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SİYASİ İSTİKRARSIZLIK, TERÖR 
 VE COVID-19 SALGINI ÜÇGENİNDE  
IRAK TÜRKMENLERİNİN DURUMU

Yazar Hakkında

Sercan Çalışkan

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 2017 yılında mezun olmuştur. Ardından aynı yıl içinde Milli 
Savunma Üniversitesi, Alparslan Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Tezli 
Yüksek Lisans programına başlamıştır. “Sosyal Medya Üzerinden Algı Savaşları: Zeytin Dalı Harekâtı” 
teziyle Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Genel ilgi alanı güvenlik çalışmaları çerçevesinde gayri-
nizami harp konuları olmakla birlikte özel ilgi alanı bölgesel çalışmalar kapsamında Irak’taki güvenlik 
sorunları ve Irak Türkmenleridir. Ayrıca Çin’in Ortadoğu politikaları üzerine de çalışmalar yürütmek-
tedir. Halihazırda Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) bünyesinde Türkmen çalışmaları biri-
minde araştırma asistanlığı yapmaktadır. İyi düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyinde Arapça bilmektedir.
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Giriş
Irak’taki hükümet karşıtı protestolardan 

ABD-İran rekabetine; yeni hükümetin aylardır 
kurulamamasından 2017’den bu yana Irak’ın 
kronik sorunlarından biri haline gelen IŞİD teh-
didine kadar Irak’ta yaşanan her olumsuz geliş-
me Irak Türkmenlerini de önemli ölçüde etki-
lemektedir.  Tüm bunların yanı sıra küresel bir 
pandemi halini alan Covid-19 salgını da Irak’ın 
ve dolayısıyla Irak Türkmenlerinin geleceği 
üzerinde şekillendirici etkiye sahip olması bek-
lenen önemli bir gelişme olmuştur. 

Son dönemde Irak’ın içerisinde bulunduğu 
olumsuz tablo ve bu tablonun her geçen gün 
daha da kötüye gidişi göz önüne alındığında, 
Irak’ın asli unsurlarından olan Türkmenlerin bu 
gidişattan nasıl etkilenebileceği önemli bir so-
run halini almaktadır. Bu kapsamda Irak’ta si-
yasi, güvenlik, ekonomik ve toplumsal boyutta 
peş peşe yaşanan gelişmelerin neler olduğu ve 
Türkmen nüfus için neler ifade ettiği sorgulan-
malı; mevcut durum ve gelecek dönemde yaşa-
nabilecek senaryolarda Türkmenlerin nasıl ko-
numlanabileceği üzerine düşünülmelidir.  

Türkmenlerin mevcut tabloda genel değer-
lendirilmesi yapılırken özellikle Irak’ta yaşa-
nan gelişmelerin doğuracağı siyasi, sosyal ve 
ekonomik neticelerin neler olacağı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu kapsamda bilhassa Ekim 
2019’da başlayan ve Irak siyasetinde önem-
li bir dönemeci beraberinde getiren hükümet 
karşıtı gösterilerde ve gösteriler sonrası süreç-
te Türkmenlerin nasıl tavır alacağı önemli bir 
konu olmuştur. Başbakan Adil Abdülmehdi’nin 
istifasının ardından yeni hükümetin kurulması 
sürecinde Türkmen siyasilerin pozisyon ve ta-
leplerinin hangi konu başlıkları çerçevesinde 
şekilleneceği Türkmenlere ilişkin merak edilen 
hususları oluşturmuştur. 

Aylardır kurulamayan hükümetin meydana 
getirdiği siyasi istikrarsızlık, güvenlik nokta-
sında da yaşanan ve yaşanacak istikrarsızlıkları 

