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- 6-12 Kasım 1955 tarihleri arasında dönemin
Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı
Fuat Köprülü, Ekonomi Bakanı Nedim Paçacı ve 
Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu’nun da bu-
lunduğu heyet, 9 Kasım 1955 tarihinde Kerkük’e 
giderek, petrol tesislerini incelemiş ve bilgi al-

mıştır.

Not: 1955’te Başbakan Adnan Menderes’in
Kerkük ziyaretine ilişkin Milliyet Gazetesi 
kupürü

- 20-24 Ekim 1967’de dönemin Başbakan Sü-
leyman Demirel, Irak Başbakanı General Tahir 
Yahya’nın daveti üzerine Irak’ı ziyaret etmiştir. 
22 Ekim 1967’de Kerkük’te incelemelerde bu-
lunan Demirel, Irak ziyareti sırasında Bağdat’ta
Türkmen Kardeşlik Ocağı’ndan on kişilik Türk-
men heyeti ile de görüşmüştür. Heyete başkanlık
yapan Emekli Albay Abdullah Abdurrahman ile
Dr. Necdet Koçak, Dr. Rıza Demirci ve Adil Şerif 
1980’de Saddam tarafından idam edilmiştir.

Not: Başbakan Süleyman Demirel’in 1967’de
Kerkük ziyaretine ilişkin Milliyet Gazetesi 

kupürü

- Demirel’den sonra, 1910 yılında Kerkük Askeri 

Lisesi’nde eğitim gören 5. Cumhurbaşkanı Cev-

det Sunay ile Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağla-

yangil ve beraberindeki heyet, Irak Cumhurbaş-

kanı General Abdülselam Arif ’in daveti üzerine

27 Nisan-1 Mayıs 1968 tarihleri arasında Irak’ı

ziyaret etmiştir. Ziyaret sonrasında Türkiye ve 

Irak’ın 1 Mayıs 1968’de yayınladığı ortak bildi-

ri metninde Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın 

Küfe, Kerbela, Necef, Kerkük ve Musul’u da ziya-

ret ettiği açıklanmıştır.

Not: Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın 1968’de

Kerkük ziyaretine ilişkin Milliyet Gazetesi

kupürü

- 4-8 Şubat 1976’da dönemin Dışişleri Bakan İh-

san Sabri Çağlayangil Irak’ı ziyaret etmiştir. Çağ-

layangil, Irak ziyareti kapsamında Kerkük’e de

gitmiştir.10
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- 27 Nisan1976’da Cumhurbaşkanı Fahri Koru-

türk de Irak’a gidişinde Türk Kültür Bakanlığına 

bağlı Kerkük’teki Türk Kültür Merkezi’ni ziyaret

etmiştir. 

Not: Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün

1976’de Kerkük ziyaretine ilişkin Milliyet Ga-

zetesi kupürü

- 1973’te Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı An-

laşması yapılmış, Başbakan Süleyman Demirel 

de 3 Ocak 1977 açılış töreni için Kerkük’e git-

miştir. Demirel’in bu ziyareti, Saddam Hüseyin

rejimi yıkılana kadarki Türk yetkililer tarafından

son ziyaret olmuştur.

Not: Başbakan Süleyman Demirel’in 1977’de

Kerkük ziyaretine ilişkin Milliyet Gazetesi

kupürü

- AK Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez 

ile CHP Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in 

de aralarında bulunduğu TBMM heyeti tarafın-

dan tarafından yapılan ve 25 Eylül 2006’da tari-

hinde başlayan üç günlük Irak ziyaretinde, Erbil

ve Kerkük’te incelemelerde bulunulmuştur. Bu

kapsamda heyet 26 Eylül 2006’da Kerkük’e geç-

miş, burada iki günlük incelemeler yapmış ve

yetkililerle görüşmüştür.

Ahmet Davutoğlu’nun Kerkük Ziyareti’nin

Irak İç ve Dış Politikasına Yansımaları

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 1 Ağustos

2012’de Suriye’nin kuzeyinde yaşanan olayları

görüşmek üzere önce Erbil’e gitmiş ve Bölgesel

Kürt Yönetimi’nin lideri Mesut Barzani ile uzun

bir görüşme yapmıştır. Aynı gün Erbil Türkmen-

lerinin iftar yemeğine katılmış ve ardından ertesi

gün sürpriz bir şekilde Kerkük’ü ziyaret etmiştir.

