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Birinci Dünya Savafl›’nda Os-

manl› ordular› büyük kahra-

manl›klar ve baflar›lar gös-

termelerine karfl›n, mensup

olduklar› ‹ttifak’›n yenilme-

si nedeniyle, yenik say›ld›lar. Alt› yüzy›ld›r dün-

yan›n en büyük devletlerinden biri olan Devlet-i

Ali Osmaniye’nin topraklar›, bu büyük savafl›n

neticesinde, ‹ngiltere, Fransa, ‹talya ve hatta Yu-

nanistan gibi ülkeler aras›nda paylafl›lmaya bafl-

land›. Galip devletlere Osmanl› topraklar›n› zapt

etme imkan› tan›yan Mondros Mütarekesi’nin ar-

d›ndan, Anadolu’nun dört bir yan› düflman ordula-

r› taraf›ndan iflgal edilmeye baflland›. Bu fiili iflga-

lin ard›ndan gelen Sevres Anlaflmas› ise, Osmanl›

‹mparatorlu¤u’nun çöküflünün ve topraklar›n›n

Bat›l› ülkeler taraf›dan bölüflülmesinin resmi ila-

n›yd›. Sevres’e göre, Türkler için vatan olarak sa-

dece Orta Anadolu’da küçük bir toprak parças› b›-



rak›l›yordu. 

Ancak Türk Milleti bu plana boyun e¤medi. I. Dünya Sava-

fl› sona erip ateflkes imzaland›¤›nda elindeki topraklar ne ise,

bundan geri ad›m atmayaca¤›na yemin etti ve bunu tüm dünya-

ya duyurdu. Mustafa Kemal Pafla’n›n önderli¤inde kabul ve ilan

edilen Misak-› Milli (Milli Ant), son derece hakl› olarak, ateflkes

s›ras›ndaki s›n›rlar›n korunaca¤›n› ve düflman›n oldu-bittilerinin

kabul edilmeyece¤ini hükme ba¤l›yordu. 

Sonra da Türk Milleti, Misak-› Milli’de çizilen hudutlar›

korumak ve iflgalden kurtarmak için, yine Mustafa Kemal Pa-

fla’n›n önderli¤inde, Milli Mücadele’yi bafllatt›. Do¤u Anado-

lu’yu iflgal eden Ermeniler, Kaz›m Karabekir Pafla komutas›nda-

ki ordumuz taraf›ndan püskürtüldü. Güneydo¤u Anadolu’ya el

uzatan Frans›zlar, yerel halk›n gösterdi¤i kahramanca direniflle

durduruldu. Bat› Anadolu’yu iflgal eden Yunan

kuvvetleri ise, önce yerel Kuvay-› Milliye
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gruplar›, ard›ndan Ankara Hükümeti’nin kurdu¤u düzenli ordu

taraf›ndan yenilgiye u¤rat›ld›lar. Misak-› Milli, 1912’den beridir

sürekli savafllar ve iflgallerle yorulmufl olan Anadolu halk›n›n

gösterdi¤i ola¤anüstü bir cesaret, kahramanl›k, azim ve inançla

gerçe¤e dönüfltü. ‹flgal alt›ndaki yurt topraklar› kurtar›ld›.

Ancak Misak-› Milli s›n›rlar› içinde olmas›na ra¤men kur-

tar›lamayan, oyun ve hilelerle Türkiye’den gasp edilen bir vatan

topra¤› vard›: Musul Vilayeti. Musul, Kerkük ve Süleymaniye

Bilim Araflt›rma Vakf›
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Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'a bafllarken "vaziyet ve manzara-i umu-
miye"yi flöyle çiziyor: "Osmanl› Devleti'nin dahil bulundu¤u grup,

Harb-i Umumide ma¤lup olmufl, Osmanl› ordusu her tarafta zede-
lenmifl, fleraiti a¤›r bir mütakerename imzalanm›fl. Büyük Harbin

uzun seneleri zarf›nda millet, yorgun ve fakir bir halde." 
Ancak tüm bu olumsuzluklara ra¤men Türk halk› Mustafa

Kemal Pafla önderli¤inde ola¤anüstü bir cesaret, kahra-
manl›k, azim ve inanç örne¤i göstermifl ve iflgal alt›n-

daki yurt topraklar› kurtar›lm›flt›r.



sancaklar›n› içeren bu Osmanl› vilayeti, Mondros Ateflkesi yü-

rürlülü¤e girdi¤inde (31 Ekim 1918, saat 12.00’de), Osmanl› or-

dusunun kontrolündeydi. Ali ‹hsan Pafla’n›n komutas›ndaki

Türk ordusu, ‹ngiliz ilerleyiflini durdurmufl ve Musul’u güven-

ceye alm›flt›. Mütareke flartlar›na göre bu andan itibaren yeni bir

askeri operasyon yap›lmamas›, ordular›n mevcut durumlar›n›

muhafaza etmeleri gerekiyordu. Ancak ‹ngilizler, detaylar›n›

ilerleyen sayfalarda inceleyece¤imiz bir hile ile, Musul’a yürü-

düler ve savafl›n yeniden bafllamamas› için geri çekilen Osman-

l› ordusundan kenti gasp ettiler. Haks›z bir flekilde elde ettikleri

vilayetten bir daha da ç›kmad›lar. Kurtulufl Savafl› sonras›nda

~~  88 ~~

Mondros Mütarekesi'nin imzalanmas›n›n ard›ndan galip devletler hemen
iflgale giriflti. ‹ngilizler, Musul ve civar›yla ‹skenderun'u ele geçirdi. 13
Kas›m 1918'de Müttefik donanmalar›na ait gemiler ‹stanbul Liman›'na
demirleyip, karaya 3500 asker ç›kard›. Frans›zlar Dörtyol'u, Mersin'i ve
Pozant›'y› ele geçirdi. ‹talyanlar ise Antalya'ya, Fethiye'ye ve Kufladas›'na
girdi. Yukar›da galip devletlerin baflkanlar› soldan itibaren ABD Baflkan›
Wilson, Fransa Baflbakan› Clemanceau, ‹ngiliz Baflbakan› Llyod George
ve ‹talya Baflbakan› Vittorio Orlando.



ise, bölgenin Türkiye’ye de¤il, kendi mandalar› alt›ndaki Irak’a

verilmesi için diplomatik bask›lar, manevralar ve oyunlar yapt›-

lar. Türkiye’nin bölgede halk oylamas› yap›lmas› istedi¤ine kar-

fl› ç›kt›lar ve konuyu kendilerinin büyük nüfuzu alt›nda olan —

Türkiye’nin ise üye bile olmad›¤› — Milletler Cemiyeti’ne ha-

vale ettiler. E¤er halk oylamas› yap›lsayd›, Musul vilayetinde

yaflayanlar›n büyük ço¤unlu¤u, ‹ngiliz Mandas› alt›ndaki Irak

yerine ba¤›ms›z Türkiye’ye kat›lmak isteyeceklerdi. 

K›sacas› e¤er uluslararas› hukukun gerekleri ve bölge hal-

k›n›n  istekleri gözetilseydi, “Kuzey Irak’ olarak bildi¤imiz Mu-

sul, Kerkük ve civar›, bugün Türkiye’nin bir parças› olacakt›.

Bu, bilinmesi ve asla unutulmamas› gereken bir gerçektir.

~~  99 ~~

Sevr Antlaflmas› Ankara Hükümeti taraf›ndan geçersiz say›ld›. ‹stanbul'da
da Ankara'ya karfl› yay›n yapan gazeteler dahi tepkide bulundu, flehirde
genel yas ilan edildi. Resimde antlaflman›n imzalanmas›.







Peki bu tarihsel gerçek bugün için ne ifade etmektedir?

Bu sorunun cevab›n›n "Kuzey Irak’› yeniden ele geçirmek"

olmad›¤›n› hemen belirtelim. Böyle bir hedef, yani Türkiye’nin

askeri güç kullanarak bölgeyi fethetmesi gibi bir düflünce, ger-

çekçi de¤ildir, Baflta ABD olmak üzere uluslararas› toplulu¤un

böylesine bir giriflime engel olaca¤›, dahas› Kuzey Irak’taki hal-

k›n önemli bir bölümünün buna karfl› koyaca¤› aç›kt›r.  Zaten

Türkiye’nin böyle bir politikas› yoktur ve hiç olmam›flt›r. Büyük

Önder Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesine sonu-
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Musul ve çevresinde,
ço¤unlu¤u Kürt ve Türkler
oluflturuyordu. O tarihte
Kürtler de, Türkiye'ye
kat›lmaktan yanayd›.



na kadar ba¤l› olan devlet erkan›m›z, baflta Türk Silahl› Kuvvet-

leri’nin Komuta Kademesi olmak üzere, Türkiye’nin Kuzey

Irak’a yönelik bir iflgal hedefinin ve niyetinin hiçbir zaman var

olmad›¤›n› defalarca ifade etmifllerdir.

Dolay›s›yla Türkiye’nin Irak’a — ve di¤er Osmanl› bakiye-

si ülke ve bölgelere — yönelik politikas›, bar›flç› ve dostane bir

yaklafl›mla yak›n kültürel ve ticari iliflkiler kurmak, siyasi olarak

da ortak politikalar gelifltirip uygulamak temelinde olmal›d›r.

Kuzey Irak ise bu aç›dan birinci derecede öncelik sahibidir:

Çünkü bu bölge Türkiye’nin yan›bafl›ndad›r ve 1980’li y›llar›n

bafllar›ndan bu yana ülkemizde büyük ac›lara neden olmufl ayr›-
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Osmanl› kuvvetleri Musul ve çevresini elde tutabilmek için ola¤anüstü bir
direnifl gösterdiler ve bunda da baflar›l› oldular. Ancak savafltan sonra ‹n-
gilizlerin bask›s› ve ‹stanbul Hükümeti'nin emriyle Musul'u terk edip Nusay-
bin'e kadar çekildiler.



l›kç› terör hareketiyle de yak›ndan ilgilidir. Ülkemizdeki Kürt

kökenli vatandafllar›m›z› k›flk›rtmak isteyen bölücü ak›m, Kuzey

Irak’ta hem zemin bulmakta hem de oradaki Kürt gruplar›n siya-

si hedefleriyle kendisininki aras›nda paralellik kurarak moral

destek sa¤lamaktad›r. 

Türkiye’ye hasmane duygular besleyen bir Kuzey Irak tab-

losunun ortaya ç›kmas›, bu nedenlerle, son derece sak›ncal› olur.

Bunun aksine, Türkiye’ye dost bir Kuzey Irak tablosunun ortaya

ç›kmas› ise, ülkemizin en önemli meselelerinden biri olan “Gü-

neydo¤u Sorunu”nun çözümünde çok önemli bir katk› sa¤lar.

Dolay›s›yla, Türkiye’nin “Musul-Kerkük Politikas›”n›n

temelinde, bu bölgeyle zaten var olan kültürel ve ticari ba¤-

lar›n güçlendirilmesi, bölgede istikrars›zl›k ve kargaflan›n

önlenmesi,  bölge insanlar›n›n kalplerinin ve zihinlerinin ka-

zan›lmas›, k›sacas› Türkiye’ye dost bir “Kuzey Irak tablosu”

infla edilmesi hedefi yer almal›d›r. 

Bu tezi mümkün k›lan en önemli etken, bu-

gün “Kuzey Irak’ olarak bildi¤imiz co¤rafyada

Musul, Kerkük ve Türkmenler ‹çin Gerçek Çözüm

Musul'dan görüntüler



yaflayan üç önemli etnik grubun da Türkiye ile yak›n tarihsel, di-

ni ve kültürel ba¤lar›n›n olufludur. Bu üç grup, s›ras›yla, Kuzey

Irak’l› Kürtler, Türkmenler ve Sünni Araplar’d›r. 

Kürtler, as›rlard›r Türklerle birlikte ortak bir yaflam kur-

mufl, ortak bir geçmifli paylaflm›fl bir halkt›r. Özellikle Osmanl›

döneminde Türkler ve Kürtler aras›ndaki birliktelik perçinlen-

mifltir. Osmanl›’n›n çöküflü s›ras›nda Arnavut ve Araplar aras›n-

daki di¤er baz› Müslüman grup ve afliretlerin aksine, Kürtler Os-

manl›’ya sadakat göstermeye devam etmifller, ‹ngilizlerin k›fl-

k›rtmalar›na karfl› Türk ordusunun yan›nda yer alm›fllard›r. Ku-

zey Irakl› Kürtlerin akrabalar›, bugün hala s›n›r›n kuzeyinde,

Türkiye’de yaflamaktad›r. Kürtleri Türkiye ve Türk Milleti aley-

hinde k›flk›rtmak için ony›llard›r sürdürülen çeflitli propaganda-

lara ra¤men, tarihsel olarak Türklerle kardefl bir millet olan

Kürtlerin Türkiye taraf›ndan kazan›lmalar› mümkündür. Bunun

detaylar›n› ilerleyen sayfalarda inceleyece¤iz. 