tetiklemektedir. Irak’taki mevcut durumda Ker-
kük, Diyala ve Selahaddin gibi Türkmen nüfu-
sun da yoğun olarak yaşadığı vilayetler özellikle 
2019’dan bu yana IŞİD saldırına sahne olmakta 
ve bu bölgelerdeki IŞİD varlığı siyasi istikrar-
sızlıkların tetiklediği güvenlik boşluklarından 
faydalanarak güç kazanmaktadır. Öte yandan 
hükümetin kurulamaması sebebiyle 2020 büt-
çesinin dahi oluşturulamadığı Irak’ta Covid-19 
salgını ile nasıl mücadele edileceği de ciddi 
soru işaretleri içermektedir. Özellikle salgından 
ekonomik anlamda en çok etkilenen ülkelerin 
petrol üreticisi ülkeler olacağı düşünüldüğünde, 
hali hazırda yolsuzluk ve kötü ekonomik gidi-
şatın getirilerinin dahi büyük ölçüde altından 
kalkamayan Irak’ın, salgın sonrası dönemi nasıl 
atlatacağı da sorgulanması gereken önemli bir 
konudur. Bu kapsamda değerlendirildiğinde, 
mevcut durumda Irak’taki kötü ekonomik gi-
dişatın faturalasının en ağır şekilde yansıdığı 
bölgelerden olan Türkmen bölgelerinin, Co-
vid-19’un neticelerinden de önemli ölçüde etki-
lenmesi beklenmektedir.

Irak Türkmenleri Başbakan 
Adil Abdülmehdi’nin 
istifasının ardından 
yeni hükümetin zaman 
kaybetmeden kurulmasını, 
kurulan hükümet ile birlikte 
erken seçimlere gidilmesini 
ve Irak halkının taleplerini 
gözeten yeni anayasanın 
hazırlanması için gerekli 
sürecin hızlandırılmasını 
talep etmişlerdir. 
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Yeni Hükümetin Kurulması 
Sürecinde Irak Türkmenlerinin 
Tutumu

Ekim 2019’da başlayan hükümet karşı pro-
testolarda da bu tavrı sürdüren Türkmen halkı 
ve siyasiler, sokaklardaki göstericilerin haklı 
taleplerini desteklerken diğer taraftan Irak’ın 
istikrara kavuşması için gerekli sürecin de bir 
an önce başlatılması gerektiğini savunmuşlar-
dır. Irak Türkmenleri Başbakan Adil Abdül-
mehdi’nin istifasının ardından yeni hükümetin 
zaman kaybetmeden kurulmasını, kurulan hü-
kümet ile birlikte erken seçimlere gidilmesini 
ve Irak halkının taleplerini gözeten yeni anaya-
sanın hazırlanması için gerekli sürecin hızlan-
dırılmasını talep etmişlerdir. Diğer taraftan Irak 
Türkmenleri her ne kadar protesto gösterilerine 
katılım göstermeseler de protestocuların talep-
lerini sahiplenerek birçok platformda dillendir-
mişlerdir. 

Bu kapsamda değerlendirildiğinde, Türkmen 
nüfus ile başkent Bağdat ve güney illerdeki pro-

testocuların taleplerinin büyük ölçüde benzeşti-
ği görülmektedir. Genel itibariyle Musul, Ker-
kük, Selahattin ve Diyala’da bulunan Türkmen 
bölgelerindeki halkın temel talepleri, IŞİD’den 
kurtarılalı iki yıl olan kentlerinin yolsuzluktan 
uzak bir yönetim eliyle kalkındırılmasıdır. Ge-
rek ekonomik anlamda gerek sosyal yaşamın ni-
teliği anlamında gerekse de güvenlik anlamında 
rahat bir yaşama kavuşmak isteyen Türkmen 
nüfus, bu anlamda hükümet karşıtı protestolara 
katılan nüfus ile aynı talepleri paylaşmaktadır. 
Zira protestocuların merkezi hükümetten birin-
cil talepleri de kamu hizmetlerinin iyileştirilme-
si ve yolsuzluktan uzak bir yönetimin oluşturul-
ması çerçevesinde şekillenmiştir. 

