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ÖNSÖZ
Değerli Türk dünyası sevdalıları,

Dünya Türklüğünün yaşadığımız çağda en çok acı çekip, gözyaşı döktüğü coğ-
rafyaların başında şüphesiz Türkmeneli bölgesi yer almaktadır. Ortadoğu’da 
yaşanan olaylar bölgedeki Türk nüfusunu doğrudan etkilediği gibi Türkiye 
Cumhuriyeti’ni de bölgeyle olan sınır komşuluğu hasebiyle bazen doğrudan ba-
zen de dolaylı bir şekilde etkilemektedir. Türkmeneli’nin doğusunu oluşturan 
bölgedeki Türk nüfusu için olaylar son süreçte Amerika’nın 2005 yılında Irak’a 
yaptığı müdahale ile başlamıştı. Batı Türkmeneli’nin de Suriye iç savaşında ya-
şadığı insanlık dramları hafızalarımızda tazeliğini korumakta ve hattâ devam 
da etmektedir.

Son günlerde ise Türk kamuoyunda Irak’ta Barzani yönetiminin 25 Eylül 2017 
tarihinde yapacağını açıkladığı ve Kerkük’ü de içerisine alacak şekilde bir ba-
ğımsızlık referandumu konusu önemli bir gündem maddesi olarak yer almak-
ta. Geçtiğimiz nisan ayında Kerkük’ün statüsünün değiştirilmesine yönelik, 
Kerkük’teki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında “Kürt Bölgesel Yönetimi”nin 
bayraklarının kullanılması ve kentteki tüm yazışmaların Kürtçe ile yapılması 
kararları ile başlayan bu süreç, Irak’ın toprak bütünlüğünün kaybedileceği, böl-
gede yıllardan bu yana sağlanamayan huzur ortamının daha da kötüleşeceği bu 
sürece evrildi.

Türk Dünyası Birlik Platformu olarak bizler de oluşturduğumuz bu rapor ile hu-
kuka aykırı bu referandumun, Irak’ın kuzeyindeki gelişmeler ışığında bölgede 
yaşayan Türk nüfusu ile Türkiye Cumhuriyeti penceresinden bakarak analizini 
gerçekleştirdik.

Bu mütevazi çalışmayı başta Irak Türkmen Cephesi olmak üzere Türkmeneli 
davasının savunucularına ithaf ediyoruz.

Mustafa KOÇYEGİT
TDBP Genel Sekreteri
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Irak’ta yaşanan olayların Türkiye Cumhuri-
yeti devleti açısından önemi yıllardır vurgulan-
sa da gerekli adımların atılmadığı aşikardır. Bu 
süreçteki dönüm noktalarında yapılan yanlış po-
litikalar günümüzdeki son duruma gelinmesini 
kaçınılmaz kılmıştır. Bu dönüm noktalarından 
birisi de 5 Kasım 2007’de Washington’da yapı-
lan görüşmelerdir. Bu sayede PKK ile mücade-
lede yardımına karşılık Kuzey Irak politikasında 
tavizkar bir tutum içine girilmiştir. Bu hesaplar 
sonunda Türkiye’nin pasif ve tavizkar tutumu 
Barzani ve Talabani çerçevesinde gelişen yöne-
timin etki alanının gelişmesinin ve kemikleşme-
sinin önünü açmıştır.

Küresel aktörlerin de dâhil olduğu ve bölge-
sel seviyede yaşanan siyasî gelişmeler nedeniyle 
son zamanlarda Türkiye’nin çevresinde oldukça 
hareketli günler yaşanmaktadır. Bir yandan Su-
riye’deki iç savaş diğer yandan da Irak’ın ku-
zeyinde konuşlanmış olan terör örgütü PKK ve 
Mesut Barzani yönetimindeki bölgesel yönetim, 
Türkiye’ye açık güvenlik tehdidi oluşturma şid-
detini artırmıştır.