Davutoğlu’nun, 1976’daki dönemin Dışişleri Ba-

kanı İhsan Sabri Çağlayangil’in ziyaretinin ardın-

dan Türk yetkililer tarafından yapılan ilk ziyaret

olma özelliğini taşımasının yanında son derece

kritik bir dönemde yapılmış olması da önemini

arttırmaktadır. 

Öncelikle bu ziyaretin, Türkiye-Irak ilişkile-

ri açısından değerlendirildiğinde, Türkiye’nin

Irak merkezi hükümeti ile ilişkilerindeki ger-

ginliği arttırdığını söylemek yanlış olmayacak-

tır. Özellikle 2011 yılının son döneminde Irak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El-Haşimi’ye

yönelik terör suçlamasının ardından kırmız

bültenle aranması sonrasında Türkiye’ye sığın-

ması ve Türkiye’nin oturma izni vermesiyle,

Irak hükümeti ile ilişkilerdeki gerginlik seviyesi

gittikçe yükselmiş ve hatta Irak Başbakanı Nuri

El-Maliki, Türkiye’yi Irak’ın içişlerine karışmak-

la suçlayarak, “Türkiye’yi düşman üreten ülke”

olarak nitelendirmiş, Başbakan Recep Tayyip

Erdoğan da Maliki’ye yönelik eleştirilerde bu-

lunmuştur.11 Suriye’deki olayların ardından 

Türkiye’nin Suriye’deki muhalefeti desteklemesi 

ve Beşşar Esad rejimine karşı çıkmasıyla, Tür-

kiye ve Irak bir kez daha karşı karşıya gelmiştir. 

Zira Irak hükümeti, Suriye’de olayların başladı-

ğı Mart 2011’den bu yana Beşşar Esad rejimini

desteklediğini açıkça ifade etmiştir.12 Öte yandan

Türkiye’deki bazı özel şirketlerin Bölgesel Kürt 

Yönetimi ile petrol anlaşması yapması da Irak

merkezi hükümetinin tepkisine yol açmıştır. An-

cak Ahmet Davutoğlu’nun Kerkük ziyareti Tür-
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kiye-Irak ilişkilerini neredeyse kopma noktasına 

getirmiştir. Irak hükümeti Türkiye’ye bir nota 

vermiş ve Türkiye ile ilişkilerin gözden geçiri-

leceği açıklanmıştır. Diplomatik açıdan bakıldı-

ğında Irak tarafından oldukça ağır bir tavır alın-

masına rağmen Türkiye’nin dış politikasındaki

soğukkanlılığını koruduğunu ifade etmek yanlış

olmayacaktır. Zira Bölgesel Kürt Yönetimi ile ya-

pılan petrol anlaşması sonucu elde edilecek ge-

lirin Irak merkezi hükümetine yatırılacağı ifade

edilmiş ve böylece Irak’ın egemenliğine saygı du-

yulduğu vurgulanmıştır.13 Aynı şekilde Irak mer-

kezi hükümetinden Ahmet Davutoğlu’nun Ker-

kük ziyareti sonrasında “Ahmet Davutoğlu’nu

tutuklama hakkımız var”14 gibi “aşırı ve haddi

aşan” bir dille, diplomatik olmayan bir tavır ta-

kınan Irak hükümetine karşı, Türkiye, Irak poli-

tikasının esaslarına uyduğunu gösterir nitelikte 

bir tutum sergilemiştir. Irak Büyükelçiliğinden

alınan vizeyle Irak’a gidildiğinin vurgulanması, 

Kerkük’ün, Erbil gibi Irak bir şehri olarak görül-

düğü ve böylece itidalli politika sürdürülmeye 

çalışıldığı söylenebilir. Ancak Kerkük’e Bölgesel

Kürt Yönetimi’nin inisiyatifi ile gidilmesi ve Ker-

kük ziyareti sırasında Bölgesel Kürt Yönetimine

bağlı birimler tarafından lojistik destek verilmesi

ve güvenliğin sağlanması, Irak merkezi hüküme-

tinin tepkisine yol açmıştır. Bu ziyaret son derece

doğru olmakla birlikte, ziyaretin yapılış yöntemi

itibariyle, Türkiye’nin Bölgesel Kürt Yönetimi ile 

Irak merkezi hükümeti arasındaki mücadelede

bir taraf olarak algılanmasına yol açtığını söyle-

mek yanlış olmayacaktır.

