birisi, valilikte
yetkilerin %32 üzerinden Türkmen,
Kürt ve Araplar ile %4 de
Hristiyanlar (Asuri, Keldani ve
Süryaniler) şeklinde
paylaşılmasıdır.

Tablo 1. Kerkük’te 2005 Vilayet Meclis Seçim Sonuçları1

SİYASİ PARTİLER OY SANDALYE 

Kürdistan Kardeşlik Listesi (Kürdistan Demokrat Partisi (KDP),
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB)

237.303 26

Irak Türkmen Cephesi 73.791 8

Irak Cumhuriyet Grubu (Araplar) 43.635 5

Türkmen İslam Koalisyonu 12.678 1

Ulusal Irak Birliği 12.329 1

Toplam Geçerli Oy Sayısı 400.892 41

Geçersiz Oy Sayısı 5.059
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Kerkük’ün federal güçlerce kontrol edilmesi
üzerine eski Kerkük Valisi Necmettin Kerim vi-
layeti terk etmiş ve hakkında tutuklama kararı
çıkmıştır.5

15 Ekim 2017 tarihinden itibaren Kerkük Vi-

layet Meclisi, Kürt üyelerinin boykotu nedeniyle

oturum gerçekleştirememiştir. Bu nedenle Kerkük

Vilayet Meclisi yeni bir vali seçmediği için vila-

yetin Vali Yardımcısı Rakan Said Cuburi, vilayeti

“vali vekili” olarak yönetmeye devam etmiştir.

Böylece 2017 yılının sonlarına doğru Kürt siyasi

partilerin Kerkük’teki iktidar kontrolüne son ve-

rilmesinin ardından vilayetteki yönetim dengesi

Araplar lehine dönmüştür. 

Kerkük Türkmenleri, 2010-2017 yılları ara-

sında Rakan Said Cuburi’nin yönetimini des-

teklemelerine6 rağmen Cuburi, yerel seçimin

yaklaşması düşüncesinden hareket ederek Ker-

kük’te Arapların devlet kurumlarındaki varlığını

adaletsiz bir şekilde artırmıştır. KYB ile KDP’nin

valilik konusunda anlaştıkları yönünde ortaya

çıkan iddialara yönelik 7 Şubat 2019 tarihinde

açıklama yapan Erşat Salihi, gelecek yerel se-

çimlere kadar Cuburi’nin devam etmesinden

yana olduklarını belirtmiştir. Ayrıca Salihi, valilik

konusunda herhangi bir değişimin olması hâlinde

siyasi ittifak çerçevesinde valinin Türkmenlerden

seçilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Ancak

vilayeti ilgilendiren önemli meselelerde Cuburi

tek taraflı kararlar almaya başlamıştır. Nitekim

Cuburi, gelecek seçimler üzerinden Arapların

valiliği kontrol etmesinin zor olacağı gerçeğinin

farkına varmıştır.

Kerkük’te Kamu Görevlerinin
Etnik Gruplara Göre Dağılımı

2003 yılından itibaren Kerkük’ün yönetiminde

Türkmenler, Kürtler, Araplar ve azınlıkların yerel

Harita: IKBY Referandumunun Kapsadığı Bölgeler
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yönetimde temsil edilmesi yönünde siyasi bir

anlayış oluşmasına rağmen, 2003-2017 yıllar

arasında siyasi açıdan yönetimi kontrol eden

Kürt siyasi partileri, Türkmenlerle Arapları

dışlama politikası izlemiştir. 2003 yılından itibaren

yerel yönetimde bir denge kurabilmek için Ker-

kük’teki siyasi partilerce birçok siyasi çağrı ya-

pılmış ve yaklaşımlar benimsenmiştir. Kerkük’ün

yönetim sorunu için güçlü bir şekilde önerilen

yönetim şekillerinden birisi, valilikte yetkilerin

%32 üzerinden Türkmen, Kürt ve Araplar ile

%4 de Hristiyanlar (Asuri, Keldani ve Süryaniler)

şeklinde paylaşılmasıdır. 22 Temmuz 2007 tari-

hinde Irak Parlamentosu 12 sayılı 2008 Vilayet

Meclisleri yasa tasarısını kabul ederken Kerkük’e

ilişkin olan 24. maddesinde Kerkük’teki kamu

makamlarının %32 projesini kabul etmiştir.7

Ancak söz konusu madde hükmü iptal edilmiştir.

Türkmen ve Araplar tarafından güçlü bir şekilde

ileri sürülen bu yaklaşımın temel nedeni 2005

yılında kurulan Kerkük Vilayet Meclisinin halkı

gerçek anlamda temsil etmediği düşüncesidir.

Diğer yandan, bu yaklaşım Kerkük’te Baas rejimi

döneminde uygulanan Araplaştırma ve 2003 yı-

lından sonra Kürtleştirme politikalarının8 siyasi

ve idari anlamda etkilerinin önüne geçecektir.

Kerkük’ün özel bir bölge olması yönünde çağrı

yapan Türkmenlerin talebi genellikle Kürt siyasi

partiler tarafından kabul edilmemiştir. 

Anayasa’nın 140.maddesi, Kerkük ve diğer

karma etnik yapıya sahip bölgeleri Bağdat merkezî

hükûmeti ile IKBY arasında tartışmalı bölge

olarak kabul etmiştir. Bu bölgelerin statüsünü

belirlemek için Anayasa’nın 140.maddesi Kerkük

ve diğer tartışmalı bölgelerin statüsünü belirlemek

için normalleşme, nüfus sayımı ve referandum

aşamalarının uygulanması gerekmektedir. Birinci

aşamada Baas rejimi tarafından tartışmalı böl-

gelerden zorla Arap bölgelerine gönderilen ve

siyasi amaçla çizilen idari sınırlar sorunun gide-

rilmesi hükme bağlanmıştır. Kerkük’ün statüsü

ilgili Anayasa’da benimsenen 140. madde hük-

münün 31 Aralık 2007 tarihine kadar uygulanması

öngörülmüştür. Bu süre dolmasına rağmen Ana-

yasa’nın 140. maddesinin öngördüğü birçok

husus uygulanmamıştır. 140. maddenin öngördüğü

normalleşme, nüfus sayımı ve referandum aşa-

malarından sadece normalleşmeye dair bazı

adımlar atılmıştır. Bu bağlamda belirtmek gerekir

ki 2003 yılından sonra normalleşme adı altında

Kürt siyasi partileri demografik değişim yap-

mışlardır.9 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla 140.

madde hükmü süresinin dolmasına karşın, 2017

yılında Kerkük Valiliğini kaybeden Kürt siyasi

partileri tarafından uygulanması sık sık gündeme

getirilmektedir. 

