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Ekopolitik Kurumsal 
 

Ekopolitik, 2005 yılında İstanbul’da kurulan ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi’nin, 

zamanın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden kurgulanmasıyla doğmuş olup, Ekonomi ve Sosyal 

Araştırmalar Derneği çatısı altında faaliyet gösteren bağımsız bir araştırma merkezidir. 

 

“www.ekopolitik.org”, Ekopolitik’in web tabanlı yayın organıdır. Kâr amacı gütmeyen bağımsız 

bir organizasyon hüviyetindeki Ekopolitik, karar verme organlarına yeni politika yapma imkanları 

geliştirirken, kamuoyunun da dünya siyaseti ve ulusal siyaset ile ilgili algılama ve anlayışlarına 

katkılar yapma amacındadır. 

 

Ekopolitik, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde dünya basınından yoğun olarak 

yaptığı çevirileri, web sitesi ekopolitik.org’da güncel olarak yayınlamaktadır. Ayrıca Ekopolitik 

araştırmacılarının kaleme aldığı derleme, rapor, özgün makale ve araştırmalar, Ekopolitik 

okuyucularının ilgi ve bilgisine sunulmaktadır. Ekopolitik, bir ay boyunca gerçekleştirdiği 

çalışmalarını aylık olarak yayınladığı fasikülle de okuyucularına periyodik olarak toplu bir şekilde 

ulaştırmaktadır. Fasiküller çeviriler başta olmak üzere röportajlar, makaleler, raporlar, kitap 

değerlendirmeleri ve haber brifinglerini içermektedir. Ekopolitik, dünya ekonomik görünümü, 

ulus-devletler ve küreselleşme, Ortadoğu, Türkiye politikaları, Amerikan siyasi ekolleri, kimlik ve 

politik psikoloji gibi dünya ve Türkiye için önemli olduğunu düşündüğü konular üzerine paneller, 

toplantılar ve çalıştaylar düzenlemektedir. Ekopolitik dünya entelektüel çevrelerinden önde gelen 

şahsiyetlerle röportajlar yapmakta ve ekopolitik sorunlar üzerine dünya çapında uzmanlığa sahip 

yazarlarının makalelerini yayınlamaktadır. 

 

Ekopolitik’e çalışmalarında iki temel ilke rehberlik etmektedir:  

(i) Hayat yürüyüşünde ayakta kalabilmek için ne yapmak gerektiğine ilişkin olarak aldığımız etki ve 

dürtüler bizim en üst ve sonsuz doğruluk, dürüstlük, ilkelilik ve adaletlilik duygu ve düşüncelerine 

olan sadakatimizi zedelememelidir. Tüm hayatsal dürtüler, bizi daha iyi bir adam yapma yoluna 

kanalize edilmelidir. 

(ii) Görev duygusu daima kutsal ve dokunulmaz bir karaktere sahiptir. 
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İlgi Alanları 

� Ekonomi: Günümüz iktisadını anlamayı, ulusal/uluslararası düzeyde gelişen süreçleri okumayı 

ve bu doğrultuda rapor ve çalışmalar hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu amaca uygun olarak 

Ekonomi Masası yakın zamanda ‘Küresel Kriz ve Türkiye’ başlıklı bir rapor ile çalışmalarına 

başlamıştır. 

� Uluslararası İlişkiler: İçinde yaşadığımız dünyayı daha doğru bir biçimde anlamak için başta 

Ortadoğu (ve özelde Kuzey Irak) olmak üzere, AB, ABD, Rusya ve Doğu Asya alanlarına 

yönelik çalışmalar, Uluslararası İlişkiler Masası çatısı altında zenginleşerek sürdürülmektedir. 

� Politik Psikoloji: Prof. Dr. Vamık Volkan ile birlikte yapılan konferans, panel ve röportajlarla 

başlayan politik psikoloji çalışmaları, zaman içinde daha kurumsal bir görünüm kazanarak 

Ekopolitik içindeki çalışma/ilgi alanlarından biri haline gelmiştir. 

 

Faaliyetler 

Genç bir kadrodan oluşan Ekopolitik, kurulduğundan beri pek çok önemli faaliyete imzasını attı. 

Ekopolitik profesyonel çalışanları yanında lisans ve yüksek lisans düzeyinde yarı-zamanlı 

üniversite öğrencilerinden oluşan genç ve dinamik bir ekiple çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

Musul Vilayeti Projesi ve Irak Çalıştayı 

Araştırma merkezimiz Musul Vilayeti Projesi bağlamında pek çok çalışmaya imza attı. Bu konuda 

Türkiye ile Musul Vilayeti arasındaki sosyolojik ve hukuksal rabıtaya vurgu yapan  “Musul ve 

Türkiye: Musul Vilayeti Sorunu” başlıklı rapor önemli bir kilometre taşı idi. Bu bağlamda kendini 

bu hukuksal rabıta temeline dayandıran Musul Vilayeti Konseyi ile Türkiye’nin daha sıcak 

ilişkilerin geliştirilebileceği önerisi gündeme getirildi. Proje çerçevesi daha sonra konunun 

uzmanları ile -başta MVK’yı yurtdışında temsil eden Anton Keller olmak üzere- yapılan 

röportajlarla genişletilirken Türk medyası aracılığıyla Türkiye kamuoyunun da dikkatleri çekildi. 

 

Nihayet Ekopolitik, İstanbul’da,  28-29 Şubat 2008 tarihlerinde uluslararası bazda Türkiye’nin Irak 

ile olan tarihsel ve sosyolojik rabıtasını gündeme getirmek ve Irak’ı anlamak adına bir “Irak 

Çalıştayı” düzenledi. Türkiye, Irak, Avrupa ve Amerika’dan çok değerli katılımcıların iştirak ettiği 

Irak Çalıştayı’nın başlığı “Irak’ın Uluslararası Azınlık ve Özel Mülkiyet Garantileri” idi. 

 

“Türkiye’nin Büyük Çatısı ve Ortak Aidiyet” Çalıştayı 

27 Ocak 2009 Salı günü İstanbul Dedeman Otel’de gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin Ortak Çatısı ve 

Ortak Aidiyet’ çalıştayı, başta politik psikoloji alanında dünyanın önde gelen isimlerinden Prof. Dr. 

Vamık Volkan olmak üzere birçok akademisyen aydını bir araya getirdi. Türkiye’nin bir arada 
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yaşama sorunlarının ve bu yöndeki çözüm önerilerinin demokratik bir zeminde tartışıldığı program, 

Türk kamuoyunun da ilgisine sunulan ufuk açıcı bir niteliğe sahipti. 

 

“Gizli Kuşatılmışlık”: Kuzey Kıbrıs Çalıştayı 

Yakın Doğu Üniversitesi ve Ekopolitik işbirliği ile 4-5 Haziran 2009 tarihlerinde düzenlenen “Gizli 

Kuşatılmışlık” toplantıları Prof. Vamık Volkan’ın yönetiminde Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa 

kampusünde gerçekleştirildi. Türkiye ve Kıbrıs Türkü’nün kendi hayatı, varlığı ve geleceği 

konusunda kendi dili ve yöntemleri ile konuşmayı tercih ettiği verimli bir çalıştay gerçekleştirildi. 

 

Ekonomi Masası 

Ekopolitik Ekonomi Masası’nın amacı Türk kamu ve özel sektöründeki üst düzey karar vericiler 

için Türkiye’nin sahip olduğu ekonomik ve politik potansiyeli dikkate alan projeler tasarlamak, bu 

projeleri geliştirmek ve ilgili karar vericiler ile paylaşmak; projelerin uygulamaya geçirilmek 

istenmesi durumunda gerekli danışmanlık hizmetlerini sağlamaktır.  

 

Ekonomi Masası’nın çalışmaları arasında;  Ülke ve bölgesel güvenliğe ilişkin olarak etkin bir 

vizyon oluşturması için ekonomik ve sosyal dönüşümleri inceleyerek refah ve güvenin 

sağlanmasına yönelik “Anadolu Rüyası Projesi”, Dünya Ekonomisi ve Türkiye Ekonomisi’ne 

yönelik araştırma raporları yer almaktadır. Ekonomi masası ayrıca yaptığı çalışmalara destek olarak 

çeşitli paneller, konferanslar düzenlemekte ve bu kapsamda röportajlar yapmaktadır.  

 

Paneller & Röportajlar 

Araştırma merkezimiz bünyesinde birçok panel, konferans ve röportajlar yapılmaktadır. Avni 

Özgürel ile “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Devlet Geleneğimiz: Kopuş mu, Devamlılık mı?”, Müfit 

Yüksel ile “Toplumsal ve Siyasi Boyutlarıyla Dünden Yarına Alevilik-Bektaşilik”, Osman Bostan 

ile “Tehditler ve Fırsatlar Sarkacında Türkiye’nin Vizyon Arayışları” ve Soner Çağaptay ile 

“Amerikan Dış Politikasında Karar Alma Süreçleri ve Think-Tanklar” gibi paneller düzenlendi. 

Ayrıca Murat Soycengiz ile “Dünya Ekonomi Krizi: İnşallah Türkiye’yi Teğet Geçmez”, Ayşe 

Kadıoğlu ile “Türkiye’de Vatandaşlık ve Vatandaşlığın Dönüşümü”, Avni Lütfioğlu ile “Irak 

Türkmenleri ve Kerkük Sorunu Nereye?” ve Sohbet Karbuz ile “Enerjide Yeni Arayışlar” başlıklı 

röportajlar yapıldı. UCLA’dan Prof. Steven L. Spiegel ile özelde Ortadoğu genelde ise dünya 

politikası röportajı, Chicago Üniversitesi’nden Nobel ödüllü Prof. B. Myerson ile  çatışma çözümü 

konulu bir röportaj da İngilizce olarak yapılmış ve yayınlanmıştır. 

 

 



 6 

Raporlar & Dosyalar 

Ekopolitik, dünya ve Türkiye gündemini yakından ilgilendiren pekçok konuda rapor ve dosyalar 

hazırlamaktadır. Bunlar arasında “Amerika’yı Anlamak Projesi”, “STK’lar Dosyası”, “Türkiye-

Kuzey Irak Dosyası” gibi dosyalar ve “Küresel Kriz ve Türkiye” gibi raporlar da kamuoyu ile 

paylaşılmıştır. 

 

Ekonomik Ajanda 

Haftalık olarak dünya ve Türkiye ekonomi gündemini takip eden ve Ekopolitik okuyucularına 

nitelikli bir biçimde sunan bir çalışma Ekonomik Ajanda. 

� � � 

Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi, tüm çalışmalarını bünyesindeki genç beyinlerden aldığı 

ilham ve enerjiyle ve toplumumuzun ihtiyaçları ve çıkarları doğrultusunda bilgi üretme güdüsüyle 

sürdürmektedir. 

� � � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekopolitik 

Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Derneği 

Büyükdere Cd. Naci Kasım Sk. No:3/1 Mecidiyeköy Şişli İstanbul 

Tel: (212) 356 41 85-86  Faks: (212) 356 41 87  E-posta: info@ekopolitik.org 

www.ekopolitik.org 
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ÖNSÖZ 
 
Başbakanlık Başdanışmanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye dış politikasının temel akslarının 
belirleyicisi olmadan önce yayımlanan kritik kitabı Stratejik Derinlik’in son sayfalarına doğru 
farklı coğrafyalardan örnekler vererek, “parçalanma tehdidi altında derin dalgalanmalar yaşayan 
siyasi yapılar, yaşadıkları bunalımları ya içine kapanarak ya da alabildiğine bir stratejik açılma ile 
bu bunalımlara meydan okuyarak aşmaya çalışırlar” diyor. Hâlihazırda İstanbul’dan Van’a, 
Hakkari’den Mersin’e Türkiye’yi çalkalayan gösterilerin ortasında yükselen milliyetçi ve “içe 
kapanmacı” dalgalar karşısında Kuzey Irak ile “açılım” derdinde olan Türk Dışişleri, yukarıda 
Sayın Davutoğlu’nun tanımladığı parametreler arasında bu yollardan hangisine girecek? 
 
Çatışma ve içe kapanma mı? Yoksa uzlaşma ve açılım mı?  Güzel ülkemizde çatışma güçleri mi 
daha iyi organize yoksa uzlaşma güçleri mi? Kuşkusuz bunu zaman gösterecek. Şu an Türkiye 
içinde bulunduğu zor ve gergin koşullardan yeni imkanlar da yaratabilir veya daha büyük bir 
türbülansa da girebilir.  
 
Türkiye I. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı İmparatorluğu’nun tasfiyesini müteakip belki de son 80-
90 yıllık tarihine damgasını vurmuş bir izolasyonist trendi iyisi ve kötüsü ile yaşadı. Problem, 80-90 
yıl önce realist ya da pragmatik nedenlerle varlık sahnesine çıkan izolasyonist yaklaşımın 
Cumhuriyet tarihini birkaç istisna dışında domine etmesinin günümüz koşullarında ne ölçüde 
geçerliliğe sahip olduğudur. Türkiye iki yüzyıllık tarihinde yoğun bir modernleşme projesi yanında 
modern ulus devletlerden müteşekkil endüstrileşmiş Batı dünyası karşısında kendi müktesebatını 
koruyarak müstakiliyetini ve mukadderatını da bağımsız bir şekilde tayin etmenin mücadelesini 
verdi.  
 
Türkiye Cumhuriyeti Lozan Anlaşması ile uluslararası hukukta tüzel kişilik sahibi olarak varlığını 
kabul ettirdi. Bu bağlamda Cumhuriyetimiz, belki de eğer askeri gerileyişimizin başlangıcı bir milat 
sayılacaksa, 1683 II. Viyana Kuşatması’ndan beri yaşanan savunma refleksi ve kendine ve kendi 
değerlerine güven sendromu iklimi içinde millete bir mola verme dönemi sundu. Savaşlarla 
yıpranan ve yeniliklerin dünyasında eski kaldığı hissiyle yorgun düşen Osmanlı toplumunun 
kendine gelmeye ama her şeyin ötesinde bir araya ihtiyacı vardı. Belki de Yurtta Sulh, Cihanda 
Sulh böylesi bir ihtiyacın formülü oldu.  
 
Ancak bu süreç içinde bile hayatın insanı yorgun düşüren hızı içinde ülkemiz pek çok türbülans 
yaşadı. Türkiye 1974’de Kıbrıs’taki insanlarını korumak için müdahale etmek zorunda kaldı ve bir 
bakıma izolasyonizmin verdiği sürekli teyakkuz halinin oluşturduğu bir tedirginlikle yaşamak 
zorunda kaldı. Modern dünyanın bir yandan sınırları yükselten diğer yandan ise belirsiz kılan 
koşullamaları ve koşuşturmaları içinde biz ne kadar yalnız kalmak istesek de kimsenin bizi yalnız 
bırakmayacağını da herhalde geçen bu sürede birazcık anladık.  
 
Geldiğimiz kritik noktada Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda var olan koşulların radikal bir şekilde 
değiştiği ve dönüştüğü bir dünya jeopolitiğinin içinde önemli kararlar vermenin arifesindeyiz. Tüm 
bu kararların arifesinde öncelikle kendimize ve kendi tarihimize inanma ve bölgesel aktör olma 
potansiyelimizi harekete geçirecek araçları keşfetmek durumu ile karşı karşıyayız.  
 
Musul Vilayeti Türkiye’nin I. Lozan Görüşmelerinde olmazsa olmazları listesinde yer alıyordu. 
Ancak Kerkük dahil Musul Vilayeti II. Lozan Görüşmelerinde çözümsüz bir statüye terk edildi. O 
zaman Türkiye belirsiz ve zor bir karar vermek zorunda kalmıştı. Ancak bu zor karar Meclis’te 
gözyaşları içinde alındı. Türkiye’nin Misak-ı Milli sınırları içinde addettiği tartışmalı bölge Musul 
Vilayeti geçici bir statü ile şartlı bir şekilde 1926 Ankara Anlaşması ile Britanya mandası altındaki 
Irak Krallığı’na bırakıldı. Bu Osmanlı’nın torunları olarak vazgeçmek zorunda kaldığımız son 
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toprak parçasıydı. Nerede kaldığımızı hatırlamak zorundayız; çünkü ancak kaldığımız yerden 
devam edebilme şansımız var.  
 
Türkiye’nin Kürt Sorunu bağlamında muhatap olduğu yüksek tansiyon ve Amerika’nın Irak işgali 
sonrası yaşanan Ortadoğu depremi içinde ve 1991 yılından beri belli bir otonomi içinde varlığını 
sürdüren Kuzey Irak coğrafyasında olan bitenler Türkiye’nin, Davutoğlu’nun başta alıntılanan 
“Stratejik Derinlik” kitabında tarifini yaptığı genişleme-daralma karşıtlığının tam ortasında 
olduğumuzun belki de açık bir göstergesini ifade ediyor. 
 
Türkiye yükselen tansiyon içinde çift yönlü bir ulusalcılığa mı teslim olacak? Ya da kendi tarihsel, 
hukuki ve sosyolojik hakikatlerinin bilincinde yeni bir açılımı gerçekleştirme cesaret, irade, güç ve 
vizyonunu gösterebilecek mi? 
 
Musul Vilayeti Projesi*1 Türkiye’ye böyle bir genişleme formülünü teklif ediyor. Türk-Kürt 
tansiyonunun en yüksek olduğu zamanlarda bile biz Musul Vilayeti diyoruz ve Türk-Kürt 
birlikteliği ve insicamının her zaman her gelecekte ve her koşulda mümkün olduğuna inanıyoruz. 
Ve bu terkibin yalnız Musul Vilayeti değil ama Osmanlı’nın şimdi başka adlarla anılan tüm diğer 
vilayetleri için de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu terkibi genişletme ve büyütme bu ülkenin ve 
coğrafyanın evlatlarının elinde. Dünya tarihinde ve kendi tarihimizde de imkânsız gibi gözüken nice 
olayın iyi organize olmuş bir toplumsal yapı inşası içinde uygun konjonktürde ehil liderler 
aracılığıyla pek çok kez gerçekleştiğini hatırlatmak isteriz. Türkiye’nin liderleri daralmaya da 
genişlemeye de içine kapanmaya da açılıma da kapı açacak politikaları benimseyebilirler. Ancak 
benimsedikleri politikalarının günün kargaşasının ve popüler kaygıların ötesinde tarihin vicdanında 
en gerçek murakabeye tabi olacağını da söyleyelim. Tarihin nihai mahkemesinin sorgusunda ancak 
tarihin derinliklerinden gelen bir ruhla üretilen ve insanlığın evrensel vicdanında karşılığı olan 
çözümlerin geleceği inşa bağlamında aklanacağını ifade edelim.  
 
Cumhuriyetin verdiği mola Türkiye’nin evlatlarına kendi tarihlerini yeniden inşada son yüzyılların 
kötü talihini geri çevirebilecek zamanı verdiğini düşünüyoruz. Ancak bu molayı ebedi bir karar gibi 
algılayanlar sadece Demokratik Cumhuriyet’i ve onun kurucusunu değil kendilerini ve geldiğimiz 
tarihin akış istikametini de sınırladıklarını anlamalılar. Bunun yanında model üretmekten aciz 
reaksiyoner tüm tavırlar da molayı hakiki bir tarihsel yürüyüşe çevirmede yetersiz kalacaklardır.  
 
Ne olduğunu ve nereden geldiğini bilen ve o ruh haliyle yaşamayı kendi hakikati bilenler ise tüm 
cepheleşmelerin ve tanımlamaların ötesinde kendine, milletine, insanlığına ve tarihine karşı 
duyduğu sorumlulukla bir “Yorgun Savaşçı”nın azmiyle yolunda yürümeye devam edeceklerdir.  
 