Bu açıdan Ahmet Davutoğlu’nun Kerkük ziyareti

Irak iç politikası açısından değerlendirildiğinde 

Irak’taki dengeleri etkileyebilecek düzeyde bir 

ziyaret olmuştur. Kerkük gibi etnik ve mezhep-

sel tansiyonun yanı sıra, Bölgesel Kürt Yönetimi 

ve Irak merkezi hükümeti arasındaki idari çe-

kişmenin üst düzeyde yaşandığı vilayete yapılan

ziyaret, Kerkük’teki tartışmaları yeniden alevlen-

dirmiştir. Özellikle son dönemde Bölgesel Kürt 

Yönetimi ve merkezi hükümet arasındaki prob-

lemler Irak iç siyasetine yön verir konuma gel-

miştir. Bölgesel Kürt Yönetimi’nin yaptığı petrol 

anlaşmalarına Irak merkezi hükümetinden veri-

len tepkiler, Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut 

Barzani’nin, Irak Başbakanı Nuri El-Maliki’yi de-

virme çabaları, Irak sınırlarını kontrol ve yönet-

me sorunu, tartışmalı bölgelerde yaşanan “askeri 

gerginlik” Kerkük’te de kendini göstermiştir.

8 Mayıs 2012’de Bakanlar Kurulunu Kerkük’te 

toplayan Irak Başbakanı Nuri El-Maliki, güç gös-

terisi yaparak, Kerkük’ün bir Irak şehri olduğunu 

ifade ederek, “küçük Irak” benzetmesinde bu-

lunmuş ve Kerkük’teki sorunların güçle çözüle-

meyeceğini dile getirmiştir. Öte yandan Maliki’yi

korumak için zırhlı ve ağır silahlı araçlarla

Kerkük’e giden yaklaşık bin kişilik ordu gücünün

Kerkük’te kaldığı bilinmektedir. Bunun üzerine

hemen ardından Bölgesel Kürt Yönetiminden de 

bir heyet Kerkük’e bir ziyarette bulunarak, Kürt-

lerin Kerkük’e ilişkin kararlı olduğunu vurgular 

nitelikte görüşme ve açıklamalar yapılmıştır.15

Ancak bu durum Kerkük’teki hem siyasi hem de

güvenlik dengelerini bozmuş ve Kerkük’te şiddet

eylemleri yeniden yükselişe geçmiştir. Bu nokta-

da belki de Kerkük’teki olaylardan en çok etkile-

nen Türkmenler de durumu yatıştırmaya yönelik

girişimlerde bulunmuştur. Başta Irak Türkmen

Cephesi olmak üzere Türkmen siyasetçiler Cum-
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hurbaşkanlığı gibi üst düzey kademelere başvu-

ruda bulunarak Kerkük’teki gerginliğin düşürül-

mesi için müdahale talebinde bulunmuştur.