Irak ve Suriye’deki otorite boşluğunu fırsata 
çevirip bu ülkelerde mevzi kazanan terör örgüt-
leri, sadece iç siyasî istikrar ve güvenliği değil, 
mezkûr ülkelerin toprak bütünlüğünü ve Türki-
ye başta olmak üzere komşularıyla olan ikili iliş-
kilerini tehdit etmektedir. Suriye’nin kuzeyinde 
PYD-YPG eliyle bir terör kuşağı oluşturulma 
çabası Türkiye’nin Fırat Kalkanı harekâtı ile 
kısmen sınırlandırılmış, İran ve Rusya ile Tür-
kiye arasındaki Astana müzakereleri sayesinde 
Suriye’nin bir nebze de olsa daha öngörülebilir 
bir ülke olması yolunda adımlar atılmış olsa da 
tamamen ortadan kaldırılmış bir sorun olmasını 
sağlayamamıştır. Ne var ki, 2003’ten beri kao-
sun ve şiddet sarmalının içinde olan Irak’ın ku-

zeyinde bir zamanlar “istikrar ve refah” sembo-
lü olarak yansıtılan özerk Kürt bölgesi, yaşanan 
gelişmeler karşısında büyük bir istikrarsızlık 
riski ile karşı karşıya kalmış durumdadır.

Kuzey Irak’ta sınırları 2005 Irak Anayasası 
ile çizilmiş özerk yönetim içinde etkisini sürdü-
ren Barzani yönetimi, IŞİD terör örgütü tarafın-
dan 2014 yazında ele geçirilen Musul ve diğer 
Irak şehirlerini ABD ve AB’den aldığı destekle 
tekrar ele geçirmeye başlamıştır. Yaklaşık üç 
yıl süren çatışmalarda Batı’nın gönüllü piyonu 
durumunda olan Peşmerge ve Barzani yöneti-
mi, “IŞİD terörü ile mücadele” bahanesi altında 
terörist gruptan temizlenen toprakları bir oldu-
bitti ile işgal ederek bölgesel yönetimin sınırla-
rını genişletmeye kalkışmıştır. Irak’ın anayasal 
düzenine ve uluslararası hukuka da aykırı olan 
bu durum karşısında Batı ülkeleri sessiz kalmış, 
Barzani liderliğindeki Peşmerge’nin fiilî işgali-
ne göz yummuştur. Bu gelişmelerin bir yansı-
ması olarak Kuzey Irak’taki bölgesel yönetimin 
sınırlarının değiştirilmesi kaçınılmaz bir sonuç-
muş gibi aksettirilmeye başlanmıştır. Yıllardır 
“bağımsız Kürdistan” hayâli kuran Barzani ise, 
bu şartlar altında bağımsızlık referandumu yap-
mayı tekrar gündeme getirmiştir.

Hem Irak Anayasası hem de uluslararası hu-
kuka aykırı bir şekilde, 25 Eylül 2017’de Kuzey 
Irak’taki bölgesel yönetimin bağımsızlığının 
oylanacağı bir referandumun yapılacağını ilân 
eden Barzani, Irak ve Suriye’deki kaosu derin-
leştiren bir adım atmıştır. Nitekim referandum, 
sadece Irak’ın toprak bütünlüğünün bozulması 
anlamına gelmemekte, Irak’ın ardından Suri-
ye’nin kuzeyinde muhtemel bir terör devletinin 
kurulmasını kolaylaştırma ihtimâli de taşımak-
tadır. Hatta Barzani’nin “Büyük Kürdistan” 
söyleminin sadece Irak ve Suriye’nin Kürt yo-
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ğunluklu bölgelerinden ibaret olmadığı, Türki-
ye’nin bir bölümünün de buna ileri aşamalarda 
dâhil olacağı Kuzey Iraklı yetkililer tarafından 
açıkça dile getirilmektedir. Dolayısıyla, bağım-
sızlık referandumu yapma yönündeki girişimin 
salt Irak’ın bir iç meselesi olmadığı ve Türki-
ye’yi çok yakından ilgilendirdiği tartışmasızdır.

“Kürt devleti” kurulması arzulanan coğrafya-
nın kadim Türk yurdu olan Musul ve Kerkük’ü 
de kapsaması, bu süreçte en büyük mağduriye-
ti Irak’taki Türkmenlerin  yaşayacak olması ve 
planlanan sözde “Kürt devletinin” Türkiye kar-
şıtı terör örgütlerine ev sahipliği yapma potansi-
yeli gibi sebeplerle Barzani’nin bu son girişimi, 
Türkiye için bir güvenlik tehdidi olduğu kadar 
egemenlik haklarının ihlâli ve dolayısıyla da 
görmezden gelinemeyecek bir bekâ meselesidir.

