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İktidar haricinde topluluk (Azınlık) olmak, insan hakları ihlallerine uğramanın önemli nedenlerinden
biri kabul edilmemektedir. Böyle bir topluluk stratejik ve zengin bölgeye sahibiyse, siyasi açıdan
istikrarsız ve kültürel bakımdan demokratik olmayan milliyetçi bir ülkede bulunuyorsa, acıları
kesinlikle artacaktır. Bunlara Irak’ın güvensizlik ortamı eklendiğinde, soykırımların vuku bulması
olasılıktır. İşte, Irakta yaşayan Arap ve Kürtler dışındaki toplulukların durumu budur, özellikle sayıda
en büyükleri olan Türkmenlerin.
Otuz beş yıllık Baas partisinin iktidarı boyunca Türkmenler öldürülmeler, keyfi gözaltılar ve
sürgünlere maruz kaldılar. Topraklarına el konuldu, bölgelerinin demografisi değiştirildi, ırklarını
Arap olarak değiştirmeye zorlandı. Bölgelerinde, özellikle Kerkük vilayetinde, çalışma ve mülk
edinme haklarından yoksun bırakıldılar. Sıyası, kültürel ve anadili eğitiminden mahrum edildiler.
İhtilal sonrası Irakta, büyük Türkmen bölgelerine Kürt aileleri yerleştirildi. Hemen hemen tüm
Türkmen bölgelerinde yönetimi Kürt partileri, Kürt emniyeti ve Peshmergeleri ele geçirdi. Bu
bölgelerin mülkiyeti bu partiler tarafından iddia edilmektedir. On binlerce Türkmen Telafer’den ve
Kerkük’ten göç etmek zorunda kaldı. Türkmenler Irak anayasasında belirsiz yetersiz bir şekilde yer
aldı. Bölgesel ve merkezi yönetim de dışlandılar. Korkutmalar, tehditler, cinayetler, keyfi
tutuklamalar, suikastlar ve adam kaçırmalar her geçen gün arttı.
11 Nisan 2011 tarihinde bir basın toplantısı yapan Kerkük polis şefi yardımcısı General Turhan
Abdul-Rahmanın açıklamasında “Türkmen toplumun bireylerini hedef alan tehdit ve kaçırma olayları
önemli derecede artış göstermiştir. Bunun bir sonucu olarak, Türkmenler evlerini ya kiraya vermekte
ya da terk edip başka vilayetlere taşınmakta veya ülkeyi terk edip yurt dışına yerleşmektedirler. Bu
suçları işleyen gurupların amacı Kerkük vilayetini asıl yerlilerinden boşaltmaktır”
Yüzlerce Türkmen son aylarda tehdit edilmiştir veya kaçırılmıştır: çocuklar, gençler, işadamları,
müteahhitler, emlakçılar ve doktorlar. Büyük sayıda tehdit edilen Türkmenler büyük meblağlar
ödeyerek kaçırılmadan veya suikasttan kurtarmıştır. Bazı kaynaklara göre, kaçırılan kişilerin serbest
bırakılması için 2003’ten şimdiye kadar ödenen paralar yaklaşık 50 milyon dolardır.
Geçen hafta içinde ise üç Türkmen suikasta kurban gitti. Bunlardan birisi Beyin Cerrahı Yıldırım
Abbas Demircidir. Bir Türkmen kaçırıldı. Biri ağır yaralı olarak iki Türkmen suikasttan kurtuldu.
Kerkük il meclisi başkanının korumalarından biri saldırıya uğradı ve ağır yaralandı.
Böylesi büyük bir topluluğun yıllar boyu etnik temizliğe maruz kalması ve Irakla yakından ilgilenen
uluslararası güçlerin bu olaya seyirci ve sesiz kalması güçlükle anlaşılmaktadır. Bu ihmalin olası
nedenleri şunlardır:
-

Türkmen sivil toplum örgütleri ve siyasi kuruluşlarının yapı ve çalışmalarının yetersizliği ve
genel Türkmen siyasi sisteminin yokluğu;
Türkmen stratejik merkezlerinin bulunmaması, Türkmen medyasının güçsüzlüğü ve Türkmen
lobi çalışmalarının etkisizliği;
Irak'ta uluslararası güçlerin çıkarları doğrultusunda Türkmenlerin bulunmamsı;
Türkmen bölgelerini kontrol ve idare eden Kürt makamları tarafından medyanın karartılması;

Yukarıda belirtilen gerçekler göz önüne alındığında, Irak Türkmenlerin soykırım yaşadığı açıkça
görünmektedir, can güvenlikleri bulunmamaktadır, ekonomik durumları kötüleşmektedir ve
topraklarını terk etmeye mecbur edilmektedir.
Kürt siyasi partileri kendi güvenlik güçleri ve Peşmergeleriyle büyük Türkmen bölgelerini, özellikle
Kerkük vilayetini yönettikleri için, bu soykırımdan birinci derecede sorumludurlar.
Bölge halklarının yerel idare, polis ve güvenlik güçleri ve ordu’da eşit sayıda yer alması güvenliğin
artırılması için en iyi önlemlerden biri olabilir.
Ulusal, bölgesel ve uluslararası topluluklarını aydınlatmak için, Türkmen yetkililer bir an önce genel
Türkmen siyasi sistemini kurmalıdır. Araştırma merkezleri kurup medyalarını geliştirmelidirler.
Irak Türkmenlerine karşı yapılan bu soykırımdan birinci derecede Irak hükümet sorumlu iken,
Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletlerin ahlakı ve hukuki sorumlulukları bulunmaktadır.
Türkiye'nin Türkmen politikası, Türkmenlerin güçlü bir siyasi sistem kurmasına yardımcı olamazken
Türkmenlere karşı yapılan bu soykırımları durduramadı. Siyasi ve lojistik destek için Irak
Türkmenleri bir an önce diğer Türkî devletlerle, örneğin Azerbaycan ve Türkmenistan, ilişkiye
geçmelidir.
Neredeyse yalnız Kürt sivil toplumu ve bağımsız medyasını desteklemeyi adet edinen bölgedeki
enternasyonal fonlar, bu huylarını bırakıp Türkmen ve diğer halklara gereken desteği vermelidirler.

------------------------Sırasıyla vuku bulan hadiseler:
• 5 Eylül: beyin cerrahı Yıldırım Abbas Demirci ve kardeşi suikasta uğradı
• 7 Eylül: Emlakçı İsmail Muhammed Ali öldürüldü
• 9 Eylül: Kemal Ekbar kaçırıldı
• 10 Eylül: sağlık memuru Ekrem Şakır Şukur kaçırıldı
• 11 Eylül: Kerkük vilayeti meclis başkanının kuruması Abdul Emir silahlı saldırıya uğradı ağır
yaralandı
• 13 Eylül: Gaz şirketi müdürü Hişam Behçet Hikmet ağır yaralı olarak kaçırılmaktan kurtardı