Zira Kerkük’teki gerginlik sadece siyasi olmayıp,

Kerkük’teki mülk sorunları, arazi problemleri,

petrol gelirlerinin paylaşımı, enerji yatırımları

gibi konular da gerginlik noktaları olarak ortaya

çıkmıştır. Nitekim Mukteda El-Sadr’ın son gün-

lerde yaptığı açıklamalar bunun en net gösterge-

si olmuştur. Mukteda El-Sadr yaptığı açıklama-

da, Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan

Barzani ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, 

Kürtlerin Kerkük’ün Kürt Bölgesine katılması yö-

nünde bir talepleri olmadığını, sadece Kerkük’ün

petrol gelirlerini istediklerini ifade ederek yeni 

bir gündem yaratmıştır. Hatta bir adım öteye

giden Sadr, “Kürdistan’daki kardeşlerime olan

saygıma rağmen, Kerkük’ün Iraklı olduğunu ve

her zaman Iraklı kalacağını söylüyorum. Başka

her Iraklı şehri gibi, Kürtler, Araplar, Türkmen-

ler, Sünniler ve Şiiler birlikte yaşayacak,” ifade-

sinde bulunarak16, Kerkük konusunda 2003’ten 

bu yana takındığı tavrı yinelemiştir. Irak siyase-

tindeki son gelişmeler ışığında bu açıklamalar 

dikkate alındığında Kürt Listesi ve Irakiye Listesi 

ile birlikte Maliki karşıtı grupta yer alan Muk-

teda El-Sadr’ın Kerkük tavrı nedeniyle, Maliki

muhalefetinde çatlaklar oluşabileceği düşünül-

mektedir. Aynı şekilde Irakiye Listesi içerisinde

de benzer bir durumun yaşanması muhtemeldir. 

Zira Irakiye Listesi içerisinde yer alan Kerküklü 

Sünni Arap gruplar, son dönemde Maliki’ye ya-

kın bir tavır ortaya koymaktadır. Hatta Kerküklü 

Sünni Arap gruplardan yapılan açıklamalarda,

Kerkük’ün Kürt Bölgesine katılmaması yönün-

de Maliki’ye şartlı destek verdikleri söylenmek-

tedir. Maliki’nin son Kerkük çıkışları da bunun 

bir göstergesidir. Hatta Maliki, Kerkük’teki Sün-

ni Araplara destek vermek amacıyla Kerkük’teki 

Irak Ordusuna bağlı 12. Tümenin komutanını 

Irak Tüürkmenn Cephesii’ni ziyayarret eden Davutoğlu buraada Irak TTürkmenn Ceepheesi yetkiliileri ile biir bbasın aaçıklamması yapmmışştır.
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değiştirerek, Şii olan komutan yerine Sünni bir 

komutan atamıştır. Bu durum Irakiye’yi zayıfla-

tabilecek niteliktedir.

Bu noktada Türkmenlerin durumu önem kazan-

maktadır. Irak Türkmen Cephesi ile Irakiye Lis-

tesi içerisinde yer alan Türkmenlerin bir kısmına

karşılık, bir kısım Türkmen oluşum da Maliki ile

birlikte yer almaktadır. Hatta Kerkük’teki bir kı-

sım Türkmen siyasi hareketlerin “Türkmen Ko-

alisyonu” adı altında yeni bir oluşum kurdukları

ve bu oluşum içerisinde Türkmen İslami Birliği, 

Türkmen Vefa Hareketi Şii gruplara yakın siyasi 

oluşumların yer aldığı söylenmektedir. Öte yan-

dan halkın tavrı da burada önem kazanmaktadır.

Son dönemde bölgeden edinilen bilgilere göre 

Kerkük’teki Türkmen halkın sadece “Kürtlerin 

Kerkük’teki politikalarına karşı çıktığı” gerekçe-

siyle Maliki’ye destek verdiği söylenmektedir. Bu

noktada Kerkük’teki Türkmen siyasi hareketinin 

tavrının hem Kerkük’teki sorunların giderilme-

sinde hem de Irak siyasetindeki kriz noktaları-

nın aşılmasında etkili olacağı düşünülmektedir.

Ancak Kerkük’teki arazi ve mülk problemlerinin 

yanı sıra, Kerkük’teki güvenlik güçlerindeki den-

gesizlik, Kürt güçlerin varlığı, Kerkük’ün petrol

gelirleri, Kerkük’te 2009’da yapılmayan ve ya-

pılması gereken yerel seçimler gibi sorunların 

giderilmeden Kerkük’te çözüm aranmasının bir 

sonuç vermeyeceği düşünülmektedir. Bu nokta-

da en ideal çözümünün Kerkük’te eşit oranlı bir 

yönetim paylaşımı olduğunu söylemek müm-

kündür.

Buradan hareketle Türkmenlerin durumuna de-

ğinmenin faydalı olacağı düşünülmektedir. Ön-

celikle Ahmet Davutoğlu’nun Kerkük ziyaretinin 

detaylarına değinmenin faydası bulunmaktadır.