Kürt siyasi partilerin sık sık 140. maddenin

uygulanmasını istemesi üzerine Irak Parlamentosu,

ilgili madde hükmünün geçerli olup olmadığının

Irak Federal Yüksek Mahkemesi tarafından be-

lirtilmesini istemiştir. Böylece Irak Federal

Yüksek Mahkemesi, 29 Temmuz 2019 tarihinde

Mithat el-Mahmut başkanlığında yargıç üyelerinin

tümünün katılımıyla yaptığı toplantıda 140. mad-

denin geçerliliğinin devam ettiği yönünde karar

almıştır. Irak Federal Yüksek Mahkemesi Sözcüsü

İyas Samuk, 140. maddenin uygulanması için

belirtilen tüm aşamaların (normalleşme, nüfus

sayımı ve referandum) yerine getirilmesi için

böyle bir karar alındığını, söz konusu kararın

“teknik bir karar” olduğunu belirtmiştir.10 2005

2003 yılından sonra normalleşme
adı altında Kürt siyasi partileri
demografik değişim yapmışlardır.
31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla 140.
madde hükmü süresinin dolmasına
karşın, 2017 yılında Kerkük
Valiliğini kaybeden Kürt siyasi
partileri tarafından uygulanması sık
sık gündeme getirilmektedir.
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Irak Anayasası’nda kabul edilen 140. madde

hükmü Kerkük’te ortak yaşam anlayışı çerçeve-

sinde olması gereken sivil yaşamı tam olarak

desteklememektedir ve Kerkük’ün bileşenleri

arasında çözüm getirmekten ziyade ayrıştırmayı

teşvik eden bir nedene dönüşmüştür.

2017 yılının Ekim ayı itibarıyla Arapların vi-

layet yönetimine gelmesi ile birlikte Kerkük

Valisi Cuburi’nin diğer tarafları dışlayıcı yönetim

tarzı eleştiri konusu olmuştur. Örneğin 2019 yılı

Kerkük öğretmen atamalarında, atananların ço-

ğunluğunun Araplardan olması Kerkük’teki devlet

kurumlarının Araplar tarafından kontrol edilmesi

tartışmalarını güçlü bir şekilde ortaya koymuştur.

Fiilî olarak Kerkük’te uygulanan kamu kurumu

yetkilerinin kota temelli atanması prensibi gereği,

Kerkük’te Türkmenlere verilmesi gereken yet-

kilerin birçoğu Araplar tarafından kullanılmaya

başlamıştır. 2014 yılından önce Kerkük Valiliği

Kürtlere tahsis edilirken Türkmenlere vilayet

meclis başkanlığı, Araplara da vali yardımcılığı

verilmiştir. Ancak 2014 yılında Kerkük Vilayet

Meclis Başkanı Hasan Turan’ın parlamento üyesi

olması nedeniyle yerine Kürt meclis başkanı ge-

tirilmiş, Türkmenlerin Kerkük yerel yönetimindeki

en yüksek temsil pozisyonunun önüne geçilmiştir.

Ayrıca müdürlükler bağlamında Türkmenler ta-

rafından yönetilmesi gereken Kerkük Sağlık Mü-

dürlüğü vekâleten ve Kerkük Eğitim Müdürlüğü

de asaleten Araplar tarafından yönetilmektedir.

Kerkük’teki Kürt ve Arap siyasetçilerin toplumun

temel unsuru olan ve Kerkük’ün yüzyıllarca asli

halkı olan Türkmenleri dışlaması vilayetteki top-

lumsal barış ve demokratik yönetim anlayışının

gelişmesi önünde engeller oluşturmaktadır. Ni-

tekim Türkmenlerin meşru haklarının sağlan-

maması, halk gösterileri gibi başka yolların de-

nenmesine yol açabilir. Böyle bir durum da

şiddet tekelinin bulunmadığı Kerkük gibi toplu-

luklar için büyük bir risk oluşturabilir.

Diğer yandan Haşdi Şabi Heyeti Kuzey Ekseni

hariç tutulursa Türkmenlerin güvenlik kurumla-

rındaki temsili oldukça zayıftır. Daha önce Irak

İçişleri Bakanlığı Kerkük İstihbarat Dairesi Türk-

men kökenli General Orhan Halil tarafından yö-

netilmiştir. 4 Mayıs 2020 tarihinde Halil görevden

alınarak yerine Kürt kökenli General Kava Hasan

Ali Emin atanmıştır. Bu durum da güvenlik ku-

rumları içerisinde Kerkük’ün bileşenleri arasında

denge oluşturmasını amaçlayan 2018 yılı 4 sayılı

Başbakanlık Kararnamesi’ne aykırılık teşkil et-

mektedir. Bu karara göre Kerkük’te güvenlik

güçleri kurumunda Kerkük bileşenleri arasında

dengenin sağlanması gerekir.11

Halil’in Kerkük Polis İstihbarat Kurumuna

getirilmesi Irak Parlamentosu Türkmen millet-

vekillerinin uzun dönem gösterdikleri çaba so-

nucunda gerçekleştirilmiştir. Nitekim Kerkük

polisindeki Türkmen yetkililerinin temsili %8

olarak takdir edilmiştir.12 Turhan Abdurrahman’ın

görevden alınması ve Bağdat’taki merkezî hü-

kûmette vekâleten yürütülen görevlere yeni ata-

maların yapılması üzerine Türkmeneli Partisi

21 Mayıs 2020 tarihinde resmî yazılı açıklama

yaparak Türkmenlerin İçişleri Bakanlığı bünye-

sinde yer alan güvenlik güçleri içerisinde temsil

edilmesini istemiştir. Türkmeneli Partisi tarafından

yapılan açıklamada Irak’ın asli unsurlarından

olan Türkmenlerin yıllardır Irak’ın ve özellikle

Kerkük’ün güvenlik bürokrasisi içerisinde yer

o r s a m . o r g . t r



almalarının önüne geçildiği belirtilmiştir. İçişleri

Bakanlığı bünyesinde Türkmen komutanların da

temsil edilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada,

Kerkük’teki güvenlik kurumlarında Türkmenlerin

varlığının gittikçe azalmakta olduğuna vurgu-

lanmıştır. Diğer yandan açıklamada Kerkük Gü-

venlik Komisyonunda yer alan birim sorumluların

etnik kökenlerine göre listesi açıklanmıştır (tablo

2’ye bakınız). 