Bilim Araflt›rma Vakf›
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Kuzey Irak’taki ikinci önemli etnik unsur ise, nüfuslar› 2

milyonu aflk›n olmas›na ra¤men uluslararas› toplulu¤un ve ka-

muoyunun hemen hiç ilgi göstermedi¤i Türkmenler’dir. Türk

dilini konuflan, etnik olarak Türk olan ve Türkiye’den 80 y›l ön-

ce kopmufl olmalar›na ra¤men hala bu ülkeye anavatan gözüyle

bakan Türkmenler, hiç kuflkusuz Türkiye’nin bölgedeki en

önemli stratejik orta¤›d›r. Nitekim özellikle son dönemde Türk-

menler ile Türkiye aras›ndaki dayan›flma ve iflbirli¤inde önemli

bir art›fl görülmektedir. Türkmenlerin yeni kurulacak Irak yöne-

timinde daha etkin hale gelmeleri, Ba¤dat’taki önemli pozisyon-

Musul, Kerkük ve Türkmenler ‹çin Gerçek Çözüm
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Fatih Sultan Mehmet 



Türkiye, Osmanl›’dan miras kalan 
Kuzey Irak’a, “Osmanl› vizyonu”yla, yani
farkl› etnik kimlikleri kucaklayan, onlar› or-
tak bir din kardeflli¤i duygusu içinde kay-
naflt›ran ve modern, demokratik, özgür,
ça¤dafl bir ülke hedefinde birlefltiren bir
söylem ve politikayla yaklaflmal›d›r. 



larda söz sahibi olmalar›, özellikle de kendi bölgelerinde yerel

yönetime hakim olmalar›, Türkiye taraf›ndan mutlaka destek-

lenmesi gereken son derece önemli ve hakl› taleplerdir. 

Bölgede bulunan üçüncü etnik unsur ise Sünni Arap-

lar’d›r. Türk Milleti ile ayn› dini anlay›fla sahip olan bu insanla-

r›n ço¤unun akrabalar›n›n ülkemizde yaflad›¤›n›n hep ak›lda tu-

tulmas› gerekir. Irak’ta ony›llard›r süren Sünni Arap iktidar›n›n

ABD’nin ikinci Irak savafl› ile birlikte tarihe kar›flt›¤› ve Irak’›n

gelece¤inin büyük olas›l›kla ülkenin ço¤unlu¤unu oluflturan fiii

Araplar taraf›ndan belirlenece¤i hesaba kat›l›rsa, Kuzey Irak’ta-

ki Sünni Araplar›n da kendilerini kucaklayacak bir Türkiye’ye

s›cak bakacaklar› sonucuna varmak güç olmaz. 

Bu üç farkl› etnik yap›n›n varl›¤›, Türkiye’nin bölgeye ge-

nifl bir perspektiften bakmas›n› gerektirmektedir:

Türkiye’nin, bölgede kültürel, ekonomik ve siyasi bir et-

ki elde edebilmesi, bölgenin kalk›nmas›nda rol oynamas› ve

gelece¤inde söz sahibi olmas› içinse, sadece Türkmenlerin

de¤il, tüm bölge halk›n›n deste¤ini kazanmas› gerekmekte-

Musul, Kerkük ve Türkmenler ‹çin Gerçek Çözüm
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Osmanl› Devleti armalar›ndan biri



dir. “Kürtlere karfl› Türkmenler” fleklinde bir denklem ortaya

koymak, bölgedeki gerilimi art›rmak ve Türkmenleri tehlikeye

atmaktan baflka bir sonuç vermez. (Türkmenleri koruman›n yo-

lu, onlar ile Kürtlerin aras›n› bulmak, bir k›s›m Kürtlerin etnik

radikalizmini sakinlefltirmekten geçmektedir.) Türkiye, Osman-

l›’dan miras kalan Kuzey Irak’a, "Osmanl› vizyonu"yla, yani

farkl› etnik kimlikleri kucaklayan, onlar› ortak bir din kar-

deflli¤i duygusu içinde kaynaflt›ran ve modern, demokratik,

özgür, ça¤dafl bir ülke hedefinde birlefltiren bir söylem ve

politikayla yaklaflmal›d›r.

Kitab›n bu Girifl k›sm›nda özetledi¤imiz tüm bu tarihsel

gerçekleri ve stratejik vizyonu, ilerleyen sayfalarda daha detay-

l› olarak ele alaca¤›z. 

›
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III. Selim döneminde sarayda bir bayram töreni





Musul Bölgesi, I.

Dünya Savafl› son-

lar›na kadar Bat›l›

kaynaklarda genel-

likle, Irak’tan ayr›

olarak, yukar› “El-Cezire” bölgesi içinde gösteril-

mekteydi. I. Dünya Savafl›’ndan sonra ise bölge,

siyasî sebepler yüzünden, bir baflka deyiflle ‹ngil-

tere’nin menfaatleri gere¤ince, Irak’›n parças›

olarak kabul edildi ve öyle tan›mland›.

Gerçekte bölge, son bin y›ld›r Türk egemen-

li¤i alt›nda oldu. Musul, ilk olarak 1055-1056 y›l-

lar›nda Selçuklu Devleti’ne ba¤land›. Bu tarihten

itibaren Türkleflen Musul, I. Dünya Savafl› sonuna

kadar farkl› Türk devlet ve beylikleri taraf›ndan

yönetildi ve Türkler taraf›ndan bir vatan topra¤›

olarak kabul edildi. Osmanl› Devleti öncesinde

bölgede hepsi de Türk devlet ve beylikleri say›lan

Zengiler, Timurlular, Akkoyunlular ve Safeviler

hakimiyet kurdu.

Bilim Araflt›rma Vakf›
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Musul, Osmanl› hâkimiyetine ise Yavuz Sultan Selim’in

1514 tarihli Çald›ran Seferi’yle girdi. Kanuni Sultan Süley-

man’›n 1534-1535 y›llar›nda gerçeklefltirdi¤i Ba¤dat Seferi’yle

bu hâkimiyet perçinlendi. Osmanl› hâkimiyeti ile birlikte Mu-

sul; Süleymaniye, Kerkük ve Musul sancaklar›ndan meydana

gelen bir vilâyetin merkezi oldu. 20. yüzy›l›n bafllar›nda Musul

vilayetinin nüfusu 350.000 civar›ndayd›.

Avrupal› sömürgeci devletlerin Musul üzerindeki emelleri

ise, bu bölgenin çok önemli bir petrol yata¤› oldu¤unun anlafl›l-

mas›yla bafllad›. Özellikle ‹ngiltere, 1910’lu y›llar›n bafl›ndan

itibaren, gerek petrol kaynaklar› gerekse Hindistan yolu aç›s›n-

dan tafl›d›¤› stratejik yol nedeniyle Irak’›n geneline ve özellikel

de Musul vilayetine göz dikti. 

I. Dünya Savafl›, Avrupal› sömürgeci devletlerin hayallerini

gerçeklefltirmeleri için büyük bir f›rsat oldu. Henüz savafl devam

ederken ‹ngiltere ve Fransa, gizlice imzalanan Sykes-Picot An-

laflmas› ile Ortado¤u’yu bölüflmüfller, Irak’›n ‹ngiliz sömürgesi

olmas› karara ba¤lanm›flt›. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Alman-

ya saf›nda savafla kat›lmas›, ‹ngiltere ile Osmanl›’y› Ortado-

¤u’da karfl› karfl›ya getirdi. ‹ngiliz sald›r›s› ile aç›lan Irak Cep-

hesi’nde, Hindistan’dan gönderilen ‹ngiliz kuvvetleri Basra’ya

ç›karak k›sa zamanda Ba¤dat’a kadar ilerlediler. Ancak Osman-

l› Ordular› ‹ngiliz ilerleyiflini durdurdu ve Irak Cephesi’nde

önemli baflar›lar elde etti. 

Burada özellikle 1916 y›l›ndaki Kut’ul-Amer zaferini be-

Musul, Kerkük ve Türkmenler ‹çin Gerçek Çözüm
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lirtmek gerekir. Dicle nehrinin k›y›s›ndaki bu kasaba, ‹ngilizler

taraf›ndan ele geçirildikten sonra Halil Pafla komutas›ndaki Os-

manl› ordusunca kuflat›lm›fl ve ‹ngilizler a¤›r kay›plar vererek

teslim olmak zorunda kalm›fllard›r. I. Dünya Savafl›’n›n tarihçe-

sini anlatan bir makaleye göre, bu zafer, “‹ngiliz ordusunun ta-

rihindeki en büyük afla¤›lanmad›r. Türkler — (ve onlar›n mütte-

fiki olan) Almanya — içinse, çok önemli bir moral takviyesi ol-

mufl ve Ortado¤u’daki ‹ngiliz etkisini tart›fl›lmaz bir biçimde

azaltm›flt›r."1 Bu zaferin en önemli yönlerinden biri ise, bölge-

deki Araplar›n hepsinin ‹ngilizlere karfl› Osmanl› ordusunun ya-

n›nda yer alm›fl, hatta baz›lar›n›n çat›flmaya kat›lm›fl olmas›d›r.

Kut’ul-Amer, Osmanl›’n›n Türk olmayan Müslüman tebas›n›n,

Osmanl›’ya sadakatini gösteren çok önemli bir tarihsel gerçektir

ve tüm Araplar›n Osmanl›’ya ihanet ettikleri yönündeki as›ls›z

söylemi geçersiz k›lmaktad›r. 

Osmanl› ordular›, Irak cephesindeki bu büyük baflar›ya ra¤-

men, savafl›n son iki y›l›nda geri çekilmek zorunda kald›. Ancak

Irak’›n kuzeyini yine de baflar›yla korudu. 30 Ekim 1918’de

Mondros Mütarekesi imzaland›¤› s›rada Ali ‹hsan (Sabis) Pafla

6. Ordu Kumandan› olarak Musul’da bulunuyordu. ‹ngilizler ise

ani bir iflgal hareketi ile Musul’a egemen olmak istiyorlard›.

Mütareke’nin yürürlü¤e girdi¤i andan (31 Ekim 1918 günü,

saat 12.00’de) itibaren, 6. Ordu birlikleri bat›dan do¤uya do¤ru

Rakka, Miyadin, Telâfer, Dibeke, Çemçemal, Süleymaniye hat-

t› üzerinde yer al›yordu. ‹ngiliz kuvvetleri ise EI-Hazar, Gayya-

Bilim Araflt›rma Vakf›
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Musul, Kerkük ve Türkmenler ‹çin Gerçek Çözüm

Yavuz Sultan Selim’in 1514 tarihli
Çald›ran Seferi'ni tasvir eden bir tablo
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re, Alt›nköprü, Kerkük, Hanikin hatt›nda bulunuyordu.2 Yâni

Mütareke’nin imzaland›¤› gün, Kerkük merkezi hariç, Musul ve

Musul vilâyetinin büyük bir k›sm› Osmanl› Ordusu’nun elinde

idi. Mütareke hükümlerine göre bölgede bulunan bütün kuvvet-

lerin yerlerinde kalmalar› gerekti¤i halde, ‹ngiliz kuvvetleri bu-

na uymad›lar. ‹lerlemeye devam eden ‹ngilizler, l Kas›m’da Ha-

mamalil’e girdiler. Buradan Musul’u iflgal edecekleri tehdidinde

bulunarak Türk kuvvetlerinin Musul flehrinden 5 km. kuzeye çe-

kilmelerini istediler.

Ali ‹hsan Pafla, ‹ngilizler’in bu talebini Sadrazam’a bildir-

di. Bir seri telgraf görüflmeleri sonucunda Sadrazam, Ali ‹hsan

Pafla’ya 8 Kas›m tarihli telgraf› ile, kan dökülmesini engellemek
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I. Dünya Savafl›'nda yenik
düflen Osmanl› Devleti ile
Müttefikler aras›nda ateflkes
görüflmeleri Ekim 1918'de Limni
Adas›'n›n Mondros Liman›'nda
bulunan Agamemnon
z›rhl›s›nda bafllad›. 30 Ekim
1918'de Müttefikleri temsilen
‹ngiliz amiral Arthur Calthorpe
ile Osmanl› heyeti aras›nda
imzalanan antlaflma çok a¤›r
maddeler içeriyordu.
Yanda antlaflmay› imzalayan
Osmanl› heyeti. Önde solda
Rauf Bey (Orbay), yan›nda
müsteflar Reflat Hikmet, arka-
da sa¤da heyetin kalbi Ali
Bey (Türkgeldi), Tevfik Bey ve
Bahriye yaveri Sait Bey
görülmektedir.



için, 15 Kas›m günü flehrin boflalt›lmas› emrini verdi. Ali ‹hsan

Pafla, bu emre uygun olarak 10 Kas›m’da Musul’u ‹ngilizlere

terk etti, ordu karargah› ile birlikte Nusaybin’e do¤ru çekildi.3

K›sacas› Musul, Mütareke hükümlerine ve uluslararas› sa-

vafl kurallar›na ayk›r› bir flekilde iflgal edildi. Misak-› Milli’ye

göre güney s›n›rlar›n›n tesbiti meselesinde Mütareke’nin yürür-

lü¤e girdi¤i andaki ordumuzun fiili durumunun temel bir k›stas

olarak dikkate al›nmas›, bu nedenle son derece hakl› ve önemli

bir karard›r ve ‹ngiliz olup-bittisine karfl› milli haklar›m›z› koru-

mak anlam›na gelmektedir.