Ahmet Davutoğlu, Kerkük’te önce vilayet yöneti-

mini ziyaret etmiş ve kısa bir görüşme yapmıştır. 

Ardından Irak Türkmen Cephesi’ni ziyaret eden 

Davutoğlu burada Irak Türkmen Cephesi yetkili-

leri ile bir basın açıklaması yapmış ve Türkmen-

lerin birlik beraberliğinden bahsederek, Kerkük’e 

fitne düşürmek isteyenlere kardeşlikle karşı çı-

kılması gerektiği ifadesiyle önemli bir mesaj ver-

miştir. Ayrıca Davutoğlu Türkmenlere Irak Türk-

men Cephesi’ne sahip çıkmaları için çağrıda bu-

lunarak, Türkiye’nin Türkmenlere olan desteği-

nin geçmişte olduğu gibi bugün de var olduğunu 

ve gelecekte de devam edeceğini vurgulamıştır.

Diğer taraftan Ahmet Davutoğlu da 7 Ağustos 

2012’de Irak Türkmen Cephesi’nden üst düzey 

bir heyeti ağırlamış ve iftar yemeği vermiştir. Kısa

süre içerisindeki karşılıklı bu ziyaretler Türkmen

stratejilerini de ön plana çıkarmaktadır. Nitekim

Davutoğlu’nun Kerkük ziyaretinde bir siyasi par-

ti olarak sadece Irak Türkmen Cephesi’ni ziyaret 

etmesi, hem diğer etnik ve dini gruplara hem de

Türkmenlere verilen bir mesaj niteliği taşımak-

tadır. Daha açık bir ifade ile bu ziyaret diğer et-

nik ve dini gruplara Türkmenlerin Türkiye için

ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunun işareti

olarak değerlendirilebileceği gibi, Türkmenlere 

de Irak Türkmen Cephesi vurgusu yapılmış ola-

bilir. Davutoğlu’nun, bir kısım Türkmenler tara-

fından eleştirilse de Irak Türkmen Cephesi dışın-

daki diğer Türkmen partilerini ziyaret etmemesi, 

Türkiye’nin Irak Türkmen Cephesi’ne desteğini 

gösterir niteliktedir.

Öte yandan Davutoğlu’nun bu ziyareti, Irak’taki

dengelerin yanı sıra özellikle Kerkük’teki siyasal 

yapıyı da ortaya çıkarır nitelikte olmuştur. Zira 

Davutoğlu’nun Kerkük ziyaret Türkmenler ve

Kürtler tarafından olumlu karşılansa da Ker-

kük’teki Sünni Araplar tarafından oluşturulan

Arap Siyasi Kitlesi tarafından çıkarılan bir bildi-

riyle eleştirilmiştir. Özellikle Haviceli Arapların

yer aldığı bu oluşumun son dönemde Irak Baş-

bakanı Nuri El-Maliki ile yakınlaştığı bilinmek-

tedir. Bu doğrultuda Maliki’nin de bu ziyareti

ağır bir dille eleştirmesinin ardından Arap Siyasi

Kitlesi’nin de bu yönde bir bildiri çıkarması dik-

kat çekmektedir. Bu durum Kerkük’te bir kamp-

laşma olarak yorumlanmaktadır. Yaklaşık son

bir yıllık dönemde Kerkük’te Araplar, Türkmen-

leri kendilerine karşı Kürtlerle ittifak yapmakla

suçlamaktadır. Özellikle Mart 2011’de Hasan

Turan’ın Kerkük Vilayet Meclisi Başkanı olarak

seçilmesinin ardından Araplar, Kerkük Vilayet

Meclisi’ni boykot etmiş ve Türkmenlere karşı 

bir duruş sergilemeye başlamıştır. Bilindiği gibi

2003’ten sonra Kürt grupların Kerkük’e yönelik

baskısı karşısında Türkmenler ve Araplar ortak

bir tavır sergilemiş, özellikle uzun süre Ker-

kük vilayet yönetimi boykot edilmiştir. Ancak
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son birkaç yıl içerisinde hem Türkiye’nin Kürt

gruplarla geliştirdiği ilişkiler hem Kürt grupla-

rın yaklaşımındaki değişim hem de Türkmen-

lerden bir kısmının pragmatik politika üretme 

çabası Türkmen-Kürt yakınlaşmasını berabe-

rinde getirmiştir. Nitekim 2012 yılı başında Irak 

Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığını yeniden 

açarken, KDP’nin 2011 Aralık ayında yaptığı ku-

rultaya Irak Türkmen Cephesi davet edilmiş ve

karşılıklı ilişkiler artmıştır.