Allah yardımcımız olsun.  
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                Murat Sofuoğlu 
                                                                                                                                   Kasım 2008 
                                                                                                                                      İstanbul 
                                                 
* ‘Önsöz’ün kaleme alınmasından bir süre sonra merkezi Brüksel’de bulunan Amerikan düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu 
(International Crisis Group-ICG) 8 Temmuz 2009 tarihinde yayımladığı “Irak ve Kürtler: Ateş Hattında Gerginlik” (Iraq and the 
Kurds: Troble Along The Trigger Line) başlıklı bir raporla, Musul Vilayeti’ni bir kez daha dünya gündemine taşımış oldu. Raporda, 
Irak’ta Amerikan işgali sonrası yaşanan sıkıntılı süreçte ortaya çıkabilecek bir muhtemel Kürt-Arap çatışması karşısında Kuzey Irak 
Kürt yönetiminin bazı önemli yetkililerinin kendileri için çıkış yolu olarak “Musul Vilayeti” formülünü makul buldukları ve kabul 
edilebilir bir alternatif olarak gördükleri ifade edilmektedir. Raporun bu bölümleri özellikle Türkiye siyasi çevrelerinde, basınında ve 
kamuoyunda geniş yankılar uyandırdı. Raporda kuzeydeki Kürt yönetimin lideri Mesud Barzani’nin müsteşarı Fuat Hüseyin’in, 
“Şiilerin İran’ı ve Sünnilerin Arap dünyasını tercih etmesi durumunda, Kürtlerin de Türkiye ile ittifaka girmek zorunda kalacağını” 
ifade ettiği aktarılıyor. Rapor için Bkz. http://www.ekopolitik.org/images/cust_files/090720141556.pdf  
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Giriş 
 
“Musul Dosyası” ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi’nin Irak üzerine başlattığı 
çalışmaların bir yekûnu olarak okuyucunun karşısına çıkıyor. Musul Vilayeti ile Türkiye arasındaki 
özel ilişki, ADAM’ı Irak üzerine yoğunlaşmaya ve “Musul Dosyası”nı açmaya sevk etti. Bilindiği 
gibi Musul Vilayeti, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin aldığı Misak-ı Milli kararında ulusal 
sınırlar içinde yer almasına karşın hem uluslararası konjonktürel nedenler hem de ulusal iç sıkıntılar 
nedeniyle 1926 yılında Britanya ile imzalanan Ankara Anlaşması ile Britanya mandası altındaki 
Irak Krallığı’na bırakılmıştı. Ancak İngiliz kontrolü altındaki Kıbrıs’ın statükosuna benzer bir statü 
çerçevesinde Britanya mandası altına bırakılan Musul Vilayeti ile Türkiye’nin ilişkileri Kıbrıs’la 
olduğu gibi hiç kesilmedi. Kıbrıs’ta yaşayan Türkleri koruma sorumluluğunu hisseden Türkiye, 
Musul Vilayeti içinde yaşayan Türk, Kürt ve Asurî halkları için de benzer bir psikolojik mesuliyet 
hissetmektedir. Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Irak yalnızca coğrafi olarak değil fakat tarihsel ve 
sosyolojik süreçlerin işlemesi bakımından da birbirine aşinalık göstermektedir. 
 
Türkiye 1926 yılında Ankara Anlaşması ile tartışmalı bölge olan Musul Vilayeti’ni Britanya 
mandası altındaki Irak Krallığı’na şartlı bir şekilde bırakmıştır. Bu koşulluluk uluslararası hukukta 
“obligations of international concern” (uluslararası ilgiye mazhar prensipler) olarak bilinmektedir. 
Bunlar azınlık ve özel mülkiyet haklarıdır. Irak devleti bu haklara saygı duyacağının garantisini 
1932 Irak Krallığı Deklarasyonu ile vermiştir.  Irak devleti bağımsız tüzel kişiliğini 1932 Irak 
Krallığı Deklarasyonu ile uluslararası hukuk nezdinde kazanmıştır. Söz konusu deklarasyonun 9. 
maddesi Musul Vilayeti içindeki azınlık haklarını tanımakta iken 14. madde de bağımsızlık öncesi 
müktesep hakları yani özel mülkiyet korumalarını tanıdığını ilan etmektedir. Irak 1932 Bağımsızlık 
Deklarasyonu, uluslararası hukuk ve iç hukuk bakımından Irak devletinin meşru varlığı bakımından 
en temel kurucu ve asli belge vasfı olma karakterini taşımaktadır. Irak devletinin yapacağı hiçbir 
anayasa ve yasa düzenlemesi 1932 Deklarasyonu’na aykırı olamaz ve aykırılık halinde aykırı olan 
yasa ve anayasa düzenlemesi hükümsüz sayılır. 
 
Bu bağlamda son 2005 Irak Anayasası ile ilgili tartışmalara da bu gözle bakmakta fayda vardır. 
Özellikle Kerkük’ün statüsü için yazılmış 140. maddenin geçerliliği, 1932 Deklarasyonu 
bağlamında düşünülmelidir. Bu bağlama geri döndüğümüzde 1932 Deklarasyonu 9. madde Kerkük 
livasında nüfusun dikkate değer bir kısmının Türkmen olduğu, dolayısıyla söz konusu bölgede 
resmi dilin Arapça yanında Kürtçe ya da Türkçe olması gereğini düzenlenmektedir. 9. madde 
Kerkük’te ciddi bir Türkmen varlığının olduğunu açıkça kabul etmektedir. Hal böyleyken 140. 
maddenin uygulama alanı tartışılmadan önce söz konusu maddenin Irak’ın kurucu deklarasyonuna 
uygunluğu tartışılmalıdır. 
 
“Musul Dosyası” kitabı çatısı altında okuyucu, Musul Vilayeti’nin hukuksal statüsü ve sosyolojik 
yapısı kadar söz konusu içeriğin Türkiye ile de ilişkisini tartışan ve müzakere eden çalışmalar 
görecek. “Musul ve Türkiye, Musul Vilayeti Sorunu” başlıklı rapor tam da bu çerçeve temelinde 
kurgulanmıştır. Yukarıda kimi ipuçları verilen Türkiye’nin Musul Vilayeti ile olan hukuksal rabıtası 
kadar sosyolojik bağı da raporda ele alındı. Bu bağlamda kendini bu hukuksal temele dayandıran 
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Musul Vilayeti Konseyi ile Türkiye’nin daha sıcak ilişkilerin geliştirilebileceği önerisi gündeme 
getirildi.  
 
“Musul ve Türkiye, Musul Vilayeti Sorunu” başlıklı raporu müteakip okuyucunun ilgisine sunulan 
Ekopolitik*-Anton Keller röportajı hem hukuksal hem de sosyolojik yapının Konsey ile birlikte 
tartışıldığı bir söyleşi karakteri ile raporu tamamlayıcı bir özellik taşımaktadır. Okuyucu Musul 
Vilayeti Konseyi’nin yurtdışında daimi olarak temsil eden Keller’ın hem Vilayet, hem Kuzey 
Irak’taki liderler ve hareketler hem de Konsey hakkında ilginç görüşler ortaya koyduğunu fark 
edecektir.  
 
Röportaj sonrasında Türkiye’ye davet edilen Mr. Keller’ın ADAM’da katıldığı panel, yaptığı 
temaslar ve basına verdiği demeçlerin oluşturduğu izlenimlere ilişkin çalışmalardan bazı kesitler de 
okuyucunun ilgisine sunuluyor. Ve nihayet ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi, İstanbul’da,  
28-29 Şubat 2008 tarihlerinde uluslararası bazda Türkiye’nin Irak ile olan tarihsel ve sosyolojik 
rabıtasını gündeme getirmek ve Irak’ı anlamak adına bir “IRAK ÇALIŞTAYI” düzenledi. Türkiye, 
Irak, Avrupa ve Amerika’dan çok değerli katılımcıların iştirak ettiği Irak Çalıştayı’nın başlığı 
“Irak’ın Uluslararası Azınlık ve Özel Mülkiyet Garantileri” idi. 
 
Türkmen, Kürt ve Asuri temsilciler, akademisyenler, işadamları ve siyasi analistler, Irak’ın etnik ve 
mezhep yapısının ortaya koyduğu sorunları ve çözüm yollarını özellikle 1932 Irak Bağımsızlık 
Deklarasyonu ile teminat altına alınan azınlık ve özel mülkiyet hakları bağlamında iki gün boyunca 
tartıştı. Kürt, Türkmen ve Asuri temsilcilerin karşılıklı hoşgörü içinde sorunlarını tartışma 
olgunluklarını göstermesi ve Musul Vilayeti konsepti altında ortak bir çözüm arayışına girme 
konusunda uzlaşmaları, Irak ve Türkiye kadar bölge için de umut vericidir. Irak Çalıştayı’nın son 
deklarasyonuna da yansıyan bu beraberlik inancı, Musul Vilayeti Konseyi’nin kurumlarını 
güçlendirme noktasında fikir birliğine sahip olduğunu da ortaya koydu. Tüm bu çalışmalara ait 
genel bir fikir vermek amacıyla “Musul Dosyası” kitabının son bölümünde Irak Çalıştayı’ndaki 
konuşmalar bir rapor halinde okuyucunun ilgisine sunuldu. 
 
Özellikle bu noktada “Musul Dosyası” çalışmasının ortaya çıkmasında büyük özverilerde bulunan 
ve çalışmanın mekanı olan ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi bünyesinde çalışan 
arkadaşlarımıza da minnettarlığımızı ifade etmek isteriz. Beraberce Irak’a gittiğimiz ve tüm süreçte 
büyük bir azim ve fedakarlıkla çalışan ve projenin kritik bir noktaya ulaşmasında önemli bir rol 
oynayan Yusuf Ergen’e, çalışmanın yeniden okunması ve düzenlenmesinde görev alan Hakan 
Çopur ve Mustafa Kuşçu’ya’a, röportajlarımızın İngilizceden Türkçeye çevirisinde görev alan A. 
Altay Ünaltay’a ve keza metinlerin yapılandırılmasında yardımlarını esirgemeyen Ahmet Cem 
Özen’e de en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ekopolitik’te özveriyle çalışan ve projenin değişik 
aşamalarında ve Irak Çalıştayı’nda da görev alan tüm arkadaşlarımıza da keza en içten 
minnettarlıklarımızı sunuyoruz.  
 
ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi, 2000’li yılların başından beri Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu düşünce ve bilgi potansiyelini ülke bazında aktif bir kinetiğe dönüştürmek için 
çalışmalarını sürdürüyor. Genel Koordinatör A. Tarık Çelenk yönetiminde genç araştırmacılarının 
özverili ve yaratıcı çalışmaları ile ADAM, “Amerika’yı Anlamak”, “STK’lar ve Renkli Devrimler” 
ve nihayet “Musul Vilayeti ve Irak” üzerine projeler geliştirdi ve yeni projeler geliştirmeye de 
devam ediyor. ADAM, yukarıda zikredilen projelere ek olarak halihazırda “Politik Psikoloji 

Perspektifinden Türkiye’deki Kimlik Algısı” başlıklı bir başka proje üzerinde de çalışmalarını 
sürdürmektedir. 
 
                                                 
* www.ekopolitik.org, Mayıs 2007’den beri web üzerinden yayın yapmakta olup ADAM Sosyal Bilimler Araştırma 

Merkezi’nin yayın organıdır. 
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Umut ediyoruz ki ADAM, yaptığı çalışmalarla Türk entelektüel ve akademik hayatına olumlu 
katkılar yapar ve Türk karar yapıcılarına hem iç hem de dış politika bağlamında uygulanabilir 
projeler üretir. 
 
Bu noktada ADAM, en baştan beri kendisini destekleyenlere minnettarlığını ifade eder ve bu 
kitabın ortaya çıkmasında emeği geçen ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi bünyesinde 
çalışan tüm arkadaşlarımıza en içten teşekkürlerini sunar. 
 
 
 
                         Murat Sofuoğlu 
                 İstanbul - Mart 2008 
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“MUSUL VİLAYETİ SORUNU” 
RAPORU: 

 
MUSUL VE TÜRKİYE 

 

 
 

Murat Sofuoğlu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Şubat 2007 
İSTANBUL 
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“MUSUL VİLAYETİ SORUNU” RAPORU 
 
ANA İÇERİKLER 
 
• Türkiye’nin Kuzey Irak politikasının odak noktası Kerkük değil Musul olmalıdır. Tarihi 

Musul Vilayeti üzerinde –ki bu yönetim birimi Kerkük’ü de kapsamaktadır- Türk devleti 
tarihsel olarak sabit hukuksal haklara sahiptir. 

 
• Türkiye Kuzey Irak’a yapabileceği bir müdahaleyi temelde iki ana zemin üzerinden 

yürütebilecektir: (1) Hukuksal zemin, (2) Sosyolojik zemin. 
 

• Türkiye Musul Vilayeti’ni Lozan sonrası İngiliz-Türk görüşmelerini müteakip Cemiyet-i 
Akvam’ın belirlediği hukuka binaen Ankara Anlaşması ile şartlı olarak İngiliz mandası 
altındaki Irak yönetimine bırakmıştır. Türk devleti “tartışmalı bölge” statüsüne sahip 
Vilayeti bağımsız bir Irak devletine namevcut olduğu için bırakmamıştır. 

 
• Irak devleti 1932 yılında bağımsızlığını kazandığından bu yana Musul Vilayeti statüsüne ve 

Vilayet unsurlarına BM’nin muhtelif kararlarıyla da sabit olduğu gibi Cemiyet-i Akvam’ın 
düzenlediği hukuka uygun bir muamelede bulunmamıştır. Türk devleti doğal olarak şartlı 
bir şekilde verdiği Vilayetin şartlara uygun yönetilmemesi halinde Vilayet’e tarihsel 
haklarını muciben müdahale için hukuksal zemine haizdir. 

 
• 1991’de Saddam yönetimine karşı Kürt isyanını başlatan ve 1992 yılında 60’ın üzerinde 

aşiret reisinin Ankara’da imzaladıkları bir deklarasyonla dünyaya isimlerini duyuran 
temelde Barzani karşıtı Sürçi aşireti unsurlarının organize ettiği Musul Vilayeti Konseyi 
(MVK), Vilayetin Cemiyet-i Akvam statüsüne uygun bir şekilde yönetilmesini istemekte ve 
Türk devletini bölgeye davet etmektedir. Musul Vilayeti Konseyi, Musul Vilayeti’nde ciddi 
bir temsil gücüne sahiptir ve halihazırda Kürdistan Muhafazakar Partisi olarak organize 
olmuştur. MVK’nın Türk devletini alenen bölgeye daveti K. Irak müdahalesi için sosyolojik 
zeminin oluşmasını temin etmektedir. MVK desteği olmaksızın yapılacak bir müdahale her 
türlü siyasal felakete zemin hazırlayabilir. 

 
• Türk devleti, Mahmur kampında yaşayan temelde Goyan aşireti mensuplarının Türkiye 

topraklarına geri dönüşüne imkan sağlamalı ve böylelikle K. Irak demografisine kökten 
bağlı aşiretin nötralizasyonunu sağlamalıdır. 

 
• Müdahale öncesi ve sırasında Irak Türkmenlerinin yeniden yapılanmasına katiyetle ihtiyaç 

vardır. Kürt ve Arap karşıtı klasik milliyetçi retoriğe sahip Irak Türkmen Cephesi, Kuzey 
Irak’taki Türk varlığını güçlendirmekten ziyade zayıflamasına hizmet etmektedir. Türk 
devleti, Kuzey Irak’ta bölgenin Türk-Osmanlı geçmişinin bilincinde olmakla birlikte 
günümüz dünyasında değişen demografik yapının da şuurunda olan ve bu samimi bilinçle 
bölgede yaşayan Kürt ve Araplarla içten bir ilişki kurabilecek Türkmen elementlere “esas 
desteği”ni vermelidir. 

 
• Söz konusu Türkmen unsurlar, MVK ile birlikte Türk devletinin Kuzey Irak’ta Kürt ve Arap 

topluluklara erişmesini sağlayabilir ve Türkmen grupları da daha rasyonel, rafine ve 
harmonik bir birliktelik içinde Kuzey Irak’ta ortak bir zemine konumlandırabilir. 

 
• Her şeye rağmen Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve Ortadoğu’daki parçalanma sonrası 

Mustafa Kemal’in liderliğinde tekrar küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti ulus 
devlet projesi eğer düzgün, deruni, bilinçli, samimi, güçlü ve istikrarlı bir Kuzey Irak 
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ve uzun vadede Ortadoğu politikası üretemezse mevcut Kürt sorununun tehdidini 
hissetmeye devam edebilir. Türk ulus devlet projesi, Türk milletinin ve devletinin 
varlığını, birliğini ve bekasını sürdürmesi açısından olmazsa olmazdır. Ancak bu 
nitelik, klasik bir milliyetçilik ve İslamcılık tezi ile korunamaz. T.C. ulus devlet projesi 
Kuzey Irak etnik ve dini çeşitliliğini içerecek bir şekilde ve Kürt sorununa çözüm 
sunacak bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Türk fraksiyonlar II. Abdülhamit 
zamanında ve Cumhuriyet’in kuruluşu ertesinde yaşandığı gibi bölünme ve çatışma 
yerine ehliyet ve liyakat esasına göre akil devlet adamlarının çevresinde ve liderliğinde 
memleketin birlik ve dirliği için birleşmelidir. Bu sağduyu şimdi gösterilemezse başka 
bir zaman gösterilmesi de ciddi bir ehemmiyete haiz olmayacaktır. 
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I 
 
Musul ya da Kerkük’e herhangi bir Türk siyasi müdahalesini meşru kılabilecek zemin, ancak söz 
konusu bölgelerde yaşayan ve yeterli temsil gücüne sahip olan halkların ve onların meşru 
temsilcilerinin daveti ile mümkün olabilir. Bu noktada Musul ve Kerkük’teki Türkmen nüfusu, 
bugün itibariyle böyle bir müdahaleyi tek başına meşru kılacak yeterliliğe sahip gözükmemektedir. 
O halde bölgede yaşayan Kürtlerin gönüllü kabulü olmadan yapılacak bir müdahale, Türk devletine 
ve halkına kaldırılması güç ağır yükler yükleyebilir. Diğer yandan Irak’ın halihazırda devam eden iç 
savaş koşulları yabancı bir devletin (T.C.) müdahalesini daha da riskli bir hale getirmektedir. 
 
Türk kamuoyunda Kerkük’e ilişkin var olan tüm hassasiyete yüksek bir saygı duymakla birlikte 
Türkiye’nin Kuzey Irak politikasının odak noktasının Kerkük olması, kanaatimizce Türk siyasi 
çıkarlarına düşünüldüğü kadar hizmet etmeyecek bir yaklaşımdır. Kerkük zengin petrol yataklarının 
olduğu ve bu yüzden yalnızca Kürtlerin değil fakat Arapların da bırakmaya niyetli olmadıkları bir 
şehirdir. Son bir Irak petrol kanunu Kuzey Irak’taki petrollerin merkezi hükümet tarafından 
kontrolünü öngörmektedir. Kürtler de Kerkük’ü başkentleri olarak görmek istemektedir. 
Dolayısıyla Kerkük merkezli bir müdahale fikri hem Kürtlerin, hem Irak merkezi hükümetinin ve 
hem de Arap dünyasının hoş karşılamayacağı bir manzaraya dönüşebilir. Bu gelişme uluslararası 
camiada da Türk karşıtı bir havanın doğmasına neden olabilir. Türkiye-AB ilişkilerinin son 
zamanlardaki olumsuz gidişatı ve “tezkere krizi” ile kötüleşme sürecine giren ve son Gül ziyareti ile 
Ermeni tasarısı da başta olmak üzere iyileşme işaretleri vermeyen Türkiye-ABD ilişkilerinin de 
geleceği açısından kritiktir. AB’nin üç direğinden biri olan Fransızlar, sözde “Ermeni Soykırımı” 
yasasını meclislerinde kabul etmekle Avrupa’da Türk karşıtı bir atmosferin oluşmasına katkı 
yaparken Irak konusunda ABD ile Türkiye arasındaki farklılaşma aşılamamıştır. Bu itibarla Türkiye 
için iyi gözüken nadir noktalardan biri Türkiye-Suriye ilişkileridir. Türkiye’nin kendi Kürt nüfusu 
ile yaşadığı tansiyon ise herkesin bilgisi dahilindedir. Böylesi bir atmosferde Türkiye’nin Kuzey 
Irak’a yapacağı bir müdahalenin milletlerarası platformda nasıl karşılanacağı tartışmalıdır. Türkiye 
Kürtlerinin ise nasıl bir tepki vereceği ayrıca tartışılması gereken bir konudur. 
 
O halde bu şartlarda Türk siyaset odağı Kerkük olmamalıdır ve Kuzey Irak müdahalesi için 
de meşru bir sosyolojik zemine ihtiyaç vardır. Peki eğer Türk odağı Kerkük olmayacaksa ne 
olmalıdır? Ve Kuzey Irak için müdahaleyi haklı kılacak meşru bir Kürt-Türk sosyolojik 
zemini var mıdır? 
 