Diğer taraftan belirtilmesi gereken bir diğer 
husus, protestolar esnasında eylemcilerle Türk-
men halkın talepleri çok fazla ayrışmamış olsa 
da Türkmenlerin kendilerine ait bir ajandaları-
nın da bulunduğudur. Özellikle Irak Kürt Bölge-
sel Yönetimi (IKBY) ile ilişkiler, Kerkük başta 
olmak üzere tartışmalı bölgelerin geleceği ve 
Türkmenlere bakanlık verilmesi gibi konularda 
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farklı gündem maddelerine de sahiptirler. Türk-
menler, cumhurbaşkanı tarafından yeni baş-
bakan adaylarının görevlendirilmesini Irak’ın 
bir an önce istikrara kavuşması adına olumlu 
karşılarken, diğer taraftan söz konusu gündem 
maddelerini de halihazırda yeni başbakan adayı 
olan Mustafa el-Kazimi ile müzakere etmekte-
dirler. Bu noktada Irak’taki Türkmen siyaset-
çilerinin birincil talebi, kabinede bir Türkmen 
bakan ile temsil edilmeleridir. Yeni oluşturula-
cak hükümet içerisinde Türkmenlere bakanlık 
verilmesi, merkezi hükümet içerisindeki karar 
alma sürecinde Türkmenlerin etkili olabilmesi 
bağlamında son derece önemli görülmektedir. 
Uzun yıllardır kabinede temsil edilmeyen Türk-
menler, bunun yansımalarını Irak’ta gelişen pek 
çok olayın neticesinde hissetmektedirler. Zira 
pek çok Türkmen siyasinin de altını çizdiği gibi, 
Türkmenler kabinede temsil edilmediği sürece 
parlamentoda savunulan söylemlerin kabine-
de alınan kararlara etkisi olmamaktadır. Fakat 
Türkmenlere bakanlık verilmesi durumunda, 
halen çözülmesi gereken birçok sorunun birik-
miş şekilde Türkmen bölgelerini etkileyeceği ve 

bu sorunların çözümünün ancak merkezi hükü-
metin topyekun bir sorumluluk hissiyle hareket 
etmesi neticesinde çözüme kavuşturulabileceği 
de unutulmamalıdır.

Yeni Kurulacak Hükümet Tartış-
malı Bölgelerin Çözümünde Ne 
Kadar Etkili Olabilir?

Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasında 
tartışmalı bölgeler olarak nitelendirilen Musul, 
Kerkük, Diyala ve Selahattin vilayetlerinin il-
çelerinden oluşan bölgelerin geleceğine dair 
yeni hükümetin nasıl bir yol haritası çizeceği 
Türkmenler için bir diğer önemli konuyu oluş-
turmaktadır. Fakat oluşturulacak hükümetin 
protestocuların talepleri doğrultusunda ülkeyi 
erken seçime götüreceği veya erken seçim olası-
lığı gerçekleşmezse 2022’de süresinin dolacağı 
düşünüldüğünde, tartışmalı bölgeler gibi uzun 
yıllardır çözülemeyen bir sorunun bu kadar kısa 
süre içerisinde çözüme kavuşacağını beklemek 
yanlış olacaktır.
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Tam da bu noktada altı çizilmesi gereken 
husus, cumhurbaşkanı tarafından hüküme-
ti kurmakla görevlendirilen Ulusal İstihbarat 
Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi’nin Kürt 
siyasilerle olan yakınlığıdır. 2003 yılında Sad-
dam rejiminin devrilmesinin ardından uzun 
bir dönem Süleymaniye’de yaşayan, bu süre 
içerisinde Kürt siyasilerle yakın ilişkiler kuran 
Kazimi’nin hükümeti kurması halinde tartış-
malı bölgelerde IKBY’ye karşı nasıl bir tutum 
içerisinde olacağı merak edilmektedir. Her ne 
kadar yeni başbakanının iki yıllık görev süre-
sinde tartışmalı bölgelere dair çözüm odaklı po-
litikalar beklemek yanlış olsa da bu bölgelerde 
IŞİD’in güçlenmesiyle yaşanan hareketlilik göz 
önüne alındığında, iki yıllık süre zarfında tartış-
malı bölgelerin belli aralıklarla Irak’ın önemli 
gündem maddeleri arasında olacağı söylenile-
bilir. Diğer yandan 2017 yılındaki bağımsızlık 
referandumunun ardından Kerkük başta olmak 
üzere diğer tartışmalı bölgelerden çekilerek bu 
bölgelerin idari ve güvenlik kontrolünü merkezi 
hükümete bırakan IKBY, tartışmalı bölgelerde 
tekrar kontrolü sağlayabilme yönünde belli si-