Sonuç Yerine: Türkmen Stratejileri

Bu noktada önümüzdeki dönemde 2013’te yerel

seçimler ve 2014’te de genel seçimlerin yapılması

planlanan Irak’ta, Türkmenlerin nasıl bir strateji

izleyebileceğine yönelik tartışmalar yavaş yavaş

gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Zira özellikle 

Şii Türkmen partilerinin bir araya gelerek seçim

hazırlıkları yapmak üzere bir koalisyon oluş-

turdukları bilinmektedir. Ancak özellikle genel 

Türkmen stratejisinin muğlak bir konu olduğu-

nu söylemek yanlış olmayacaktır. Irak’ta yerel ve

genel seçimlerin yapısı ve sistemi farklı olması

dolayısıyla her seçime özgü stratejilerin hazır-

lanmasının uygun olduğu düşünülmektedir. Bu 

yüzden pragmatik ve rasyonel bir siyasetin ha-

zırlanması ve Türkmenlerin maksimum çıkarı-

nın korunması buradaki ilk hedef olarak karşı-

mıza çıkmaktadır. Türkmenler daha önceki se-

çimlerde farklı seçim stratejileri izleseler de ana

eksenin Kürt gruplara karşıtlık olduğunu ifade 

etmek mümkündür. Ancak burada önemli olan 

faktörün hedef üzerinde dönemsel değişiklik ve

konjonktüre uygun politika stratejilerinin hazır-

lanması olduğu değerlendirilmektedir. Zira 2010

seçimlerinden sonra Irak’taki siyasetin normal-

leşmeye başladığı ve etnik/dini siyasetin bir neb-

ze olsun ötesine geçilerek, çıkar odaklı siyasetin

takip edildiği söylenebilir. Özellikle bir dönem 

çatışma noktasına gelen Musul’daki Nuceyfi gru-

bu ile Kürtlerin anlaşması buna verilebilecek en 

iyi örneklerden biridir. Musul Vilayet Yönetimini 

elinde bulunduran Nuceyfi grubu, Kürt gruplarla

anlaşmaları sonucunda Musul’un Kürtlerin ha-

kimiyetindeki bölgelere de etki edebilmektedir.

Burada karşılıklı bir “siyasi ticaret”ten bahset-

mek mümkündür.

İşte bu siyasetin artık Türkmenler için de var

olması gerektiği düşünülmektedir. Artık siyaset

bilimi açısından klasik bir söylem haline gelen

“siyasette ne sürekli dost ne de düşman vardır”

cümlesi Irak için hayat bulmaya başlamıştır. Bu

yüzden kazanımları maksimize etmek açısından

değer ve önceliklerden ödün vermeden politika

çizilmesi oldukça önemlidir. Örneğin Türkmen-

lerin son dönemde Kerkük’te Kürtler ile olan iliş-

kilerindeki normalleşme dikkat çekmektedir. Bu

normalleşmenin bir ileri aşamaya taşınıp taşın-

mayacağı Türkmenlerin Kerkük’teki kaderini be-

lirleyebilir. Öncelikle Türkmenlerin Kerkük için

ne istediğinin belirlenmesi, uygulanacak strate-

jiler açısından önemlidir. Bu noktada, Kerkük’ün

hiçbir bölgeye bağlanmaması, Türkmenlerin vi-

layet yönetiminden eşit pay alması, gasp edilmiş

Türkmen mülk ve arazilerinin Türkmenlere geri

verilmesi gibi kırmızıçizgiler korunarak yapıla-

cak ittifaklar Türkmenlerin çıkarlarını maksimi-

ze edecektir. Bu yüzden Türkmenlerin çıkarlarını

en üst seviyede koruyacağı ittifakı hesaplaması

yerinde olacaktır. Tarihsel travmaların kalıp-

ları içerisinde kalarak siyaset üretmenin artık

Türkmenlere fayda sağlamayacağı düşünülmek-

tedir. Bu yüzden milli değerler korunarak, eğer

Türkmenlerin çıkarlarını en üst düzeyde sağla-

yacaksa, Kürt gruplarla bile ittifak düşünülebilir.