Bu noktada ilk soruyu cevaplamak nispeten daha kolaydır: Türkiye’nin odağı Musul olmalıdır. 
Kerkük tarihsel, siyasal ve kültürel olarak Osmanlı Musul Vilayeti’nin bir parçası olmuştur. Lozan 
Antlaşması’nda Musul Vilayeti sorunu ve Türk-Irak sınır anlaşmazlığı probleminin Türkiye-
Britanya arasındaki ikili görüşmeler yolu ile çözümleneceğine dair bir anlaşma hükmü 
bulunmaktadır. Bu çerçevede Türk-İngiliz tarafları 1925-1926 arasında sorunun çözümüne 
müteallik olarak karşılıklı görüşmeler yürütmüş ve çözüm konusunda Cemiyet-i Akvam’ın kuracağı 
araştırma komisyonunun vereceği kararı kabul edeceklerine muvafakat vermişlerdir. Komisyon, 
Musul Vilayeti’ni Irak devletine bağlamayı uygun görmüştür. Komisyona göre Musul Vilayeti 
ekonomik olarak Türkiye’den ziyade Bağdat’a bağlıdır2) ve etnik yapısının çoğunluğunu Türkler 
oluşturmamaktadır.3 Aynı komisyon Türk tarafının istediği referandum talebini de reddetmiştir 
(Hatırlanacağı gibi 1926’dan 13 yıl sonra çoğunluğu Türk olmayan Hatay şehri, referandum yolu ile 
Türk topraklarına katılmıştır.) Yüksek ihtimal Musul Vilayeti’nde yaşayan Kürt-Türk nüfusunun 
önemli bir kısmı o zamanlar Türkiye ile birleşme temayülündedir ve Britanya referandumu bu 
yüzden desteklememiştir. Bu itibarla zamanın Türk hükümeti, şu ya da bu nedenle önemli bir 
tarihsel fırsattan faydalanamamıştır. Türkiye’nin Şeyh Sait isyanı (13 Şubat 1925) ile sorunları 
artmış ve Musul konusuna gereği kadar eğilememiştir. 
                                                 
2 Mim Kemal Öke. Musul-Kürdistan Sorunu. İstanbul: İz Yayıncılık, 1995, s.250-251. 
3 A.g.e. 
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Ancak Cemiyet-i Akvam, Musul Vilayeti’ni kayıtsız şartsız bir şekilde Irak devletine de 
bağlamamıştır. Musul’un Irak’a katılması kararı bir takım yükümlülüklere bağlanmıştır. 
Obligations of international concern4 denilen bu prensiplere göre Irak devleti bölgenin etnik 
unsurlarının özelliklerine uygun bir yönetim sergilemelidir. 30 Mayıs 1932 yılında Irak devleti 
tarafından ilan edilen “Irak Formel Deklarasyonuna” göre Kürt, Türk ya da diğer azınlık 
unsurlarının kültürel hakları ve özel mülkiyet hakları koruma altına alınmıştır ve bu hakların 
Cemiyet-i Akvam’ın gözetimi altında olduğu kabul edilmiştir.5 
 
 
II 
 
Bu noktada sorunun ayrıntılarına girmeden önce not edilmesi gereken önemli noktanın, Türk devleti 
ile Musul Vilayeti arasında bir ilişkinin kurulmasını sağlayacak bağlantı noktasının Cemiyet-i 
Akvam’ın Musul’un statüsünü belirlerken ortaya koyduğu hukuksal düzen olmadığının 
belirtilmesidir. Bir coğrafyanın kimyası (Kuzey Irak) ile o coğrafyanın siyasi statüsü ile yakından 
ilgilenen bir dış güç (T.C.) arasındaki ilişki ilk emirde hukuksal bir bağlantı değildir; sosyolojik bir 
bağlantıdır. İki farklı taraf kendi aralarındaki ilişkinin kimyasında sosyolojik bir derinlik görüyorsa 
bu durumda münasebetlerini hukuksal bir zemine dökmeye yönelebilirler. Bir kadın ile erkeğin 
ilişkilerini evlilik akdi ile hukuksallaştırmaları gibi siyasi güçler de münasebetlerinin derinliğine 
taalluk eden bir yasal çerçeve kurgulayabilirler. Eğer Musul Vilayeti’ni temsil eden unsurlar, Türk 
milleti ve devleti ile böylesi sosyolojik bir derinliğin olmadığını düşünüyorlarsa bu durumda var 
olan tüm hukuksal statü tek başına bir anlam ifade etmeyecektir. Bu yüzden en başta sorduğumuz 
iki sorudan ikincisine verilecek cevap bu noktada kritik bir durum arz etmektedir:  K. Irak için Türk 
devletinin müdahalesini haklı kılacak meşru bir Kürt-Türk sosyolojik zemini var mıdır?  
 
 
III 
 
Günümüz koşullarında bu soruya cevap vermek zordur. Son 80 yılda kaçırılan fırsatların hangisi 
için ağıt yakılmalıdır bilinmez. Ancak her şeye rağmen Türk devletinin Kuzey Irak’ta meşruluğunu 
sağlamaya zemin veya mazeret olacak bir Kürt hareketi, hâlihazırdaki güçleri bizzat yerinde 
tespit edilmek kaydıyla mevcut olabilir. Bu hareket kendini yüksek ihtimal Türk devletinin de 
yardımlarıyla “self-determination” deklarasyonlarını Ankara’da 15 Mayıs 1992 yılında ilan etmekle 
ifade etmiş olan ‘Musul Vilayeti Konseyi’dir. Görünüşe göre Konsey, Musul Vilayeti’ndeki Kürt 
aşiret reisleri tarafından organize edilmiş bir yapılanmadır.6 Söz konusu liderler Kürt milliyetçi 
hareketi ile önceden birleşmemekle birlikte 1970’li ve 1980’li yıllar boyunca Irak merkezi hükümeti 
ile de kolay olmayan bir ilişkiyi sürdürmüştür.7 1991 yılında Kürt isyanını da Talabani’nin KYB’si 
(PUK) ve Barzani’nin KDP’sinden bağımsız bir şekilde başlatanlar da konseyin kurucu iradesini 
                                                 
4 “Uluslararası ilgiye mazhar zorunluluklar” ırksal, dinsel ve dilsel azınlık haklarına taalluk etmektedir. Irak devleti, 
Cemiyet-i Akvam ve İngiliz-Türk muahedesi olup 1926 yılında imzalanan Ankara Anlaşması ile garanti altına alınan bu 
haklar üzerinde Cemiyet-i Akvam (yani bugünkü Birleşmiş Milletler) çoğunluğunun izni olmaksızın hiçbir değişikliğe 
gidilemeyeceğini (madde-10) 1932 yılında ilan ettiği “Irak Krallığı’nın Bağımsızlık Deklarasyonu” ile de kabul ettiğini 
teyit etmiştir. Bkz. “www.solami.com, “Iraq’s Genesis & Current Status in Documents”, s.5.” Aynı durum BM’nin 
Nisan 1992’de yayımladığı raporda da teyit edilmiştir. A.g.e., s.18.  
5 A.g.e., s.5. Deklarasyonun 9. maddesi bu bakımdan önemlidir. 9/1 ilk cümle ile Musul, Erbil, Kerkük ve Süleymaniye 
livalarında resmi dilin Arapça ve Kürtçe olacağı kabul edilirken ikinci cümle ile Kerkük’teki ciddi Türkmen varlığı 
nedeniyle şehirde kullanılacak resmi dilin Arapça ile birlikte Kürtçe ya da Türkçe olması kabul edilmiştir. 9/2 ile 
karar mercilerinin önemli düzeyde Kürtçe ve Türkçe bilmeleri şartı getirilmiştir. 8. madde ise azınlıkların kendi 
anadilleri ile eğitim görme haklarını düzenlemektedir. 
6 Martin van Bruinessen, Institute for Security Studies, European Union, Temmuz 2005, s.65. 
7 A.g.e. 



 17 

oluşturanlardır.8 İlgili partilerin bölgede etkilerini kazanabilmeleri Konsey’le ittifak yapmaları ile 
mümkün olabilmiştir.9 
 
MVK yukarıda bahsettiğimiz deklarasyonu ile zamanında Milletler Cemiyeti’nin ihdas edip 
hiçbir zaman uygulanmayan tavsiyelerini bir self-determination yolu ile uygulamaya 
geçirmek isteyen bir yapılanmayı temsil etmektedir. Cemiyet, Musul Vilayeti’nin Irak’a 
bağlanmasını Kürt ve diğer azınlıkların eğitim haklarının ve kendi kendini yöneten bir Musul 
hükümetinin tanınması gibi bir takım şartlara bağlamıştır. MVK bu hakların Irak devleti tarafından 
o zamandan beri tanınmadığı gerekçesi ve BM’nin Milletler Cemiyeti’nin doğrudan halefi olması 
hasebiyle bizzat Cemiyet’in ortaya koyduğu hukuksal statüyü yeniden değerlendirme yetkisine haiz 
olduğunu düşünmektedir. MVK, İsviçreli bir hukuk firmasına kendilerini Cenova’da temsil etmesi 
için vekalet vermiştir.10 MVK’nın lideri etkili Sürçi Kürt aşiretinin lideri Aziz Hıdır Sürçi’dir. 
Diğer bazı Kürt aşiretleri ile birlikte Sürçiler, Kürdistan Muhafazakar Partisi’ni (KMP) kurdular. 
Aşiret Kürdistan’da göz önüne alınması gereken bir güce sahiptir ve Erbil’in kuzeyine kadar olan 
geniş ve zengin bir bölgeyi kontrol etmektedir. Aynı zamanda Barzani’nin partisi de bu bölgede hak 
iddia etmektedir. Barzani aşiretinin tarihsel olarak rakibi olan Sürçi aşireti bağımsızlığını 
sürdürmek için KYP ile işbirliği yaptı ve bu işbirliği onlara 1996 yılında KDP bölgeyi ele geçirip 
merkez köyü bastığında pahalıya patladı. Sürçi aşiret reisi saldırıda öldürüldü ve KDP bölgede 
aşireti tolere etmeyen bir politika izlemeye başladı. Bu durumda KMP, Talabani’nin KYB’sinin 
kontrol ettiği bölgeler üzerinden faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. KMP şu an 
Süleymaniye’deki bölgesel hükümet bünyesinde bir bakan ile temsil edilmektedir. Şubat 2005’te 
KMP ve KDP arasında KDP ve KYP’nin ortak ve yeni bir Kürt hükümetinin oluşması için 
yaptıkları müzakereler öncesinde uzlaştıklarına dair bir seremoni düzenlendi.11  
 
Musul Vilayeti Konseyi’nin günümüzdeki faaliyet alanı raportörün bilgisi dahilinde değildir. Ancak 
Temmuz 2005 itibari ile Konsey’in aktif olduğu ve siyasi bir parti olarak da organize olduğu açıktır. 
Bu noktada Konsey ile Türk tarafı arasındaki ilişkilere ilişkin bazı ayrıntılar vermek faydalı olabilir. 
Akşam Gazetesi, Şubat 2003’te yaptığı bir yayında Talabani’nin Türk Dışişleri yetkilileri ile 1992 
yılında yaptığı görüşmeleri kamuya ifşa etmiştir. Bu yayın, Türkiye’nin “Amerika ile mi yoksa 
Avrupa ile mi olalım?” ikilemi yaşadığına vurgu yapıp PKK’yı Avrupa’nın desteklediğini ima 
etmekte, buna mukabil Amerika’nın da bölgede Türk desteğini sağlamak için ilgili örgütün liderini 
Türklere teslim ettiğini söylemektedir. Ancak her şeyin ötesinde Talabani ile Dışişleri arasındaki 
oturumda Musul Vilayeti Konseyi’nin tartışma konusu olması ilginçtir (Toplantıya katılanlar, 
İstihbarat Araştırma Dairesi Başkanı Büyükelçi Cenk Duatepe, Burhan Ant ve Türkekul 
Kurttekin’dir ve Talabani'ye Ankara'daki İrtibat Görevlisi Serchill Kazzaz eşlik etmiştir).    
 
İlgili görüşmede Talabani, Arapların çatısı altındaki bir ülkede yaşamak istemediklerini belirtmekte 
ve Türkiye ile birleşmek istediklerinden bahsetmektedir. Dışişleri yetkilileri ona Musul Vilayeti 
Konseyi’ni sorduklarında Talabani, organizasyonun hukuki temelinin Bay Anton Keller12 
tarafından hazırlandığını söylemektedir. Talabani MVK projesini kendilerinin de işine geldiği için 
desteklediklerini ve Musul’un Türkiye ile birleşmesini istediklerini söylemektedir. Talabani 
“Musul, Türkiye'ye geçerse Türkiye'nin petrol sorunu kalmaz. Biz de Türkiye ile birleşirsek, PKK 
sorunu da ortadan kalkar. Biz de sizinle aynı parlamentonun çatısı altında konuşuruz” şeklinde 
konuşmaktadır. Keller’a göre MVK projesi için bazı üst düzey Türk askeri yetkilileri ile 
görüşülmüştür. Dışişleri yetkilileri ise bu görüşü onaylamazlar. KYB yetkilisi Rezzan, otel 
                                                 
8 A.g.e. 
9 A.g.e. 
10 İlgili dokümanlar için bkz. www.solami.com. 
11 Bkz. Bruinessen, s.65-66. 
12 J. Anton Keller, Musul Vilayeti Konseyi’ni BM’de Sürekli Temsilci ve Danışman sıfatı ile temsil etmektedir. Keller 
İsviçre kökenli CORUM araştırma grubunun iki kurucusundan biri olup hali hazırda aynı organizasyonun direktörüdür. 
Keller, Tahran rehine krizinden Yugoslavya’nın parçalanması sonrası başlayan etnik temizleme ve çatışma süreçlerinde 
ve Filistin sorunu kapsamında görev ve hizmet yapmıştır. Özellikle azınlık hakları konusunda uzmandır. 
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masrafları olan 128,000,000 TL’nin kim tarafından ödendiğini sorar. Talabani’ye göre projenin 
arkasında Almanlar ve petrol işine girmek isteyen Avrupalılar vardır. İngiliz ve Amerikalılar ise 
olaydan bihaberdir. Talabani Amerikalıların Kuzey Irak Kürtlerinin Türklerle birleşme isteğini ise 
“Türkiye’nin meselesi” olarak yorumladıklarını söylüyor.13 
                                                 

13 Akşam, 7 Şubat 2003. Görüşmenin yayınlanan tam metni aşağıdadır:  

“Kurttekin: Gazetelerde yayınlanan demeçler bazen çarpıtılabiliyor. Bu bakımdan sizi uyarmak istedim.                                                  
Talabani: Açıkça söyleyeyim, artık biz Araplarla mücadele edeceğiz. Bugün Irak için bir komplo hazırlandığını, buna 
göre, Irak Baas Partisi'nin yapısının değiştirilerek Irak'ın Suriye'yle birleşmesinin öngörüldüğünü biliyoruz. Zaten bu tür 
planlar yıllardır tatbik edilmek isteniyor. Biz Araplarla iç içe yaşadığımız için Arap meseleleri ve Arapların birleşmesi 
yönünde el altından sarf edilen gayretleri bilmiyor değiliz. Zaten biraz evvel bahsettiğiniz demecimde de bunu 
vurgulamak ve bu tür bir olasılık halinde Arap dünyasının dışında kalacağımızı belirtmek istedim.                           
Duatepe: Musul Vilayeti Konseyi ile ilgili girişimin arkasında kimin olduğunu biliyor musunuz? 
Talabani: Biz bunun Türk askeri çevreleri tarafından desteklendiği izlenimini edindik. Musul Vilayeti Projesi'nin 
hukuki temelini hazırlamış olan Bay Keller bana, projenin üst düzeyde bazı askeri makamlarınızla görüşüldüğünü 
söyledi. Türkiye tarafından desteklendiğini düşündüğümüz için de karşı çıkmadık. Doğru söylemek gerekirse bunu 
Türkiye'nin kara kaşı, kara gözü için değil, bizim işimize de geldiği için destekledik. Musul, Türkiye ile birleşirse bu 
bizim de Türkiye ile birleşmemiz için bir ön adım teşkil eder. Bakın size samimi olarak fikirlerimizi söylemek 
istiyorum. Biz gerçekçiyiz. Bağımsızlık peşinde değiliz. Eğer bir ülke ile beraber yaşamamız gerekiyorsa bunun 
Türkiye olmasını istiyoruz. Musul, Türkiye'ye geçerse Türkiye'nin petrol sorunu kalmaz. Biz de Türkiye ile birleşirsek, 
PKK sorunu da ortadan kalkar. Biz de sizinle aynı parlamentonun çatısı altında konuşuruz. Ben bunu Sayın Başbakan'a 
dahi söyledim ve Sayın Başbakan bu fikrime güldü. Bizim içten dileğimiz bu, demokratik bir ülke olan Türkiye sadece 
bizim için değil, başkaları için de çekici bir ülke olmaya başladı. 
Duatepe: Musul Vilayeti Konseyi girişiminin arkasında Türkiye yok. Bunun Türk askeri çevrelerince desteklendiği 
yolundaki görüşü ilk defa duyuyorum. Bu kişiler filhakika önce askeri yetkililerimizle temas etmişler, onlar da bize 
gönderdiler. Mesele bundan ibaret.                                                                                                                                  
KYB Temsilcisi Kazzaz: Buradaki otel masrafları olan 128.000.000 TL.'sını kimlerin ödediğini merak ediyorum. 
Talabani: Bu işin arkasında Almanlar'ın ve petrol işinden büyük kazanç sağlamayı uman Avrupalıların olduğunu 
düşünüyorum. Yanlarındaki Keller adlı şahıs bunları yönlendirip idare ediyor. Ancak tekrar ifade edeyim ki, Musul 
Vilayeti Konseyi ile ilgili olarak sunulan proje son derece iyi hazırlanıyor. Çok iyi bir çalışmanın ürünü. Bunu kimin 
hazırladığını merak ettim. Amerikalılar da, İngilizler de bunu bilmediklerini söylüyorlar. Ben zaten Türkiye ile birleşme 
fikrimizi üst düzey Amerikan yetkililerine açmak, işe karışmak istemiyorum. 'Bu Türkiye'nin meselesidir' dediler ama 
menfi bir tepki de göstermediler. 

'Her şey ABD'nin tutumuna bağlı' 

Kurttekin: Bizim 70 yılda gerçekleştirdiklerimizi, üstelik bunları petrolsüz gerçekleştirdiğimizi dikkate aldığınızda bu 
tür projelerin bizim için önemli olmadığını takdir edersiniz.                                                                                          
Talabani: Çok diplomatça davranıyorsunuz. Artık eski politikalarınızı bırakın. Musul'u alın ve biz de sizinle birleşelim. 
Beni üst düzey askeri yetkililerinizle de görüştürmenizi istiyorum. Jandarmayla pratik önlemler için görüşüyorum, 
ancak ben askerlerle görüşmek istiyorum.                                                                                                                
Duatepe: Sayın Başbakan burada olmadığı için bu talebinizi daha sonra değerlendirebiliriz. Muhalefet grupları olarak 
Viyana'da ne kararlar aldınız?                                                                                                                                  
Talabani: Ana fikir, bir hükümetin kurulması oldu. Erbil'de kurulmasına karar verilen hükümeti, Suudi Arabistan gibi 
bazı ülkelerin de tanıyacaklarını ümit ediyoruz. Ancak her şey ABD'nin tutumuna ve bu işe ne diyeceğine bağlı. Heyet 
ABD'ye gittikten sonra fikirlerin netleşeceğini umuyoruz. Bu arada bizim ihtiyaç duyduğumuz bazı maddelerin Kuzey 
Irak'a geçirilmesi için yardımlarınızı bekliyoruz. Örneğin sigara fabrikası için getirdiğimiz kağıt, Kapıkule'de bekliyor. 
Sayın Başbakan buna müsaade edileceğini söylemişti.                                                                                             
Duatepe: Bu konuda Sayın Ant size cevap verecek. Ancak Sayın Başbakan'ın bu sigara kağıtları için özellikle bir 
talimat vermeden, genelde Kuzey Irak için neler yapılabileceğini sorduğunu hatırlatmak isterim.                                
Ant: Kuzey Irak'a mal sevkiyatı için Birleşmiş Milletler Yaptırımlar Komitesi'nin müsaadesi gerekli. Eğer söz konusu 
sigara kağıtları için bu müsaade verilmemiş ise Kuzey Irak'a gitmesini sağlamamız söz konusu olamaz. Biz elimizden 
gelen kolaylığı göstermeye çalışıyoruz. Örneğin bir İsveç NGO'su tarafından Kuzey Irak'a gübre ve tahta sevkiyatı için 
yapılan başvuruları Yaptırımlar Komitesi kabul etmiş. Ama takdir edersiniz ki kararları biz almıyoruz. Bu konuda BM 
çok hassas davranıyor.                                                                                                                                              
Talabani: Yaptırım Komitesi'nin kararları zaten ihlal edilmiyor mu? Kuzey Irak'tan getirilen ihtiyaç dışı mazota göz 
yumulmuyor mu?                                                                                                                                                              
Ant: Bunu bizden herkes talep etti ve başta BM istedi. Çünkü size sağladıkları insani yardım projeleri için gerekli 
malzemeyi taşıyacak kamyon bulamıyorlardı. Biz de zararımıza olmasına rağmen kabul edilebilir bir miktarın sevkine 
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Anglo-Saksonlar bu projeden Talabani’nin dediği gibi bihaber olabilirler; ancak MVK 
deklarasyonlarının olabileceğinden daha sofistike olduğu ve 1992 “Declaration of Self- 
Determination”ın Amerikan 1776 Bağımsızlık Bildirgesi’ni anımsatan pasajlara sahip olduğu da 
ortadadır. 
 