Önemli noktalardan biri olan Irak’taki Türk-
menlerin kimliksel, demografik haklarının ko-
runması, geliştirilmesi ile ilgili günümüzde 
gelinen noktada Türkiye’nin Irak’taki çıkarla-
rı sadece PKK terör örgütünün önünün kesilip 
destek verilmemesine indirgenmiştir. Öte yan-
dan Türkmenlerin göz ardı edilip Barzani’nin 
insafına bırakılması, gerek Arap milliyetçisi 
Baas rejimi, gerekse Barzani ve Talabani yöne-
timi tarafından baskı ve terörist faaliyetlerin uy-
gulanması suretiyle mal ve mülkleri gasp edil-
mesi ve öldürülmeleri süregelmiştir. 1959’da 
yapılan Kerkük katliamı bu sindirme aşamala-
rının korkunç bir tezahürü olarak patlak vermiş, 
Türkmenler bu katliamdan sonra bir arada yaşa-
ma ve hareket etme noktasında daha titiz dav-
ranmışlardır. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtından 
kendine de fatura çıkacağına inanan Irak Hü-
kümeti baskı politikalarını ağırlaştırarak devam 
etmiştir. Türkmen aydınlarının birçoğunun 1980 
yılında idam edilmesi olayı bunun bir tezahürü-

dür. Uluslararası anlamda hem hukuksal hem si-
yasi olarak kendini gösterme, haklarını koruma 
çabasında olan Türkmenler 1988’de Irak Milli 
Türkmen Partisi’ni kurmuşlar ancak Irak hü-
kümeti uluslararası hukuka ve Irak anayasasına 
aykırı bir şekilde partiyi kapatmıştır. Akabinde 
gelen 1990 Anayasa değişikliği ile Türkmenleri 
göz ardı edilerek “Irak halkı Arap ve Kürtlerden 
meydana gelmektedir.” ibaresine Irak Anayasa-
sı’nda yer verilmiştir. 

Diğer yandan Türkmenlere yapılan baskı ve 
sindirme  politikaları demografik yönden de 
hız kesmeden devam etmiştir. Zaten 25 Eylül 
2017 tarihindeki sözde referandumdan istenilen 
sonucun alınabilmesi Türkmenlerin Irak nüfu-
sundaki ve stratejik yerlerdeki etkilerini çeşitli 
zulümlerle kırmaktan geçmektedir. Türkmen-
ler günümüzde Irakta 3.5 Milyonluk bir nüfusu 
oluşturmaktadırlar ki bu rakam ortalama Irak 
nüfusunun %13’ünü oluşturmaktadır. Böyle-
ce Kerkük ve diğer Türkmeneli bölgelerini ele 
geçirmek için zorunlu göç ve katliamlara ağır-
laştırarak hız vermişlerdir. Irak’ın kuzeyinde bir 
Kürt devleti kurma istekleri Türkmenlere yöne-
lik şu katliam örnekleriyle kanlı bir hal almıştır:

-Tuzhurmatu(2003) 

-Telafer 1 (2004)

-Telafer 2 (2005) 

- Musul (2005)

- Yengice (2006) 

- Karatepe (2006)

- Kerkük (2006)
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Sadece katliamlarla yetinilmemiş Türkmen-
lerin bölgedeki demografik yapılarını ve geç-
mişlerini silmek için Tapu ve Nüfus dairelerini 
tahrip etmişlerdir. 

Kerkük, Erbil, Musul, Telafer gibi Türk-
meneli bölgelerinde yapılan baskılar, zorunlu 
göçler, katliamlar, demografik çalışmalar ve 
bunların bir sonucu olarak 25 Eylül’deki sözde 
referandum; soydaşlarımızın varlığını, insani 
haklarını, Irak’taki temsil haklarını ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Irak üzerindeki  çıkarlarını 
yıpratmaktadır. Bu noktada Türkiye Cumhu-
riyeti devletine düşen en önemli görevlerden 
birisi Irak’ın kuzeyinde uluslararası insan hak-
larına bariz bir şekilde aykırı yapılan bu baskı 
ve katliam silsilesini sessiz kalan dünya ülkele-
rine karşılık uluslararası hukukta ve uluslarara-
sı camiada gereken yerini almasında daha fazla 
gecikmemelidir. Aksi halde Türkiye  her geçen 
gün soydaşlarımızla olan bağlarının ve onların 
Irak’taki varlıklarının geri dönüşü olmayacak 
şekilde zedelenmesine seyirci kalmış olacaktır.