Misak-› Milli, son Osmanl› Meclis-i Mebusan’› taraf›ndan

28 Ocak 1920 tarihli gizli oturumda kararlaflt›r›ld›. Misak-› Mil-

li’nin birinci maddesi, Türkiye’nin güney s›n›rlar›n› belirliyor-

du. Bu maddede flöyle yaz›l›yd›: 

Bilim Araflt›rma Vakf›
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Mondros Mütarekesi'ni imzalayan hükümette sadrazam olan Ahmet ‹zzet
Pafla, Ankara'yla iyi iliflkiler kurmak istedi. Mustafa Kemal de bu deneyim-
li komutana, her dönemde sayg› gösterdi, di¤er komutanlardan ayr› tuttu.
Resimde ortada Ahmet ‹zzet Pafla ve Mustafa Kemal 1917'de Diyarbak›r'da.



“Osmanl› Devleti’nin özellikle Arap ço¤unlu¤unun yerleflmifl

oldu¤u (30 Ekim 1918 günkü Mütareke yap›ld›¤› s›rada) düfl-

man ordular›n›n iflgali alt›nda kalan bölgelerin gelece¤inin,

haklar›n› serbestçe aç›klayacaklar› rey sonucu belirlenmesi

gerekir; söz konusu mütareke çizgisi içinde din, soy ve amaç

birli¤i bak›mlar›ndan birbirlerine ba¤l› olan, karfl›l›kl› sayg›

ve özveri duygular› besleyen soy ve toplum iliflkileri ile çevre-

lerinin koflullar›na sayg›l› Osmanl›-‹slâm ço¤unlu¤unun yer-

leflmifl bulundu¤u kesimlerin tümü ister bir eylem, ister bir hü-

kümle olsun, hiçbir nedenle birbirinden ayr›lamayacak bir bü-

tündür”.

Buna göre mütareke hatt› esas al›nd›¤›nda Musul, Kerkük

ve Süleymaniye’nin ve di¤er tarafta Hatay bölgesinin Anado-

lu’nun ayr›lmaz bir parças› oldu¤u aç›kt›.

Mütareke an›nda Türk Ordusu’nun Gayyare’de bulundu¤u

gerçe¤i tüm kaynaklarca kabul edilmektedir. Sadece Kerkük

sanca¤› 31 Ekim tarihi itibariyle ‹ngiliz kuvvetlerinin eline geç-
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Kerkük'ten bir görünüfl



mifl olarak gösteriliyorsa da4 Nejat Kaymaz, General Sedat Do¤-

ruer’in eserine dayanarak “Kerkük’ün de savafl›n durmas› gere-

ken saatten sonra ‹ngilizler’in eline geçmifl olabilece¤i” ihtima-

linin kuvvetle muhtemel oldu¤una iflaret etmektedir. Asl›nda bu-

nun bir ihtimal olmad›¤›n›, kesin bir gerçe¤i ifade etti¤ini Mus-

tafa Kemal Pafla’n›n tespitlerinden anlamak mümkündür. Mus-

tafa Kemal Pafla daha Misâk-› Mîllî ilân edilmeden önce Anka-

ra’ya geliflinin ertesi günü Ziraat Okulu’nda yapt›¤› 28 Aral›k

1920 tarihli konuflmas›nda haks›z iflgali dile getirerek Musul’un

Mütareke an›nda Türk Ordusu’nun hâkimiyetinde bulundu¤unu

ifâde etmifl, ‹ngiliz iflgalini ‹stanbul’un iflgalinde oldu¤u gibi

haks›z ve Mütareke hükümlerine uymayan bir teflebbüs olarak

de¤erlendirmifltir. 

Ancak ‹ngilizler’in Musul’u iflgal etmeleri askeri anlamda

bir statü de¤iflikli¤inden baflka bir anlam tafl›mayacakt›. Mu-

sul’u iflgal ettiler, fakat bölgeye hâkim olamad›lar. Bölgedeki

afliretleri kontrol alt›nda tutma konusunda baflar›s›z oldular. Ker-

kük ve Süleymaniye halk› ‹ngiliz himayesine karfl› direnifle geç-

ti. Kürt, Arap veya Türkmen olsunlar, tüm Müslüman kabileler

‹ngilizler’e vergi vermekte direnmifller, s›k s›k ‹ngilizlere karfl›

eylemler düzenlemifllerdir. Musul halk›, Ankara’da ilk Meclis’in

aç›lmas›yla güçlenen Millî Mücâdele hareketine de destek ver-

mifltir. Hatta bölgede bulunan Araplar dahi ‹ngilizler’e karfl›

Mustafa Kemal Pafla ile iflbirli¤ine girmifllerdir. Tarihçi Mim

Kemal Öke, ‹ngiliz arflivlerine dayanarak Musul’daki Arap ve

Bilim Araflt›rma Vakf›
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Kürtler’in, ‹ngiliz himayesindeki Kral Faysal’a de¤il de Anado-

lu’daki Milli Mücadele hareketine dayanmay› tercih ettiklerini

ifâde etmektedir”.3

Musul halk›n›n tüm unsurlar›n›n (Kürt, Türkmen ve Arap-

lar›n) Osmanl›’ya ve yeni kurulan Ankara hükümetine karfl› gös-

terdikleri bu sadakat karfl›s›nda Ankara hükümeti de duyarl›

davranm›flt›r. Mustafa Kemal Pafla’n›n 1 May›s 1920 tarihinde

B.M.M.’nde yapt›¤› konuflma, Musul konusundaki düflüncesini

ve savundu¤u politikay› aç›k bir flekilde ortaya koymaktad›r:

“Hep kabul etti¤imiz esaslardan birisi ve belki birincisi olan

hudut meselesi tayin ve tespit edilirken, hudud-u millîmiz, ‹s-

kenderun’un cenubundan (güneyinden) geçer, flarka do¤ru

uzanarak Musul’u, Süleymaniye’yi, Kerkük’ü ihtiva eder. ‹flte

hudud-u millîmiz budur dedik!”4

Musul, Kerkük ve Türkmenler ‹çin Gerçek Çözüm
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Mustafa Kemal Pafla ve Ankara hükümeti, Musul konusun-

daki bu kararl›l›¤› Lozan Konferans›’na kadar olan süre içinde

çeflitli vesilelerle gösterdi. ‹ngilizler’in Ocak 1921’de Erbil ve

Revanduz aras›nda bulunan ve Ankara Hükümeti’ni destekleyen

“Sürücü Aflireti”ne sald›rmalar› üzerine Mustafa Kemal Pafla,

Millî Müdâfaa Vekâleti’ne çekti¤i telgrafla Revanduz bölgesine

asker gönderilmesini istedi”.5 Bu görev Kaymakam ve Milis

Yarbay Özdemir Bey’e verildi. Özdemir Bey, kuvvetleriyle bafl-

lang›çta bölgede oldukça önemli baflar›lar elde etti, ancak daha

sonra geri çekilmek zorunda kald›. Özdemir Bey’in Revan-

duz’da kazand›¤› baflar›, bölgedeki halk ve afliretler üzerindeki

nüfuzu Türk Genelkurmay›’n› Musul’un kurtar›lmas› için bâz›

askerî tedbirlerin al›nmas›na sevk edecekti. Dönemin Genelkur-

may Baflkan› Fevzi Pafla 7 Eylül 1922 tarihli yaz›yla El-Cezire

Cephesi Kumandanl›¤›ndan, Musul’a taarruz için gerekli haz›r-

l›klar›n yap›lmas›n› dahi istedi.6

Görüldü¤ü gibi Ankara Hükümeti, daha Lozan Konferan-

s›’n›n bafllamas›ndan önce Musul’un gerekirse silah yoluyla

kurtar›lmas› için ‹ngilizler’e karfl› bir harekât› göze alm›flt›. Kufl-

kusuz Musul halk›n›n tamam›na yak›n›n›n iflgalci ‹ngilizlere

karfl› Ankara Hükümeti’nin yan›nda yer almas›, böyle bir hare-

kat›n hem nedeni hem de hakl› gerekçesiydi. Ancak Türk Kuv-

vetleri’nden bir k›sm›n›n Bat› Cephesi’ne kayd›r›lmak zorunda

kal›nmas› ve daha sonra Lozan Konferans›’n›n bafllamas›, bu

düflüncenin gerçekleflmesine engel oldu.

Bilim Araflt›rma Vakf›
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Lozan Konferans›’nda üzerinde en çetin tart›flmalar›n yürü-

tüldü¤ü konu ise “Musul Meselesi” oldu. Türkiye için hayatî bir

öneme sahip olan Musul, I. Dünya Savafl›’n›n galibi olarak Lo-

zan Konferans›’na egemen olan ‹ngiltere için de gerek zengin

“petrol kaynaklar›” ve gerekse “Hindistan yolunun emniyeti”

bak›m›ndan ele geçirilmesi zorunlu görülen stratejik ve ekono-

mik öneme sahip bir bölgeydi. Türkiye ise, hakl› olarak, Misâk-

› Millî’nin vazgeçilmez bir parças› olan ve üzerinde yaflayan in-

sanlar›n da kendisiyle dil, din, kültür ve tarih ba¤lar›yla ba¤l› ol-

du¤u Musul vilayetine sahip olmak istiyordu. Lozan’a giden

Türk heyetinin bafl›nda olan ‹smet Pafla, gerek T.B.M.M.’de

yapt›¤› konuflmada gerekse Sapanca’da trende iken gazetecilere

verdi¤i demecinde Türk heyetinin amac›n›n Misâk-› Millîyi ger-

çeklefltirmek oldu¤unu ›srarla vurgulam›flt›.7
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‹smet Pafla Ankara Hükümeti ad›na 24 Temmuz 1923 Sal› günü 
saat 15:09 ile 15:15 aras›nda Lozan Bar›fl Antlaflmas›'n› imzal›yor.



Musul meselesi, ilk olarak Lozan Konferans›’n›n 23 Ocak

1923 tarihli oturumunda ele al›nd›. ‹smet Pafla Türk tezini siya-

sî, tarihî, etnografik, co¤rafî, ekonomik ve askerî aç›lardan ge-

nifl bir flekilde ve son derece tutarl› bir biçimde savundu. 

‹smet Pafla’n›n bu konuflmas› incelendi¤inde Musul’un bir

Türk topra¤› olarak tan›mlanmas›ndaki gerekçelerin yan› s›ra

‹ngiltere’nin ortaya koymaya çal›flt›¤› iddialar› da çürüttü¤ü dik-

kati çekmektedir. 

Türk tezinin dayand›¤› temel noktalardan biri etnik sebep-

lerdir. Musul vilâyetinde yerleflik nüfus, 503.000 kifli olarak

gösterilmifl, Türk-Kürt ayr›m› yap›lmaks›z›n ço¤unlu¤un Türk

oldu¤u vurgulanm›fl ve bölgenin Anadolu’dan ayr›lamayaca¤›

belirtilmifltir. ‹smet Pafla son resmî Türk istatistiklerine dayana-

rak Musul’u meydana getiren unsurlar› flu flekilde göstermifltir:8

Türk .......................................................... 146.960

Kürt ........................................................... 263.830

Arap .............................................................. 43.210

Gayri Müslim ................................................. 31.000

TOPLAM .................................................... 503.000

‹ngiliz Heyeti’nin verdi¤i rakamlar ise flu flekildedir:

Türk ............................................................. 65.895

Kürt ........................................................... 452.720

Arap ........................................................... 185.763

H›ristiyan ..................................................... 62.225

Yahudi ......................................................... 16.865

TOPLAM ...................................................... 785.468

Bilim Araflt›rma Vakf›
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Bu rakamlardan anlafl›laca¤› gibi, Araplarla Müslüman ol-

mayan gruplar›n Musul vilâyeti nüfusu içinde az›nl›kta, Kürt-

ler’le Türkler’in ço¤unlukta oldu¤unu ‹ngiliz temsilcileri de ka-

bul etmifltir. ‹smet Pafla’n›n ortaya koydu¤u di¤er argümanlar

ise flu flekilde özetlenebilir:

� Musul vilâyetinde oturanlar

yeniden Türkiye’ye ba¤lanmay› ›srarla

istemektedirler; çünkü, sömürgeleflmifl

bir halk olmaktan ç›karak, ba¤›ms›z

bir devletin yurttafllar› olacaklar›n›

bilmektedirler. (Bu, asl›nda Mu-

sul’un Türkiye’ye ba¤lanmas›n›

gerekli k›lan en önemli de¤er-

dir ve günümüz için de gelifl-

tirilecek bir “Musul strateji-

si” için en önemli de¤er

olmal›d›r.)

Musul, Kerkük ve Türkmenler ‹çin Gerçek Çözüm
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Mustafa Kemal Pafla ve
Ankara hükümeti, Musul
konusunda oldukça kararl›
bir tutum sergilemifltir.
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“Hep kabul etti¤imiz esaslardan
birisi ve belki birincisi olan hudut meselesi

tayin ve tespit edilirken, hudud-u millîmiz, ‹sken-
derun’un cenubundan (güneyinden) geçer, flarka
do¤ru uzanarak Musul’u, Süleymaniye’yi, Kerkük’ü

ihtiva eder. ‹flte hudud-u millîmiz budur dedik!” 

Mustafa Kemal Atatürk



� Co¤rafî ve siyasal bak›mlardan, bu vilâyet, Anado-

lu’yu tamamlayan bir parçad›r. Musul ancak Anadolu’ya ba¤l›

kalmakla gerçek ç›k›fl yerleri olan Akdeniz limanlar›yla s›k› ilifl-

ki kurabilecektir.

� Hukukî bak›mdan hâlâ Osmanl› Devleti’nin bir parça-

s› olan Musul için ‹ngiltere’nin yapaca¤› bütün antlaflmalar›n ve

sözleflmelerin hukukî aç›dan hiçbir de¤eri olamaz.