yasi ajandaya sahiptir. Bu anlamda tartışmalı 
bölgelerde IŞİD’in tekrar güç kazanması, peş-
mergenin tekrar tartışmalı bölgelerde konuşlan-
masını savunan IKBY’nin politik söylemine de 
katkı sağlamaktadır. Diğer yandan Kazimi’nin 
Kürt siyasilerle yakınlığı düşünüldüğünde, IK-
BY’nin bir oldu bitti ile tartışmalı bölgelere 
dönmek için fırsatları değerlendirebileceğini 
söylemek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla Ka-
zimi’nin tartışmalı bölgeler hususunda atacağı 
olası adımlar Türkmenlerin de yeni kurulacak 
hükümete karşı tutumunu şekillendirme nokta-
sında önemli bir faktör olacaktır. 

Türkmen Bölgelerinde Artan IŞİD 
Tehdidi

Terör örgütü IŞİD’in Irak’taki birçok vilayeti 
kontrol ettiği 2014-2017 yıllarında Irak’a getir-
diği yıkımdan en çok etkilenen etnik gruplardan 
biri Türkmenler olmuştur. Bu dönemde Musul, 
Kerkük ve Selahattin vilayetlerinde Türkmenle-
rin yaşadığı bölgeler IŞİD kontrolü altına gir-
miş ve bu bölgeler örgütün getirdiği zulmü acı 
şekilde tecrübe etmiştir. Terörün getirmiş oldu-
ğu zulüm altında çok sayıda Türkmen hayatını 
kaybederken diğer taraftan bölgede bulunan 
Türkmen halkın çoğu yaşadıkları yerlerden göç 
etmek zorunda kalmıştır. Örgütün kontrol altı-
na aldığı Türkmen bölgelerinin gerek alt gerek 
üst yapısı büyük ölçüde tahrip edilmiş ve bugün 
dahi bu bölgelerin çoğunun yeniden imarı yapı-
lamamıştır. 

Musul’a bağlı Telafer ilçesi ile İyaziye Nahi-
yesi, Kerkük’e bağlı Tazehurmatu Nahiyesi ve 
Beşir Köyü; Selahattin’e bağlı Tuzhurmatu ve 
Amirli ilçesi ile bu vilayetlerde bulunan diğer 
çok sayıda Türkmen bölgesinin IŞİD sonrasın-
da halen imarı tamamlanamazken, buralardan 
göç eden Türkmen nüfusun da tam anlamıyla 
dönüşü sağlanamamıştır. Öyle ki bu kapsamda 
Türkmen siyasilerin de girişimleri neticesinde 
geçtiğimiz aylarda Irak Maliye Bakanlığı tara-

2017 yılındaki bağımsızlık 
referandumunun ardından 
Kerkük başta olmak üzere 
diğer tartışmalı bölgelerden 
çekilerek bu bölgelerin idari 
ve güvenlik kontrolünü 
merkezi hükümete bırakan 
IKBY, tartışmalı bölgelerde 
tekrar kontrolü sağlayabilme 
yönünde belli siyasi 
ajandaya sahiptir.
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fından Türkmen bölgelerinin imarı için 15 mil-
yar Irak Dinarı (yaklaşık 12 milyon dolar) fon 
ayrıldığı bildirilmiştir. Her ne kadar merkezi 
hükümetin Türkmen bölgelerine yönelik attığı 
bu adım önem arz etse de, ayrılan miktar Türk-
men bölgelerinin yeniden inşası için yeterli gö-
rülmemektedir. Türkmen bölgelerinin yeniden 
inşasının merkezi hükümet tarafından göz ardı 
edilmesi, bu bölgelere Türkmen nüfusun geri 
dönüşünü engellemekte ve nüfuslarının hemen 
hemen tamamı Türkmen olan bölgelerin demog-
rafik değişim tehdidiyle karşı karşıya kalmasına 
neden olmaktadır. Diğer taraftan Irak’ta nüfus 
kaybı yaşayan Türkmenlerin gerek siyasette ge-
rek ekonomide gerekse de toplumsal yaşamda 
etkileri belli kırılmalar göstermektedir. Bu du-
rumun getirdiği olumsuz tablonun önümüzdeki 
yıl Irak’ta yapılması planlanan nüfus sayımında 
kendini gösterme olasılığı, Irak Türkmenlerinin 
geleceği noktasında son derece ciddi tehlikeleri 
de ihtiva etmektedir. 