Planlanan referandumun iç hukuk anlamında 
bir meşruluğu olmadığı gibi uluslararası hukuk 
alanında da bir meşruluğu ve kabul edilebilir-

liği bulunmamaktadır. Irak’ta gerçekleşecek bir 
harekette ise bölgenin kaotik savaşı durumu, 
bölgedeki terör örgütleri ve bu örgütlerle bölge-
sel yönetimin ilişkileri göz önüne alındığında, 
içinde bulunan durumu daha kötüye götüreceği 
ve Irak’ta geleceğin barış getirmeyeceği hatta 
savaş ortamını daha da körükleyeceği ortada-
dır. Nitekim merkezi devlet ve bölgesel yönetim 
göz önüne alındığında ise böyle bir referandum 
hareketinin ve bağımsızlık teşebbüsünün meş-
rulaştırabileceği bir temellendirme bulunamadı-
ğından dolayı uluslararası hukukla açıklanabilir 
bir dayanağı bulunmamaktadır. 

Uluslararası Hukuk’a göre bir özerk devletin 
bağımsızlık talebi yine aynı merkezi devlet için-
de bulunan vatandaşların ve diğer federe devlet-
lerin de bu konuda uzlaşmaları sonucu mümkün 
olabilmektedir. Irak’ta gerçekleşmesi planlanan 
referandum açısından da tek taraflı bir irade ile 
açıklanan bu hareket hiçbir uzlaşma zemininin 
bulunmaması ve merkezi devlet, vatandaşlar 
açısından ise getireceği zarar açısından ise ka-
bul edilir bir tarafı bulunmamaktadır. Yine bir 
başka açıdan bakıldığı zaman ise iç hukuk yolla-
rında bir federe devletin ayrılma usulü belirlen-
mediği ve bu imkanın tanınmadığı durumlarda 
self determinasyon hakkından yararlanma im-
kanları bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda 
ise bu haktan yararlanmaları bölgesel devletin 
uluslararası hukuk anlamında ki temel hak ve 
özgürlüklerinin engellenmesi durumunda bir 
hakkın suiistimal edilmesi durumunda ortaya 
çıkmaktadır. Kuzey Irak’ta durumu göz önüne 
alındığında iç hukuk anlamında  hukuki bir kar-
şılığı olmayan referandum talebi aynı zamanda 
uluslararası hukuk anlamında ise “haksızlığın” 
bulunmaması sebebiyle bir karşılık bulamamak-
tadır. Hatta bölgesel yönetimin içinde bulundu-
ğu terör örgütleriyle olan ilişkiler ve sınırları 
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dışındaki bölgelerle alakalı yetki ve alanı dışın-
daki işgale varan girişimler de gösteriyor ki re-
ferandumun hukuki bir tarafı bulunmadığı gibi 
bölgesel yönetiminde bölgedeki barış ve adaleti 
gözetmediği ortadadır.

Bu referandum karşısında Türkiye’nin Musul 
ve Kerkük’e karşı ne yapabileceği uluslararası 
camiada karmaşa halindedir. İlk olarak incelen-
mesi gereken 5 Haziran 1926 tarihli Ankara An-
laşması vardır. 

Antlaşmanın tarihine bakacak olursak;

Lozan konferansındaki görüşmelerin önemli 
başlıklarından biri Musul meselesi oldu. İsmet 
Paşa başkanlığındaki heyet konferansta Musul, 
Kerkük’ün demografik yapısını rakamlarla ifa-
de ederken bölgenin çoğunluğunun Türk oldu-
ğunu, Kürtler ve Araplarla beraber ise Anado-
lu’nun bir parçası olduğunu savunuyordu. Lord 
Curzon ise İsmet Paşa’nın istatistiklerinin doğru 
olmadığını bölgede Türklerden çok Kürtlerin ve 
Arapların bulunduğunu öne sürmekteydi. Mu-
sul üzerinde bu tartışmalar yaşanırken gündeme 
gelen konulardan bir tanesi de bölgenin petrol 
zenginliğiydi. İngilizler, Türklerin petrol zen-
ginliği için Musul’u istediklerini öne çıkarta-
rak konferansa katılan diğer devletleri de kendi 
taraflarına çektiler ve diplomatik üstünlüğü ele 
geçirdiler. Lozan’daki görüşmelerin çıkmaza 
girmesi, Özdemir Bey’in Musul’da yoğunlaşan 
faaliyetlerine karşı İngiliz ordusunun saldırıları-
nın artması Türkiye’yi İngiltere ile savaş nokta-
sına getirmişti. 