Kerkük Güvenlik Komisyonu içerisindeki 17

birimde 9 Arap, 7 Kürt ve 1 Hristiyan idari ve

güvenlik yetkilisinin bulunduğu görülmektedir.

Türkmenlerin güvenlik kurumlarından dışlanması

Kerkük’te nispi olarak sağlanmış olan güvenlik

ve istikrarı olumsuz etkileyebilir. Nitekim karışık

etnik yapıya sahip olan Kerkük’te farklı siyasi

taraflar kontrol mücadelesi vermektedir. Bu

durum da Türkmenlerin Haşdi Şabi bünyesindeki

Türkmen tugaylarına yönelmesini kaçınılmaz

hâle getirmektedir.

2018 yılında seçim yolsuzlukları13 nedeniyle

Irak Parlamentosundaki temsili gerektiği şekilde

tam sağlanmayan Türkmenlerin Kerkük Yüksek

Seçim Komiserliği Ofisine yönelik güveni kay-

Analiz No:262
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BİRİM MİLLİYET

1 Kerkük Valisi Arap

2 Vali Yardımcısı Arap

3 Kerkük Valisi’nin İkinci Yardımcısı Kürt

4 Güvenlik Komisyonu Sekreteri Arap

5 Kerkük Operasyonlar Komutanı Arap

6 Kerkük Güvenlik Komutanı Arap

7 İçişleri Müdürü Arap

8 Sivil Savunma Müdürü Arap

9 Polis Müdürü Arap

10 Suçla Mücadele Müdürü Arap

11 Polis Müdür Yardımcısı Kürt

12 Trafik Müdürü Kürt

13 Güvenlik ve İstihbarat Müdürü Kürt

14 Enerji Polis Müdürü Kürt

15 Acil Müdahale Polis Müdürü Kürt

16 İçişleri İstihbarat Müdürü Kürt

17 Zabıta Müdürü Kürt 

Tablo 2: 2020 Yılı İtibarıyla Kerkük Güvenlik Komisyonu Üyeleri
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bolmuştur. 2018 yılından önce Kerkük Yüksek

Seçim Komiserliği Ofisi memurlarının çoğunluğu

genellikle Kürt siyasi partiler tarafından kontrol

edilmiştir. 2018 Parlamento Genel Seçimlerinde

Kerkük’te yaşanan yolsuzluk üzerine dönemin

Irak Başbakanı Haydar el-Abadi kararıyla Kerkük

Yüksek Seçim Komiserliği üyeleri görevden

alınmıştır. Ancak 2020 yılının Mayıs ayında

daha önce yolsuzlukla suçlanan ve siyasi partilere

bağlı kişilerin Kerkük Ofisine atandığı ileri sü-

rülmüştür.14 Ayrıca Kerkük Yüksek Seçim Ko-

miserliği Ofisinin üyeleri Kerkük’teki etnik fark-

lılığı göz önüne almaksızın eşitsiz bir şekilde

Kürt kökenli kişilerden atanmıştır (tablo 3’e ba-

kınız).15

Kerkük Yüksek Seçim Komiserliği başına

atanan Sevsen Tayib’in, 2018 yılı seçimlerinde

seçim dairelerinin flaş belleklerindeki bilgileri

değiştirmek için KYB’ye teslim ettiği ileri sü-

rülmüştür. Sevsen Tayib aynı zamanda KYB’nin

önemli yetkililerinden biridir. Dürüst ve şeffaf

bir seçimin yapılması için Kerkük gibi karma

etnik yapıya sahip vilayetlerde Yüksek Seçim

Komiserliğinde Kerkük bileşenleri arasında den-

genin sağlanması siyasi istikrar ve toplumsal

barışın sağlanması açısından faydalı olur. 

BİRİM MİLLİYET

1 Kerkük Seçim Komiserliği Ofis Başkanı Kürt

2 Teknik Yardımcı Türkmen

3 İdari İşler Yardımcısı Arap

4 Güvenlik Sorumlusu Kürt

5 Taktik Sorumlusu Kürt

6 Hizmet Sorumlusu Hristiyan

7 İnsan Kaynakları Sorumlusu Kürt

8 Lojistik Sorumlusu Kürt

9 Enformasyon Şube Sorumlusu Türkmen

10 Eğitim Şubesi Sorumlusu Arap

11 Mali İşler Sorumlusu Kürt

12 Kayıt İşleri Sorumlusu Kürt

13 Parti ve Adaylar İşleri Sorumlusu Türkmen

14 Medya Sorumlusu Arap

Tablo 3: 2020 Yılı İtibarıyla Yüksek Seçim Komiserliği Ofisine Atananlar
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Rakan Said Cuburi döneminde, Kerkük Genç-

lik ve Spor Tesislerindeki Türkmenler aşamalı

olarak görevden alınmış (tablo 4, 5, ve 6’ya ba-

kınız) ve yerlerine Arap kökenliler atanmıştır.

Kerkük Gençlik ve Spor Müdürlüğü yapısında

toplam 44 makamdan 27’si Araplara, 10’u Türk-

menlere ve 7’si Kürtlere ayrılmıştır.

Eğitim Müdürlüğünün yanı sıra Kerkük Üni-

versitesi Rektörü Abbas Taki, 2019 yılında gö-

revden alınarak yerine Arap kökenli bir rektör

atanmıştır. Bu bağlamda belirtilmelidir ki 2003

yılından sonra Kerkük’te uygulanmak istenen

kota temelli görev dağılımlarında Türkmenlere

ayrılan devlet kurumlarının stratejik kurumlar

ŞUBE MİLLİYET NOT

1 İdare Arap
Türkmen yönetici daha sonra Arap yö-
neticiyle değiştirildi.