� Anadolu’nun güney kesimlerini birlefltiren yollar›n

kavflak noktas› olan Musul’un ticaret iliflkileri ve bu bölgenin

güvenilirli¤i bak›m›ndan Türkiye’nin elinde olmas› zorunludur.

� Musul vilâyeti, Türkiye’nin birçok baflka parçalar› gi-

bi, savafl›n durmas›ndan sonra ve yap›lm›fl sözleflmelere ayk›r›

olarak Türkiye’den al›nm›flt›r. Bu yüzden, ayn› durumda kalm›fl

öteki bölgeler gibi, Musul’un da Türkiye’ye verilmesi gerekir.

Ancak Musul’u elde etmeye kararl› olan ‹ngiliz heyeti bu

gerekçelere karfl› çeflitli demagojilerle direndi ve Musul mesele-

si konferans›n ikinci celsesine b›rak›ld›. ‹kinci celse görüflmele-

rinde meselenin iyice ç›kmaza girmesi üzerine Türk heyeti yeni

bir çözüm önerdi: Plebisit, yani halkoyu. Musul’da bir oylama

yap›lmal› ve vilayet halk›na Türkiye’ye mi yoksa ‹ngiliz manda-

s› alt›ndaki Irak’a m› kat›lmak istedikleri sorulmal›yd›. Son de-

rece ak›lc›, adilane ve makul olan bu teklif Lord Curzon taraf›n-

dan kabul edilmedi. Gerekçe ise oldukça flafl›rt›c›yd›. Curzon’a

göre, bölge halk›n›n oy verme al›flkanl›¤› yoktu. Bu konuda tec-

rübe sahibi olmad›klar›ndan plebisitin amac›n› anlayamayacak-

Musul, Kerkük ve Türkmenler ‹çin Gerçek Çözüm
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lar›n› ileri sürdü. Bu samimiyetsiz argüman,  ‹ngilizlerin koru-

duklar›n› ve haklar›n› savunduklar›n› iddia ettikleri bölge halk›-

n› küçümsediklerini, onlara kendi geleceklerini tayin etme hak-

k›n› kesinlikle tan›mad›klar›n› gösteriyordu. ‹ngiltere, Musul

halk›na, dönemin egemen ideolojisi olan Sosyal Darwinizm gö-

züyle bak›yor, onlar› sözde güdülmesi ve ‹ngiliz ç›karlar› için

sömürülmesi gören “ilkeller” olarak görüyordu. 

Plebisit teklifi karfl›s›nda Lord Curzon’un ikinci önemli ma-

nevras› Musul meselesinin, I. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan galip

devletler taraf›ndan kurulan Milletler Cemiyeti’ne havale edil-

mesi ve karar›n cemiyet taraf›ndan verilmesi teklifiydi. Bu tek-

lif ‹ngiltere’nin müttefikleri taraf›ndan da desteklenmifltir. An-
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Türk Temsilciler Kurulu 11 Kas›m 1922'de Lozan'a geldi, fakat konfe-
rans›n bir hafta ertelendi¤ini ö¤rendi. Bunun üzerine Paris'e ge-
çen ‹smet Pafla burada Frans›z Baflbakan› Poincare ile görüfltü ve
de¤iflik toplant›lara kat›ld›. Lozan'a bafldelege olarak kat›lan ‹s-
met Pafla'n›n yan›s›ra Sa¤l›k Bakan› Dr. R›za Nur ve eski Maliye Ba-
kan› Hasan Bey (Saka) delege olarak kat›l›yorlard›. Bunlar›n d›fl›n-
da da genifl bir dan›flman ve çevirmen toplulu¤u bulunuyordu.



cak elbette ki bu istek ‹ngiltere’nin Musul meselesini neredeyse

kendine havale etmesi anlam›na geliyordu. Çünkü ‹ngiltere Mil-

letler Cemiyeti’nin kurucusu ve en güçlü birkaç üyesinden biriy-

di. Bu kuruluflun ‹ngiliz ç›karlar›na ayk›r› bir karar vermeyece-

¤i çok aç›kt›. Türkiye ise Milletler Cemiyeti’ne üye bile de¤ildi. 

Dolay›s›yla Türk heyeti ‹ngiltere’nin bu tuzak teklifini ka-

bul etmedi. Türkiye’nin Musul’dan vazgeçmeyece¤ini ifade et-

ti. Lozan Konferans›’n›n sonraki celselerinde de bir geliflme ol-

mad›. 4 fiubat’ta yeni bir bar›fl projesi haz›rlayan ‹ngilizler ve

müttefikleri bar›fl görüflmelerinin kesilmesi tehdidinde buluna-

rak bunu Türk heyetine kabul ettirmeye çal›flt›lar. ‹smet Pafla bu

teklifi kabul etmedi ancak 4 fiubat 1923 tarihinde yaz›l› bir tek-

lif yaparak Musul meselesini Türkiye ile ‹ngiltere aras›nda bir

y›l içinde ortak bir anlaflmayla çözümlenmek üzere konferans

program›ndan ç›kar›lmas›n› istedi. Görüflmeler ayn› gün sona

erdi ve Türk heyeti yurda döndü.

K›sacas›, Lozan Bar›fl Konferans› Musul meselesini çözü-

me kavuflturamadan sona erdi. Mesele Lozan Antlaflmas›’ndan

sonra Haziran 1926 tarihine kadar sürüncemede kalacakt›. Üç

y›ll›k bir zaman dilimi içerisinde mesele önce 19 May›s 1924 ta-

rihinden itibaren Haliç Konferans›’nda ele al›nacak, daha sonra

Milletler Cemiyeti Meclisi’nde görüflülecek ve nihayet, Haziran

1926 tarihli Ankara Antlaflmas› ile neticelenecekti.

Bu sürede yaflanan geliflmeler ise, asl›nda Türk tezinin hak-

l› oldu¤unu gösteriyordu. Musul halk›nda, Kürt, Türkmen veya

Musul, Kerkük ve Türkmenler ‹çin Gerçek Çözüm
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Arap olsun, Türkiye’ye kat›lma yönündeki e¤ilimler a¤›r bas-

maya devam etti. Özellikle Kürtlerin Türkiye’ye ve Ankara’ya

olan ba¤l›l›¤› dikkat çekiciydi. Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Bey,

TBMM’de yapt›¤› konuflmada, bir Kürt olarak, “Bir insan› iki-

ye bölmek veyahut herhangi bir parças›n› ay›rmak mümkün de-

¤il ise, Musul’u Türkiye’den ay›rmak da mümkün de¤ildir” di-

yerek, bölgede Türkler ve Kürtler aras›nda bir ayr›l›¤›n olmad›-

¤›n› savunmufltu.9

Uyuflmazl›¤› gidermek amac›yla 19 May›s 1924’de ‹stan-

bul’da ‹ngiltere’yle bafllayan ikili görüflmelerde ‹ngiltere’nin

Irak lehine Hakkari üzerinde de hak iddia etmesi üzerine Konfe-

rans’tan sonuç al›namad›. Bunun üzerine ‹ngiltere Musul mese-

lesini 6 A¤ustos’ta Milletler Cemiyeti’ne götürdü.  

Milletler Cemiyeti Musul meselesini 20 Eylül 1924’te gö-

rüflmeye bafllad›. Görüflmelerde Türk taraf› daha önceki görüflle-

rinde ›srar ederek Musul’da bir halk oylamas› yap›lmas›n› iste-

diyse de ‹ngiltere bu talebi de daha önce Lozan’da yapt›¤› gibi

“bölgede yaflayan halk›n cahil oldu¤u ve s›n›r ifllerinden anla-

mad›¤›” gibi küstah bir gerekçeyle kabul etmedi.10 Milletler Ce-

miyeti, 30 Eylül 1924’te bir soruflturma kurulu kurulmas›n› ka-

rarlaflt›rd›. Komisyon baflkanl›¤›na da Macaristan’›n eski baflba-

kanlar›ndan Kont Teleki getirildi. Komisyon Irak’ta incelemede

bulunarak Musul halk›n›n görüfllerine baflvuracakt›. Komisyon,

çal›flmalar›n› sürdürdü¤ü s›rada ‹ngilizlerin sald›rgan tav›rlar› ve

kuzeye do¤ru yeni topraklar› iflgal etmesi, kanl› olaylar›n mey-
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dana gelmesine neden oldu. Bunun üzerine Konsey, 28 Ekim

1924’te bir s›n›r tan›m› yaparak “Brüksel Hatt›” ad›yla ve geçi-

ci mahiyette bir Türk-Irak s›n›r› tespit etti. Soruflturma Komis-

yonu haz›rlad›¤› raporu 16 Temmuz I925’te Cemiyet Meclisi’ne

sundu. Raporda yer alan temel görüfller ana hatlar›yla flöyleydi:

� Brüksel Hatt›’n›n co¤rafî s›n›r olarak tespit edilmesi,

� Musul vilâyetinde ço¤unlu¤un, say›lar› 500 bini bulan

Kürtler’den meydana geldi¤i,

� Kürtler’in Türk ve Arap nüfustan fazla oldu¤u,

� 1928 y›l›nda sona erecek olan Irak’taki manda yönetiminin

25 y›l daha uzat›lmas›,

� Bölgedeki Kürtlere yönetim ve kültürel haklar›n›n verilme-

si kayd›yla Musul’un Irak yönetimine b›rak›lmas›,

� Milletler Cemiyeti Meclisi’nin, bölgenin iki ülke aras›nda

taksimine karar vermesi halinde Küçük Zap çizgisinin s›n›r

olarak kabul edilmesi,

� Milletler Cemiyeti, Irak’taki manda yönetiminin uzat›lma-

s›n› ve Kürtler’e imtiyazlar tan›mak suretiyle bölgenin

Irak’a b›rak›lmas›n› uygun görmedi¤i takdirde, Musul’un

Türkiye’ye b›rak›lmas›n›n uygun olaca¤›,

� ‹ngiltere’nin Hakkari üzerindeki iddia ve isteklerinin kabul

edilmemesi.

Türkiye’nin bu komisyon raporuna itiraz etmesi üzerine,

Konsey, 19 Eylül 1925’te La Haye Adalet Divan›’ndan görüfl is-

tedi. Divan’›n verdi¤i karar, Milletler Cemiyeti Meclisi’nin ifli-
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ni kolaylaflt›r›r nitelikteydi. Milletler Cemiyeti Meclisi, Türki-

ye’nin karfl› ç›kmas›na ra¤men, 8 Aral›k 1925’te Divan’›n kara-

r›n› benimsedi¤ini aç›klad›. Hemen arkas›ndan da 16 Aral›k

1925’te Soruflturma Komisyonu Raporu’nu kabul ederek, Brük-

sel Hatt›’n›n güneyindeki topraklar›n Irak’a b›rak›lmas›n› kabul

eden karar›n› ald›.

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti karar›na tepkisi büyük ol-

du. Ancak dönemin iç sorunlar›, Türkiye’nin henüz yeni savafl-

tan ç›km›fl olmas› ve uluslararas› alanda yaln›z konumda bulun-

mas›, daha fazla direnilmesine engel oldu. Türkiye defalarca

Musul konusundaki ‹ngiliz oyunlar›n› kabul etmeyece¤ini aç›k-

lamas›na ra¤men sonunda mecbur b›rak›larak, Cemiyet Meclisi

karar›na uydu ve 5 Haziran I926’da yap›lan Ankara Antlaflmas›

ile Musul’u Irak’a terketmeyi kabul etti.

Ankara Antlaflmas›, “s›n›r, iyi komfluluk iliflkileri ve genel

hükümler” ad› ile üç kesim ve toplam 18 maddeden meydana

geliyordu. Antlaflman›n bir ve ikinci maddesi Türk-Irak s›n›r›n›

tespit etmifl, 14. madde ise bölgedeki petrol gelirinin %10’unun

25 y›l süreyle Türkiye’ye b›rak›lmas›n› öngörmüfltü. Ancak Tür-

kiye daha sonra 500 bin ‹ngiliz liras› karfl›l›¤›nda bu hakk›ndan

vazgeçti.
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MMuussuull''uunn  KKaayybbeeddiilliiflfliinniinn  BBiillaannççoossuu

Musul vilayeti, Türkiye’nin hakk› olmas›na ra¤men ondan

al›nm›flt›r. Bu vilayette yaflayan insanlar›n da r›zas›na ayk›r›

olan bu uygulaman›n hiçbir siyasi, tarihsel, hukuksal hakl›l›¤›

yoktur. 

Bu çok aç›k bir gerçek oldu¤u için, genç Türkiye Cumhuri-

yeti Musul’dan vazgeçmemek için büyük çaba göstermifltir. Bü-

yük Önder Atatürk, bu konuda son derece ›srarl› ve kararl› dav-

ranm›flt›r. De¤iflik tarihlerdeki demeçlerinde Musul’un anavatan-

dan ayr›lmaz bir Türk yurdu oldu¤unu defalarca vurgulam›flt›r.