Irak hükümetinin terör örgütü IŞİD’e karşı 
zafer ilan etmesinin ardından her ne kadar 2017 
sonrası dönem ‘IŞİD sonrası’ olarak adlandırılsa 
da ülkede henüz IŞİD tehdidi tam anlamıyla son 
bulmamıştır. Özellikle 2019 ile birlikte yeniden 
yapılanan ve saldırı kapasitesini önemli ölçüde 
arttıran örgüt, tartışmalı bölgeler üzerinde ger-
çekleştirdiği saldırılar ile Irak için tehdit olma-
ya devam edeceğini göstermiştir. 2020 itibariyle 
bakıldığında ise Irak’ın istikrarına tehlike oluş-
turan pek çok gelişmenin IŞİD militanlarına 
hareket alanı kazandırdığı gözlemlenmektedir. 
Ekim 2019’da başlayan hükümet karşıtı göste-
riler, Adil Abdülmehdi’nin istifası ve aylardır 
kurulamayan hükümet; Kasım Süleymani’nin 
öldürülmesi ile birlikte kontrollü gerginlikten 
sıcak çatışmaya evrilen ABD-İran rekabeti ve 
son olarak Covid-19 salgını gibi gelişmeler 
odak noktasının Irak’taki IŞİD varlığından kay-
masını da beraberinde getirmiştir. 

Irak’taki mevcut durumun özellikle Irak’ın 
kuzeyinde yarattığı güvenlik boşluklarından 

faydalanan IŞİD; Kerkük, Selahattin ve Diyala 
vilayetlerinde nisan ayı içerisinde saldırılarını 
önemli ölçüde arttırmıştır. Örgüt, 2014-2017 
yılları arasındaki stratejilerinin aksine bugün 
Irak’ta belli bir alan hakimiyeti üzerinden de-
ğil, dağlık ve kırsal alandaki hücre yapılanma-
ları aracılığıyla gücünü muhafaza etmeye çalış-
maktadır. Saldırı stratejilerini de bu kapsamda 
şekillendiren örgüt, bilhassa nisan ayı itibariy-
le doğrudan Türkmenlerin yoğunlukta olduğu 
bölgeleri hedef almaktadır. Kerkük’te Dakuk 
ve Dibis; Selahattin’de Tuzhurmatu ve Amirli; 
Diyala’da ise Hanekin, Beledruz ve Mukdadiye 
gibi bölgeler IŞİD’in son dönemde sıkça hedef 
aldığı ve Türkmenlerin de yoğun olarak yaşadı-
ğı bölgelerdir. Bu anlamda örgüt, yalnızca 4-13 
Nisan 2020 arasında Kerkük, Diyala ve Sela-
hattin vilayetlerinde Irak güvenlik güçleri ile 
sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 18 
kişinin ölümüne neden olmuştur. Yalnızca ör-
gütün saldırılarını arttırdığı bölgeler anlamında 
değil, Irak’taki Türkmen bölgeleri aynı zaman-
da IŞİD’in hücre yapılanmalarının görüldüğü 
bölgeleri de içermektedir. Dakuk’un güneyin-
deki kırsal alanlar, Tuzhurmatu’nun batısında 
bulunan Mursa Ali dağı ile Bağdat’ın doğusun-
dan Kerkük’e kadar uzanan Hemrin Dağları’nın 

Kerkük’te Dakuk ve Dibis; 
Selahattin’de Tuzhurmatu 
ve Amirli; Diyala’da ise 
Hanekin, Beledruz ve 
Mukdadiye gibi bölgeler 
IŞİD’in son dönemde 
sıkça hedef aldığı ve 
Türkmenlerin de yoğun 
olarak yaşadığı bölgelerdir. 
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IŞİD militanlarının hücre yapılanmaları vasıta-
sıyla varlık gösterdiği yerler olduğu bilinmek-
tedir.