 
IV 
 
MVK’nın ana motivasyonunun ne olduğu bilinmez. Ancak Konsey özerklik istemekte, BM’nin 
kendi kaderi hakkında karar vermesini istemekte ve karara da tabi olacağını beyan etmektedir. 
Kendilerinin (Musul Vilayeti) koşullu olarak Irak devletine bağlandığını söyleyen Konsey14, bu 
koşulların yerine getirilip getirilmediğinin de Milletler Cemiyeti garantisi altında olduğunu 
belirtmektedir. 1992 yılında BM Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanan raporlar ve kararlarla Irak 
devletinin “yoğun insan hakları ihlalleri” gerçekleştirdiğinin sabit olduğunu söyleyen Konsey bu 
durumun kendilerini Irak devletine bağlayan koşulların da yerine getirilmediğinin açık bir ispatı 
olduğunu söylemektedir.15 
 
Konsey Irak devletinin Kerkük petrol yataklarının kullanım haklarını da bu yatakların tek 
yasal sahipleri olan Kürt aşiretler, Türkmen aileler ve bazı Türk vatandaşları aleyhine 
istismar ettiğini söylemektedir. Konsey Musul Vilayeti’nin “Araplaştırılmasına” şiddetle karşı 
çıkmaktadır.16  
 
MVK’yı temsil eden 75 aşiretin 63’nün aktif olarak temsil edildiği bir toplantı sonrası Konsey, 7 
temel maddede kendi pozisyonlarını ortaya koymaktadır. İlk olarak BM’nin birinci fasıl ilk 
maddesine göre Musul Vilayeti Kürt toplumunun self-determination hakkını kullanmak istediğini 
belirten MVK üyeleri BM’yi 1925 ve 1932 yıllarında kendilerine tanınan azınlık haklarına Irak 
devletinin riayet edip etmediğini yerinde incelemek için Musul’a davet etmektedir. Belki de daha 
önemlisi MVK Türk devletini bölgeye Konsey’in hizmetlerini sunmak ve Türk devletine 
“Kürt Sorunu”nu çözmek ve ateşkes sağlanması konusunda yardım etmek için davet ettiğini 
ilan etmektedir.17  
 
Konsey bir başka deklarasyonunda (Vivant Sequentes) Osmanlı devletinin çöküşüne atıf yapmakta 
ve Musul Vilayeti’nin bu esnada Irak Krallığı’na şartlı olarak ve uluslararası garantiler altında 
bırakıldığını belirtmektedir. Konsey Irak hükümetlerinin ise bu şartlara uygun hareket etmediğinin 
geçmiş kötü uygulamalarla sabit olduğunu söylemektedir.18 
 
Konsey Irak’tan ayrılışlarını deklare ettiği “Declaration of Separation from Iraq” metninde ise 
Türkiye’nin özel siyasi ve güvenlik içerikli kaygılarını ve ortak Osmanlı geçmişini de tanıdıklarını 
beyan etmekte, Türkiye’nin ekonomik çıkarları ve Musul Vilayeti’nde Irak hükümetinin 
Türkmenler ve Türk vatandaşlar aleyhine yürüttüğü ihmallerin de keza tanındığı belirtilmektedir.19 
 
                                                                                                                                                                  
izin verdik.                                                                                                                                                                      
Talabani: O halde bize yardımcı olamayacaksınız. Biz de bu malzemeyi İran üzerinden geçiririz. Bir seneden beri 
sizden talep ettiğimiz hiçbir şeyi sağlayamadık. Bundan üzüntü duyuyoruz.”  

14 www.solami.com, Declaration of Self Determination, s.1. 
15 A.g.e., s.2. 
16 A.g.e., s.2. 
17 A.g.e., s.2, madde 4. 
18 A.g.e., s.5. Bu arada konseyin tek Tanrı inancına, ebedi geçerliliği olan prensiplere ve vizyonlara atıf yapması da not 
edilmelidir. Avesta’dan, Tevrat ve Kuran’a kadar Kutsal Kitapların hoşgörü ve doğruluğu öğütlediği söylenmekte ve 
Papa John Paul II’nin “Centesimus Annus”una da atıf yapılmaktadır. 
19 A.g.e., s.7. 
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Konsey daha ileri giderek zamanın başbakanı Süleyman Demirel’in Türk Parlamentosu’nda yaptığı 
bir konuşmada ifade ettiği “Türk-Irak sınırı yanlıştır”20 cümlesinde ifade edilen görüşe katıldıklarını 
ve Türk hükümetinin bölgede geçmiş hataları düzeltecek bir liderlik imkanına sahip olduğuna vurgu 
yapmaktadır. Bu noktada MVK son derece kritik bir olguya dikkat çekmektedir: “Irak’ın bölgesel 
bütünlüğü 1925 sınırları ile tahdit edilmelidir.”21 Konsey bu durumun Cemiyet-i Akvam’ın 
Araştırma Komisyonu’nun 16 Temmuz 1925 raporunda şu şekilde belirtildiğini söylemektedir: 
 
“Türkiye kendi haklarından vazgeçmediği sürece tartışmalı bölgede (Musul Vilayeti) kendi 
kanuni egemenliğine sahip olmayı sürdürdüğünde kuşku yoktur. Irak bu bölgede hiçbir 
kanuni hakka ve fetih hakkına sahip değildir. Irak devleti çatışmaların nihayetinde varolmayan 
bir tüzel kişilikti. Irak (Lord Larmoor’un Cenova’da 1924’de söylediği gibi) gerçekte 
varolduğu haliyle ancak ülkenin tartışmasız bölümünde hüküm sürebilir.”22 
Musul Vilayeti Konseyi’nin Türkiye’yi bölgeye davet etmesine hukuki temel olacak nokta söz 
konusu kritik ilişkidir. MVK’nın Türk devletini bölgeye hala davet etme kararlılığını 
sürdürüp sürdürmediği bu raportörün bilgisi dahilinde değildir. Ama belki de MVK, İsviçreli 
hukuk firmasının web sitesinde yukarıda alıntıladığımız belgeleri yayınlamakla hala bu 
davetin geçerliliğini zımnen beyan etmektedir denebilir.23 Bu nokta Türk devletinin ilgili 
makamlarının tespit etmesi ve yerinde tetkik etmesi gereken hayati bir istinat noktasıdır. 
MVK kendilerinin sahip olduğu ve Cemiyet-i Akvam tarafından da sabit görülen azınlık 
                                                 
20 Hürriyet, 8 Ekim 1992. 
21 www.solami.com, s.7. 
22 s.7. Maalesef dönemin Türk Dışişleri Bakanı Gül, Washington’da düzenlenen “Yol Ayrımındaki Türk Politikası” 
isimli bir toplantının açılış konuşmasında “Biz 1926’da Musul’u verirken tek bir Irak’a verdik” gibi talihsiz bir cümle 
sarfetmiştir. Yukarıdaki komisyon raporunun da belirttiği gibi ilgili tarihte Irak isimli bir devlet mevcut değildir ve 
Türkiye’nin dolayısıyla Musul’u böyle bir devlete vermesi de sözkonusu değildir. Bu noktada Türk-İngiliz-Iraklı 
temsilciler arasında Türk-Irak sınırını belirlemek üzere imzalanan Ankara Anlaşmasında da Irak’ın “müstakil bir 
devlet” olmakla birlikte “Kendisiyle (Irak) İngiltere arasında münakit 10 Teşrinievvel 1922 ve 13 Kânunusani 1926 
tarihli muahedelerden münbais münasebeti mahsusayı tanıyarak hudut mıntakası” (Madde-2) tayin edildiği 
belirtilmektedir. Irak devleti bağımsız tüzel kişilik sıfatına göreceli olarak 1932 deklarasyonu ile İngiliz mandasından 
çıkarılmak ve bir krallık olarak tanımlanmakla kavuşmuştur. Dışişleri Bakanı’nın söz konusu cümlesi, Musul’un 
“tartışmalı bölge oluşu” statüsünü de Türk Dışişleri’nin algılayamadığı gibi talihsiz bir durumun da varolduğunu ima 
etmektedir. Diğer yandan Türk devleti Musul üzerindeki egemenlik hakkından kesin olarak vazgeçmediği sürece Musul 
üzerindeki iddialarını sürdürme zeminine sahiptir. Bu, yukarıdaki komisyon raporunda sabit olduğu gibi doktrinde de 
kabul edilmektedir. (Bkz. Professor Berriedale Keith, D.C.I, The League of Nations and Mosul. Journal of Comparative 
Legislation and International Law, 3rd Ed., Vol. 8, No. 1(1926), s.44)  Ankara Anlaşması ile Türk devleti bu hakkından 
vazgeçmiş midir? Anlaşma, Türk devletinin Cemiyet-i Akvam’ın tayin ettiği hukuka göre “Türkiye ile Irak 
arasındaki hattı hudut”un “sureti katiyede tayin edilmiş” olduğunu söylüyor. Bu sınırlarda Musul Vilayeti İngiliz 
mandası altındaki Irak içinde yer almaktadır. Ancak anlaşmanın imzalandığı zamanda Cemiyet-i Akvam’ın öngördüğü 
hukuk, MVK’nın da belirttiği gibi günümüzde ciddi olarak değişmiştir. Dolayısıyla Türk devleti Ankara 
Anlaşması’nda Cemiyet-i Akvam’ın belirttiği koşullara binaen “Türkiye ile Irak arasındaki hattı hudut”u kabul 
etmiştir. Türk devleti kayıtsız şartsız olarak Musul Vilayeti’nin manda yönetimi altındaki Irak sınırları içinde 
kalacağını hiçbir zaman kabul etmemiştir (Bkz. United Nations, Department of Humanitarian Affairs [Internal 
Memorandum], April 1992. İlgili BM memorandumu yukarıda belirtilenleri onaylamaktadır. Doküman Irak’ın 

egemenlik ve toprak bütünlüğünün Cemiyet-i Akvam’ın belirlediği Musul statüsüne direkt ve şartlı olarak bağlı 
olduğunu tekrarlamaktadır.) Irak hükümeti bu koşullara uygun hareket ettiği sürece Musul Vilayeti, Türk Misak-ı Milli 
sınırları dışında belki addedilebilir. Ancak her halde Türk devleti Musul üzerindeki egemenlik hakkından 
vazgeçmemiştir ve şartlar o zamandan bu zamana ciddi bir şekilde değişmiştir. Sonuç olarak Türk-Irak sınırının 
belirlenmesine temel olan Cemiyet-i Akvam hukukunun dayandığı ve dayattığı koşullar perspektifinde Musul Vilayeti, 
Irak sınırları içinde yer alabilecektir ve eğer Cemiyet’in dayattığı koşullara aykırı bir uygulama cari olarak meri ise bu 
durumda Türk devletinin Musul Vilayetine müteallik olarak sahip olduğu tüm egemenlik haklarını bizzat Vilayet 
halklarının da (MVK) daveti yoluyla kullanmasından daha doğal bir durum süzkonusu olamaz. Misak-ı Milli M. 
Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi “milletin menfaati” ve Meclis’in “isabet-i nazarı”ndan başka bir şey değildir (M. 
Armağan, 3 Şubat 2007, Zaman).  
23 MVK 16 Ekim 2001 tarihinde yayınladığı Solidarity Declaration’da önceden ilan ettiği siyasi pozisyonunu aynen 
sürdürdüğü izlenimi vermektedir. Bkz. www.solami.com, Fundamental Documents, s.20. Konsey, BM İnsan Hakları 
Komisyonu’na sunulan fikirlerden bahisle “(Musul Vilayeti’nde yaşayan çeşitli unsurların) serbest kararı ile atalarının 
topraklarının tekrar Irak ya da Türkiye’ye bağlanabilme…”(madde 11) ihtimalinden söz etmektedir. Bkz. “Proposed 
Conflict Resolution Pathways for Iraq”, E/CN.4/1994/NGO/48, 4 Mart 1994. 
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haklarının Irak devletince “consequently” ihlal edildiğini söylemektedir. Bu durumda 
kendilerinin BM tarafından yasal olarak kabul edilen self-determination haklarını 
kullanmaya “entitle” olduklarını söylemektedirler. Ve MVK bu süreçte tartışmalı bölge 
statüsünün Cemiyet-i Akvam tarafından da kabul edildiği Musul Vilayeti bölgesinde Türk 
devletinin hala hak sahibi olduğunu belirtmekte ve Türk devletini bu hakkını kullanmaya 
bölgede yüzyıllardır yaşayan insanları temsilen davet etmektedir. Tüm bu hukuksal ve 
sosyolojik çerçeve Türk devletinin bölgeye yapacağı bir müdahaleyi meşru kılacak şartları 
kifayetiyle kanımızca oluşturmaktadır.  
 
Musul Vilayeti Konseyi, BM’in garantörlük sisteminin çerçevesi dahilinde kendilerinin 
bağımsızlık ilan edebileceklerini ya da Irak veya Türkiye’ye bağlanmayı kabul 
edebileceklerini söylemektedir.24 Her şeyin ötesinde Konsey, Türk hükümetini Musul 
Vilayeti’nin kalan kısımlarını Irak işgalinden kurtarmada kendilerine her yolu kullanarak 
yardım etmesi için Musul’a davet etmektedir.25 Tüm bunların Irak’tan Ayrılma 
Deklarasyonu’nda ifade edildiğini de ekleyelim. 
 
 
V 
 
Bu noktada bölgenin sosyolojisini anlamak açısından Kuzey Irak denkleminde önemli bir role sahip 
bir başka aşirete daha dikkat çekmekte fayda var. Bu aşiret üyelerinin önemli bir kısmı Mahmur 
kampında yaşayan Goyan Kürt aşiretidir. Kamp PKK’nın el attığı ve yaşayanlarının da PKK’ya 
sempati duyduğu bir yer olarak algılanmaktadır.26 Kamp, Türkiye Kürtlerinin yeni bir kuşağının 
Kürt dilinde eğitildikleri bir yer olması açısından da sembolik bir anlama sahiptir. Kamp, BM 
tarafından gözetim altında tutulmaktadır. Üyelerinin önemli bir kısmı Goyan aşiretine mensup olan 
söz konusu kamp, Türk devletinin Kuzey Irak politikası ve Kürt sorunu açısından büyük öneme 
sahiptir. Kamp, iki ucu keskin olan bir bıçak gibidir. Goyan aşireti 1926 sınır müzakereleri 
sonucunda Türkiye ile Irak arasında bölünmüş olup aşiret üyeleri yıllarca sınır boyunca kolaylıkla 
karşılıklı olarak hareket etmelerine karşın 1970’li yıllarda Irak devleti yüzlerce Goyan ailesini 
“yabancı kökenli” olduğu gerekçesiyle Türkiye’ye sürmüştür. “Goyan aşireti Kuzey Irak’ta 
yaşayan Kürt aşiretlerine kültürel olarak Türkiye’de yaşayan pek çok Kürt’ten daha 
yakındır. PKK bu aşiretin Kuzey Irak’a kendi ideolojik etkisini yaymak için uygun olduğunu 
düşünmektedir.”27 Bu arada Mahmur kampında yaşayanların önemli bir kısmının daha önce Atruş 
kampında yaşadığını da not edelim. Nisan-Mayıs 1994 tarihlerinde Irak sınırının biraz kuzeyinde 
yaşayan 12,000 ile 15,000 arasındaki sivil, Kuzey Irak’a sığınmış ve Atruş kampına yerleşmiştir. 
 
Goyan aşiretinin tarihsel macerası düşünüldüğünde önereceklerimiz tuhaf bulunabilir. Ancak tarihte 
pek çok tuhaf olgunun da inanılmaz bir şekilde gerçekleştiği de vuku bulmuştur. Goyan aşiretinin 
Kuzey Irak’a yapılacak bir Türk müdahalesinde nasıl hareket edeceği müdahalenin kaderini 
yakından ilgilendirebilir. Goyan aşiretinin Türk devleti ile yaşadıkları, aşiretin Türklere sempati 
duymasını engelleyebilir; ancak aşiretin Irak’a sempati duyması ise hiç beklenemez. Aşiret, MVK 
benzeri Barzani ve Talabani etkisinden önemli ölçüde uzak gözükmekte olup 1926 sınır 
müzakereleri ile kaderi yakından ilgilidir. Goyan aşiretinin zamanında Irak tarafından Türkiye’ye 
sürüldüğünü de hatırlatalım. Olası bir Türk müdahalesinde Goyan aşiretinin desteği bir şekilde 
sağlanmalıdır. Bu belki aşiret üyelerinin kamplardan tekrar Türk topraklarına dönüşü ve yerleşim 
imkanı verilmesi ile sağlanabilir. Bu noktada Kuzey Irak’a yapılacak bir Türk müdahalesi esnasında 
PKK’nın nötralize edilmesinin şart olduğu da belirtilmelidir. Öcalan’ın durumu düşünülürse Türk 
devletinin PKK’yı nötralize edecek araçlara sahip olduğu söylenebilir. PKK’nın Kuzey Irak’ta 
                                                 
24 www.solami.com, s.8. 
25 www.solami.com. 
26 Bruinessen, s.63. 
27 A.g.e., s.64. 
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nötralize edilmesinde Goyan aşireti önemli bir güç aracı olabilir. Sonuç olarak Kuzey Irak 
sosyolojisinde MVK kadar Goyan aşireti ve PKK etkisi de hesaba katılmalıdır. 
 
VI 
 
Türkiye’nin Kuzey Irak politikasının konuşlandırılmasının belirlenmesinde olmazsa olmaz 
unsurlardan biri de Irak Türkmenlerinin varlığıdır. Pek çok kez ülkemizde gündeme geldiği ve 
tartışıldığı gibi Irak’ta dikkate değer bir Türkmen varlığı söz konusudur. Kerkük yabancı 
araştırmacıların dahi belirttiği gibi zamanında -maalesef zamanında- gerçek bir Türk şehri idi. Fakat 
şehir bu karakterini önemli bir ölçüde tedrici olarak yitirmiş gözüküyor.28 Irak’ta temelde varlığını 
sürdüren iki büyük Türkmen grupla Türk devletinin ilişkileri Kuzey Irak politikasının geleceğini 
belirlemek açısından kritiktir. Söz konusu gruplar Türk yanlısı Irak Türkmen Ulusal Partisi’nin 
de içinde olduğu 20 kadar grubun temsil edildiği Irak Türkmen Cephesi (ITC) ve Şii Türkmen 
İslami Birliği’dir. Bu gruplara ek olarak Irak Türkmen Demokrasi Partisi ve Türkmen Halkının 
Partisi de küçük olmakla birlikte Türkmen renkleri arasında sayılmalıdır.29 Türk devleti 1983 
yılından günümüze kadar yaptığı sayısız Kuzey Irak harekatı sırasında söz konusu Türkmen 
grupların harmoni içinde çalışması ve faaliyet göstermesi konusunda ne yapmıştır, bunu tam olarak 
bilmiyoruz. Ancak görünen, Türk devletinin bu operasyonlarla Irak Kürtlerine gözdağı vermiş, Irak 
Saddam yönetimi ve bölge ülkelerine gövde gösterisi yapıp bölgede var olduğunu askeri bir üslupla 
ortaya koymuş olduğudur.30 
 
Ancak bu yaklaşımın Türk etkisini Kuzey Irak’ta ne kadar geliştirdiği spekülasyona açıktır. 
Türkiye’den açık yardım alan Irak Türkmen Cephesi’nin milliyetçi retoriği Kürt ve Arapların yoğun 
bir şekilde mevcut olduğu Kuzey Irak coğrafyasında Türk etkisini yükseltmekten ziyade 
zayıflatabilir. Bu retorik bölgede yüzyıllardır yaşayan bazı Türkmen grupları bile Kürtler ve 
Araplarla olan ilişkilerini zedeleyeceği gerekçesiyle korkutmakta ve Türkmen Cephesi’ne karşı 
soğutmaktadır. Son Irak seçimlerinde pek çok Türkmen’in ITC listelerinden değil de Kürt ve Arap 
partilerin listelerinden Irak meclisine girdiğini hatırlatalım. Daha kötüsü cephe, muhtemelen T.C. 
kökenli bazı cesaretlendirmelerle kendileri ile birlikte olmayanları Kürt ve Arap taraftarı gibi 
yaftalarla sıfatlama yoluna giderek söz konusu Türkmen grupların Türk devletine olan 
yabancılaşmasını artırmaktadır. 
 