Öyle ki Lozan Konferans› sonras›nda Musul konusunun

ç›kmaza girmesi, Türkiye’yi, bölgeyi savaflarak kazanma düflün-

cesine dahi yöneltmifltir. Konferans›n baflar›s›zl›¤a u¤ramas› ha-

linde karfl›lafl›lacak güçlükler için o zamanki ad› Erkan-› Harbi-

ye-i Umumiye Riyaseti olan Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan

“çok gizli” kayd›yla bir harekât plan› haz›rlanm›fl, fakat uygu-

lanmam›flt›r.11

Mustafa Kemal Pafla ve ‹smet Pafla, Musul üzerine bir aske-

rî harekât› çeflitli zamanlarda müzakere etmifller, hatta Kâz›m

Karabekir Pafla’ya Musul’un al›nmas› için teklifte dahi bulun-

mufllard›r.12 Tüm bu askeri operasyon düflünceleri, TBMM hü-

kümetlerinin ve Mustafa Kemal Pafla’n›n Misâk-› Millînin ger-

çeklefltirilmesi hususundaki hassasiyetinden ve özellikle de Mu-

sul’a verdikleri de¤erden kaynaklanmaktad›r.



Musul’un kaybediliflini haz›rlayan geliflmeleri özetlersek,

flöyle bir tablo ç›karabiliriz:

Bu süreçte Türkiye’ye karfl› oynanan ilk oyun, Mondros

Mütarekesi’nin imzalanmas›ndan sonra Kerkük sanca¤›n›n ‹ngi-

lizler taraf›ndan haks›z iflgalidir. 

‹kinci oyun ise Lozan Konferans›’nda Türk heyetinin Mu-

sul’un Türkiye’ye verilmesi amac›yla sa¤lam temellere dayana-

rak savundu¤u mükemmel tezine ra¤men, ‹ngiliz bask›s› ile Mu-

sul meselesinin sonraya b›rak›lmas› ve Milletler Cemiyeti’ne

havalesidir. 

Musul meselesinde ‹ngiltere’nin fliddetle direnmesi bölge-

nin petrol kaynaklar› aç›s›ndan zengin oluflu, stratejik önemi ve

‹ngiltere’nin imparatorluk yollar› üzerinde oluflundan dolay›yd›.

Bölgenin sahip oldu¤u bu özellikler, ‹ngiltere’nin ›srarc›, uzlafl-

maz ve bask›c› tutumuna neden olmufltu. ‹ngiltere’nin ortaya
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Dicle nehri kenar›na kurulmufl
olan Musul'dan bir görünüfl
(Eski iç kale yap›lar›)



koydu¤u bu tavr›n bir di¤er sebebi de I920’li y›llarda hâlâ Türk

Milleti'nin hayat hakk›n› tan›mak istememesiydi. Yendiklerini

sand›klar› Türk Milleti’nin yeniden aya¤a kalkarak düflmanlar›-

n› püskürtmesi ve haklar›n› geri istemesi, ‹ngiliz yönetimini

hem flafl›rtm›fl hem de öfkelendirmiflti. 

‹ngiltere’nin bu tavr› karfl›s›nda Türkiye’nin d›fl politika me-

selesindeki yaln›zl›¤›, Musul’un kaybedilmesinde öne ç›kan

önemli bir nedendi. Bu yaln›zl›k, Milletler Cemiyeti’nde aç›kça

görülüyordu. Türkiye, Cemiyet’in üyesi bile de¤ildi. ‹ngiltere ise

Musul, Kerkük ve Türkmenler ‹çin Gerçek Çözüm
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Yendiklerini sand›klar› Türk Milleti’nin yeniden aya¤a kalkarak düflmanla-
r›n› püskürtmesi ve haklar›n› geri istemesi, ‹ngiliz yönetimini hem flafl›rtm›fl
hem de öfkelendirmiflti. Resimde, ‹stanbul'un iflgali s›ras›nda Galata Köp-
rüsünde ‹ngiliz birlikleri görülüyor. ‹flgal günlerinde Mustafa Kemal Pafla
‹slam dünyas›na seslenen bir bildiri yay›nlam›fl ve, "Bu hareket manevi-
yat› bozamayacak, kuvvetlendirecektir." demiflti.



asli ve kurucu üyesiydi. Bu yap›daki bir kurumdan Türkiye lehine

bir karar›n ç›kmas› oldukça zordu. Bunun yan› s›ra ‹ngiltere; Irak,

Milletler Cemiyeti, Soruflturma Komisyonu ve dünya kamuoyu

üzerinde özellikle propaganda alan›nda üstün bir durumdayd›.

Tüm bu tarihçe içinde belki de en önemli olan nokta ise,

Türkiye’nin tam iki kez Musul’da halk oylamas› yap›lmas›n› is-

temifl olmas›d›r. Bu, elbette, Türkiye’nin Musul halk›n›n kendi-

sine olan sevgi ve ba¤l›l›¤›ndan endifle duymad›¤› için ileri sü-

rülmüfl bir tekliftir. 

O zamanlardan günümüze miras kalacak bir politika varsa,

o da bu sevgi ve ba¤l›l›¤› yeniden tesis etmek, Kuzey Irak’taki

insanlar›n kalbini ve zihnini kazanarak, Türkiye’yi bölge itibar,

nüfuz ve etki sahibi bir güç yapmak olmal›d›r. 
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Mustafa Kemal Pafla ve ‹smet
Pafla, Musul üzerine bir askerî
harekât› çeflitli zamanlarda
müzakere etmifller, hatta
Kâz›m Karabekir Pafla’ya
Musul’un al›nmas› için teklifte
dahi bulunmufllard›r. Tüm bu
askeri operasyon düflünceleri,
TBMM hükümetlerinin ve 
Mustafa Kemal Pafla’n›n Misâk-
› Millînin gerçeklefltirilmesi
hususundaki hassasiyetinden
ve özellikle de Musul’a 
verdikleri de¤erden 
kaynaklanmaktad›r.
Yandaki resimde Lozan
Konferans› dönüflünde ‹smet
Pafla ile Mustafa Kemal Pafla 
beraber görülüyor.





Türkiye’nin eski “Musul

Vilayeti”ne, yani Kuzey

Irak’a bak›fl›nda çok

önemli bir pay tafl›yan

bölge gerçeklerinin ba-

fl›nda, kuflkusuz buradaki Türkmen soydafllar›-

m›z gelmektedir. Say›lar› 2 milyonu aflan, buna

karfl› geçmiflteki Irak rejimleri taraf›ndan ço¤u

zaman yok say›lan ve asimile edilmek istenen,

uluslararas› topluluk taraf›ndan da garip bir fle-

kilde gözard› edilen Türkmenlerin güvenli¤i,

huzuru ve refah›, Türkiye aç›s›ndan hem ahla-

ki hem de politik bir sorumluluktur. 
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Türkiye’nin bu konuda izlemesi gereken stratejiyi ve politi-

kalar› incelemeden önce, genel olarak Türkmenleri tan›mak ge-

rekir.

Bin y›l› aflk›n bir süredir Irak’ta yaflayan Türkmenler köklü

bir geçmifle sahiptir. Osmanl›lar döneminde yönetimde oldukça

etkili olan Türkmenler, Irak halk›n›n e¤itimli ve ayd›n bir bölü-

münü oluflturmaktad›r. 

Türkmenlerin da¤l›k ve ova bölgeleri aras›ndaki co¤rafi ko-

numlar›, yaflad›klar› bölgelerin ço¤unlukla Kürt bölgeleri ile içi-

çe olmas›, bir yandan petrol zengini olan Kerkük’teki nüfus

a¤›rl›klar› ve di¤er yandan da Kerkük’ün ulafl›m aç›s›ndan stra-

tejik bir konuma sahip olmas›, Türkmenlerin siyasi istikrar› sa¤-

lamak için politik denklemlerde dengeleyici bir unsur olmalar›-

n› sa¤layabilir. 

Türkmenler Orta Asya’dan gelen bir Türk kavmidir. Türk-

men ad›n› MS 11. yüzy›ldan bu yana kullanm›fllard›r. Önce

Farsça olan “Türkmanend” kelimesi zaman içinde “Türkmen”e

dönüflmüfltür. Bu flekliyle de Fars tarihçisi olan Kalg›rdizi’nin

kitab›nda yer alm›flt›r. Ayr›ca Abu El-Faz›l El-Behk›y, “O¤uz”

anlam›na gelen Türk ifadesini tüm yaz›lar›nda kullanm›flt›r. 

Tarihçi Ebu Sait, Türkmenler’in, Selçuko¤ullar› Döne-

mi’nde Anadolu’yu fetheden Türklerin büyük bir nesli oldu¤u-

nu yazar. Ona göre, Mezopotamya ve Horasan’da yerleflip ‹slam

diniyle flereflenen, daha sonra Anadolu, Irak ve Ortado¤u dev-

letlerine ak›mlar yapan Türkmenler, O¤uz Türkmenlerindendir.
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Türk boylar›n›n en büyü¤ü olan O¤uzlar, tarihte en büyük impa-

ratorluk say›lan Selçuklu ve Osmanl› ‹mparatorlu¤unu kurmufl-

lard›r.

Türkmen ad› hakk›nda birbirinden ayr› birçok görüfl ortaya

at›lm›flt›r. Tarihçi Ebu Fida’ya göre bu ad, Türkmenlerin ‹slam’›

kabul etmesinden sonra do¤mufltur. Türkmenlerin bu ad› alma-

s›n›n nedeni, Horasan ve Mezopotamya Türklerinin Müslüman

olduktan sonra “tercüman” diye adland›r›lmalar›d›r. Çünkü bu

cemaat, Arap fatihleriyle Müslüman olmayan Türkler aras›nda

tercüman olarak görev yapm›flt›r. Bu ünvan zamanla de¤ifltirile-

rek Türkmen olmufltur. Bir di¤er görüfl ise “Türkmen” kelimesi-

nin, “Türk” ve “iman” kelimelerinin birleflmesiyle do¤an ve

“‹manl› Türk” anlam›na gelen bir ifadenin k›salt›lm›fl hali oldu-

¤udur. 

Tarihçi Derbülü, “O¤uzhan’a mensup olan baz› oymaklar

Horasan’›n bat›s›na göç ederek orada yerleflti ve babalar› döne-

minden kalan sert fliveyi kulland›klar›ndan dolay› Horasan halk›

taraf›ndan Türk’e benzer ad›n› ald›lar” demektedir. Rus Partold

da bu konuda, “Türkmen ad› asl› meçhul olan bir kelimedir. ‹lk

defa MS 10. yüzy›la ait olan kitaplarda kullan›lmaya bafllanm›fl-

t›r” demektedir. Tarihçi Dr. Faruk Somer’e ait bir görüfl de, MS

10. yüzy›lda ‹slam devletleri ile ticari iliflkiler sonucu Müslü-

man olan O¤uz oymaklar›n›n ço¤una Türkmen ad› verildi¤idir.

Bu ad gelifltirilerek iki ça¤dan sonra O¤uz ad› yerine kullan›l-

m›flt›r. Türk tarihçisi Y›lmaz Öztuna’ya göre ise, Müslümanlar
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“Türkmen” ad›n› Müslüman O¤uz Türklerine vermifllerdir. Ay-

r›ca bu kelime MS 11. yüzy›lda O¤uz ad›n›n efl anlam› olarak

göçebe O¤uz kabilelerine de verilmifltir. 

K›sacas› Türkmen kelimesinin Türklerin ‹slamiyeti kabul

etmelerinden sonra O¤uz boylar›na verilen bir isim oldu¤u ko-

nusunda pek çok tarihçi hemfikirdir. Bu kelimenin Müslüman

Türkleri ifade etmek için kullan›lmas›, Kuzey Irakl› Türkler ile

Anadolulu Türkler aras›nda hiçbir fark olmad›¤›n› gösteren

önemli bir gerçektir. 

IIrraakk’’ttaa  TTüürrkkmmeennlleerriinn  TTaarriihhii  KKöökkeennii

Türkmenler Irak’a büyük topluluklar halinde hicret etmifl-

lerdir. Bu hicret Horasan’a vali olarak gelen “Übeydullah Bin

Ziyat” döneminde -yani hicri 54 y›l›nda- gerçekleflmifltir. Übey-

dullah Türkmenlerden 2000 okçu ve savaflç› seçip Irak’a gönde-

rerek Basra’da yerleflmelerini sa¤lam›flt›r. Bu savaflç›lar› da

Übeydullah, Basra’daki Irak liman›na yap›lan d›fl sald›r›lar ve

Yemen’de isyan eden oymaklar› bast›rmak amaçlar› ile kullan-

m›flt›r. Ayr›ca bu Türkmenler, Araplarla kar›fl›p Kuran-› Ke-

rim’in dili olan Arapça’y› ö¤renmifl ve Allah’›n r›zas› için ‹slam

düflmanlar› ile savaflmaya bafllam›fllard›r. Yaz›l› belgeler, Übey-

dullah Bin Ziyat’›n, Türkmenleri askeri yerlere girip Basra’daki

Irak liman›n› kurmak ve iç isyan›n› bast›rmak gibi ifllerinde kul-

lanan ilk Arap önder olarak belirtirler. 
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Böylece Irak’a Türkmen hicreti askeri nedenlerden dolay›

devam etmifltir. Daha sonra Irak’ta yerleflip ticaret, sanayi, zira-

at ve siyaset gibi de¤iflik ifllerde çal›flm›fllard›r. ‹fllerinde emanet

ehli ve dürüst olan Türkmenler, Emevi Devleti’nin ilgisini çekip

büyük bir k›sm› orduda önemli görevlere gelmifltir. Bu sayede

de Türkmenler, Emevi Dönemi’nden bu yana Irak ve Arap tari-

hinde önemli bir rol alm›flt›r. Abbasi Dönemi’nde de bu etkinlik-

leri sürmüfltür. Böylece Türkmenler birbirini takip eden dalgalar

fleklinde Irak’a girip Abbasilerin çat›s› alt›nda Araplarla kaynafl-

m›fllard›r. Hicri 145 y›l›nda Halife Ebu Cafer El-Mansur, Ba¤dat

flehrini yap›p devletine baflkent olarak tan›d›ktan sonra, Türk-

menlere de özel konut yerleri tahsis etmifltir. 