2 Maliye Arap

3 Yatırım Arap

4 Spor Arap
Türkmen personel daha sonra Arap
personelle değiştirildi.

5 Takip Arap

6 Kültür Arap

7 Emlak Arap

8 Medya Arap

9 Halk Takımları Arap

10 Kadın Arap

11 Bilimsel Türkmen

12 Spor Hekimliği Türkmen

13 Depolar Türkmen

14 İnceleme Türkmen

15 Mühendislik Kürt

16 Gönüllülük Kürt

Tablo 4: 2020 Yılı İtibarıyla Kerkük Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şubeleri
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olmadığı söylenebilir. Kuzey Petrol Şirketi,

Kerkük Polis Müdürlüğü, vali, vali yardımcısı

gibi önemli stratejik kurumların Kürt ve Araplara

ayrıldığı görülmektedir. Yukarıda verilen örnek

tablolardan anlaşıldığı üzere Türkmenler tarafından

yönetilen kurumlar aşamalı olarak diğer etnik

kökenli kişiler tarafından yönetilmeye başlanmıştır.

Türkmenlerin devlet kurumlarından uzaklaştı-

rılması, Kerkük bileşenleri arasında bir dengenin

kurulmasını, dolayısıyla yönetimde sorumluluk

ve şeffaflık gibi tüm iyi yönetişim değerlerinin

dikta yönetimine verecek şekilde uygulanmasını

engelleyebilir. Türkmenlerin devlet kurumlarına

atamaların kota temelli yapılması yönündeki

çağrıları, liyakatin göz ardı edilmesi şeklinde

okunmamalıdır. Nitekim Türkmen veya diğer

etnik gruplardan devlet kurumlarına atanmalarda

yine liyakatin esas alınması gerekir. Kerkük’ün

petrol zenginliği nedeniyle etnik gruplar arasındaki

vilayeti kontrol etme rekabeti ve vilayeti yöne-

tenlerin dışlayıcı yönetimleri etnik gruplar arasında

güven kaybına sebep olmuştur. Bu nedenle top-

lumun bileşenleri arasında bir dengenin sağlanması

şu anki ve yakın gelecekteki süreç için zaruret

niteliğine sahiptir. 

BİRİM MİLLİYET NOT

1 Organizasyonlar Arap Türkmen, daha sonra Arap ile değiştirildi.

2 Özlük Arap

3 Arşiv Arap

4 İstatistik Arap

5 Araçlar Arap Türkmen, daha sonra Arap 

6 Güvenlik Tezkireleri Arap Türkmen daha sonra Arap 

7 Sivil Savunma Arap

8 Hizmetler Arap

9 Araştırma ve Yetiştirme Türkmen

10 Bakım Türkmen

11 Yasal İşlemler Türkmen

Tablo 5: 2020 Yılı İtibarıyla Kerkük Gençlik ve Spor Müdürlüğünün İdari Birimleri

Tablo 6: 2020 Tarihi İtibarıyla Kerkük Gençlik
ve Spor Müdürlüğü Forumları

FORM MİLLİYET

1 Havice Arap

2 Abbasi Arap

3 Zab Arap

4 Riyaz Arap

5 Dibis Arap

6 Havice Stadyumu Arap

7 Haziran Türkmen

8 Kültür ve Sanat Türkmen

9 Taze Türkmen

10 Rezgari Kürt

11 Şorca Kürt

12 Selam Kürt

13 Köprü Kürt

14 Dakuk Kürt



Kerkük Valilik Görevinin
Türkmenlere Verilmesi Yönündeki
Çağrılar

Irak’ın üçüncü asli unsuru olan Türkmenlerin

merkezî hükûmette temsil edilmesi yönünde

2014 yılından bu yana Iraklı siyasi partilerce

gerçek bir irade gösterilmemiştir. Mustafa el-

Kazimi başkanlığında hükûmetin kurulmasının

üzerinden dört ay geçmesine rağmen Irak Parla-

mentosu tarafından Türkmenlere tanınan, devlet

bakanı için parlamento oturumu gerçekleştiril-

memiştir. Dolayısıyla Irak’taki siyasi güçlerin

takındığı dışlayıcı tavır, Türkmenlerin gerek

merkezî gerekse yerel hükûmetteki temsillerinin

zayıflamasına ve Türkmen bölgelerinin siyasi

pazarlık konusu olmasına sebep olurken Türkmen

siyasi partileri buna sessiz kalmamıştır.  ITC ve

diğer Türkmen siyasi partileri, Kerkük Valiliğinin

Türkmen bir şahsiyet tarafından yönetilmesi yö-

nünde açıklamalarda bulunmuşlardır. Yeni tip

koronavirüs (Kovid-19) salgınının Irak’ta yayıl-

ması nedeniyle valilik talebini daha güçlü bir

şekilde dile getirmek için gösteri düzenleme ey-

lemine başvurmayan Türkmen siyasi partileri,

Kerkük’e yeni bir valinin atanması için Kazimi’ye

çağrıda bulunmuşlardır. 12 Haziran 2020 tarihinde

ITC tarafından yapılan yazılı açıklamada da

Kerkük’ün demografik değişiklik geçirdiği be-

lirtilerek Kerkük Valiliğinin Türkmenlere veril-

mesinin bir hak ve halk isteği olduğu belirtil-

miştir.16 ITC açıklamasından önce Türkmeneli

Partisi Yürütme Kurulu Üyesi Timur Bayatlı, 27

Mayıs 2020 tarihinde basın mensuplarına yaptığı

açıklamada Başbakan Mustafa Kazımi’den Ker-

kük’e Türkmen vali atamasını istediklerini ve

Türkmenlerin Kerkük merkezinde çoğunluk oluş-

turduklarını belirtmiştir.17

Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi de 24

Mayıs 2020 tarihinde Mustafa Kazimi’ye yönelik

açıklamada bulunarak Kerkük’teki mevcut durumu

“yönetim boşluğu” olarak nitelemiştir.18 Aynı

yönde Türkmen İrade Partisi yaptığı beyanatta

Türkmenlerin merkezî hükûmette temsil edil-

memesine değinerek Kerkük bileşenlerinin yerel

yönetime adil ve gerçek anlamda katılmasının

gerekliliğini açıklamıştır.19 2005 yılında gerçek-

leştirilen yerel seçimlerden sonra, 2009 ve 2013

yıllarında Kerkük’te seçimlerin yapılmaması ne-

deniyle Kürt siyasi partileri halkın iradesi dışında

Kerkük’ü yönetmişlerdir. Ayrıca 2017 yılının

Ekim ayından bu yana “valilik” görevini üstlenen

Arap Grubu da halkın iradesiyle gelmemiştir.