Türk devleti Kuzey Irak’ta bölgenin Türk-Osmanlı geçmişinin bilincinde olmakla birlikte var olan 
realiteler dünyasında değişen demografik yapısının da şuurunda olan ve bu samimi bilinçle bölgede 
yaşayan Kürt ve Araplarla içten bir ilişki kurabilecek Türkmen elementlere “esas desteği”ni 
vermelidir. Var olan hali ile Türkmen Cephesi’nin bu özelliklere haiz olduğu şüphelidir. Söz 
konusu Türkmen unsurlar, Musul Vilayeti Konseyi ile birlikte Türk devletinin Kuzey Irak’ta 
Kürt ve Arap topluluklara erişmesini sağlayabilir ve Türkmen grupları da daha rasyonel, 
rafine ve harmonik bir birliktelik içinde Kuzey Irak’ta ideolojik bir merkeze oturtma etkisi 
yaratabilir. Bu noktada Goyan aşireti ve PKK, Kürtlerin nötralizasyonunda önemli araçlara 
dönüşebilirler. Aksi halde en açık bir şekilde Kerkük’te gözlendiği gibi ITC’nin reaksiyoner retoriği 
karşısında güç merkezi yüksek ihtimal Barzani etkisi ve kontrolü altındaki Kürt gruplara kayacaktır. 
Bunun Kuzey Irak’taki Türk menfaatleri için iyi bir gelişme olacağı ise çok kuşkuludur. Mevcut 
koşullarda söz konusu politikanın hızlı bir şekilde organize edilmesinin ve dikkatli, ısrarlı ve 
disiplinli bir şekilde yürütülmesinin önemine ve aciliyetine vurgu yapmak, ancak gecikmiş bir uyarı 
olabilir. Türk Dışişleri ve Türk Ordusu kendine gelmeli ve Türk menfaatleri için harmoni içinde 
ortak bir stratejiyi tarih şuuru içinde geliştirmelidirler. Kuzey Irak Türkiye’deki hiçbir güç 
                                                 
28 Bruinessen, s.55. Raportör bu konuda kesin konuşacak direkt gözlemlere sahip değildir. Ancak Saddam yönetimi 
altında ve Amerikan işgali sonrası oluşan nüfus değişimleri ile Kerkük’te Türkler lehine bir durum oluştuğunu 
söylemek mümkün değildir.  
29 A.g.e., s.57-58. 
30 A.g.e., s.60-61. 
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tarafından iç politika malzemesi ve amaçları için kullanılamayacak bir niteliğe sahiptir. Ancak 
böylesi bir bilge siyaset Kuzey Irak üzerinde yıllardır süren politik hataların etkisini zayıflatıp 
pozitif bir atmosferin doğmasına vesile olabilir. 
 
Her şeye rağmen Osmanlı Devletinin yıkılması ve Ortadoğu’da oluşan parçalanma sonrası Mustafa 
Kemal’in liderliğinde tekrar küllerinden doğan T.C. ulus devlet projesi eğer düzgün, deruni, bilinçli, 
samimi, güçlü ve istikrarlı bir Kuzey Irak ve uzun vadede Ortadoğu politikası üretemezsek var olan 
Kürt sorununun tehdidi altındadır. Türk ulus devlet projesinin Türk milletinin ve devletinin 
varlığını, birlik ve bekasını sürdürmesi açısından canlı kalması olmazsa olmaz niteliği arzeden bir 
özelliktir. Ancak bu özellik klasik bir milliyetçilik ve İslamcılık ile korunamaz. T.C. ulus devlet 
projesi, Kuzey Irak etnik ve dini çeşitliliğini içerecek bir şekilde ve Kürt sorununa adres teşkil 
edecek bir biçimde yeniden yapılandırılmalıdır. Türk fraksiyonlar II. Abdülhamit zamanında ve 
Cumhuriyet’in kuruluşu sonrasında yaşandığı gibi bölünme ve çatışma yerine ehliyet ve liyakat 
esasına göre akil devlet adamlarının çevresinde ve liderliğinde memleketin birlik ve dirliği için 
birleşmelidir. Bu sağduyu şimdi gösterilemezse başka bir zaman gösterilmesi de ciddi bir 
ehemmiyete haiz olmayacaktır. 
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Ekonomi ve politika üzerine dünyadan haber analizleri yapan ve bunları www.ekopolitik.org 
sitesinde kamuoyunun hizmetine sunan ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi, Türkiye 
ve tüm Ortadoğu için hassas bir konuma sahip Kuzey Irak üzerine olan odaklanmasını, 
Musul Vilayeti Konseyi’ni BM nezdinde temsil eden J. Anton Keller ile yaptığı röportajla 
sürdürüyor. İsviçreli bir hukukçu, diplomat ve arabulucu olan Anton Keller, dışarıdan bir 
gözlemci ve tecrübeli bir uzman kimliği ile Türkiye’nin Kuzey Irak ile olan rabıtasına hem 
hukuksal hem de sosyolojik bağlamda ışık tutuyor. Osmanlı Devleti’nin mirasçısı olan 
Türkiye Cumhuriyeti için odağın Kuzey Irak değil Musul Vilayeti olduğunu söyleyen ve 
Vilayet’in Irak’a 1926’da şartlı bir şekilde bağlandığını ve Türk devletinin Vilayet üzerinde 
uluslararası anlaşmalarca sabit meşru yasal haklara sahip olduğunu söyleyen Keller’a göre 
Türkiye, sadece aktif bir diplomasi ile bile Kuzey Irak topografyasının taşlarını yerinden 
oynatabilir ve tüm dengeleri değiştirebilir. Keller’ın danışmanlığını ve temsilciliğini yaptığı 
Musul Vilayeti Konseyi, Türk devletinin Kuzey Irak politikasının şekillenmesinde merkezi bir 
rol oynayabilir ve Türk devleti ile de işbirliği yapabilir. Keller, sicili bozuk Kürt liderleri 
yerine Kuzey Irak sosyolojik realitelerini temsile daha layık insanların Konsey’in bünyesinde 
bulunduğunu ifade ediyor. Bu bağlamda Türk milleti ve devletinin, Musul Vilayeti 
Konseyi’nin yükselen sesini duyması ve Konsey’in önemine yönelik bir anlama çabasına 
girmesi son derece kıymetli bir adım olacaktır. 
 
 
Ekopolitik (Murat Sofuoğlu): Musul Vilayeti Konseyi nedir? Ve sizin onunla ilişkiniz nedir? 
 



 25 

J. Anton Keller: Musul Vilayeti ve konseyinin oluşumu, gelişimi ve görünümü ile ilgilenen 
dışarıdan bir gözlemci ve danışman olarak ayrıntılara girmeden önce kendimden bahsetmem daha 
uygun olacak. Ve baştan, burada ismi geçmeyen, ancak konuya katkıda bulunmuş herkesten, ayrıca 
kendilerine haksızlık ettiğime inanan diğerlerinden  özür diliyorum.  Şüphesiz bu benim niyetim 
değildir. 
  
Kimileri şaka yollu bana kayıp davalar uzmanı ya da Edward de Bono usulü bir aykırı düşünür, çok 
şapkalı bir yönetim danışmanı falan derler. Muhtemelen bu benim Tahran ABD büyükelçilik rehine 
krizi, Falkland Adaları krizi ve 1. Körfez Savaşı’ndaki paralel diplomasi faaliyetlerim 
nedeniyledir. Bundan kıymetli bir İsviçreli diplomatın ardından yazdığım anma yazımda bahsettim. 
25 yıl boyunca “Good Offices Group of European Lawmakers” (Avrupalı Kanun Yapımcıları İyi 
Niyet Grubu) adlı kuruluşun ve “International Committee for European Security and Cooperation” 
(Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Uluslararası Komitesi) adlı itibarlı bir kurumun sekreteriydim. Ayrıca 
BM’de de daimi temsilciyim. Tüm bunlar Amerika ve Avrupa'dan, Yakındoğu'dan, İsviçre'den 
kanun yapımcılarıyla çalışmayı ve BM İnsan Hakları Komisyonu’nda getir-götür işlerine bakmayı  
kapsar. Ben bir İsviçre vatandaşıyım, şarabı Coca Cola'ya tercih ederim ve en son bildiğim 
kadarıyla 12 torunum var.  
  
Eğer tipik bir aykırı düşünür diye bir şeyden söz edersek, o kişi muhtemelen sırtını arkaya yaslayıp 
her şeyi yeniden düşünmeye, geçmişte neler olduğunu araştırma, bunlara yoğunlaşmaya ve 
böylelikle eldeki konuda yarın ne olacağını kestirmeye alışkındır. Bu tecrübenin amacı, eldeki 
seçenekler ve onların sonuçlarını bulmak; böylece siyasi, ekonomik ve sosyal sorumluluk 
makamlarını işgal eden karar alıcılara destek olmaktır. Böyle bir kişi kolayca değerlendirilemez, 
siyasi, dini ya da diğer yelpazede bir yere oturtulamaz. Tek bir konuyla, inançla ya da etnik grupla 
“evlenmemiş olmak” kimi insanları kararsız ve rahatsız bırakabilir. Belki de bu sebep, (Abdullah) 
Öcalan'ı geçenlerde ismimi ve eserimi karalamaya itmiştir; oysa onunla hiçbir ilişkim olmadı. 
  
Kendi kültürel köklerinden gelen şekliyle otoriter bir lider olan Öcalan’ın belki de gerçekten 
bağımsız zihinler ve kişilerle tanışacak imkânı olmadı. Yine de tarih, bana hiç kimseyi baştan 
mahkum etmemeyi ve herkese durumunu ispata kadar şüphe hakkını tanımayı öğretti; yani değişen 
koşullar ve kişisel evrimci gelişim herhangi birini sorunun bir parçası olmaktan çözümün parçası 
olmaya getirebilir. Eğer Mehmet Dülger’le konuşursanız, o size ne söylediğimi anlatacaktır. 
  
Birçok konuda çalışıyorum. Her şeye önce teorik olarak bakar; konuya eldeki tüm bilgi 
kaynaklarıyla yoğunlaşırım. Bir genel resim olarak: 1960’ta hepimiz Zürih Federal Teknoloji 
Enstitüsü’nde bir avuç mimarlık öğrencisiydik. Nubya çölündeki anıtların (yükselen) Assuan baraj 
gölü sularından kurtarılması planlarının hiçbirinden memnun değildik. Biz de Nil'i bir yan vadiye 
çevirip suyunu orada biriktirme projesiyle geldik. Sonuçta benim tezim Nil nehrinde optimum su 
yönetimi üzerineydi. Bunun için eğitimimi değiştirip buna hidroloji, su hukuku ve ekonomisiyle, 
hatta (projeye) gerekli Gabgaba kanalının kazılmasında nükleer bombaların barışçı kullanımı 
konusunu da dahil ettim. Dolayısıyla, diyebiliriz ki, geçen yıllar içinde tam bir “genelci” 
(“generalist”: her konuyla ilgilenen, uzman ya da “specialist”in tersi, ç.n.) oldum. Bu mekanizmayı, 
bu özel düşünüş yöntemini kullanarak problemlere yaklaşabilir ve kimsenin varlığını düşünmediği 
bağlantılar bulabilirim. Bu tarz düşünüş bazen alışılmadık ama pratik düşünceler doğurabilir, her ne 
kadar bunlar bazen içinde yaşadığımız zamanın verili gerçeklerine aykırı olup, daha uygun koşullar 
beklemek durumunda olsalar da. 
  
Irak da bu tür baş ağrıtan problemlerden olup, belki de onun çözüm zamanı yaklaşıyor. Irak her 
zaman aklıma gelmeye devam ediyor; çünkü Irak ilgilendiğim makropolitik gelişmelerin giderek 
önem kazanan bir parçası. Ve ona Osmanlı devleti, Filistin ve İsrail hesaba katılmaksızın 
bakılamaz. Irak’a ilişkin çözüm esas referans kaynaklarının adapte edilmiş yeni terimleri 
içerisinde bulunamaz. Ortada 30 Mayıs 1932’den kalma şu temel Irak belgesi varken (ki genel bir 
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çözümün anahtarı olabilir), bu belge 1992’ye dek Kürt araştırmacılarca dahi bilinmiyordu. Dahası, 
oradaki güçler, henüz tamamen tüketmedikleri değişik yolların varlığına daha yeni zihinlerini 
açmaya başladılar. 
  
1991 sonlarındaki ilk Körfez Savaşı’ndan sonra, Irak’ın nasıl kurulduğunu okumaya başladım. Kısa 
sürede kuruluş yıllarından kalma çok ilginç bir belgenin varlığını keşfettim. Çözüm bir tarihi 
atlastan geldi; burada Musul Vilayeti özel bir birim olarak gösteriliyordu. Tecrübelerim bana 
Milletler Cemiyeti’nin, Irak Krallığı kurulmadan önce bir hayli sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer 
araştırmalar yaptırdığını söylüyordu. Onun Türkiye ile sınırını çizen bir belge olmalıydı. Bundan 
1923 Lozan Antlaşması'nda bahsediliyordu ve bu, o dönem güçleri arasında çekişmeli bir konu idi. 
Irak, Milletler Cemiyeti’nin ilk çocuğu olduğu için, Milletler Cemiyeti Musul Vilayeti’ni oluşturan 
toplulukların değişik taleplerini dikkatle incelemiş olmalıydı. Onların ihtiyaç ve meşru talepleri 
görmezden gelinemezdi. 
  
Sonuçta, 16 Ocak 1992’de BM kitaplığı tekrar açıldığında, 1 saat içinde aradığım o anahtar belgeyi 
buldum. Bu buluştan sonra giderek daha çok insan Musul Vilayeti kavramıyla ilgilenmeye başladı. 
İlgili  formel çekinceler, uluslararası azınlık koruma maddeleri ve özel mülkiyet garantileri 30 
Mayıs 1932 tarihli Irak Temel Deklarasyonu’na yazılmıştı. Hala uluslararası hukukta bu geçerlidir 
ve bu deklarasyon Irak'la ilgili olarak anayasa ve kanunların üstünde bir bağlayıcılığa sahiptir. Bu 
benim için birçok şeyin açıldığı bir an oldu. Ama konuyla ilgili diğerleri için de sıkıntılı bir an idi, 
çünkü bu uluslararası garantileri tanıyacak, inceleyecek ve uygulayacak olan güçler buna çok ve 
çeşitli dirençler gösterme temayülündeydi. 
   
Şimdi sorularınıza gelelim. Musul vilayeti ve onun her zaman hor görülmüş sakinleri hakkında 
kişisel görüşümle başlayayım. Şimdi Kuzey Irak denen yer Firavun Akhenaton, Büyük İskender ve 
muhteşem Süleyman'dan (Kanuni) beri dini, kültürel ve ekonomik bir kavşak noktasıdır. Tanrı’nın 
izniyle ve oradaki toplulukların, liderlerinin ve komşularının  yoğun çalışması, idealleri ve 
kararlılıkları sayesinde Musul Vilayeti, Ortadoğu'nun etrafında tekrar şekillendirildiği 
çekirdek olacaktır. Onun gelenekleri, işleri kolaylaştırıcı mirası ve nüfusunun ihtiyaç ve meşru 
beklentilerine de uygundur bu. Yalnız burada Osmanlı Devleti’nin yeniden canlanmasından 
bahsetmiyoruz, ama Musul Vilayet liderlerinin hala açık yolları takip ederek (örneğin Osmanlı tapu 
kayıtları gibi) bu (Osmanlı) tecrübe(sin)den  olabildiğince ilham almasını bekliyorum. Bu 
perspektifin kuvveden fiile dökülmesine hizmet için bir Musul Vilayeti Konseyi oluşturmaya niyet 
edilmiştir. Konsey üyeleri, bu vilayete hizmet ve parlak geçmişini yansıtan güvenli, istikrarlı ve 
genel faydaya hizmet eden bir merkez oluşturmakta tüm katkılarını yapacaklarına söz vermişlerdir. 
  
Kısaca bu eldeki imkan ve sorunların daha geniş bir açılımıdır. Şimdi tüm Ortadoğu'da savaşlar 
yaşıyoruz. Çok bilgili bir meslektaşım olan Richard Anderegg buna “Osmanlı mirasını paylaşma 
kavgaları” demişti. Ben onların tarihin çok daha derinlerine giden güçlü köklerini tanımak 
istiyorum. Bence, kimse Diadoch'ların (“varisler”, Büyük İskender'in varisleri, ç.n.) savaşlarını, 
(Firavun) Akhenaton'un varislerinin taht kavgalarını bilmeden burada neler olup bittiğini tam 
kavrayamaz. Bu, tabii ki, çok daha geniş bir perspektiftir; zihnimizi ve gözlerimizi açmamızı 
gerektirir. Ama daha sonra göreceğimiz gibi, eğer şimdiki Ortadoğu kördüğümünü çözmekte ciddi 
isek, kıymetli olacaktır. 
  
Ama şimdilik, daha yakın tarihle yetinelim. Daha önceki yazılarımda söz ettiğim gibi -ve imkan 
oldukça buna defalarca geri döndüm- hala Osmanlı’nın parçalanışından kalma açık yaralar 
vardır. Bunlara geçici tedavi yapıldı, ama hiçbir zaman iyileşmelerine fırsat verilmedi. Belki bunun 
sebebi yönetenlerin hiçbir zaman bölgenin problemlerine uzun vadeli çözümler arayacak imkan 
bulamamış olmasıdır; (bunun için) halkının tarihini, kültürel özelliklerini, temel ihtiyaç ve meşru 
isteklerini  yeterince değerlendirememişlerdir. 
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Bu bağlamda,  belirtilmeli ki, Musul Vilayeti Konseyi’nin Ankara’da 15 Mayıs 1992’deki 
deklarasyonunu yenileyen 20 Ekim 1992’deki 3. Deklarasyonu’nda, Musul Vilayeti Konseyi’nin 
“Musul Vilayeti’nin yüksek idari organı olarak kurulduğu, burada tüm yerli Araplar, Ermeniler, 
Süryaniler, Kürtler ve Türkmenlerin, kendi liderlerince eşitçe temsil edilme hakları olduğu” 
tanınmıştır. 
  
500 yıl önce İsviçre de bugünün Kuzey Irak’ına benzer bir haldeydi. Bizde de birbirine rakip ve 
diğerlerinden iyi bir fikir çıkacağına inanmayan güçler vardı. Herkes kral olmak istiyordu. İşbirliği, 
diğerlerini kendinin eşitleri kabul etme, iktidarı paylaşma kültürünün gelişip kök salması ve 
İsviçre'yi bugünkü haline getirmesi yüzlerce yıl sürdü. Gerçi Kuzey Irak’ta bundan çok uzağız, ama 
bu örneğe işaret edebilir ve gerekirse bu hedefin gerçekleşmesini hızlandırmak isteyenlere yardım 
edebiliriz. 
  
Bu noktadan bakıldığında (kesin olmasa da), anlaşılmaktadır ki, uluslararası toplumun Kürtlere 
bağımsızlık vermesi meseleye faydalı olmayacaktır. En başta bu tarihin verdiği dersleri dikkate 
almamak, bölgesel istikrar sağlamak yerine tam tersini yapıp hem Kürtlere  hem de onların dindaş 
ve komşularına büyük zarar getirecek bir iş yapmak demek olacaktır. Onların yaralarını 
iyileştirmek, kendilerine gelmek, özyönetim kurumlarını oluşturmak ve toprak anlaşmazlıklarını 
şiddete başvurmaksızın çözmek için en az bir kuşak  geçirmeleri gerekiyor. Musul Vilayeti’nin 
yerleşik Arapları, Süryanileri, Türkmenleri ve Yezidileri gibi, onlar da (Kürtler) bu kurucu 
toplulukların  arasındaki merkezkaç güçleri bertaraf etmenin, özerk bir yapı ve özerk bir 
halk olarak uluslararası toplum tarafından tanınmak için vazgeçilmez bir temel olduğunun 
pek farkında değiller. Ben bunu tüm Arap, Süryani, Kürt, Türkmen ve Yezidi dostlarıma 
söyledim: Bu temel problemleri çözmekte kendileri dışındakilere güvenmemeliler ve bu noktada 
Musul Vilayeti de dışarıda kabul görecek olmakla birlikte, sahte demokrasiye değil, bilgili, 
katılımcı ve sorumlu vatandaşa dayanan gerçek özyönetime giden yolda tek konsept olarak 
düşünülmemelidir. 
  
Musul Vilayeti Konseyi çatısının ileriye dönük kabul edilmiş tek politik çözüm olduğunu 
kabul edersek, Barzani ve Talabani gibi şimdiki liderler bu formüle ne kadar uygun? Onlar 
niye Musul Vilayeti Konseyi'ni dikkate almayı kabul etsinler? 
  
Musul Vilayeti Konseyi bugün gerçek bir güç değildir. Ama bugünün liderleri Victor Hugo'nun şu 
sözünü bilir: “Hiçbir ordu zamanı gelmiş bir fikre karşı koyamaz.” Yani Musul Vilayeti Konseyi 
fikir halinde ve oluşum halinde bir güç olarak tasvir edilebilir. Bu durum Saddam'ın onun üzerinde 
çok uzun zaman kararsız kalmasından ve o gittikten sonra da dışarıdan empoze edilen koşulların 
Musul Vilayet konseptini hayata geçirmeye uygun olmaması nedeniyle ortaya çıktı. Yine de, 
koşullar hızla değişmekte ve yukarıdaki hayal, günümüzün gerçeği olabilir. Bugünün liderlerinin 
çabaları konusunda yorumda bulunmak ve onlara medya kanalıyla istenmeyen tavsiyeler vermek 
istemiyorum. İnanıyorum ki, zor koşullar altında yapabildiklerinin en iyisini yapmaktalar ve şimdi 
kendi bildikleri nedenlerle kendi bildikleri yollarında gitmekteler. Onlar parti üyeleri; tabi ki bir 
şeyler imzalamak durumundalar. Ancak hepsi bu kadar. 
  
Kürdistan Muhafazakâr Partisi'ne ne diyorsunuz, o da Musul Vilayeti Konseyi ile bağlantılı 
mı? 
  