Covid-19’un Türkmen Bölgeleri 
İçin Yarattığı Tehditler

Covid-19’un Irak’ta en ciddi etkisini can 
kayıpları ve artan vaka oranlarının yanı sıra 
ekonomik olarak göstereceği öngörülmekte-
dir. Nitekim Iraklı yetkililer, salgın nedeniyle 
petrol fiyatlarının yarı yarıya düşmesi sonrası 
Irak ekonomisinin nasıl etkilenebileceğine dair 
kamuoyu ile bazı beklentileri paylaşmaktadır-
lar. Başbakan Abdülmehdi yaptığı açıklamada, 
petrol fiyatları düşmeden önce ülkenin yıllık 
gelirinin 70-75 milyar dolar olmasını bekledik-
lerini ancak salgın sonrası fiyatların düşmesi ile 
birlikte beklentilerin 30-40 milyar dolara kadar 
düştüğünü belirtmiştir. Diğer yandan petrol fi-
yatlarının nisan ortasında 20 doların altına ka-

dar düştüğü göz önüne alındığında, ekonomisi 
hemen hemen bütünüyle petrole bağımlı olan 
Irak’ın ciddi bir finansal kriz ile karşı karşıya 
kalabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Söz konusu finansal kriz, halihazırda pek 
çok sorunla karşı karşıya olan Irak için yeni çık-
mazları da beraberinde getirecektir. Bu noktada 
belirtilmesi gereken, finansal krizin getirilerinin 
Türkmenler ve Türkmen bölgeleri için hangi 
tehditleri barındıracağıdır. Yukarıda da belirtil-
diği üzere Türkmen bölgelerin en temel sorun-
larından biri IŞİD sonrası yeniden kalkınmanın 
sağlanamamış olmasıdır. Covid-19 öncesindeki 
2017-2019 yılları arasında kamu hizmetlerinin 
ulaştırılması ve merkezi hükümet eliyle kalkın-
dırılması gereken Telafer gibi Türkmen kentle-
rinin bu dönemlerde dahi ihmal edilmiş olması, 
Türkmen bölgelerinin Covid-19 sonrası dönem-
de tamamen geri plana itilmesi riskini de bera-
berinde getirebilir. Zira milli gelirin yarı yarıya 
düşmesi ile ciddi bir finansal krizin beklendiği 
Irak’ta Musul, Kerkük, Selahattin ve Diyala’da 
bulunan Türkmen bölgelerinin merkezi hükü-
metin birincil önceliği olacağı beklenmemekte-
dir. Dolayısıyla Türkmen bölgelerinin yeniden 
inşasının görmezden gelinmesi bu bölgelere 
Türkmen nüfusun geri dönüşlerini uzatabilece-
ği gibi, diğer yandan önümüzdeki yıl yapılması 
planlanan nüfus sayımında da Türkmenler açı-
sından olumsuz sonuçlar da ortaya çıkarabile-
cektir. 

Covid-19 ile birlikte Irak’ta patlak vermesi 
muhtemel finansal krizin yansımalarının IŞİD 
ile mücadelede de kendini gösterebileceğini 
beklemek yanlış olmayacaktır. Zira ekonomi-
si hemen hemen bütünüyle petrole bağlı olan 
Irak’ın, böylesi bir finansal kriz kapıdayken 
ülkedeki IŞİD tehdidine karşı ne ölçüde etkili 
adımlar atabileceği ciddi soru işaretidir. Bu an-
lamda IŞİD’in 2019 ve 2020 itibariyle gücünü 
arttırdığı bölgelerin Türkmen nüfusun yoğun 
olarak yaşadığı Irak’ın kuzeyindeki bölgeler 
olduğu düşünüldüğünde, merkezi hükümetin 