İngilizlerle savaş ihtimalinin belirdiği 1923 
Şubatında Mustafa Kemal Paşa ise savaştan 
uzak durulması düşüncesindeydi. Musul’a yapı-
lacak bir harekatın ülkeyi sonu belirsiz bir sava-

şa sürükleyeceğini ifade etmeye başlayan Mus-
tafa Kemal Paşa askeri seçenek yerine konunun 
konferansta çözülmesinin gerekliliğini öne çı-
karmaya başladı. Kesilen Lozan görüşmelerinin 
tekrar başlamasının ardından Musul’un geleceği 
sonraya Türkiye ve İngiltere arasında yapıla-
cak görüşmelere bırakıldı. Buradan bir netice 
çıkmaması halinde ise konunun Cemiyet-i Ak-
vam’a götürülmesine karar verildi. 

Lozan konferansından sonra başlayan ikili 
görüşmelerden de bir sonuç çıkmadı. İngilizler 
petrol bölgesi olan Musul ve Kerkük civarını 
Türkiye’ye bırakmayacaklarını açıkça ifade et-
tiler. Türkiye bölge ile ilgili tezlerini Cemiyet-i 
Akvam’da da savundu. Ancak bu tarihlerde 
Türkiye’nin doğusunda çıkan Şeyh Sait isyanı 
ve hemen ardından bölgeye yönelik uygulama-
lar, Türkiye’nin öne sürdüğü en önemli tezin 
yani Kürtlerin de Türkiye’ye bağlanmak iste-
diği tezinin zayıflamasına sebep oldu. Nihaye-
tinde Türkiye 1926 yılında Ankara Antlaşması 
ile Musul üzerindeki haklarından vazgeçmek 
zorunda kaldı.

Antlaşmanın 1. Maddesi “Türkiye ile Irak 
arasındaki hudut Cemiyet-i Akvam’ın 29 Ekim 
1924 tarihli toplantısında kararlaştırıldığı şekil-
de (Brüksel Sınır Çizgisi) kesinleşmiştir.”

5.Maddesinde ise “Taraflardan her biri 1. 
maddede belirlenen sınır hattının kesin ve bo-
zulmaz olduğunu kabul ederek bunu değiştir-
meye matuf her türlü teşebbüsten sakınmayı 
taahhüd eder.” ifadesi açıkça yazmaktadır. Her 
iki maddede de görüldüğü üzere Irak-Türkiye 
sınırı kati olarak belirlenmiş ve değiştirilmesi 
kesinlikle yasaklanmıştır. Yapılmak istenen bu 
referandum ile sınırımızda ve sınır komşumuz-
da değişiklik olacağı için bu referandum söz 
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konusu anlaşmaya göre aykırıdır. Buna göre, 
otorite boşluğundan kaynaklanan kaos ortamı, 
Ankara Anlaşması gereği sınırlardaki muhtemel 
değişiklik ve Irak hükümetinin verdiği toprak 
bütünlüğü vaadini karşılamamasının da 1926’da 
yapılan sınır anlaşmasının yeniden değerlendir-
mesinin yolunu açabileceği belirtiliyor. 

Bölgede statüko yeniden değişecekse, Türki-
ye’nin kendi güvenliği ile ilgili teminatlar içe-
ren yeni talepleri olacaktır. Burada uluslararası 
hukuk nezdinde Türkiye’ye de söz söyleme hak-
kı açıkça doğmaktadır. Bugün Musul kırsalında 
bulunan ve Musul’a bağlı olan belirli bölgelerde 
de referandum yapılmak istendiği düşünüldü-
ğünde ve Musul ile ilgili yeni egemenliğin söz 
konusu olması halinde Türkiye, tarihte yaptığı 
gibi kendi tezlerini uluslararası kamuoyuyla 
paylaşmaya başlamalıdır. 

Türkiye’nin; Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana ülkelerin 
toprak bütünlüğüne saygıyı esas alan ve içişle-
rine karışmama ilkesine dayalı dostane ilişkileri 
içeren çok boyutlu dış politika geleneğine dön-
mesi ve millî çıkarlarımızı zedeleyen girişim-
lere fırsat vermeyen bir tutum sergilemesi ge-
rekmektedir. Siyasî ve ideolojik mülâhazalarla 
devlet yönetimi anlayışı yerine kadim devlet ge-
lenekleri esas alınmalıdır. Ortadoğu’da ülkeler 
ve milletler arasında Şiî-Sünnî ayrımına dayalı 
ideolojikleştirilmiş mezhepçi yaklaşımlardan 
vazgeçilmeli, bunun yerine sınırların değişmez-
liği ve toprakların bütünlüğü esasına dayalı ve 
merkezî hükûmetleri muhatap alan bir dış poli-
tika yürütülmelidir.