Evet, sınırlı bağlamda; başta da söyledim, bir KMP bağlantısı var. Kürdistan Muhafazakâr Partisi 
üyeleri -tabii eğer buna parti derseniz- Musul Vilayeti Konseyi’nin oluşumunda önemli rol aldılar. 
Bence, birçok parti, sülaleler gibi ve her yana hakim aşiret yapısına bakarsanız, onlara siyasallaşmış 
aşiretler demek daha doğru olacak. En azından onlar Batılı usulde siyasi partiler değiller. 
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Siyasi aşiret terimi herhalde Irak'ın çoğu yeri için doğrudur. Yoksa sizce bu Kuzey Irak'a mı 
özgü? 
  
Irak’ın çoğu için geçerli diye anlıyorum. Yine de, eğer iznim varsa bir eleştiri yapayım; bu bizim 
Batılı başkentlerdekilere yönelik olacak; onlar sürekli kendilerini aldattılar. Benim Iraklı dostlarım 
için, hiç kimse bunu kişisel almasın, ama benim yargım asli tarihi gerçeklerden gücünü alıyor. 
Iraklılara demokratik süreç ve kurumlara alışmaları için çok imkan tanınmadı. Onlar daha çok 
yabancı liderleri etkilemeyi öğrendiler, bunun için de iyi İngilizce konuşmaları gerekiyordu. Kendi 
parti ya da statüleri adına demokratik kavramlarla ilişkili terimler ya da bir şekilde demokratik 
terimlere sahipler. Bu da onların bir şekilde demokratik partiler olarak tanınmalarını sağlıyor. 
Dahası, kimi Batılı liderlerimiz ve onların danışmanları da var, ki ben onlara “düz dünya çocukları” 
diyorum, onlar dünyanın düz olduğuna inanıp ona göre iş görüyorlar. Her Iraklı topluluk kendi 
değer yapısına odaklıdır. Ve onların liderleri ancak yeni anlamaya başlamışlardır ki, başka 
toplumların da kendilerininki kadar meşru hakları vardır ve kendi olayları anlayış biçimleri tek ve 
zorunlu geçerli olan değildir; ne kendileri ne de başkaları için. Yani bir çeşit cehaletler çatışması 
yaşıyoruz.  
  
Cehalet, mütemadiyen kandırma yöntemiyle dış dünyadan saklanmaya çalışılır. Saddam’ın demir 
pençeleri hüküm sürdükçe, bu iç tüketime yaramış olabilir. 1991’de bazı Kürtler, kendilerini birçok 
açıdan ortada buldular. “Caş” (eşek) terimi o zaman yayıldı; 12 yıl sonra da Baasçılar benzer bir 
siyasi-sosyal aşağılanmaya uğradılar. Bu (terim) körü körüne emirleri uygulayan demekti. 
Saddam'la işbirliğine giden  Kürt aşiret liderleri için kötü bir isimdi. Onlar eşekti, Saddam onları 
kandırmıştı. Kimileri buna siyasi fırsatçılık dedi. Ama bu birçok vakada kaçınılmaz bir fırsatçılıktı. 
Türkiye ile ticari ilişkileri vardı. İstanbul’da evleri, ticarethaneleri vardı. Sürçi ailesinden 
bahsediyorum. 
  
Onların bizim Batılı toplumumuz bağlamında siyasi tecrübesi yoktu. Aralarında ve Saddam'a karşı 
güç ve zor ilişkileri vardı. Her zaman kalaşnikoflar bu dengeleri değiştirebilirdi. Arka planları 
budur. 1991 ayaklanmasında, Kürtlerin bazıları kendilerini diğer Kürtlerce parmakla gösterilir halde 
buldular, Saddam'ın istek ve kaprislerinin uşağı olarak.  
  
Aslında bu durumdan çıkmak istiyorlardı; bunun için Kalakin'de Kürdistan Muhafazakâr Partisi 
denen partiyi kurdular. 29 Nisan 1992’de adı Muhafazakâr Parti olan bir aşiret örgütü kurdular. 
Suudi Arabistan'dan maddi-manevi destek aradılar. Anlaşmalar yapmak istediler. Tüm yapmak 
istedikleri içinde bulundukları aşiretlerinin ve Irak'ın bulunduğu  durumu değiştirmekti. Ama gerek 
zihnen gerek de siyaseten daha ileriye gitmek için donanımlı değillerdi. Batı düşüncesi konusunda 
tek tecrübesi ve temeli olan kişi Muhammed Sıddık idi. O bir yazar ve şairdir. Gerçi -kendi 
iddiasına göre-  Baas üyesi değildi; ama Saddam döneminde önemli siyasi görevleri oldu: Tarım 
bakanlığı, Saddam'a danışmanlık ve Dohuk valiliği gibi. Bunlar 1991’de Saddam'a karşı dönmeden 
önceydi. Şimdi de konseyimizin kurucu üyelerindendir. Ankara toplantılarında da bulunmuştur. 
  
Mayıs 1992’deki bu Ankara toplantısı nasıl oldu? 
  
Bir İngiliz ve sürgündeki bir Kürt’le ben Irak'a ilk ziyaretimi yapıyordum. Ankara’da Muhafazakâr 
Parti aşiret liderleriyle aynı otelde kaldık, onlar da Suudi Arabistan'a gidiyorlardı. Hiçbirimiz 
diğerlerini tanımıyor, ne yaptığını bilmiyordu, buluşma planımız da yoktu. Şansa inanırsanız, şans 
eseri buluştuk. Biz Irak dışından, onlar içinden geliyordu. Ankara’da Cumhurbaşkanı Özal'ın 
kardeşi, Maliye Bakanı ile (Yusuf Bozkurt Özal o dönem maliyeden sorumlu devlet bakanı idi, ç.n.) 
buluşmamız vardı. Onunla birkaç yıl önce birkaç OECD “mülteziminin” (“taxmen”, mizah diliyle 
anlayışsız bürokrat anlamında, ç.n.) Orwell'ci şemalarına karşı omuz omuza mücadele vermiştik. 
Ayrıca sayın Mehmet Dülger’i de ziyaret ettim, onunla bir önceki yaz İsviçre’deki Crans-
Montana'da bir forumda karşılaşmıştık. Neyse, onunla Ankara'daki bir turistik otelde buluştuk. 
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Grubumuzdaki Kürt Serdar Rüstem Pişdar’dı; onunla 1 yıl öncesi Cenevre'deki BM bürosunda 
yaptığım bir insan hakları araştırmasında görüşmüştüm. 
  
Türkiye’den mi? 
  
Hayır Iraklı bir Kürt, İranlı kökleri de var. Pişdari aşiretinden ve bana aşiret reisi olduğunu söyledi.  
  
Serdar Pişdari Kuzey Irak’ta mı yaşıyor? 
  
Hayır, hala Londra'dadır, sürgündür. Kendini temize çıkarmış ve Saddam'la ilişkisinin olmadığını 
söylemiştir. İmajını da yenilemeye çalışmıştır; BM platformunda flaş haber olmak, TV klibi 
yapmak istedi, böylece “önemini” topluluğuna göstermek  istiyordu. Ona “bak” dedim, “böyle 
oyunlar oynayamam. Ama belki sana başka şekilde yardım edebilirim, yani belgeler arama, 
araştırma, veri analizi, ilişkiler kurma vs. gibi; bu, şov yapmaktan ve kendi toplumunu aldatmaktan 
daha faydalı olur.” Kabul etti ve bir miktar aşama kaydettik -mesela Occidental Oil adında bir 
şirketin ilgisini çekmeyi başardık. Gezilerimizin masraflarını onlar ödediler. Petrol şirketi bizimle 
ilgiliydi, çünkü BM'den bir izin almıştık; Kuzey Irak'ın zengin petrol kaynaklarını çıkartmanın 
teknik fizibilitesini yapacaktık. 
  
Yani, bu şirket aslında BM ile mi ilişkili miydi? 
  
Hayır, hayır. O sıra bu şirketin BM ile ilgisi yoktu. Onların gelip petrol araştırması yapmak 
konusunda  ilgilerini çekmeye ve Kürtlere kendi petrollerini çıkarıp evlerini Saddam'dan bağımsız 
bir şekilde ısıtmalarını sağlama konusunda yardım etmeye çalıştık. 1932 Irak Deklarasyonu’nun 
özel mülklerin korunmasıyla ilgili bölümünü bulduktan sonra ilgilerini çektik. Buradaki garantiler 
tam onların hayallerine uygundu – belki onlara daha ilginç olanı,  Saddam'ın burnunun dibinden 
petrolü çıkarıp götürmekti. “Buna bir şans verelim” dediler, “eğer zaten keşfedilmiş petrol sahaları 
varsa buralardan belki petrolün akmasını sağlarız.” Hatta bir portatif rafineri bile getirilecekti. 
Olayların temeli bu. Böylece üçümüz Ankara'ya geldik. Serdar, Occidental Petrol temsilcisi ve ben. 
Yiyip içip konuştuk. Onlara ne istediklerini  sordum. Bağımsızlık istiyorlardı, Irak Kürdistanı'nı 
kuracaklardı.  
  
Bunu hangisi dedi? 
  
Ömer Sürçi, bütün grubun lideri. Aynı zamanda Kürdistan Muhafazakâr Partisi’nin kurucusu ve 
başkanıydı.  
  
Onları Ömer Sürçi mi Ankara'ya getirdi? 
  
Evet. Davetsiz gelmişlerdi, hatırladığım kadarıyla, kendi paralarıyla. Sürçiler çok zengin bir aileydi.  
  
Hala hayatta mıdır? 
  
Evet, hayatta.  
  
Ömer Sürçi hala siyaseten aktif mi, yoksa çekildi mi? 
  
Anladığım kadarıyla artık siyaseten aktif değil. O sıra yaptıklarını saygıyla karşılıyordum. Onun ve 
ailesinin genelde katkılarını  her zaman sitayişle yadedeceğim. Yine de kabul etmeli ki, o bana, 
kişisel yetenekleri ne olursa olsun, bu liderlerin çoğunun kendi aşiret ortamları dışında iş görecek 
temel tecrübelerden yoksun olduklarını gösterdi. Ne yazık ki, bu konulardaki yetersizlik ve eksikleri 
onları, istemeseler de, başkalarının oyuncağı haline getiriyor. Belki birçoğunun, ne olup bittiğini iyi 
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bilmekle beraber, Saddam'ın hükmü altında  başka seçenekleri yoktu; diğerleri bilmiyor da 
olabilirler. Tabii bu onların tamamen kendi çıkarları merkezinde düşünüp, genel fayda öncelikli 
amaçları olmadığı ihtimalini de devreden çıkartmıyor. 
 
Birinci Körfez Savaşı’ndan sonra, Saddam'la ilişkileri nedeniyle Ömer'in hassas bir durumda 
olduğunu sanıyorum. Gerçi bu durumu atlattı ve Celal Talabani'yle faydalı anlaşmalar yaparak 
kendisine olan güvenilirliği bir miktar geri kazandı. Diğer bir “silah arkadaşı” ve ayaklanmanın 
lideri Muhammed Sıddık, Ömer'e yeni partinin örgütlenmesinde yardım etti. 
 
Temelde bu kişiler 1. Körfez Savaşı’ndan sonra Saddam'a karşı direnişi yönettiler, değil mi? 
 
Evet; o da onlardan biriydi, birkaç kişiydiler. Şimdi her biri bu işi ilk kendinin başlattığını söylüyor.  
 
Sıddık mı, Ömer Sürçi mi? 
 
M. Sıddık kilit kişi idi. Sonuçta o Saddam'ın Dohuk valisiydi.  Hatırı sayılır şahsi riskler üstlenerek 
taraf değiştirdi ve böylece ayaklanmanın lideri olarak tanındı. 
 
Ömer Sürçi'nin bu ayaklanmadaki rolü neydi? Ayaklanmayı kim başlattı? Martin von 
Bruinessen'in (Kürt politikası uzmanı) yazılarında dediğine göre, Kürt ayaklanması, daha 
sonra Musul Vilayeti Konseyi denen örgüte dahil olanlarca başlatılmıştır. Bu doğru mu? 
 
Dediğim gibi, kimin ne zaman neyi yaptığını değerlendirecek ve herkesin nispi rolünü yargılayacak 
konumda değilim. Bu ancak ciddi ilmi araştırmalar ile yapılabilir ve bu da barış, istikrar ve huzurun 
bölgeye gelmesine katkıda bulunursa, ancak bağımsız bir komisyonun nezaretinde yapılmalıdır. Her 
şey iyi gittiğinde herkes bundan pay çıkarır. Bense hiç kimseyi hak etmediği şeylerle ödüllendirir 
duruma düşmek istemem. Bu çok hassas bir konu. Bu tartışma dışında olmak istiyorum. Tüm 
diyebileceğim, şundan eminim ki, birçok diğer Kürt aşiret ve sülalelerinde Sürçi aşireti üyeleri 
ayaklanmanın öncüleri ve başarıya katkıda bulunanlar olarak biliniyorlar. 
 
Muhammed Sıddık ve Musul Vilayeti Konseyi’nin diğer kurucuları hayatta mıdır? 
 
Evet, General Aziz Reşid Akrawy hariç; o 1999'da öldü. Sıddık şimdi Süleymaniye'de. Diğerleri 
şunlardır: Şeyh Salar el-Hafid, Tahir Gazi Fatih, Muhammed Mahmud Haruni, İbrahim Ali Malo, 
Hüseyin Muhammed Osman, Said, Mahmud Halife ve Müşir Hadi  Ahmed; Müşir Hadi Ahmed 
(Kerkük'te) Siyan ve Mama Seni  aşiretindendir. Bu aşiret arazisi Kerkük petrol yataklarının 
yarısını kapsar. Bu durum Ahmed’i Kerkük petrol ve arazilerinin paylaşımı konularında en önemli 
kişi haline getirmektedir. 
 
Müşir Hadi Ahmed Arap, Süryani, Kürt ve Türkmenleri Kerkük'te barıştırarak petrol ve 
arazi sorunlarını çözebilir mi? 
 
Musul Vilayeti Konseyi’nin diğer üyeleri gibi o da bu işle ilgilidir ve bir danışman olarak ben de 
hedeften gözümü ayırmıyor, aralıksız, kararlı ve inançlı şekilde bu konu ile ilgili çalışıyorum.  
 
Petrol konusunda Müşir'in konumu nedir? 
 
Aslında tüm Iraklı azınlıklara uluslararası garantilerce tanınan (toprak ve petrol mülkleri ile ilgili) 
haklar kesinleşmedikçe ve fiiliyata geçmedikçe durumu belirsizdir. Ama Müşir o inançta ki, tüm 
Arap, Süryani, Kürt ve Türkmenlerin meşru menfaatleri, yukarıda sözünü ettiğim 30 Mayıs 1932 
tarihli Irak Deklarasyonu temelinde yürütülecek görüşmelerle sonuca bağlanabilir. Hatta bu Saddam 
iktidardayken bile yapılabilirdi. Ve bu şimdi, kimi karar alıcıların isteksizliği kırıldıktan sonra çok 
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daha kolay yapılabilirdir. Ben sadece Amerikalı değil, Iraklı, İngiliz, Fransız, Türk ve diğer 
uluslardan kişilerin Milletler Cemiyeti ile alakalı herhangi bir şeyi tanımaktaki isteksizliklerinden 
bahsediyorum. Gerçi artık daha az dogmatik ve sonuç almaya yönelikler; ama hala şunu diyecek 
kafa yapısına varamadılar: Pekala iyi fikirler hep bizdedir demekten vazgeçelim. Belki eski 
politikacı ve diplomatların hepsi de ahmak değildi, belki bize kimi enstrümanlar bıraktılar ve onları 
kullanabiliriz. Ve belki de Musul Vilayeti Konseyi bağlamında geliştirilen fikir ve hazırlıklar 
araştırılmaya ve denenmeye değer –Sadrettin Ağa Han'ın 1992'de Sorbonne'da bir konuşmasında 
söylediği gibi. 
 
Diyelim ki, Türk hükümeti Milletler Cemiyeti belgelerinde geçen Irak'taki arazi ve petrol 
hakkı taleplerine olan ilgisini yeniledi; bu nasıl bir etki yaratır? 
 
İlgili taraflardan olarak, Irak arazilerinin Türk tapu sahipleri, Irak Türkmen toplumu ve Türk 
hükümetinin, BM masasına çatışan toprak taleplerini 30 Mayıs 1932 Irak Deklarasyonu’nun 14. 
maddesinde geçtiği şekilde uluslararası garantiler ışığında nasıl çözeriz gibi konuları getirme hakkı 
vardır. Yol BM Genel Kurulu'ndan geçer, burada 12 Şubat 1946 tarih ve 24 no’lu BM Genel Kurul 
kararının nasıl takip edileceği konusunda karar verilebilir.  
 
Fiiliyatta Süryaniler sonunda ayağa kalkıp ABD kongresinden Iraklı dini ve diğer azınlıklarla ilgili 
hatırı sayılır destek koparmayı başardılar. Dolayısıyla artık şunu tahmin etmek zor değil: Kısmen 
Türk desteğiyle şimdiki Amerikan hükümeti dahi BM'de konuyla ilgili bir inisiyatif başlatabilir. 
Ama Türk hükümeti bu konuda askeri güç destekli bir diplomasi başlatmayı da uygun 
bulabilir. Böyle de olsa, uluslararası hukukta şartlar hala bu garantilere ve mülkiyet haklarına 
dayanarak aynen uygulanabilir. Ve bu yollar kurucu grupların hepsi için uygulanabilir bir çözüm 
sunar; Türkmenler de dahil. Ülkeyi terkeden aileler için de mülkiyet haklarının sonunda 
tanınacağına dair yeni bir ümit olur. Olayların bu seyrinde yalnız petrol ihracı ortak rıza ile merkezi 
yönetimce yapılmalı, bu arada tüm toprak talebi çatışmaları 1932 Irak Kurucu Deklarasyonu ve 
Musul Vilayeti bağlamında ortaya çıkan anlaşmalar temelinde yapılacak görüşmelerle çözülmelidir. 
 
Şu sıra Türk hükümeti Irak'la sınırını nasıl güvenli hale getireceği ve Türkmen soydaşlarının 
meşru haklarını nasıl koruyacağı ile ilgili seçenekleri inceliyor. 1932 Irak Deklarasyonu 
burada askeri çözümlere kayma ya da konuyu diplomatik kanallarla çözme konusunda etkili 
olur mu? 
 
Türkiye’nin şanlı ve uzun bir tarihi var ve onun şimdiki politik, askeri ve diplomatik karar alıcılar 
kuşağının dışarıdan gelecek bir nasihatine ihtiyacı yok. Yani, eğer şimdiki Iraklı muhataplarından 
memnunsalar ve bu şekilde elde ettikleri anlaşmalar Türk tarafı için yeterliyse, inanıyorum ki, Irak-
Türkiye sınırını, Türkmenleri ve Kerkük'ün gelecekteki statüsünü  ilgilendiren bugünkü problemler, 
Irak-Türkiye sınır bölgesinde 60 yıl önce kabul edilmiş politik limitlerin ötesine yapılacak askeri 
müdahaleler olmadan çözülebilir. 
 
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Demirel, 1926'da dışarıdan empoze edilmiş Irak-Türkiye 
sınırının yanlış olduğunu Türk Parlamentosu’nda deklare eden ilk lider değildi, sonuncu da 
olmayacaktır. Ve kimsenin 3 Mart 1995'te  I.C.E.S.C'nin (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği için 
Uluslararası Komite) BM İnsan Hakları Komisyonu'na sunduğu “Irak ve Musul Vilayeti’nde 
İnsan Haklarının Durumu” adlı  bildiride kabul ettiklerini onaylamak için Türk davasını 
sahiplenmeye veya hükümetinden maaş almaya ihtiyacı yok: 
 
“12 Şubat 1946'da kabul edilen 24.no’lu karar, bundan doğan uluslararası yükümlülükleri 
yerine getirecek güçler ve uluslararası hukuka göre Irak'ın hiçbir zaman tam hükümranlık 
kazanamadığı topraklar, özelde de Musul Vilayeti, ki Vilayet’in Irak'a bağlanması şartlı olup, bu 
bağ her zaman alınacak doğru, tarafsız ve geçici önlemler perspektifinde kaldırılabilir, geri 
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alınabilir ve kendi halkının meşru çıkar ve talepleri ile uygulama alanı olan haklar ve BM 
şartlarının sağladığı çerçeveler içinde kayıtsız şartsız bir şekilde değiştirilebilir.” 
 
Fakat şu daha sıkıntılı gerçeğe dikkat çekmek de tarafsız bir gözlemci için gereklidir: Bu bağımsız 
sivil değerlendirmeden mutlulukla faydalanan Türk hükümeti, o halde benzer sivil haberleşme 
kanallarını ve sivil sorun çözüm hizmetlerini de kabul etmek durumundadır. Bunların arasında başta 
geleni Musul Vilayeti Konseyi’nin masaya koyduklarıdır; konsey üyeleri 15 Mayıs 1992 
Deklarasyonu'nda: 
  
“.. Türk hükümetini, Türkiye'nin “Kürt sorunu” konusunda iki tarafa da yararlı kalıcı bir çözüme 
ulaşmada ve erken bir ateşkesin temini konusunda Musul Vilayeti Konseyi’nin sağladığı iyi niyetli 
imkanlardan faydalanmaya davet ederler.” 
 