Bu nedenle Türkmenlerin, Kerkük Valiliğini

diğer etnik gruplar gibi yönetmesi siyasi haklarıdır.

Nitekim halkın temel unsuru olan Türkmenlerin,

siyasi ve idari alanlara katılması Anayasa’da gü-

vence altına alınmıştır. Mustafa el-Kazımi, 6

Mayıs 2020 tarihinde parlamentoya sunduğu 20

kişilik kabineden 15 bakan adayın güvenoyunu

almasıyla Irak’ın 6. Başbakanı olmuştur. Irak

Kerkük'te Valilik Tartışmaları ve Türkmenlerin Pozisyonu12
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Başbakanı Kazımi’nin kabinesinde Türkmen bir

adayın olmamasına tepki olarak Türkmen siyasi

partilerinin Kerkük Valiliğini istediği ileri sürü-

lebilir. 2017 yılının Eylül ayında IKBY tarafından

gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuna karşı

Irak’ın birliğinden yana tavır koyan Türkmenler,

Irak’ın toprak bütünlüğünün korunmasında önemli

rol aldıklarını dolayısıyla ülkenin yönetiminde

gerek yerel gerekse merkezî düzeyde gereğince

rol almaları gerektiğini düşünmektedirler. 

Cuburi’nin aşiret üyelerini devlet kurumlarına

ataması Araplar dâhil olmak üzere tüm Kerkük-

lüler arasında tepkiye neden olmuştur. Nitekim

Cuburi’nin Sağlık Müdürlüğüne atadığı yeğeni

Ziyad el-Cuburi idaresinde Kerkük hastanelerinde

oksijen tüpü gibi en temel tıbbi malzemeler,

yeni tip koronavirüs hastalarına temin edileme-

mektedir. Kerkük hastanelerinde bir hastanın

ihmal sonucu yerde vefat etmesi Kerkük Sağlık

Müdürlüğünün koronavirüs ile mücadeleyi ge-

rektiği şekilde yürütemediğini açık bir şekilde

göstermiştir. ITC Yürütme Kurulu Üyesi Hicran

Kazancı’ya göre koronavirüs ile mücadele için

Kerkük Sağlık Müdürlüğüne ayrılan 4 milyar

Irak dinarına rağmen solunum cihazı, test kitleri

gibi gerekli tıbbi malzemeler alınmamıştır. Sağlık

Müdürlüğünün kota temelli görev dağılımı pren-

sibi gereği Türkmenlere ayrılan bir görev olmasına

rağmen Dr. Veli Kerim’in emekli olmasının ar-

dından Rakan Said el-Cuburi, eczacı olan yeğenini

atamıştır.20

Cuburi’nin kötü yönetimine tepki sadece

Türkmenlerle sınırlı kalmamıştır. Cuburi’nin gö-

revden alınması yönünde ilk destek Arap Cephesi

Birliğinden (ACB) gelmiştir. ACB Sözcüsü Mu-

hammet Salih er-Reyyaş, yaptığı bir açıklamada

yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mü-

cadele kapsamında sokağa çıkma kararının alın-

masıyla ortaya çıkan hayati zorlukların bulunduğu

dönemde halkın, özellikle maaşı olmayanların

üç temel sorunla karşı karşıya kaldığını belirtmiştir:

Temiz su, elektrik ve jeneratör (devletin elektrik

sağlayamaması nedeniyle halka elektrik sağlamak

için kurulan özel mülkiyetli elektrik üreten je-

neratörlerin çalışma saatlerinin az olması sorun

teşkil etmektedir). Kerkük Valiliği ise sıcak hava

koşullarında bu sorunları gidermek yerine tretuvar

boyamak ve bazı yapıları yenilemekle meşgul

olduğunu belirtmiştir.21 Cuburi’nin, Kerkük’teki

kötü yönetiminin ve ACB’nin bu açıklamasının

arkasındaki sebep ise Cuburi’nin Arap aşiretleri

arasında yaptığı ayrımcılıktır. Nitekim ACB,

Şeyh Vasfi Asi liderliğine Ubeyd aşireti arsında

büyük bir nüfuza sahip olmaktadır. Cuburi’nin

Kerkük ve çevresindeki Arap topluluğu arasında

etkin olan ACB’yi dışlaması, ACB ile Arap

grubu arasındaki rekabeti kaçınılmaz kılmıştır.

Dolayısıyla Kerkük’te Haşdi Şabi gücü de bulunan

ACB’nin, Kerkük Valisi Cuburi’yi eleştirmesi

Araplar arasındaki nüfuz kavgasının bir uzantısı

olarak açıklanabilir. 