Bu gerçekler, Osmanl› fetihlerinden as›rlar önce de Irak’ta

önemli bir Türkmen varl›¤› bulundu¤unu göstermektedir. Böl-

genin Osmanl› idaresine girmesinden sonra ise Türkmen nüfusu

ve etkinli¤i daha da artm›flt›r. Osmanl› seferi ile çok say›da O¤uz

Türkü Irak’a girmifl ve yerleflmifltir. 1638 y›l›nda IV. Murat’›n

Ba¤dat seferinin ard›ndan kent, Emevi idaresinden ç›kar›lm›fl ve

Osmanl›’ya sad›k olan Türkmenler buraya yerlefltirilmifltir. Yeni

gelen Türkler ve eskiden burada olan Türklerle ayn› yerde yer-

leflip kaynaflm›fllar ve böylece Irak’ta tek bir Türkmen etnik gru-

bu oluflmufltur.

Türkmenlerin bölgedeki Araplar ve Kürtlerle olan iliflkileri

de hemen her zaman dostane ve bar›flç›l olmufltur. Hepsi de or-

tak bir Müslüman kimli¤inde birleflen bu üç halk, Osmanl› yö-
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netiminde geçen as›rlar boyunca bar›fl ve huzur içinde yaflam›fl-

t›r. Bölgede huzursuzluklar, çat›flmalar ve bask›lar ise, Osmanl›

yönetiminin y›k›lmas›n›n ard›ndan bafllam›flt›r. 

IIrraakk’’ttaa  TTüürrkkmmeennlleerriinn  DDuurruummuu

Osmanl›’n›n Musul vilayetinin ‹ngiltere taraf›ndan haks›z

bir biçimde Türkiye’den al›nmas›, Türkmenlerin Anadolu’dan

kopmalar›yla sonuçlanm›flt›r. Bunun sonucunda giderek daha

fazla Arap milliyetçili¤i temelinde tan›mlanan bir ülkede az›nl›k

durumuna düflmüfllerdir.  

Türkmenlere karfl› Irak devletinin tavr› zaman içinde de¤i-

flikli¤e u¤ram›fl ve istikrars›z bir seyir izlemifltir. 1925’te ilan

edilen anayasada hiçbir etnik gruptan söz edilmedi¤i gibi Türk-

menlerden de söz edilmemifltir. Ancak 1932’de Irak devletinin

‹ngiliz mandas›ndan ç›karak ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤› günlerde

Irak’›n Milletler Cemiyeti’ne verdi¤i beyannamede; Irak Türk-

menlerinin haklar›n›n korunaca¤›, varl›klar›n›n tan›naca¤›, ken-

di dillerinde e¤itim yapmalar›na izin verilece¤i, Türk dilinin

Türk bölgelerinde resmi dil olmas›n›n ötesinde, bu bölgelerde

görev yapacak memurlar›n mümkün oldu¤unca Türk kökenli

olaca¤› konular›nda güvenceler verilmifltir. Çeflitli de¤ifliklikler

geçiren bu anayasa, krall›k rejiminin y›k›lmas› ve cumhuriyetin

kurulmas› ile yerini 1958 Anayasas›’na b›rakm›flt›r. Yeni anaya-

sa Irak’› bir yandan Arap anavatan›n›n bir parças›, di¤er yandan
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ise Araplar›n ve Kürtlerin vatan› olarak gösterirken anayasada

Türkmenlerden söz edilmemifltir. 

Irak’ta 1925 y›l›nda ç›kan ilk anayasa Kürtçe, Arapça ve

Türkçe olarak bas›lm›flt›r. 1950 y›l›nda hükümet, okullarda

Türkçe dilinin kullan›lmas›n› azaltmaya bafllam›flt›r. Daha sonra

24 Ocak 1970 tarihinde resmi bir kanunla ilkokulda Türkçe e¤i-

tim yapma karar› ald›ktan bir y›l sonra ayn› hükümet, ayn› kara-

r› yok say›p okullar› kapatarak Türkçe ile e¤itim yapmay› yasak-

lam›flt›r. 

Bilim Araflt›rma Vakf›

Türkmenler,
Kerkük'te nüfus
aç›s›ndan önemli
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Ortado¤u as›rlar boyu devam eden bir istikrar, bar›fl ve huzur dö-
nemi yaflam›flt›r. Bölgede huzursuzluklar, çat›flmalar ve bask›lar ise,
Osmanl› yönetiminin y›k›lmas›n›n ard›ndan bafllam›flt›r. Dünya bas›-
n›n›n en önde gelen gazete ve dergilerinde de bu gerçe¤i do¤ru-
layan haberlere rastlamak mümkündür.
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Türkmenlerin en kötü dönemi ise, Irak halk›n›n di¤er unsur-

lar› için de son derece korkunç bir devir olan Baas iktidar›d›r.

Saddam Hüseyin’in kanl› rejimi ile özdeflleflen bu iktidar boyun-

ca Türkmenler büyük bask›lara maruz kalm›flt›r. Baz› liderler tu-

tuklan›p yarg›lanm›fl ya da suni yarg›larla hapiste yatm›fllard›r.

Irak hükümeti devaml› olarak Türkmen nüfusunu azaltmaya ça-

l›flm›flt›r. Dolay›s›yla flimdiye kadar Türkmen nüfusunu tespit

eden tarafs›z bir say›m yap›lmam›flt›r. 1957 y›l›nda yap›l›p so-

nuçlar› 1959’da aç›klanan say›mda Irak’taki Türkmenlerin say›-

s› yaklafl›k 567.000 kifli olarak tespit edilmifltir. Bu, tüm Irak nü-

fusunun yaklafl›k %10’unu oluflturmaktad›r. Ama Irak Hüküme-

ti her türlü yolu deneyerek bu gerçe¤i saklamaya çal›flm›flt›r. 

NNüüffuuss  YYaapp››llaannmmaass››  

Bugüne kadar Irak’ta yay›nlanan bütün istatistiki bilgiler,

Ba¤dat’taki bask›c› rejimin asimilasyonist tutumu gere¤ince

gerçek d›fl› rakamlardan meydana gelmifl ve Irak’ta yaflayan

Türkler %2’lik bir oranla gösterilmifltir. Dolay›s›yla yabanc›

araflt›rmac›lar yay›nlad›klar› eserlerinde ve özellikle ansiklope-

dilerinde hep bu yan›lt›c› kaynaklara dayanm›fllard›r. ‹flin en il-

ginç yan› ise Türkmen nüfusu üzerindeki hesaplar›n ustaca ya-

p›lmam›fl olmas›d›r. Irak Planlama Bakanl›¤›’n›n yay›nlam›fl ol-

du¤u bilgiler ›fl›¤›nda, yönetimin iddialar›n› basit bir matematik-

sel hesapla çürütmek mümkündür. Irak Türkmen Cephesi’nin

bir yay›n›nda bu konuda flunlar yaz›l›d›r:
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1981 y›l› istatistik tahminlerine göre 1.227.025 nüfuslu Musul,

402.067 nüfuslu Selahattin, 567.957 nüfuslu Kerkük, 637.778

nüfuslu Diyala ve 632.252 nüfuslu Erbil gibi Türkmenlerin bu-

lundu¤u vilayetlerin nüfus toplam› 3.467.269’dur. Ayn› tah-

minlere göre Irak’›n toplam nüfusu 13.669.689’dur. Irak’ta ya-

y›nlanan kaynaklarca Türk nüfusun %2’lik bir nispet etti¤i id-

dia edildi¤ine göre, bölgede bulunan 3.467.269 nüfusun sade-

ce 273.393’ü Türktür ki, bu da bölgeye göre %7.88’lik bir

oran demektir. Yani Irak’›n Türklerle meskun vilayetlerinde

“her 100 kifliden ancak 8’i Türk’tür” anlam›na gelir. Ancak

bölge gezildi¤i zaman bu rakam›n gerçeklerden ne kadar uzak

oldu¤u hemen göze çarpmaktad›r. Hatta baz› vilayetlerde bu-

nun tersini iddia etmek daha do¤ru ve daha mant›kl› olur. Ay-

r›ca 1960’a kadar Kerkük nüfusunun %95’inin Türk oldu¤u

bilinmektedir. Ancak daha sonra güdülen Araplaflt›rma politi-
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kas› nedeniyle on binlerce Arap ailesi Kerkük’e yerlefltirilmifl-

tir. Bunun yan›s›ra Kürtlerle meskun civar illerdeki köylerin

y›kt›r›lmas›, Kürtlerin de Kerkük’e göç etmelerine neden ol-

mufltur. Dolay›s›yla 1980’li y›llarda Kerkük’teki ezici Türk yo-

¤unlu¤u zedelenmifl ve %95’lik oran %75’e düflürülmüfltür. 

1957 Krall›k Dönemi’nde yap›lan say›mda Irak’ta 500.000

Türkmenin yaflad›¤› belirtilmifl ve 1959’da yay›nlanan say›m

verileri, say›lar›n›n 567.000 oldu¤unu göstermifltir. Irak’taki

y›ll›k nüfus art›fl h›z›, yap›lan hesaplamalara göre %3.296’d›r.

1959 y›l›n› baz alarak bu verilere göre 1994 y›l›nda Irak’ta ya-

flayan Türkmen say›s› ise: n P1 = P0 ( 1+t) 35 P1 = 567.000

(1+0.03296) P1 = 1.764.029 olarak bulunur, bu da Irak’›n id-

dialar›n› baflka bir yöntemle çürütmektedir. Dolay›s›yla,

Irak’ta gelmifl-geçmifl iktidarlar ve özellikle Saddam Hüse-

yin’in bask›c› rejimi her ne kadar Türk nüfusunu gizlemifl ve az

göstermifl olsa bile, Kerkük, Erbil, Musul vilayetleri, Selahat-

tin ile Diyala’n›n ilçe ve köyleri ile Ba¤dat’ta yaflayan 300.000

civar›ndaki Türkmen nüfusunun en düflük rakamla iki milyo-

nun üzerinde oldu¤unu ispatlamaktad›r.13

TTüürrkkmmeennlleerriinn  YYeerrlleeflfliimm  BBööllggeelleerrii

Irak’ta bin y›l› aflk›n bir zamandan beri varl›k gösteren

Türkmenler, ülkenin kuzey ve orta bölgesinde yaflamaktad›rlar.

Türkmenler günümüzde Musul, Erbil, Kerkük, Diyala ve Sela-

hattin illerinin s›n›rlar› ile baflkent Ba¤dat’›n birkaç mahallesin-
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de de bir flerit boyunca yay›lm›fl bulunmaktad›rlar. 

‹ngiliz ‹htilali s›ras›nda Erbil’in siyasi valisi olan W. R. Hay,

bölge hakk›nda yazd›¤› bir kitapta flöyle demektedir: “Belli bir

flerit üzerinde baz› flehirler vard›r. Bu flehirlerde yerleflik va-

tandafllar Türkçe konuflurlar. Bu flerit, ço¤unlu¤u Kürt olan

bölgeyle ço¤unlu¤u Arap olan bölgeyi birbirinden ay›r›r. Ker-

kük, Türklerin yo¤un oldu¤u merkezdir. I. Dünya Savafl›’ndan

önce nüfusu 30.000 idi. fiehrin etraf›nda da Türkçe konuflulan

birçok köy vard›r.”14

Türkmenlerin yerleflti¤i bölgeler Irak’›n kuzeyinin da¤l›k

alanlar› ile orta ve güney bölgeleri aras›ndad›r. Türkmenlerin ya-

flad›klar› bölge, kuzey do¤udan güney bat›ya kadar bir flerit flek-

linde Irak’›n kuzey bat›s›ndaki Telafer’den güney do¤usundaki

Mendili’ye kadar uzanmaktad›r. En önemli bölgeler de flunlar-

d›r: 

1- Kerkük: Kerkük flehri, Türkmenlerin en önemli yerle-

flim yeri olmas›n›n yan›s›ra onlar›n sembolü durumundad›r.

Dünyan›n en önemli ansiklopedik kaynaklar›n›n bafl›nda gelen

Encyclopedia Britannica, Kerkük’ü tarif ederken “flehrin nüfusu

Türkmen, Arap ve Kürt soyundan insanlardan oluflur” demekte,

yani Türkmenlerin en önemli etnik grup oldu¤unu kabul etmek-

tedir. 

Kerkük tarihte ‘Kerhini’ ve ‘Kerhine’ adlar›yla da an›lm›fl-

t›r. ‹slam tarihine de Hicret’in 5. yüzy›l›nda girmifltir. ‘Kerkük”

ad› ise Türkmenlerin Irak’ta kurdu¤u Karakoyunlu Devleti dö-
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neminde, baflka bir deyiflle Hic-

ret’in 7. yüzy›l›nda tan›nm›flt›r.

2- Erbil: Erbil flehri

Türkmenlerin eski yerleflim

merkezlerinden biridir.