Bu şartlar altında, Musul Vilayeti Konseyi’nin bir araştırmacısı ve danışmanı olarak, olmak 
istediğim kadar emin değilim ki, 1932 Irak Deklarasyonu değişik güçlerce yeterince iyi niyetle 
kullanılmış olsun. Dahası belki de deklarasyon paralel diplomasiye bir şans verildiğinde gereksiz 
olacak askeri harekatları meşrulaştırma bakımından da kullanılmış olabilir. 
 
Sizin, kimi gayretli hükümet yetkililerinin özel gündemleriyle “seçmece”(cherry-pick) hareket 
etmeleri, gelecek vadeden bir fikrin sahiplerine yeterince danışamama ve böylece hem 
Türkiye, hem de Irak ve tüm Ortadoğu için tarihi bir fırsatı kaçırmaya neden olabilecekleri 
konusundaki endişenizi anlıyorum. Böyle bir siyasi bozgunu önlemek için teklifiniz nedir? 
 
Belki de konuya az önce koyduğunuz perspektifte bakılmalı, sadece ilgili bakanlıklar değil, mukabil 
parlamento kurumları bağlamında da sorun ele alınmalıdır. 
 
Türk hükümeti sonunda böyle “seçmece” bir hareketin ötesine gitmek isterse hangi yabancı 
ülke BM'de sürdürülecek inisiyatifler bakımından en uygundur? 
 
Rusya’dır; eğer satrancı ve diplomatik ilişki üçgenlerini iyi oynamayı ve sonuçta siyasal 
katalizatörlerden ve paralel diplomasiden iyi faydalanmayı beceriyorsanız. Bu uzun ince bir yoldur. 
Ve Fransa; çünkü onun da Musul Vilayeti’nde tekrar canlandırılacak tarihi kökleri var. Dahası 
onun Türkiye'yi ilgilendiren kilit AB meselelerinde en güçlü lider olacağı görülüyor. Avrupa'nın 
Irak'taki stratejik petrol rezervlerine erişiminin sağlanması konusunda başarılı bir Türk-
Fransız işbirliği muhtemelen Türkiye'nin AB ile ilgili gelecekteki her meselesi üzerinde 
mucizeler yaratacaktır. Aslında AB de bu haliyle varlığını sürdüremeyebilir; daha uygun bir 
yapıyla değiştirilebilir. 1991'de (Fransız ve Çek) cumhurbaşkanları Mitterrand ve Havel tarafından 
önerilen Avrupa Konfederasyonu gibi. 
 
Şimdi, kimdi hatırlamıyorum ama 1994'te Bilkent Üniversitesi'nde hükümet danışmanı da olan bir 
profesörle konuşmuştum. Bana “Onlar (Türk makamları) bu Musul meselesine girmek istemezler, 
çünkü bu mesele duygusal açıdan çok sıcak ve hala sıcaklık üretiyor” demişti; “Bu bize karşı Arap 
şüphe ve (düşmanlık) duygularını harekete geçirir.” Sanırım durum o zamandan beri biraz değişti. 
Riske girmemek için sorun çözmemek mantığı artık başka bir bakışla incelenebilir. Irak'ta gün be 
gün kötüleşen durumla ve körlerin dahi gözüne giren bulaşıcı etkileriyle birçok Arap liderinin 
öncelikli endişeleri ciddi şekilde değişti. Artık Araplar, Irak'taki toplumsal istikrarı sağlayacak 
herhangi ciddi bir inisiyatifi memnuniyetle karşılar görünüyorlar. 
 
Şu atasözünü bilirsiniz: “Eğer sen kendini bir çukurun içinde bulmuşsan kazmayı durdurma 
zamanın geldi.” Oysa bugünün Irak'ında birçok güç delicesine ve cehennem hızında kazmaya 
devam ediyorlar. Ve işgal kuvvetlerinin sorumluları da bundan hariç değil. Onlar hala kendilerini 
uygun çözümler ve yollar konusunda dogmatik yargılardan kurtarabilmiş değiller. En açık ve net 
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seçeneklerden biri, problemin tarihsel köklerine bakmak ve bunun ışığında nihai hedefleri ve çıkış 
yollarını tanımlamaktır. 
 
Yani demek istediğim, eğer Türk hükümeti diplomatik yolları kullanmakta kararlı olur ve 
toplumların kendi tarihsel köklerinden aldıkları ruh doğrultusunda giderse, o zaman Musul 
Vilayeti’yle iyi ilişkiler kurmak için her şansı kullanmalıdır. Ve böylece kendini korkunç istikrarsız 
bir bölgede istikrar sağlayıcı bir güç olarak sunabilir. Bu benim için acaba türü bir soru 
değildir, kesindir; çünkü bu eşyanın tabiatına uygun olandır; doğan güneşin yükselmesi gibi. 
 
Bu bağlamda ve 1994'te BM İnsan Hakları Komisyonu'na sunulan “Irak İçin Çatışma Çözüm 
Yolları Önerileri” adlı raporda tarif edildiği gibi, belki Haşimi ailesi de Irak'ta kurtarıcı bir rol 
üstlenebilir. O sıralar çölde söylendiği gibi, patika yol etrafında birçok seçenek vardır; bunların biri 
de birleşik bir Irak-Ürdün Krallığı’dır. Buna şimdiki güçler muvafakat eder mi, bunu göreceğiz. 
Ama daha bu noktaya gelmedik. 
 
Aynı şekilde, 1932 Irak Deklarasyonu da bir yol sunuyor. Burada Musul Vilayeti ortak 
paydadır. Konu BM Genel Kurulu'na getirilmeli, burada uluslararası azınlık hukuku ve 
mülkiyet garantileri, şimdiki kördüğümün çözülmesi için kilit araçlar olarak tanınmalıdır. 
Uluslararası Adalet Divanı'na çağrı yapılarak bu konuda tavsiye niteliğinde bir karar alması 
talep edilebilir. Bu noktada ilgilenilecek temel sorunlar şunlar olacaktır: Bu hak ve 
yükümlülükler nasıl izlenecektir? Nasıl yerine getirilecektir? Nasıl hayata geçirilecektir? Ve 
kim tarafından? BM Güvenlik Konseyi'nce mi, Genel Kurul'un kendisince mi, BM Yedd-i 
Emin Konseyi'nce mi, yoksa başka bir BM organınca mı? 
 
Bunlar BM düzeyinde muhtemel eylemler için eylem ortakları arasında konuşulması gereken 
meselelerdir. Bir kez Genel Kurul'a ilgili kararları aldırdınız mı, Türkiye perde arkasındaki 
asıl aktör olabilir, hatta perde önünde de olabilir. Bundan önce Türkiye, Rusya, Fransa ya da bir 
başkası olsun, bu eylem planı için kendi ortaklarını seçmek isteyebilir. Belki Türkiye Genel Kurul 
ya da Güvenlik Konseyi içinde ve dışında gerekli istişareleri yaptıktan ve uygun hazırlıkları 
tamamladıktan sonra tek başına harekete geçmeyi de tercih edebilir.  
 
Peki ya Barzani ve Talabani? Türkiye dediğiniz gibi bir kampanya başlatırsa onlar ne 
yapacak? Tahminleriniz nedir? 
 
Söylediğim gibi, Türk hükümeti, ve dışişleri bakanlığındaki kişiler bilgili ve Türk toplumunu 
oluşturan değişik kesimlerle (Kürtler kastediliyor, ç.n.) uzun tecrübelere sahip insanlardır.  
Dolayısıyla onlar Talabani ve Barzani gibi kişilerle nasıl uğraşılacağını bilirler, velev ki bu 
sonuncular şimdi ve şimdilik yabancı bir ülkede iktidar gömleğini giymiş olsunlar.  
 
Onlar da Türkiye'nin Kuzey Irak kampanyasına dahil edilecekler mi? 
 
Bakınız! 1992'de Ankara'daydım ve Talabani'nin bürosunda bir toplantım vardı. Irak'ın şimdiki 
Başbakan Yardımcısı Behram (Behram Salih, ç.n.) danışmandı ve Talabani de toplantıda vardı. 
Musul Vilayet Şurası kurucularından Şeyh Salar el-Hafid de vardı. Talabani'ye Musul Vilayet 
Şurası'nı destekleyip desteklemeyeceği soruldu. 
 
İlk tepkisi “Tamam, bu fikir sizden çok önce benim aklıma gelmişti” oldu. Ben de, “Tamam, bana 
belgeleri gösterin. Hatta bana yalnız 'Musul Vilayeti' ibaresini gösterin” dedim. Çok açık ve tipik 
bir Kürt tepkisi verdi: “Ohoo, ben bu fikre senden önce ulaşmıştım.” Herkes diğerinden önde olmak 
istiyor. Bu normal bir insani tepki. Kötü tarafı ise, en azından dışarıda, bu baskın Kürt davranışının 
onlara sadece hoş olmayan bir ün kazandırması değil; dahası, güvenilir ortaklar olarak kabul 
edilmekte onları hep sıkıntıya sokmasıdır. Her halükarda alçakgönüllülük onların karakteri değildir. 
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Orada herkes bir fikri ilk kendinin bulduğunu iddia eder. Kimi garip, ama insani nedenlerle, Kürtler 
özellikle başka bir Kürdün iyi bir fikrini kabul etmekte zorlanırlar, bunu kendilerine zül sayarlar.  
 
İkinci olarak Talabani, “Eğer bu fikri destekleyecek bir hükümetimiz olursa” dedi, durdu ve devam 
etti, “Yok hayır, başka hükümete ihtiyacım yok, Türk hükümeti yeter” dedi. Sonra da “Türk 
hükümetine de ihtiyacım yok, bunu destekleyecek birkaç Türk generali yeter” dedi ve on parmağını 
yemin eder gibi masaya koydu: Bu Allah'a ve çocuklarımın başı üzerine yemin ederim manasında 
bir davranış. Talabani bunun başarıya giden yol olduğuna emindi. Emindi ve, eminim ki, ne 
dediğini biliyordu ve 13 yıl sonra da aynı görüştedir. Onun üst düzey bir arkadaşı ... ismini 
hatırlayamadım... 
 
Kosrat? (Kosrat Resul, ya da Kazzaz ç.n.) 
 
Evet, Kosrat da tamamen bu kanaatteydi. O da Musul Vilayeti projesi konusunu destekliyordu. 
Hem 2002, hem de 2004'te Irak'ı ziyaretimde Kosrat bana, neden bir konferans toplamadığımı 
sordu. 2004'te Bağdat, Basra ve Musul Vilayetleri için uzlaşma kararları hazırlamıştım; ve özellikle 
de bu uzlaşma konferansı için gelmiştim. Kosrat sıkı güvenlik önlemleri teklif etti ve Barzani'nin 
partisinden de aynı teklifi aldım. Davetleri yaptık ve iyi bir konferans çatısı kurmuştuk ki, 
konferansı BM çalıverdi. Aynı gündem ve aynı katılımcılarla, ama Konsey olmadan. Belki de bu 
yüzden  konferans görünürde bir şey başaramadı. 
 
Kosrat konferansa ciddi destek verdi mi? 
 
Evet. Ve ona güveniyorum, gerçi Müşir, Haruni ve Konsey’in diğer üyeleri gibi o da İngilizce 
bilmiyordu. Ama tüm tarafların imzalarını aldık. Belki bunu söylememeliydim, ama bu kültürü az 
çok tanıyorsunuzdur. Birçok başkaları gibi, onlar da ikna edilebilirler, daha derin kavrayışlara sevk 
edilebilirler. Ve bunun için para da şart değildir. Başka birçok yolla onları ikna edebilirsiniz. 
Saddam işkence sopasını da siyasi havuç ikramını da kullandı. Diğerleri ise -ikna için- kötüleme, 
dedikodu ve bencilliklere oynadılar. Karşılıklı methiyeler de faydalı olabilir. Ve bu işe ister kol 
kapma, rüşvet, suiistimal, ya da sadece ikna deyin, bu o kadar da önemli değil. 
 
Temelde, birine reddedemeyeceği bir teklif yaparsanız -mesela bu teklif, teklif edilenin 
şimdiki ve görünürdeki uzun vadeli meşru çıkarlarına doğru ve gerçek bir katkı yapıyorsa- 
bu teklifi reddetmek normal değildir. Ve eminim ki, Musul Vilayeti projesini imzalamış tüm bu 
Arap, Süryani, Kürt, Türkmen ve Yezidi toplumları ve parti liderleri, şartlar buna engel olmaktan 
çıkıp kolaylaştırıcı olduğu anda kararlarını izlemek ve geçerli kılmaktan mutlu olacaklardır; 
özellikle de, eğer bu karar kesin ve sağlam tarihi temellere dayanıyorsa. Uluslararası hukukta da 
köklerinin olması ve Musul Vilayeti'ni oluşturan toplumlara da çekici gelmesi işin cabasıdır. 
Bu nedenle ben onlara işin başında, bağımsız Kürdistan istediklerini söylediklerinde dedim ki, 
“Bakın, bende bir şey var ki, o şey sizin toplumunuzu bahsettiğiniz yol için hazırlayabilir ve belki 
10 kuşak sonra sizi oraya ulaştırabilir. Ama eğer bu yolda gitmekte ciddiyseniz, size bugün için 
Musul Vilayeti adında pratik bir model öneriyorum, tabii şu olmazsa olmaz tavsiyeyle birlikte: Asla 
Kürdistan ve bağımsızlık kelimelerini kullanmayın. Bunlar politik tabular. Bunları unutun, yazı ve 
konuşmalarınızdan çıkarın!” 
 
İyi tavsiye.  
 
Onlar “Evet bunu istiyoruz” dediler.  Ama ben onları temkine davet ettim: “Yalnız şimdi evet yarın 
hayır demenizi istemiyorum.” 
 
Bu siyasal atmosferde “hakiki” kelimesi anlamını kaybediyor.  
 



 35 

Kimin parti adında “hakiki” geçiyor ki? Kürdistan Demokratik Partisi hakikaten demokratik değil. 
Birçok diğerleri gibi o da bir siyasal aşiret. Yapıları sosyal ve etnik açıdan aşiret, sorumluluk ve 
iktidar ilişkileri de öyle. Ama onlar, daha da kötüsü hakiki bir etnik aşiretin hakiki liderinin 
omuzlarına yüklü sıkıntılara ve toplumsal sınırlamalara da sahip olmayan siyasal aşiretler. 
 
Temelde diyorsunuz ki, eğer Türk Hükümeti Musul Vilayeti projesini aktif araştırmaya 
başlar ve sonuçta uluslararası arenada tartışmaya açarsa Barzani, Talabani ve diğer Kürt 
liderleri olarak tanımlanan kişiler bu politik kampanyayı takip edeceklerdir? 
 
Hiç şüphem yok. Saddam bunu keşfedip acımasızca sömürdü. Bunu biz keşfetmedik. Saddam bunu 
biliyordu. Hala öyle bir zihin halindeler ki, şartlar uygunsa herhangi bir belgede imza için boş 
bırakılan yeri derhal imzalayabilirler; bu kadar basit. Yeter ki gösterilen şey ikna edici olsun, 
gerçekleşebilir olsun, çekici olsun ve beklenir kalıcı faydalar sağlayabilsin, o zaman kabul 
edeceklerine güvenebilirsiniz! 
 
Ben gerçek güç ve fayda paylaşımı ve kalıcı anlaşma konusunda sıkı şartları olan bir şema çizdim; 
bu plan iç istikrar ve dini uyumluluğu da bölgede yaygınlaştırıyordu. Onlara sadece birbirlerini Kürt 
olarak değil, Arap, Süryani, Türkmen ve Yezidi olarak da aynı güç seviyesinde kardeşler olarak 
tanımaları gerektiğini söyledim. Kimse bunu tartışmadı, herkes başını salladı. Böylece Konsey’i bu 
toplumların en yüksek temsil organı olarak kurduk, 350 üyesi birbirine eşit idi. Bizim yapımız 
içinde yolu bloke eden bütün kaplanların boyları kesildi ve diğerleri ile aynı seviyeye indirildi; 
Barzani ve Talabani kendilerini Musul Vilayeti Konseyi’nin diğer doğal (ex-officio) 
üyelerinden ne daha çok ne daha az temsil edilir halde buldular. O sıra onlar sırasıyla KYB ve 
KDP liderleri idiler. Böylece onlar ve onların halefleri de kendi örgütlerinin usulüne uygun seçilmiş 
temsilcileri olarak aynı ve özdeş Konsey hak ve yükümlülükleriyle birlikte eşitler içinde eşitler 
olacaklardı. 
 
Bu arada Barzani ve Talabani kan (politik güç)  kokusu aldılar. Bu nedenle şimdi onları razı edip el 

sıkıştırmak daha zor. Talabani'nin ne tilki olduğu bilinir, ama yine de onunla iş yapabilirsiniz. 

Barzani ise nispeten daha az uysaldır. Barzani'yle el sıkışırsanız, kiminle iş yaptığınızı iyi bilirsiniz. 

Aslında o (yalnızca) babasının oğludur. Nokta. Yani bu manada onunla iş yapmak daha zordur. 

Amerika'ya her gittiğinde Musul Vilayeti Konseyi konusunu ve Amerikan hükümetinin Musul 

Vilayeti projesi ile ilgili ne düşündüğünü sorduğu söylenir. Ve o genelde cahil ve dünyayı düz 

zanneden ve partileri neyi buyurursa ona göre hareket eden politikacılarla buluştuğundan hiçbir 

zaman Amerika'dan hayati gördüğü yeşil ışığı alamadı. O bana her zaman başkalarının ona ne 

yapacağını söylemesini bekler göründü. Gerçi Mustafa Barzani'nin oğlu ama, bu efsanevi kişiliğin 

tarihi boyutları onda yok gibi gözüküyor. Ama yine de yanılıyor olabilirim ve eğer böyleyse buna 

hiç üzülmem. Ve bu eğer ortaya çıkarsa memnuniyetle de yanılgımı kabul ederim. 

 
Eğer Musul Vilayeti Projesi başarıya ulaşırsa, bizim birkaç yetenekli ve toplumlarını iyi 
temsil eden Arap, Süryani, Kürt ve Türkmen liderden daha fazlasına ihtiyacımız olacaktır. 
Bugüne dek edinilen tecrübelerin ise bu konuda pek cesaret verici olduğu söylenemez. Türk 
hükümeti ve ilgili diğer hükümetlerin tam desteğiyle bile liderleri etkin biçimde seçilen aşiret 
topluluklarının mükemmel bir ikamesinin olduğu söylenemez.  Kürt toplumunu alın, onların 
bugünkü konumlarına erişmelerini ve mevcut durumlarını korumalarını genelde dış güçler 
sağladı. Bu dış güçleri çıkarın, o zaman Musul Vilayeti’nde yaşayan Kürtler durumu dikkat 
çekici bir şekilde değiştirecek bir yaklaşım empoze edebilirler. Yanılıyor muyum? 
 
Analizinizin meseleden çok uzakta olmadığını söyleyelim. Özelde, analizinizde demokrasi 
kelimesini kullanmamanız, ama uzun zaman tecrübe edilmiş diğer temsili hükümet biçimlerine 
itibar etmeniz dikkatimi çekti. Bağımsız İsviçre'nin bir vatandaşı olarak şüphesiz bu konuda tekel 
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sahibi değilim, ama “gerçek” demokrasi konusunda kimi tecrübelerim var; gerçek demokratik 
kurumları ve süreçleriyle birlikte. Ben gerçek demokratik değerlere bağlıyım. Bu nedenle bu 
kelimelerin, kendi yanlış gündemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilerce istismar edilişini duymak 
beni çok rahatsız ediyor ve endişelendiriyor. Bu söylendikten sonra, artık sadece iyi İngilizce bilen 
ya da diğer sebeplerle yüzeye çıkıp görünür hale gelmiş olanlar arasından iyi liderler 
aramamalısınız. 
 
Şimdi sorumlu makamlarda olanları ve birtakım sebeplerle manşetleri süsleyenleri unutmaya 
hazırız. Ama sizin de söylediği gibi liderlik yetenekleri bağlamında sizin konseyinizde de çok 
fazla insan yok. 
 