Covid-19 öncesindeki 2017-
2019 yılları arasında kamu 
hizmetlerinin ulaştırılması 
ve merkezi hükümet eliyle 
kalkındırılması gereken 
Telafer gibi Türkmen 
kentlerinin bu dönemlerde 
dahi ihmal edilmiş olması, 
Türkmen bölgelerinin 
Covid-19 sonrası dönemde 
tamamen geri plana itilmesi 
riskini de beraberinde 
getirebilir. 
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IŞİD ile mücadelede yaşayacağı zafiyetlerin 
yansımaları da doğrudan bu bölgeler üzerinde 
hissedilecektir. Dolayısıyla yalnızca siyasi is-
tikrar anlamında değil, finansal güç anlamında 
da bir kriz yaşama potansiyeli bulunan Irak’ın 
geleceğindeki en önemli tehditlerden birinin 
IŞİD olabileceği ve bu tehdidin getirisi olan te-
rör saldırılarının da birincil adreslerinin Türk-
men bölgeleri olabileceği savunulabilir.

Sonuç
Irak’ın asli unsurlarından olan Türkmenler, 

Irak’ta yaşanan siyasi istikrarsızlıklardan, gü-
venlik zafiyetlerinden, toplumsal huzursuzluk-
lardan ve ekonomik kötü gidişattan doğrudan 
etkilenmektedirler. Bu anlamda hükümetin ku-
rulamamasının, ABD-İran rekabetinde Irak’ın 
bir çatışma sahası haline gelmesinin, IŞİD’in 
2019’un ortalarından bu yana gücünü önemli 
ölçüde arttırmasının ve Covid-19’un doğura-
bileceği olumsuz neticelerin tümünün Türk-

menler üzerinde de ciddi olumsuz yansımaları 
olmaktadır. 

Son dönemde Irak’ta yaşanan siyasi süreç 
içerisinde Türkmenlerin talepleri ile protestocu-
ların talepleri büyük oranda benzerlik gösterse 
de bazı konularda Türkmenlerin kendi ajanda-
larını ortaya koyduğu gözlemlenmektedir. Yeni 
oluşturulacak hükümette Türkmen bir bakanın 
bulunması, Irak’ın kuzeyinde yeniden güçlenen 
IŞİD’in yarattığı güvenlik tehdidinin ortadan 
kaldırılması; Türkmen bölgelerin yeniden inşası 
konusunda somut adımlar atılması ve tartışmalı 
bölgelerin çözümüne dair atılacak olası adımla-
rın tek taraflı değil, Türkmenlerin hassasiyetleri 
göz önüne alınarak atılması Türkmenlerin temel 
taleplerini oluşturmaktadır. 

Irak’ın kuzeyindeki Kerkük, Selahattin ve 
Diyala vilayetlerinde son dönemde güçlenen 
IŞİD’in saldırılarını 2020 itibariyle önemli ölçü-
de arttırmış olması da Türkmen bölgelerini teh-
dit eden başlıca sorunlardan biri olmaktadır. Bu 
noktadaki temel problemlerden birinin, Irak’ta 
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IŞİD militanlarına güvenlik boşlukları yaratan 
sorunların önüne geçilememesi ve bu sorunların 
her geçen dönem IŞİD’in güçlenmesi için ‘bes-
leyici’ bir faktör oluşturmasıdır. Günümüzde 
hükümet karşıtı protestolardan hükümetin kuru-
lamamasına; ABD-İran rekabetinden Covid-19 
salgınına kadar yaşanan tüm olumsuz gelişme-
ler IŞİD için önemli hareket alanları sağlamak-
tadır. Söz konusu gelişmeler neticesinde Irak’ın 
kuzeyinde güçlü bir güvenlik politikası ortaya 
konulamaması IŞİD militanlarının gelecek dö-
nemde daha da güçlenebileceğine yönelik endi-
şeleri de arttırmaktadır. Bu kapsamda, yeniden 
yapılanmasını hızlandırabilme ve saldırı kapa-
sitesini önceki döneme göre önemli ölçüde art-
tırabilme fırsatı yakalayan örgütün hali hazırda 
hedef aldığı Türkmen bölgelerinde saldırılarını 
arttırabileceği de unutulmamalıdır. 