Türkmenlerin Valilik Talebinin
Meşruiyeti

2005 Irak Anayasası’nın 122. maddesinin 3.

fıkrasına göre “Vilayet Meclisi tarafından seçilen

vali, vilayetteki en yüksek yürütme merciidir ve

Meclis tarafından kendisine tanınan yetkileri

kullanır.” Anayasa’nın bu hükmüyle valilerin,

Vilayet Meclisi tarafından seçilmesi öngörül-

müştür. Anayasanın bu hükmüne karşın 2008

yılı 21 Sayılı Bir Bölgeye Dahil Olmayan Vila-

yetler Yasası’nın 20. maddesiyle valinin talebi

veya parlamentonun üçte birinin talebi üzerine

vilayet meclisleri feshedilebilir. 1 Ekim 2019

tarihinde kamu hizmetleri eksikliği sebebiyle

Bağdat’ta ve ülkenin güney vilayetlerinde başlayan

geniş çaplı halk gösterilerinin baskısı üzerine

Irak Parlamentosu, Vilayet Meclislerini feshet-

miştir. Ayrıca son Vilayet Meclis seçimleri 2013

tarihinde yapıldığına göre vilayet meclislerinin

görevi 2017 yılında sona ermiştir. Ne var ki

Vilayet Meclislerinin seçimleri yenilenememiştir
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ve Vilayet Meclisleri görevlerine devam etmiştir.
Kerkük özelinde ise Vilayet Meclis Seçimleri
2005 yılından itibaren gerçekleşmemiştir. Valilerin
seçilmesini sağlayan Vilayet Meclisi mekanizması
Irak Parlamentosu tarafından feshedilmiştir. Ker-
kük vilayetinin eski Valisi Necmettin Kerim,
Kerkük’ü bağımsızlık referandumuna dâhil etmesi
nedeniyle ülkeyi bölme girişiminde bulma suçuyla
parlamento tarafından 14 Eylül 2020 tarihinde
görevden alınmıştır. Yeni valinin Kerkük Vilayet
Meclisi tarafından atanmaması nedeniyle Kerim
yerine geçen Cuburi vekâleten görevine devam
etmiştir. 

Bu bağlamda vilayet meclislerin feshedilme-

siyle birlikte valilerin, başbakan tarafından atan-

ması önünde hukuki bir engelin olduğunu söy-

lemek doğru olmaz. Nitekim Cuburi, eski Baş-

bakan Nuri Maliki’nin ikinci döneminde ortaya

çıkan krizlerle devletin üst düzey makamlarına

yapılan vekâlet atama usulü ile 2017 yılında

Haydar Abadi döneminde Kerkük Valisi olarak

atanmıştır. 2019 yılı Bütçe Yasası’nın 58. mad-

desine göre 30 Haziran 2019 tarihine kadar

devlet kurumlarındaki vekâlet atamalarına son

verilir. 2019 yılı boyunca Irak Başbakanı Kerkük

Valiliğine yeni bir vali atayamamıştır. Bu nedenle

Başbakanın Cuburi yerine Türkmen birini vekâ-

leten ataması hukuki açıdan mümkündür. 

Anayasa’nın 125. maddesi Türkmenlerin idari,

siyasi, kültürel ve eğitim ile ilgili haklarını

güvence altına almıştır. Türkmenlerin bu hakları

nasıl kullanılacağına dair bir yasanın çıkartılması

Anayasa’da öngörülmüştür. Bu yönde Irak Par-

lamentosunun somut adımlar attığı söylenebilir.

2012 yılı 8 sayılı Irak Parlamentosu kararına

göre, Türkmenler Irak toplumunun asli unsuru

olarak kabul edilmiştir. Irak Parlamentosunda

Türkmenlerin eski milletvekili ve Irak Türkmen

İslam Birliği partisinin eski Genel Sekreteri

Abbas Bayatlı, Irak Türkmenlerinin asli unsur

olduklarını şu ifade ile açıklamıştır: “Türkmenlerin

Irak halkının asli unsur olarak kabul edilmeleri,

diğer unsurlar gibi devletin yönetiminde egemen

yetkileri kullanmaları anlamına gelmektedir”.22

Irak Parlamentosunun 2012 yılı 8 sayılı kararı

da açık bir şekilde Türkmenlerin gerek merkezî

hükûmet gerekse yerel hükûmete gerçek anlamda

katılmaları gerektiğine vurgu yapmaktadır. Türk-

men bir valinin Kerkük’e atanması yönünde

birden fazla hukuki dayanağın bulunduğu söy-

lenebilir. Bu nedenle Türkmenlerin diğer Kerkük

bileşenleri gibi yerel hükûmeti yönetmeleri ana-

yasa ve parlamento kararıyla güvence altına

alınmıştır. 

Kürtlerin ve Arapların Türkmen
Siyasi Partilerin Çağrılarına
Yönelik Tutumu

Doğal zenginlikleri ile bilinen ve stratejik

bir öneme sahip olan Kerkük vilayetinin, Türk-

menler tarafından yönetilmesi talebiyle ilgili

farklı tutumlar söz konusu olmuştur.  Kerkük’e

Türkmen vali atanması yönünde Türkmen siyasi

partilerin Kazimi’ye yaptığı çağrılara ilk tepki

Cuburi’nin siyasi partisi olan Arap Grubu’ndan

gelmiştir. Cuburi döneminde Kerkük’teki Arapların

herhangi bir çıkar elde etmedikleri sık sık dile

getiren Arap Grubu, KYB ve KDP kontrolü dö-

neminde uğradıkları mağduriyetin giderilmediği

yönünde basın açıklaması yapmıştır. Ayrıca Ker-

kük Arap Grubu, bazı mevkilerde Arapların
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sahip olduğu makamların da Türkmenlere veril-

diğini ileri sürmüştür. Kerkük vilayetine bağlı

Havice ilçesi ve Abbasi nahiyesi gibi Cubur aşi-

retinin yoğun olduğu bölgelerde etkin olan Arap

Grubu’nun Kerkük’e bir Türkmen valinin atan-

masına yönelik karşı tavrı bütün Arapların

iradesini temsil etmemektedir. Zira Cuburi, Ker-

kük’te Arap adına hareket etmekten ziyade aşiret

asabiyetine dayanarak devlet kurumlarına atamalar

yapmakta ve o yönde hareket etmektedir.

Kerkük’e bağlı Dibis ilçesi ve Havice’ye

bağlı Reşat nahiyesi gibi Ubeyd ve diğer Arap

aşiretleri arasında önemli nüfuz sahibi olan

ACB’nin, Kerkük’e Türkmen vali atanmasını

desteklediği söylenebilir. Cuburi’nin devlet ku-

rumlarına Cubur aşiret üyelerini yerleştirmesi

diğer Kerküklü Arapları büyük ölçüde rahatsız

etmiştir. Bu nedenle ACB lideri ve Haşdi Aşairi

(Sünni Arap Haşdi) lideri Şeyh Vasfi Asi, Rakan’ı

Kerküklü Arapları bölmekle suçlamış ve Kazimi

tarafından Kerkük’e yeni vali atamasını istemiştir.23

Kerkük Arap Cephesi’nin Kerkük vilayetine

Türkmen bir valinin atanması yönündeki açık-

lamasının bir destek olarak okunması gerektiğini

tarihsel tecrübeler de göstermektedir. Nitekim

2005 yılında Kerkük valisinin Türkmen olması

yönünde Türkmen siyasi partileri tek desteği

ACB’de bulduğu ileri sürülmektedir. 