Irak’›n kuzeyinde bulunan

Erbil, kuzeyden Türkiye ve

do¤udan da ‹ran ile s›n›rl›-

d›r. Erbil flehri alt›n ça¤›n›

1190-1223 y›llar› aras›nda

Sultan Muzafferettin Kukeb-

ri döneminde yaflam›flt›r.

1438 y›l›nda da Türkmenle-

rin kurdu¤u Karakoyunlu

Devleti’nin yönetimine gir-

mifltir. Türkmenler say› ola-

rak Erbil’de ço¤unlukta ol-

malar›na ra¤men flehrin etra-

f›ndaki Kürt köylerinden göç-

ler nedeniyle zamanla

ikinci duruma düflmüfller-

dir. 

3- Selahattin: 1976

y›l›na kadar kentte Türk-

menlerin varl›¤›n›n bulun-
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mad›¤› söylenmektedir. Ancak

Kerkük flehrinden Tuz Hurmatu

ve El-Beyyat köyleri, 1976’da

kurulan Selahattin kentine

idari olarak dahil edilmifltir.

fiu anda Türkmenler, Tuz

Hurmatu ve El-Beyyat köy-

lerinde yaflamaktad›rlar.

4- Musul: Irak’ta ikin-

ci büyük kent say›lan Mu-

sul, önemli merkezlerden

biridir. Musul da bir Arap

ve Irak Türk flehridir. Nine-

va olarak da bilinen do¤u Musul’da

250 bin Irak Türkü yaflamaktad›r.

Türkmenler, Türkiye’den 70 km

uzakl›kta olan Musul’da kuzey ve

kuzey bat›ya uzanan hatta, Telafer’in

Irak'›n kuzeyinde
bulunan Erbil
flehrinden çeflitli
görüntüler



Musul'dan çeflitli görüntüler



do¤usundan ve Sincar’›n güneyinden bafllayarak yerleflmifller-

dir. Musul’un merkezi ve çevresinde yaklafl›k 70 köyün bulun-

mas›n›n yan›s›ra, bölgede ‘fiebekler’ olarak bilinen 50 köy daha

yer almaktad›r. 

5- Telafer: Türkiye’de genelde ismi az duyulan, az bilinen

Telafer, asl›nda Türkmenler için çok önemlidir. Telafer’in nüfu-

su neredeyse tamamen Türkmenlerden oluflur. 300.000 Türkme-

nin yaflad›¤› Telafer, Musul iline aittir ve dünyan›n en büyük il-

çelerinden biridir. %92’si Türk olan ve 200’den fazla köyü bu-

lunan Telafer, Musul’dan 70 km uzakl›ktad›r. Telafer’de, El-Be-

yat, Alabay, Seyitler, ‹lhanl›lar, Muratl›, fieyhler, Babalar, Çu-

laklar, Çelebiler gibi önemli Türkmen afliretleri bulunmaktad›r.

1947 istatistiklerine göre Irak Türklerinin %54’ünün kentli

olduklar› ortaya konulmufltur. Bu da bize Irak Türklerinin

Irak’›n en ayd›n kesimini oluflturdu¤unu gösterir. Kerkük, Mu-

sul, Erbil, Alt›n Köprü, Hanekin ve Ba¤dat gibi yerlerde yafla-

yan baz› Türkmenler, ticaret ve küçük sanatlarla meflgul olup,

baz›lar› çeflitli ticarethaneler açm›flt›r. Baz›lar› çinicilik, nakkafl-

l›k, hattatl›k, terzilik, marangozluk gibi yayg›n mesleki alanlar-

da çal›flm›fllard›r. Irak Türkleri gerek Osmanl› döneminde gerek-

se daha sonra gelen yönetimler zaman›nda da memuriyet görev-

lerinde bulunmufllard›r. Irak Türklerinin çal›flan nüfusunun ço-

¤unu memurlar oluflturmaktad›r. Ancak 1980’den sonra, özellik-

le de 1991’den sonra memur Türkmenlerin ço¤u, görevlerinden

uzaklaflt›r›lm›flt›r. 

Bilim Araflt›rma Vakf›
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SSaaddddaamm  RReejjiimmiinniinn  TTüürrkkmmeennlleerree
UUyygguullaadd››¤¤››  BBaasskk››  vvee  ZZuullüümm

Irak genelinde 1920 y›l›ndan günümüze kadar Türkmenleri

asimile etmek ve bölgelerini Araplaflt›rmak amac›yla (hatta kimi

zaman da Kürtlefltirmek) çeflitli yöntemlere baflvurulmufltur.

Aç›k yerlerde Türkçe konuflmay› yasaklamak ve hatta telefonda

kendi ailesiyle konuflanlar› cezaland›rmak gibi insan haklar›na

tamamen ayk›r› kararlar al›nm›fl ve uygulanm›flt›r. Yüzlerce

Türkmen köy ve kasabas› çeflitli bahanelerle y›k›lm›fl, Türkmen

halk› baflka yerlere göçe zorlanm›fl, Irak’›n güneyinde yüz bin-

lerce Arap’›n Türkmen bölgelerine yerleflmesi için kendilerine

karfl›l›ks›z teflvik primleri verilmifl ve arazi da¤›t›lm›flt›r.

Bu bask›c› politikalar, 1950’lerden itibaren Arap dünyas›n-

da giderek yükselen “Arap Sosyalizmi”nin Irak’taki yans›mala-

r›d›r. Bu ideolojinin en ac›mas›z temsilcisi olan Sadddam Hüse-

yin döneminde ise (1980-2003), Türkmenlere uygulanan bask›-

n›n dozu daha da artm›flt›r. Bu bask›lar›n baz› örnekleri flöyle s›-

ralayabiliriz:15

* Birçok yerleflim yerinin Türkçe olan adlar› Arapçayla de-

¤ifltirilmifltir.

* Hamzal›, Beflir, Yayç› Kümbetler, Karahasan, Sar›tepe,

Topuzova, Yahyaova ve onlarca Türkmen köy ve yerleflim yeri

y›k›lm›flt›r. 

* Devrim Komuta Konseyi’nin 29 Ocak 1976 tarih ve 41
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no’lu karar› ile Kerkük

ilinin ad› Al-Tamim ola-

rak de¤ifltirilmifl ve en

büyük ilçesi olan Tuz-

hurmatu, Saddam’›n do-

¤um yeri olan Tikrit’e

ba¤lanm›flt›r.

* 20 Ekim 1981’de

1391 no’lu karar ile

Türkmenlerin Güney il-

lerine tehcir edilmeleri

kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu

karar son aylarda Ker-

kük’te yeniden uygulanmaya

konulmufltur. 

* 27.09.1984 tarihinde

1081 no’lu karar ile Türkmen-

lerin arazilerinin istimlak edi-

lerek güneyden getirilen Arap-

lara da¤›t›lmas› sa¤lanm›flt›r.

* Yine ayn› konseyin 8

Nisan 1984 tarih ve 418 sa-

y›l› karar› ve 11 Eylül 1989

tarih ve 434 say›l› karar› ile

Kerkük’te Türkmenlerin
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gayrimenkul sat›n almalar› yasaklanm›flt›r.

* Binlerce Türkmen, Irak yönetiminin insanl›k d›fl› uygula-

malar›n›n kurban› olmufltur. Bir o kadar› da kay›pt›r.

* Irak yönetiminin ›rkç› ve insanl›k d›fl› uygulamalar›n›n en

aç›k örne¤i, Saddam kuvvetlerinin 31.08.1996’da KDP’nin da-

veti üzerine Erbil’e yapt›¤› bask›n s›ras›nda yaflanm›flt›r. Irak

kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin, Türkmen okullar›na, kültür

merkezlerine düzenledi¤i bask›nlar s›ras›nda 34 Türkmen öldü-

rülmüfl veya tutuklanm›flt›r. Tutuklular›n ak›beti hakk›nda bugü-

ne kadar aileleri ve Türkmen cephesi sa¤l›kl› bir bilgi elde ede-

memifltir. Konu, BM ‹nsan Haklar› Komisyonu’nun (A/51/496/

add.18 Kas›m 1996) raporunda tescil edilmifltir.

Ülkede Türkmen varl›¤›n› yok etmek için uygulanan yo¤un

asimilasyon politikalar› son zamanlarda etnik temizlik boyutuna

varm›flt›r. Kerkük’ten uzaklaflt›r›lan Türkmenlerin say›s› 2002

y›l›nda 1000 aileyi aflm›flt›r. Bunlar›n yerine Arap aileler yerlefl-

tirilmifltir. Türkmenleri göç ettirme ve yerlerine Araplar› yerlefl-

tirme politikas› çok eski bir politikad›r ve Irak yönetimi taraf›n-

dan y›llarca sistematik olarak yürütülmüfltür. 

Türkmenleri hedef alan di¤er uygulamalar›n bafll›calar›n›

s›ralamak gerekirse:

* Türkmenlerin kendi dilleri ile e¤itim yapmalar› yasaklan-

m›flt›r.

* Resmi dairelerde bile aralar›nda ana dilleri ile konuflma-

lar› yasakt›r.
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* Türkmenlere gayrimenkul al›m-sat›m› yasaklanm›flt›r.

* Her türlü ticari arac›n al›m-sat›m› yasaklanm›flt›r.

* Mahalle, köy ve flehirlerin Türkçe adlar› de¤ifltirilmifltir.

* Kerkük baflta olmak üzere Türkmenlere ait verimli tar›m

arazileri yönetim taraf›ndan istila edilerek yönetime yak›n kifli-

lere da¤›t›lm›flt›r.

* Türkmen bölgelerinde, camilerde Türkmence vaaz ve hut-

be verilmesi yasaklanm›flt›r. Dini tören ve toplant›lar bütün

Türkmen bölgelerinde yasakland›¤› gibi, Irak’›n genelinde de

yasaklanm›flt›r.

* Türkmenleri göç ettirme politikas› vahflice uygulanm›flt›r.

Bilim Araflt›rma Vakf›
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1950’lerden itibaren Arap dünyas›nda giderek yükselen “Arap Sosyaliz-
mi”nin Irak’ta da yans›malar›n› görmek mümkündür. Bu ideolojinin en ac›-
mas›z temsilcisi olan Saddam Hüseyin döneminde ise (1980-2003), Türk-
menlere uygulanan bask›n›n dozu daha da artm›flt›r. Ayr›ca Saddam
Hüseyin, Sünni bir aileden gelmifl olmas›na ra¤men Irak'taki Sünnilere
karfl› da fliddetli bir bask› ve zulüm politikas› izlemifltir. 



Göç ettirilen Türkmenlere hiçbir tazminat ödenmedi¤i gibi, gön-

derildikleri yerlerde kendilerine kalacak yer dahi gösterilmemifl-

tir. Mülklerine yerlefltirilen Araplara her türlü mali destek sa¤-

lanm›fl, arazi ve konut tahsis edilmifltir. “Arap Sosyalizmi” gö-

züyle dünyaya bakan Ba¤dat’taki otoriter Saddam rejiminin bu

politikas›nda, kardefl halklar olan Türkmenler ve Araplar aras›n-

da husumet oluflturmak gibi sinsi bir amaç da vard›r. 

* Kuzeyde güvenli bölgeye göç ettirilen Türkmenler de son

derece zor flartlar alt›nda yaflam›flt›r. Aileler, can güvenli¤i ve

bar›nabilecekleri bir yer bulabilmek ümidi ile yasad›fl› yollardan
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Irak genelinde 1920 y›l›ndan günümüze kadar Türkmenleri asimile etmek
ve bölgelerini Araplaflt›rmak amac›yla (hatta kimi zaman da Kürtlefltirmek)
çeflitli yöntemlere baflvurulmufltur. Osmanl› Devleti'nin bölgeden çekilmek
zorunda kalmas›ndan sonra Türkmenler, sistemli bir flekilde katliamlara
maruz kalm›fllard›r. 
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s›¤›nmac› kabul eden ülkelere gitmek için teflebbüs etmek zo-

runda kalm›flt›r. Bu tür teflebbüsler sonucunda birçok Türkmen

hayat›n› kaybetmifltir. Örne¤in 1997 y›l›nda üç münferit hadise-

de onlarca Türkmen, Ege sular›n› geçmeye çal›fl›rken bo¤ularak

can vermifltir.

* Ekim 1997’de yeni bir nüfus say›m› yap›lm›flt›r. Irak yö-

netimi ve güvenlik birimleri, Türkmenler aras›nda, “kendilerini

Türkmen yazd›ranlar›n ellerinden her türlü vatandafll›k haklar›

al›narak sürgün edilecekleri” flayias›n› yaym›fllard›r. Halk korku-

tulmufltur. Ayr›ca, haz›rlanan formlarda da Türkmen toplumu in-

kar edilmifltir. Bu nedenle birçok Türkmen, can ve mal güvenli¤i

nedeni ile kay›tlara kendini Arap olarak yazd›rmak zorunda kal-

m›flt›r. Saddam yönetimi, bask›larla elde etti¤i bu sonucu gerçek

kabul ederek ülkede Türkmen toplumunun yaflamad›¤›n› veya

çok az say›da oldu¤unu iddia etmifltir. Yukar›da anlat›lan bask›-

lar›n önemli bir k›sm› BM ‹nsan Haklar› raporlar›nda da yer al-

m›flt›r.16

YYeennii  YYöönneettiimm  NNaass››ll  OOllmmaall››??