Öte yandan en az kötümser senaryoda dahi 
küresel ekonominin Covid-19’dan 2 trilyon do-
lar zarar göreceği öngörülürken, bu zararın en 
fazla görüleceği ülkelerden birinin Irak olacağı 
belirtilmektedir. Dolayısıyla Irak, şimdiye ka-
dar dile getirilen tüm sorunlara ek olarak yeni 
bir sorun olan Covid-19’un beraberinde gelme-
si muhtemel finansal kriz riski ile karşı karşı-
ya bulunmaktadır. Söz konusu krizin Türkmen 
bölgelerine yansımaları ise yalnızca finansal 
anlamda değil, güvenlik anlamında da kendini 
gösterebilecektir. Milli geliri yarı yarıya düş-
müş bir ülkenin Irak’ın kuzeyinde her geçen dö-
nem daha fazla güçlenen IŞİD varlığına yönelik 
nasıl kararlı bir terörle mücadele politikası orta-
ya koyacağı ciddi soru işaretidir. Bu kapsamda 
düşünüldüğünde, yalnızca siyasi istikrarsızlığın 
değil Covid-19’un doğuracağı neticelerin de 
ciddi güvenlik zafiyetlerini beraberinde getire-
bileceği unutulmamalıdır. Zira özellikle nisan 
ayı ile birlikte Türkmen bölgelerinde dikkat çe-
kici bir biçimde artan IŞİD saldırıları, Türkmen 
bölgelerinin güvenliğine dair ortaya konulan 
endişelerin ne kadar gerçekçi olduğunu ortaya 
koymaktadır.

Bu noktada tüm bu olumsuz sürecin bera-
berinde getireceği neticeler ile mücadele için 
Türkmen siyasilerin etkinliği de Türkmen nü-
fusun geleceği noktasında belirleyici olacaktır. 
Hükümetin kurulma sürecinde bilhassa Türk-
men siyasilerin Bağdat’taki temel taleplerinden 
biri olan Türkmenlerin yeni kabinede bir bakan 
ile temsil edilmesi her ne kadar Türkmenlerin 
hükümet mekanizmasında rol almasını sağlaya-
cak olsa da, diğer taraftan Türkmenler için ha-
len bekleyen birçok sorun bulunduğu unutulma-
malıdır. 2005’ten bu yana çözülemeyen ve pek 
çok dönem Türkmenlerin aleyhinde gelişmeler-
le gündeme gelen tartışmalı bölgeler meselesi 
gelecek dönemde tekrar Irak siyasetinin temel 
gündem maddesi olacaktır. Bu anlamda Türk-
men siyasilerin Bağdat’ta göstereceği etkinlik, 
merkezi hükümet ile IKBY arasında tartışmalı 
bölgelere ilişkin yapılacak müzakerelerde Türk-
menlerin de Irak’ın asli unsurları olarak masada 
yer alabilmesi için son derece önemli olacaktır. 
Ayrıca IŞİD’in son dönemde güç kazandığı tar-
tışmalı bölgelerin yer aldığı Kerkük, Selahattin 
ve Diyala gibi vilayetlerin güvenlik durumu-
nun iyileştirilmesi de Türkmenlerin Irak’taki 
varlığı üzerinde belirleyici olacak diğer önemli 
faktördür. Dolayısıyla Türkmen bölgelerinde 
yerel yönetimler ile güvenlik güçleri arasında-
ki koordinasyonun denetlenmesinde bölgedeki 
Türkmen siyasiler de önemli rol oynayacaktır. 
Yalnızca güvenlik anlamında değil, siyasi an-
lamda da Türkmenlerin yerel yönetimlerde üst 
pozisyonlarda görev alabilmesi, Türkmen nü-
fusu yakından ilgilendiren meselelerin çözümü 
için merkezi hükümet ile etkileşimin yoğunlaş-
tırılması anlamında önemlidir. Bu doğrultuda 
Türkmenlerin Irak parlamentosunda olduğu ka-
dar vilayet meclislerindeki nicel varlıklarını ve 
valiliklerdeki pozisyonlarını kuvvetlendirmele-
ri gerektiği söylenebilir. 



Notlar
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