Kerkük’ü IKBY’nin (Kürdistan’ın) kalbi

olarak gören Kürt siyasi partileri, Kerkük Valiliğini

2005 seçimlerini esas alarak Kürt hakkı olarak

gördüklerini söylemek yanlış olmaz. Nitekim

KYB Kerkük Milletvekili Rebvar Taha Ahmet,

Kerkük Valiliğinin Kürtlerin hakkı olduğunu

açık bir şekilde ifade etmiştir. Kerkük Valiliği

makamını 2017 yılının Ekim ayında kaybeden

KYB’nin, Türkmenlerin yaptığı çağrıları kendi

lehine çevirmek için çabalarda bulunması söz

konusu olabilir. Kürt siyasi partileri, Kerkük’te

halkın çoğunluğunu oluşturduklarını ve 2005

Vilayet Meclis Seçimlerinde toplam 400.892 ge-

çerli oydan 237.303 oy aldıklarını ileri sürerek

Kerkük’e Kürt bir valinin atanması için Bağ-

dat’taki siyasi ağırlıklarını kullanabilirler. Dola-

yısıyla Ahmet’in yaptığı bu açıklamanın da bu

yönde gerçekleştiği söylenebilir. Ancak şunu da

belirtmek gerekir ki KYB ile Arap Grubu her ne

kadar karşılıklı açık eleştiriler yapsalar da söz
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konusu iki gücün gizli ortaklık içerisinde oldukları
yönünde iddialar bulunmaktadır. Bu kapsamda
KYB ile KDP arasındaki Kerkük anlaşmazlığı
göz önüne alındığında KYB ve Arap Grubu ara-
sındaki ilişkilerin bir anlam kazandığı görülür.
Arap Grubu ile KYB’nin Kerkük’e Türkmen bir
valinin atanmasına açık bir şekilde karşı olmasına
rağmen Erbil ve Duhok başta olmak üzere birçok
Kürt bölgesinde oldukça güçlü olan KDP tara-
fından herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
KDP’nin konuyla ilgili sessizliğini bir destek
olarak okumak doğru olmayabilir. Nitekim 2003
yılından sonra KDP ile KYB arasındaki siyasi
ittifaklara göre genellikle IKBY başkanlığı ve
başbakanlığı KDP’ye bırakılırken Kerkük’ün
valiliği ise KYB’e verilmiştir. Ancak 2017 Ekim
ayında KYB’nin Haşdi Şabi ile anlaşarak Ker-
kük’ten çekilmesinin ardından bu siyasi anlaşma
Kerkük Valiliği konusunda uygulanmamıştır.  

Kerkük Valiliğinin Türkmenlerce
Yönetilmesinin Önemi

Kerkük Valiliğinin Türkmenlere verilmesi
Kerkük’ün siyasi, güvenlik, ekonomik ve kültürel
açıdan kalkınmasına büyük ölçüde katkıda bu-
lunabilir. 2003 yılından itibaren demokratik süreç
adı altında başlayan yeni siyasal süreçte Türk-
menlerin gerek merkezî hükûmet gerekse yerel
hükûmetler düzeyinde temsili oldukça zayıf kal-
mıştır. Bu durumun da Anayasa’da kabul edilen
ve halkın bütün kesimlerinin yönetime katılmasını
öngören demokratik ilkelere aykırılık oluştur-
duğunu söylemek yanlış olmaz. Dolayısıyla Ker-
kük Valiliğinin Irak’ın asli unsurunu oluşturan
ve Kerkük’te en yoğun olarak yaşayan Türkmenler
tarafından yönetilmesi, vilayette uzlaşı, yönetimin
barışçıl yollarla el değiştirmesi ve ortak yönetim
gibi üstün siyasi değerlerin yerleşmesine büyük
katkı sağlayabilir. Kürtler ve Araplardan sonra
Kerkük’ü Türkmenlerin yönetmesi Kerkük’ün
bileşenleri arasında güven sağlayabilir. Nitekim
Türkmenlerin Kerkük Valiliğini yönetmesi Kürt
siyasi partilerin daha çok ileri sürdüğü yeni Ara-

plaştırma yönündeki endişeleri giderebilir. Kerkük
vilayetinin bir Türkmen tarafından yönetilmesiyle,
2003-2017 yılları arasında yapılan Kürtleştirme
ve 2017 yılı sonrası Araplaştırma konuları tarafsız
bir şekilde çözülebilir. Daha çok Türkmenler ta-
rafından ileri sürülen, seçim kütüklerindeki sahte
isimlerin giderilmesi ile ilgili olarak Kerkük’te
Türkmen bir valinin bulunması Yüksek Seçim
Komiserliğinin bu yöndeki çalışmalarını kolay-
laştırabilir. 

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi tarafından
6 Haziran 2021’de yapılması planlanan erken
seçimler göz önüne alındığında Türkmenlerin
hassasiyetle üzerinde durduğu adil ve dürüst se-
çimlerin yapılması açısından Valiliğin Türkmenler
tarafından yönetilmesi büyük bir önem taşımak-
tadır. Irak güvenlik güçleri içerisinde diğer
Kerkük bileşenlerine nazaran oldukça zayıf olan
Türkmenlerin Kerkük Valiliğini yönetmesi, seçim
güvenliğini sağlamakla yükümlü olan güvenlik
güçleri içerisinde bir dengeyi sağlayabilir. Bu
nedenle daha önce yaşanılan seçim usulsüzlük-
lerinin önüne geçilebilir. Nitekim birçok usul-
süzlüğün, Irak güvenlik güçlerinin seçim daire-
lerinde hizmet veren devlet görevlileri ve siyasi
parti temsilcileri için gerekli korumayı sağla-
mamasından kaynaklandığı ileri sürülmektedir. 