Burada Türkmen siyasetçilerin Kürt gruplarla

müzakere yapmasını “Türkmen milletine ihanet”

olarak lanse edecek taraflar olabilir. Ancak bu-

rada yapılan milliyetçilik olmayacaktır. Çünkü

amaç “Türkmen milletinin çıkarlarını en üst se-

viyeye taşımak”tır. Bu nedenle eğer Türkmenlere

fayda sağlayacaksa, -örneğin Kerkük’te yapılacak

yerel seçimlerde- Kürt gruplarla ittifak yapılabi-

lir. Politika çizerken realiteyi de hesaba katmak

gerekmektedir. Bozulan denge içerisinde, bunu

haksız bir biçimde zorla gerçekleştirmiş olsalar

bile Kerkük’teki Kürt grupların ağırlığı aşikardır.

Bu durum Kerkük’te yapılacak olası yerel seçim-

lerde Kürt gruplarla, temel milli değer ve has-

sasiyetlerden ödün vermeden yapılacak ittifak

Türkmenlere fayda sağlayabilir. Diğer bir seçe-

nek olarak Araplarla yapılacak ittifakın da Türk-

menlere ne getireceği iyi hesap edilmelidir. Ör-

neğin Arapların Kerkük vilayet yönetiminde (il

hizmet müdürlükleri dahil) hiçbir ağırlığı yoktur.
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Bu yüzden özellikle çoğu Arapların elinde olan 

Türkmen arazileri konusunda pazarlığa gidilebi-

lir. Hatta Türkmenler daha stratejik davranarak 

Kürt ve Arap grupların tamamı olmasa bile, en 

azından bir kısmıyla ortak bir liste çıkararak ha-

reket edebilir. Böylece Arap ve Kürtlerin gücü

kırılırken, Türkmenler bundan fayda sağlayabi-

lir. Zira bunun olasılığı düşük olsa bile Irak’taki

siyasi çekişme içerisinde özellikle Kürt partiler 

arasında problemler yaşandığı bilinmektedir. 

Bölgesel Kürt Yönetimi ve Irak merkezi hükümet

çekişmesinde, Barzani’nin çok fazla güçlenmesi-

ni istemeyen grupların Maliki ile birlikte hareket

ettiği söylenmektedir. Buradan hareketle Türk-

menlerin de bunu avantaja dönüştürebileceği

söylenebilir. Örneğin, Irak Türkmen Cephesi’nin 

öncülüğünde Türkmenlerin Irak siyasetindeki 

istikrarsızlık ve boşluğu değerlendirerek parla-

mentoda Türkmenler için sağladığı kazanımlar

son derece önemlidir.

Sonuç olarak Türkmenlerin hedefinin Türkmen 

ulusal çıkarlarının en üst seviyede elde edilmesi

ve korunmasını sağlamak olduğu düşünülmek-

tedir. Bu hedefe hangi gruplarla işbirliği yaparak 

elde ediliyorsa o grubun seçilmesi önemlidir. 

Ancak burada tek taraflı cepheleşmelerin Türk-

menlere fayda sağlamayacağını da belirtmek 

gerekmektedir. Bununla birlikte Kürtlerle oldu-

ğu gibi tarihsel sorunların arkasından bakarak

hareket edilmesinin de Türkmenlere fayda sağ-

lamayacağı değerlendirilmektedir. Burada ifade 

edilmek istenen Türkmenlerin tarihlerini ya da

milli geçmişini unutması veya göz ardı etme-

si değildir. Milletler tarihi ve milli bakiyeleri ile

ayakta durur ve bunların ilelebet korunması için

mücadele ederler. Bunlar akılda tutularak, ilele-

bet milli kimliğin korunması için, duygusal si-

yasetin önüne geçilerek, rasyonel ve pragmatik

stratejilerin Türkmenleri başarıya ulaştıracağı

düşünülmektedir.
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