Irak halk›na 30 y›l› aflk›n bir süredir ac› çektiren ac›mas›z

Baas diktatörlü¤ünün 2003 Nisan›’nda ABD müdahalesi ile y›-

k›lmas›, Irak için yeni bir gelece¤in bafllang›c›d›r. Ama bu gele-

cekte ülkedeki tüm etnik ve dini gruplar›n haklar›na sayg› gös-

terilmesi zorunludur. Irak, ancak bu takdirde bar›fl ve huzura ka-

vuflabilir. 

Bilim Araflt›rma Vakf›
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Türkmenlerin de dile¤i, demokratik, özgür ve güvenli bir

Irak’ta yaflamakt›r. Bunun için gerekli olan düzenlemeler, kendi-

leri taraf›ndan flöyle s›ralanmaktad›r: 17

� Siyasal sistem; demokratik parlamenter rejim olmal›-

d›r. Yönetim tarz›, temsili demokrasiye dayanan cumhuriyet ol-

mal›d›r. Bu yolla, parlamenter rejim arac›l›¤›yla Irak Demokra-

tik Cumhuriyeti’ni oluflturan topluluklar›n yönetimde nüfus

oranlar›na göre adil bir flekilde söz sahibi olmalar›yla gerçeklefl-

tirilebilir. 

� Irak’›n resmi dili, Irak halk›n›n ço¤unlu¤unu oluflturan

üç toplulu¤a ait dillerdir. 
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� Yasama organ›; serbest, eflit, genel ve gizli oy, aç›k sa-

y›m döküm esaslar›na göre, ba¤›ms›z yarg› denetimi ve gözeti-

mi alt›nda, mevcut topluluklar›n nüfus oran›na göre temsilini

esas alan bir biçimde oluflturulmal›d›r. Topluluklar kendi temsil-

cilerini do¤rudan seçebilme hak ve yetkisine sahip olmal›d›r. 

� Yürütme organ›; parlamenter sistemin mant›¤›na uy-

gun olarak cumhurbaflkan› ve bakanlar kurulundan oluflur. 

� Cumhurbaflkan›, yasama organ› taraf›ndan nitelikli bir

ço¤unluk (üçte iki oran gibi) taraf›ndan seçilmelidir. 

� Bakanlar kurulunda, bakanlar›n da¤›l›m›nda topluluk-

lar›n nüfusuna göre temsili esas al›nmal›d›r. 

� Baflbakan en fazla nüfusa sahip topluluk vekilleri ara-

s›ndan Cumhurbaflkan›nca atanmal›d›r. Nüfusa göre en fazla oya

sahip ikinci ve üçüncü topluluk vekilleri aras›ndan mutlaka bi-

rer baflbakan yard›mc›s› seçilmelidir. Topluluklara ait baflbakan

yard›mc›lar›, ilgili topluluk vekillerince kendi aralar›ndan belir-

lenmelidir. 

� Irak’›n yönetim biçimi; merkezi idare esas al›narak

yetkileri ve imkanlar› art›r›lm›fl mahalli idarelerden oluflur. Mer-

kezi idarenin taflra teflkilat›n› oluflturan illerin yönetiminde yö-

neticiler, topluluklar›n oranlar› esas al›narak seçimle iflbafl›na

gelmelidir. Mahalli idarelerin organlar› seçimle iflbafl›na gelme-

lidir. Mahalli idarelere bölgenin ihtiyaçlar›n› en iyi bir flekilde

ve ülke çap›ndaki standartlarla da uyum içerisinde olmak flart›y-

la gerçeklefltirilmesi için mali imkanlar tan›nmal›d›r. 

Bilim Araflt›rma Vakf›
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� Yarg› yetkisi; Irak halk› ad›na ba¤›ms›z ve tarafs›z

mahkemeler taraf›ndan yerine getirilir. Yüksek yarg› üyelerinin

belirlenip atanmas›nda, topluluklar›n nüfusa göre temsili esas

al›nmal›d›r. 

� Herkes kiflili¤ine ba¤l› dokunulmaz, devredilmez ve

vazgeçilmez haklara sahiptir. 

� Herkes dil, din, ›rk, mezhep, cinsiyet ve felsefi inanç

ve kanaat fark› gözetilmeksizin kanunlar›n uygulanmas› aç›s›n-

dan eflit haklara sahiptir.

� Topluluklar, kendi dilleriyle e¤itim ve resmi merciler

önünde kendilerini temsil ve savunma hakk›na sahiptir. 

� Topluluklar, kendi dilleriyle kültürel etkinliklerde bu-

lunma, sözlü ve yaz›l› yay›n yapma hakk›na sahiptir. 

� Fertler, inanç ve ibadet hürriyetine sahiptir. ‹nanc›ndan

dolay› kimse k›nanamaz ve cezaland›r›lamaz. 

� Herkes mülkiyet ve miras hakk›na sahiptir. Mülkiyet

hakk›na iliflkin getirilecek olan s›n›rlamalar, kamu yarar› amaç-

l› olmal›d›r. Kamulaflt›rman›n yap›lmas› zorunlu hallerde, ka-

nunla belirtilen flartlara uyularak gerçek bedelinin ödenmesi

esast›r. Mülkiyet hakk›n› ihlal eden devlet kaynakl› geçmiflteki

uygulamalar ortadan kald›r›lmal›d›r. Kamulaflt›rma ifllemlerin-

de, topluluklar›n demografik yap›s›n› bozmay› amaçlayan uygu-

lamalar yap›lamaz. 

� Irak Cumhuriyeti Silahl› Kuvvetleri ve Kolluk Güçle-

ri’nin oluflumu ve yap›lanmas›nda topluluklar›n nüfusuna göre
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temsili esas al›nacakt›r. Mahalli bazdaki mevcut silahl› unsurla-

r›n varl›¤›na son verilecektir. 

�Irak Cumhuriyeti uluslararas› hukukun gereklerine uyma-

y› ve anlaflmalar› iç hukukunda uygulamay› kabul ve taahhüt eder.

� Türkmen toplumunun büyük ço¤unlu¤unun temsilcisi

olan Irak Türkmen Cephesi, yukar›da aç›klanan ve özetinde

Irak’ta yaflayan bütün toplumlar›n ve insanlar›n her türlü (siyasi,

idari, sosyal, ekonomik, kültürel vb.) haklar›n›n anayasal güven-

ce alt›na al›nd›¤› toprak bütünlü¤ü ve siyasi birli¤i korunmufl bir

Irak’›n oluflturulmas› kararl›l›¤›ndad›r. 

Bilim Araflt›rma Vakf›
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Ac›mas›z Baas diktatörlü¤ününy›k›lmas›, 
Irak için yeni bir gelece¤in bafllang›c›d›r. Ama bu gelecekte ülkedeki
tüm etnik ve dini gruplar›n haklar›na sayg› gösterilmesi zorunludur.
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IIrraakk  TTüürrkkmmeenn  CCeepphheessii

Türkmenlerin siyasi hareket ya da partileri, 1970’li y›llar›n

sonunda ortaya ç›km›flt›r. Genel olarak bak›ld›¤›nda Kuzeyde

Kürtler ile Orta ve Güney Irak’taki fiiilerde oldu¤u gibi Ba¤dat

yönetimlerine karfl› muhalefet, Türkmenler aras›nda rastlanan

bir olgu de¤ildir. Ancak ülkede giderek artan gerilim, Türkmen-

lerin de kendi haklar›n› korumak için birlikte hareket etmeleri

ihtiyac›n› do¤urmufltur. Bugün Türkmen mücadelesinin bayra¤›,

Irak Türkmen Cephesi taraf›ndan tafl›nmaktad›r. 

24 Nisan 1995’te kurulan ve Türkmenlere ait parti ve kuru-

lufllar› birlefltirmeye çal›flan Irak Türkmen Cephesi, Irak Milli

Türkmen Partisi, Türkmen Partisi ve Türkmen Birlik Hareke-

ti’nin biraraya gelmesiyle kurulmufltur. ITC’nin hedefleri, Irak

Türkmen halk› ve di¤er halklar›n Irak’›n toprak bütünlü¤ü çer-

çevesinde meflru haklar›na kavuflmas›, Irak’ta insan haklar› ve

özgürlükleri gözeten demokratik ve çok sesli bir rejimin kurul-

mas›, Irak’ta yaflayan tüm etnik grup, din ve mezhepteki halkla-

ra eflit bir biçimde muamele edilmesi ve siyasi-idari yap›n›n eflit-

lik esaslar›na göre yap›land›r›lmas›d›r. Erbil’de kurulan cephe

ilk kurultay›n› 4-7 Ekim 1997’de, ikinci kurultay›n› da 20-22

Kas›m 2002’de gerçeklefltirmifltir. ITC’nin Baflkan› Sanan Ah-

met A¤a’d›r. ITC’nin kurulufllar› ise flunlard›r:

1- Türkmen fiuras›: fiura’ya, fiura sekreterli¤i, denetleme ve

disiplin kurullar› ba¤l›d›r.
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2- Yürütme Konseyi: ITC Baflkan› ve alt› üyeden oluflan

konsey fiura taraf›ndan seçilir.

3- ITC daireleri: Siyasi ve D›fl ‹liflkiler Dairesi, Güvenlik

Dairesi, Enformasyon Dairesi, E¤itim ve Kültür Dairesi, Sa¤l›k

Sosyal ve Yard›m Kurulufllar› Dairesi, Araflt›rma ve Planlama

Dairesi’dir. 

ITC’ne ba¤l› Türkmen Birliklerinin genel müdürlü¤ü dene-

timinde olan birlikler de flunlard›r:

Türkmen Kad›nlar Birli¤i, Irak Türkmen Ögrenci Birli¤i,

Irak Türkmen Gençler Birli¤i, Göçmenler Birli¤i, Türkmen

Edebiyatç›lar Birli¤i, Türkmen Sanatç›lar Birli¤i, Türkmen Ta-

lebe Veliler Birli¤i, Türkmen fiehit Aileleri Birli¤i, Türkmen

Özürlüler Birli¤i, Türkmen Memurlar Birli¤i, Türkmen Tüccar-

lar Birli¤i, Türkmen Ögretmenler Birli¤i, Türkmen Meslekiler

Birli¤i, Türkmen Esnaflar Birli¤i.

~~  7755 ~~

Hz. Ali'nin türbesi Necef'te bulunuyor ve  bu mekan›, tüm müslüman-
lar mezhep ayr›m› olmaks›z›n, sayg› ve coflkuyla ziyaret ediyorlar.





Tüm dünyan›n bilmesi ge-

rekir ki, tüm bu örgütlen-

meleriyle Türkmenler,

Irak’a gerilim ve istikrar-

s›zl›k de¤il, aksine bar›fl,

huzur, kardefllik getirmek için çal›flmaktad›r-

lar. Türkmenlerin amac›; Irak’›n parçalanmas›,

etnik temelde bölünmesi de¤il, aksine Irak’›n

toprak bütünlü¤ünün korunmas›, farkl› etnik

ve dini gruplar aras›nda adalet ve hoflgörü te-

melinde bir iflbirli¤i kurulmas›d›r. Onlar Türki-

ye’den bu hakl› mücadelelerinde destek bekle-

mektedirler. Türkmenlerin vizyonu, kendileri

taraf›ndan flöyle ifade edilmektedir:



Türkmenlerin gözü tek hedefe kilitlidir: Türk-

menlerin varl›¤› ve haklar› anayasa teminat›na kavufl-

turulsun, toprak bütünlü¤ü korunan Irak’ta hukukun üs-

tünlü¤üne ve insan haklar›na sayg›l›, demokratik bir cum-

huriyet kurulsun, etnik ayr›m yap›lmaks›z›n bütün Irak

halk›na eflit haklar tan›ns›n, Arap ve Kürtlerin Türkmen-

leri asimile eylemlerine bir daha imkan vermeyecek ye-

ni düzenlemeler yap›ls›n, kaybedilmifl bilumum hak ve

hürriyetleri iade edilsin ve nihayet bütün bu düzenlemeler

Türkiye’nin de teminatç› (garantör) devlet olarak imzalayaca-

¤› bir anlaflma ile Birleflmifl Milletler’in kontrol ve takibine

emanet edilsin, ayr›ca Irak ile Türkiye ve di¤er komflu devlet-

ler aras›nda ikili üçlü teminat anlaflmalar› da aktedilsin ki tek-

rar kötüye dönüfl mümkün olmas›n.18

Türkiye’nin bu mücadeleye destek vermesi ise, kendisiyle

ayn› soydan gelen, ayn› inanc› paylaflan ve ayn› dili konuflan

mazlum bir halk›n hakk›n› korumak anlam›na gelmektedir. 

Türkmenlerin hakl› mücadelesini desteklemek, onlar› koru-

mak, bunun için Türkmenler ile Kürtler ve Araplar aras›nda di-

yalog ve iflbirli¤ini teflvik etmek, buna öncü olmak, Türkiye için

çok önemli bir sorumluluktur. Türkiye sahip oldu¤u geleneksel

bar›flç› d›fl politikay› ve tarihin kendisine yükledi¤i “Osmanl›

vizyonu”nu birlefltirerek bölgeyi kucaklamak, bölge halk›n›n tü-

münü kazanmak, onlar› ortak de¤erler üzerinde birlefltirecek ve

Türkiye’ye sempatiyle bakmalar›n› sa¤layacak bir “kültür poli-

tikas›” ve ekonomik entegrasyon bafllatmak durumundad›r. 
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