Kerkük’ün Türkmenler tarafından yönetilmesi,
vilayetin ekonomisine katkı sağlayabilir. Türkmen
bir vali, Irak’ta önemli faaliyette bulunan yabancı
firmaların Kerkük’te yatırım yapmasını ayrıca
Türkmenlerin Bağdat’taki bazı Şii siyasi partilerle
olan ilişkileri Kerkük Havaalanı’nın sivil havacılık
hizmetlerine açılmasını kolaylaştırabilir. Keza
kültürel açıdan Kayseri Çarşısı’nın restore edil-
mesinde olduğu gibi Kerkük’ün Türkmen bir
vali tarafından yönetilmesi Kale, Kışla ve benzeri
tarihî mekanların daha kolay bir biçimde restore
edilmesini sağlayabilir. Nitekim Türkmenler,
Kerkük’teki Kayseri Çarşısı’nın Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore
edilmesinde önemli rol üstlenmişlerdir. 
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Sonuç 

Irak’ın birliği açısından büyük öneme haiz

olan Kerkük vilayetinin Türkmenler tarafından

yönetilmesi yönündeki çağrılar, Türkmenlerin

Irak’ın asli unsurlarından biri olmalarının doğal

sonucudur. Irak Anayasası’nın 125. maddesinde

Türkmenlerin idari ve siyasi haklarının güvence

altına almasına ve 2012 yılı 8 sayılı parlamento

kararıyla Türkmenlerin Irak’ta asli unsur olarak

kabul edilmelerine rağmen gerek merkezî hükûmet

gerekse yerel yönetimlerde Türkmenler hak et-

tikleri siyasi kazanımlarını elde edememişlerdir.

Haydar Abadi ve Adil Abdulmehdi dönemlerinde

hiç temsil edilmeyen Türkmenlerin merkezî hü-

kûmetteki temsili Kazimi hükûmeti kurulalı dört

ay geçmiş olmasına rağmen gerçekleştirilmemiştir.

Bağdat’taki siyasi partilerin devlet kurumlarını

kendi aralarında kota ilkesine dayanarak pay-

laşmalarına rağmen Türkmenlerin devlet kurum-

larından açık bir şekilde dışlandığı görülmektedir.

Irak’ın en büyük üçüncü etnik unsuru olan ve

Irak’ın birliğinin korunmasında önemli rol alan

Türkmenlerin gerçek anlamda temsil edilmeleri

Irak’ın birliği açısından son derece önemlidir.

Ayrıca Irak Türkmenleri Diyala’nın kuzeyi, Se-

lahaddin vilayetinin batısı ve Kerkük vilayetinin

güneyinde güvenliğin sağlanmasında önemli rol

üstlenmektedirler. Bu bölgelerde güvenliğin sağ-

lanması yönünde Türkmenler verdikleri mücadele

nedeniyle büyük beşerî ve maddi kayıplar ver-

mişlerdir. Türkmen halkın, ülkenin bütünlüğü

için gösterdiği çabaların karşılığı olarak hak

ettiği siyasi temsile sahip olması Kerkük, Sela-

haddin ve Diyala vilayetlerinde güvenlik ve is-

tikrara büyük katkı sağlayabilir.

Türkmenlerin Kerkük Valiliğini üstlenmesi,

Irak Anayasası’nda savunulan katılımcı demo-

kratik anlayışı güçlendirecek ve Kerkük’teki

Kürt-Arap rekabetini bir anlamda hafifletebile-

cektir. Nitekim Kürtlerin yönetimi döneminde

Kürtleştirme ve Araplar döneminde Araplaştırma

gibi politikaların uygulandığı sık sık dile getiril-

mektedir. Dolayısıyla Türkmen birisinin Kerkük

Valiliğini yönetmesi, Kerkük’e bir anlamda siyasi

istikrar kazandırabilir. Güvenlik bağlamında Ker-

kük Türkmenlerinin Kerkük Güvenlik Komisyonu

başına (vali) geçmeleri de Kerkük’e Araplar ta-

rafından IŞİD unsurlarının yerleştirilmesi ve

Kürtlerin güvenlik güçleri tarafından ayrılıkçı

muameleye maruz kalması gibi söylentilerin

önüne geçer. Türkmen bir valinin Kerkük’ün bi-

leşenleri arasında bir denge sağlayacağı rahatlıkla

söylenebilir. Dolayısıyla karma etnik yapıya

sahip olan ve 2005 yılından itibaren herhangi

bir yerel seçim görmeyen Kerkük vilayetinin

Türkmenler tarafından yönetilmesi, ortak yönetim

anlayışına gerek siyasi gerekse hukuki açıdan

uygun düşmektedir.

Türkmenlerin Kerkük Valiliğini yönetme ta-

leplerini daha güçlü bir şekilde iletebilmeleri

için ortak hareket etmeleri gerekmektedir.  Valilik

makamının, Türkmen bir şahsa verilmesi için

Türkmen siyasi partilerin çabaları siyasi söylem

düzeyinde kalmamalıdır. Bu kapsamda Türkmen

siyasi partiler, Kerkük’teki kötü yönetimden ra-

hatsız olan Arap ve Kürt siyasi taraflarla birlikte

Kerkük’e Türkmen bir valinin atanması talebini

Bağdat’taki karar alıcılara iletebilir. Nitekim

kötü yönetim ve yolsuzluk gibi meselelerle mü-

cadele günümüz itibarıyla Irak halkının en temel

isteğidir. Bu bağlamda Türkmenlerinin önde

gelen bürokratları, Kerkük’te dürüstlüğü ile

tanınan ve tüm bileşenleri arasında kabul gören

isimler, Kerkük’e vali atanmak üzere Irak Baş-

bakanına ve Kerkük’teki siyasi partilere öneri-

lebilir. Başka bir ifade ile Türkmen siyasi

partilerin, Kerkük halkına en iyi hizmet sağla-

yabilecek ve halkın imkânlarını şeffaf bir şekilde

idare edebilecek isimlere sahip olduklarını Irak

hükûmetine ve siyasi güçlerine tanıtmaları büyük

bir öneme haizdir. 
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