Irak’în kuzeyindeki bölgesel yönetimde ya-
şanabilecek bağımsızlık ilânı ile kaçınılmaz bir 
çatışma ve kaos ortamına gireceği ve mevcut 
varlıklarını kaybedeceği Irak kamuoyuna anla-

tılmalı, olası bir bağımsızlık kararı lehinde oy 
verecek seçmenin bağımsızlık yönündeki deste-
ği kırılmalıdır. Barzani yönetiminin referandum 
karşıtlarına karşı uyguladığı baskı, taciz ve tu-
tuklamalar dünya gündemine taşınmalı, bölge-
deki Peşmergenin muhaliflere yönelik insanlık 
dışı tutumu dünya kamuoyuna duyurulmalıdır.

Barzani ailesinin IŞİD terör örgütü ile olan 
ilişkisi gündeme taşınarak Batı blokunun Bar-
zani’nin gerçek yüzünü görmesi ve bölgeden 
IŞİD’e katılımın gözler önüne serilmesi gerek-
mektedir.  Bu çerçevede, işlediği insan hakları 
ihlâllerinin ortaya konması suretiyle Peşmer-
ge’nin esas yüzü ortaya çıkarılmalı, Peşmer-
ge’nin bölgesel barış ve istikrara katkı sunma-
yan aksine bir tehdit unsuru oluşturduğu dünya 
kamuoyuna gösterilmelidir.

Türkiye, petrol ve doğal gaz gibi doğal kay-
nakların Irak’ın millî serveti olduğunun kabul 
edilmesini ve herkesin bu gelirden istifade et-
mesini temin etmek üzere, Bağdat’tan bağımsız 
bir şekilde Erbil’le yapılan tek taraflı alım-satım 
anlaşmasını sona erdirmeli, Irak’tan yapılacak 
ithalatta yalnızca Bağdat hükûmetini muhatap 
almalıdır.

“Kürt devletinin” kurulmasını destekleyen 
kişi, kurum ve devletlerin çıkarlarının önemli 
boyutunu oluşturan enerji kaynaklarına erişim 
konusunda; enerji ihtiyaçlarının karşılanması-
nın bağımsız bir Kürt devletini gerektirmediği 
Batılı devletlere izah edilmelidir. Bu noktada, 
bölgedeki enerji kaynaklarının TANAP benzeri 
projelerle Türkiye üzerinden Batı’ya taşınma-
sının bölgenin barış ve istikrarı açısından oldu-
ğu kadar Batı’nın enerji güvenliği açısından da 
daha faydalı olacağı düşüncesi öne çıkarılmalı-
dır. 
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Bölgedeki kaosun en büyük mağduru olan 
Türkmenler lehine etkin ve sağlıklı politikalar 
yürütülmesi için farklı şehirlerde yaşamaya mec-
bur edilen ve çoğunlukta oldukları şehirlerde 
Kürtleştirme politikaları sebebiyle azınlık konu-
muna düşürülen Türkmenlerin demografisindeki 
dağınıklığın giderilmesine yönelik adımlar atıl-
malıdır. Irak ve Suriye’deki Türkmen varlığının 
Türkiye’nin politikaları doğrultusunda tek bir 
vücut olarak hareket edebilmesini teminen, Türk-
menler arasında Şiî-Sünnî ayrımına son verilmeli 
ve Türkmen millî kimliği öne çıkarılmalıdır.

Kerkük’ün bir oldubitti ile Barzani yönetimi 
tarafından işgal edilmesinin Türkiye tarafından 
asla kabul edilemeyeceği, statüsü henüz belirlen-
memiş toprakların Irak Anayasası’nın 140’ıncı 
maddesine uygun olarak ele alınması gerektiği, 
olası bir referandumun üç Kürt vilâyetinin ötesine 
geçmesinin Irak’ın iç çatışmasını alevlendirecek 
sorumsuzca bir girişim olduğu ve Türkmen nü-
fusun varlık ve huzurunun Türkiye’nin garantisi 
altında bulunduğu kesin bir dille duyurulmalıdır.
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