Musul Vilayeti Konseyi şimdiki karışıklık ve askıda olma statüsü içinde gerçekten de bu yolda 
seferber edilebilecek muazzam yetenek ve kaynakları ele vermiyor. Şimdi eldeki 1994 Musul 
Vilayeti Konseyi statü taslağı aşiret seçimi ve genel seçimin temel olmasını öngörür; burada her 
aşiret, kasaba, mesleki birlik ve dini-etnik topluluk kendi liderini kendi kural ve prosedürlerine 
uygun olarak seçer. Bu lider doğal yoldan Musul Vilayeti Konseyi üyesi olur. Ve bu liderler, kendi 
aralarından icra heyetini seçer. Heyet, Uzlaştırma ve Hakemlik Komisyonu ve hakimlerce 
desteklenir, Yeniden İnşa ve Gelişim İçin Koalisyon Yönetimi'ne nezaret eder. Gerçi bunların 
hiçbiri bir şey için garanti değilse de, bu yapı tüm toplulukları tek çatı altına toplamak, onların 
yapıcı, uzlaştırıcı ve işbirliği yapan güçlerini birleştirmek ve en yetenekli kişileri ön plana çıkarmak 
için en büyük şanstır. Onların dış yardıma ihtiyacı olduğunda da yanlarında kimi kardeşleri de 
olacaktır; onlar sadece 1. Körfez Savaşı’ndan kalma saygı dolu kalıcı pozitif hatıraların sahibi 
olmakla değil (bu savaşta Iraklılar tecrit edilmiş ve başkalarıyla dayanışmadan yoksun kalmışlardı) 
fakat aynı zamanda uzlaşma, yeniden inşa ve gelişme için gerekli uzmanlıkların çoğunu da 
sunabilirler. Dahası kendileri de iyi bir dayanışmanın acil ihtiyacı içindedirler. Bahsettiğim 
Filistinlilerdir, daha önce söylendiği gibi Filistinliler sadece başarılı bir Irak’ın ileriye dönük 
gelişiminde değil, tüm Ortadoğu denkleminin geleceğinin şekillenmesinde de önemli bir 
katalizör olabilirler. 
 
Ne demek istediğinizi anlıyorum. Ancak Konsey’inizde bu işi gerçekleştirebilecek karakterler 
var mı? 
 
Evet. Gözlemlerimden hatırladığım sadece bir değil, çok var. Bunların kimi, yukarıdaki sebeplerle 
kenara itildiklerinden şu an Konsey'de bile değiller. 
 
Kim onlar? 
 
Tipik olarak Irak toplumunu yansıtan, ama toplumlarına kenarda kuytuda hizmet edenler. Bunların 
içinde öğretmenler, kamu yöneticileri, doktorlar, askerler, din adamları, hakimler, çiftçiler, sosyal 
hizmet görevlileri, avukatlar, insan hakları gönüllüleri vs. var. Bunlar uygun zamanda toplum 
karşısına çıkacaklar. 
 
Buna üzücü bir karşıtlık olarak (ve 1991 başından beri) Amerikalı dostlarımız İngilizce konuşan 
kimilerine karakter, arka plan ve yetişmelerine bakmaksızın liderlikte serbestçe at koşturmak 
imkanı verdiler.  Bunların hiçbiri beni olağanüstü yeteneğiyle büyülemedi. Ve ne onlar ne de şimdi 
iktidardaki diğerleri Saddam'dan pek farklı bir görüntü de vermediler. Ama bu “Hammurabi 
Kanunları”nı bilen birçoğunu şaşırtmaz. 
 
Hala (delilleri görmezden gelip kafamızı kuma gömmek kimseye fayda sağlamaz) bir kural olarak 
şimdi iktidarda olanlar, Irak halkının çoğunluğunun gerçekten saygı ve sevgisini kazanmış değildir, 
ki bunu Iraklılar Saddam'a karşı gösteriyordu. Aslında onların çoğu Saddam’ın yerine göz dikmiş 
küçük Saddamcıklardır. Ne eksik, ne fazla. Bu konuda hayale kapılmayalım. Öte yandan, baştaki 
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liderlik koltuklarını hak eden pırıl pırıl insanlar var. Ama bunları sahne ışıkları altında 
bulamazsınız.  
 
Onlar bu kampanyayı ileri götürmek isteyen dışarıdan kişilerce desteklenmeli ve teşvik 
edilmeliler. 
 
Ama bu, onları dışarının kuklası, neo-kolonyalistlerin uşağı, ya da kimi “düz dünyacı” veya “insan 
aklına hakaret eden aşırılıkçı” fikirlerin savunucusu göstermeden yapılmalıdır. Dahası, uygun dış 
destek yardımcı ve memnuniyet verici olsa da, bu hazırlık aşamasında, daha önemli ve vazgeçilmez 
görünen şey, genel tarafından desteklenen gerçekçi bir hedef ve bunun tek ses olarak temsilidir.  
 
Bu nedenle ilk yapılacak iş, benim Iraklı arkadaşlarımın dikkatini geçmişlerinin gerçekte neresi 
olduğuna, hangi gerçekçi hedefe cidden ulaşmak istediklerine çekmek ve böylece açıkça 
savunulabilir ve kalıcı bir amaç tayin etmektir. Bu genelce desteklenen amaç, bu amacın çivisi 
onların kendilerince ve yalnızca içerden dövülmeli ve Irak zemininin derinliklerine çakılmalıdır. 
Tüm yabancılar, dost ya da düşman olsun, bu temel siyasi gerçeğe göre kendi gündemlerini 
belirlemelidirler. Tüm Musul Vilayeti deklarasyonları bu süreci yansıtır. Ne yazık ki, Victor 
Hugo'nun madalyonunun öbür yüzü daha önce bahsettiğim bu yüzünü örttü. Öbür yüz diyor ki: 
“Dünya üzerinde hiçbir ordu vakti gelmemiş bir fikri zorla getiremez.”  
 
Böylece baştan itibaren hep kimi İngiliz ve Amerikalı dostlarımızca arkadan hançerlendik. Temelde 
hep aynı şeydi, ister White Hall'da (Londra, hükümet merkezi), ister Downing Street'te (İngiliz 
başbakanının evi), ister K. Street'te (Washington DC.'de sayısız think tank'leriyle ünlü cadde), ister 
Pentagon'da, ister Foggy Bottom'da (Washington DC.'nin aşağı mahallesi, deniz kuvvetleri 
karargahı), ister Hill'de ( Amerikan Kongresi), isterse de Beyaz Saray'da hazırlanmış olsun. Onlar 
bunu daha önce düşünmediler, bu “orada icat edilmedi”, ve/veya bunun daha önce başarısız bir 
uluslararası organizasyon (Milletler Cemiyeti) olarak hatırladıkları bir şeyle ilişkisi vardı ve onlar 
bu organizasyonla kendi isimlerinin birlikte anılmasını istemiyorlardı. Kendi istişare partnerlerim 
arasında daha dobra olanlar, hiç olmazsa Sadrettin Ağa Han gibileri Sorbonne'da 1992'de dile 
getirdikleri gibi durumu daha iyi değerlendiriyorlardı: 
 
“Bazı yazarların (örn. Danilo Türk) tekliflerine göre, Milletler Cemiyeti'nce uygulamaya konmuş 
kimi azınlık koruma yükümlülükleri belki BM kararlarını pekiştirmekte kullanılabilir ve Milletler 
Cemiyeti'nce onaylı kimi anlaşma ve yükümlülükler hala geçerli kabul edilebilir. Onlara göre 
Milletler Cemiyeti'nin meşru varisi olarak BM, basit genel kurul kararlarıyla Milletler 
Cemiyeti uygulamalarına katılabilir. Buna göre Cemiyet yükümlülükleri Irak ve eski 
Yugoslavya'da uygulanabilir... Bu tezin geçerliliğini uluslararası hukuk uzmanlarının 
incelemesi faydalı olacaktır. Eğer geçerliyse, bu BM'nin durumunu güçlendirir. Gerçekten de, 
kimi gözlemciler BM güvenlik konseyi kararlarının, örneğin Irak'taki kadar geniş çaplı bir 
müdahale için yeterli olmadığını söylemişlerdir.” 
 
Acaba Sadrettin Ağa Han'ın teklif ettiği gibi Amerikalı müttefiklerimizi geçmişten esin alarak 
geleceği şekillendirmeye teşvik için elde bir yol var mıdır? 
 
Evet, Bush'u ikna edebiliriz; ama muhtemelen etrafındaki en etkili kişileri değil. Ve bunun için 
İsrail ve Fransa'dan da diplomatik destek bulabiliriz. Öyleyse bir şansımız var. Bush'un pek vakti 
kalmadı. Tarihe olumlu bir başkan olarak geçmek istiyor. Bu halden kurtulmak istiyor -mümkünse 
başka gürültü ve patırtı çıkarmadan. Kendi başkanlığıyla ilgili bütün olumsuz hatıraları silmek 
istiyor. Eğer ona, Irak’tan şerefli bir çıkış için uygun bir formülle gidersek, sadece projemiz için bir 
şansımız olmaz; ona, Amerikan halkına ve, son fakat aynı derecede önemli olarak, Iraklılara yardım 
edebiliriz. Eğer Türk hükümeti böyle bir eylem için karar alsaydı, bu işi halledebilirdi. Ve fiiliyatta 
Süryanileri de yanında çok ilgili ve güvenilir bir müttefik olarak bulurdu. Çok şaşırtıcı -ve faydalı- 
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bir mesaj Amerikalı Süryanilerin Milletler Cemiyeti’ne yönelik geleneksel ters Amerikan 
tepkilerini aşmaktaki yol ve yöntemlerinde bulunabilir. 
 
Gerçekten de, Milletler Cemiyeti'ne, başardıkları ve başaramadıklarına, ve uluslararası barışın 
tesisinde bu 20. yy. tecrübesinden edinilen derslere eksik bir itibar, her yerdeki günümüz 
politikacıları ve karar alıcılarının şaşkınlığına sebeptir. Öyleyse dünya Süryani diasporası adına 
Amerikalı lider Süryani kuruluşlarının gerçek bir Amerikalı devlet adamı olan Henry Cabot Lodge'a 
yönelik yanlış anlamalara dikkat çekmesinin zamanı gelmiştir. Ve ilk mucize gerçekleşmeden, tüm 
Süryani, Keldani, Nesturi, Asuri ve diğer Hıristiyan cemaatlerinin “Tüm Süryani Toplulukları için 
Kongre Kararı” taslağına açık desteğiyle senatör John Nimrod Amerikan muhafazakar cemaatlerine 
siyasi vaftiz babaları Cabot Lodge'u farklı göstermeyi başarabilir ve bu müstakbel Hıristiyan 
inisiyatifini yükseltebilir. 
 
Aslında Senatör Cabot Lodge, kimilerinin onu tasvir ettiği gibi bir izolasyonist değildi; o 1919’da 
başkan Wilson'a hitaben suçlamasında şöyle yazar: 
 
“Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük umududur, eğer onu başka milletlerin çıkar 
kavgaları içine atar, Avrupa'nın entrikalarına bulaştırırsanız onun iyilik gücünü yok eder ve 
varlığını tehlikeye atarsınız. ... Çünkü eğer biz tökezler ve düşersek dünyanın her yerinde özgürlük 
ve uygarlık yıkılacaktır.” 
 
Ama senatör Nimrod'un Amerikan kongre üyelerine mektubunda vurguladığı gibi: 
 
“... Dış İlişkiler Komitesi’nin güçlü başkanı olarak, Senatör Cabot Lodge muhtemelen müteakip 
yönetimlerin ABD'yi şimdiki güvenlik, uzlaşma ve işbirliği anlaşmalarından koparmasına izin 
vermezdi. Özellikle bu anlaşmalar hükümlerinden doğrudan etkilenen etnik, dini ve kültürel 
cemaatlerle başarılı bir şekilde müzakere edilmemişse bu (ABD’ye) çok daha açık bir yükümlülük 
verir. Ve bu metinlere Amerikan mührü vurulmuş olup olmaması da bu bağlamda o kadar önemli 
değildir. Ve Lodge şimdiki makam sahiplerinin tarihi bir saçmalıklar yığını olarak görmesine, 
geçmişin hala geçerli uluslararası anlaşmalarını unutmasına karşı hiç de hoş davranmazdı. Irak 
konusuna gelince de, bugün olan tam da budur; geçerli uluslararası azınlık koruma ve özel 
mülkiyet garantileri barışçıl amaçlara hizmet etmeyi beklemektedir.” 
 
Türk hükümeti hakkındaki tecrübeleriniz size ne diyor? Eğer Türk yetkililer Musul Vilayeti 
projesini uygulamaya koyarsa, ne yapabilir, ne yapmalıdır? 22 Temmuz seçimlerinden önce, 
Türk ordusu Türkiye'nin, Türk laik geleneklerinden açıkça uzaklaşan bir liderlik altına 
çekildiği yönünde endişeleri olduğunu belirtmişti. Çünkü AKP Türk siyasetini temelde batıcı 
bir çizgiden giderek daha doğucu bir çizgiye çekiyor görüntüsü verdi. AKP'nin buna cevabı 
temelde Türk siyasetinde yeni bir kuşağı temsil ettiği oldu; bu muhafazakar ve dini köklerinin 
farkında bir sınıftı, ama pratik akıllı ve ılımlıydı da. Türk toplumunda güç dengelerinin halk 
yönünde değişmesi gerektiğini söyledi. Onlar AKP'nin bu işi başlattığını iddia etti. Her 
halükarda şimdi orduyla AKP arasında bir gerilim var. 27 Nisan'da ordunun bir muhtıra 
yayınladığını duymuşsunuzdur. Eğer gerekirse ve yanlış yoldaysanız müdahale ederiz de 
demişlerdir. Orduya göre böyle müdahaleler onların anayasal hakkıdır... 
 
Bildiğim kadarıyla bu onların yalnız anayasal hakkı değil, anayasal görevi de... 
 
Ama bu temel konuda, ne yazık ki, ordu ile hükümet arasında bir görüş birliği yok 
görünüyor. Başka bir talihsiz olay da, Dışişleri Bakanı’nın cumhurbaşkanlığı adaylığı 
olmuştur. Gül AKP tarafından aday ilan edilmişti ve muhalefet partisi bu konudaki meclis 
kararını Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Mahkeme kararın geçersizliğine hükmetti. 
Tüm bu olanlarda en kafa bulandıran da, ülkesine dışişleri bakanı olarak hizmet etmiş bir 
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Türk vatandaşının cumhurbaşkanlığından alıkonma sebebinin, eşinin başörtü giymesi 
olduğudur. Bu şartlar altında, bu vatandaşın Musul Vilayeti Projesi gibi riskli işlere 
kalkışabileceğinden emin değilim. 
 
Bir İsviçre vatandaşı olarak, özellikle seçim konularında ne yapıp yapmayacağımız konusunda 
nahoş yabancı tekliflerde bulunmak istemem. Yani, beni Türkiye'nin iç problemleri ile ilgili 
konuşmamak konusunda affediniz. Yine de, kendi başıma ben, Musul Vilayeti konusunu bölücü 
değil birleştirici bir mesele olarak görüyorum. Öyleyse ve eğer dışişleri bakanı sandığım kadar zeki 
ise, ki eminim öyle, bunu yapmalıdır. Eğer Musul Vilayeti konusunda yeterince bilgisi varsa hatta 
bunu yapmak istemelidir, ben olsam öyle yapardım. Unutmayın: Cumhurbaşkanı Demirel açıkça 
söylemişti: “Türkiye-Irak sınırı yanlıştır” (Hürriyet, 8 Ekim 1992). Bunu parlamentoda 
söylediğinde kimilerinin ağladığını gördüm. Bu benim için çok güçlü ve müspet bir işaret oldu. Çok 
iyi bilirsiniz ki bu, tüm parti meseleleri ve iç çekişmelerin ötesinde çok duygusal bir konudur.  
 
Fikrimce, bu meseleyi düşündüğünüz manada bir çözüme kavuşturmanın tek yolu onu milli 
bir dava haline getirmektir. Fakat orada da bir başka “ince kırmızı çizgi” kendini gösterecek. 
Eğer bu meseleyi milli dava yapmaya karar verirseniz, etnik milliyetçiliği dizginlemeyip 
azgınlaştırma riskiniz var ve bugün bu Türkiye'de artış halinde. Sonunda Irak'a tek yanlı bir 
Türk müdahalesi hem Türk hem Kürt etnik milliyetçiliğini artırabilir ve Türkiye'yi temel 
özünde tehdit edebilecek boyutlara ulaşabilir; hem içeriden hem dışarıdan. Bence böyle bir 
felaketten ne bahasına olursa olsun kaçınılmalıdır. 
 
Tarih ve bugün Irak'ta yaşanan savaş tekrar bize söylüyor ki karma bir toplumun yönetimi (ister 
ABD veya Rusya isterse Türkiye olsun) tüm toplumun menfaati için bilgece davranmayıp 
uzun vadede toplumun kurucu  unsurlarının meşru haklarını çiğneme yolunu tutarsa, böyle 
bir ülkenin temelden dağılma riski vardır. Bu anlamda, size katılıyorum. Ama bunun için söz 
vermeme gerek yok (herhalde!); son 15 yıldır yaptığımız, yapmaya çalıştığımız her şey, 
bahsettiğiniz dağılmayı önlemek içindi. Daha önce de söylediğim gibi, kendi hesabıma ben hiçbir 
komşu ya da ilgili hükümetin hizmetinde değilim; baştan beri biz eşit işbirliği ve güç için çalıştık – 
ve bölüşümcü anlaşmalarla Musul Vilayeti'ni oluşturan tüm toplulukların meşru taleplerini 
karşılamak için mücadele ettik. Artık bunların alfabetik sıralamasını da biliyorsunuz; Araplardan 
başlayarak, Kürtler, Süryaniler, Türkmenler ve Yezidiler. Buna Keldaniler, Nesturiler ve diğer 
cemaatler de dahildir; öte yandan bu yaklaşım her tür tekelci, egemenlikçi veya dışlayıcı terimi de 
dışta bırakmayı teklif eder. Süryani üçgeni, Kürdistan vs. gibi. 
 
Eğer bu Türk Hükümeti'nin kabul edebileceği şey ise, o Kürt ve Türkmen toplumları arasındaki 
diyaloga yardımcı olmakta bunu kullanabilir; özellikle Kerkük'le ilgili son gelişmeler ışığında 
meşru Türk haklarını savunmak için. Ve Türk toplumunun hiçbir kurucu topluluk ya da kurumu bu 
nedenle askeri çözümler aramaya yönelmek zorunda kalmaz. Türkiye için de, hala sınırlı bir 
imkanlar penceresi vardır. Eğer Türk hükümeti Musul Vilayeti konsepti yönünde uygun adımlar 
atarsa, gerçekten de tartışmanın her iki tarafı için de gerilimi düşürebilir -belki şimdiki baskın ama 
iki yana da faydasız Kerkük'ün statüsü tartışmalarını sicil kayıtları konusuna kaydırarak. 
 
Eğer, tüm ilgili Iraklı aşiret, parti ve topluluk liderleri Musul Vilayeti konseptini çıkış yolu olarak 
onaylar, tanır ve desteklerse  ve buna “silah arkadaşları” Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve 
ABD'den destek gelmezse, Türk hükümeti şunu söyleyebilir: “Tamam, eğer onlar, Arapların, 
Süryanilerin, Kürtlerin, Türkmenlerin, Yezidilerin ve diğerlerinin meşru taleplerini karşılayan 
Musul Vilayeti konseptiyle devam etmek istemiyorlarsa, buna biz vekalet eder ve konuyu kendimiz 
BM'e götürürüz.” Sonuç olarak fikrimce her hal ve şartta, Musul Vilayeti konsepti gibi ortak bir 
paydaya oturan zekice bir Irak politikası için bir fırsata sahip olduğumuzdur. 
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İnsanlara bu konunun süresinin sınırlı çerçevede olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama 
tecrübelerimden insanların sınırlı beyin çerçeveleri olduğunu da anladım. 
 
Özellikle onlar aynı etnik gruptan başka birinin köpeği olmaktan korkuyorlar. Korkular, kuşkular, 
ve kendi günahları sonuçta daha tecrübelilerden, özellikle de yabancılardan ana hatları belirleme, 
yeşil ışıkları yakma, hatta emir verip özürleri kabul etme beklentisine yol açıyor, kendi yaptıkları ve 
yapmadıkları için. Bir olayda böyle bir liderin geleneksel güç savaşları husumetini çözmek için 
Saddam'ın çağırılmasını teklif ettiğini bile gördük. Bunu görerek Türk hükümeti diyebilir ki “Hey! 
Biz kendi hak ve menfaatlerimizi biliyoruz, Amerikalı dostlarımızın değerini de biliyoruz ve bu 
nedenle onlardan bu şartlar altında uygun ve gerekli olanın yapılması için yeşil ışık 
beklemeyeceğiz.” Gerçekten de Amerikalılar şu anda öylesine kıskanılmayacak bir durumdalar ki, 
yönetimleri bir umutsuzca atılımla her tür diplomatik ve hatta askeri girişime kalkabilirler; İran'a 
saldırı da dahil. O halde iyi hazırlanmış bir Türk inisiyatifi, hatta Atlantik ötesinde bile başarılı bir 
siyasal çözüm olarak kabul edilebilir. Size bunun için şimdinin doğru zaman olmadığını kim 

söylüyorsa, Amerikalılardan yeşil ışık beklemeli diyorsa, tamamen yanılıyor. 
 
Ne demek istediğinizi anlıyorum. Tabi ki, askeri anlamdaki her genişleme konuyu daha zor 
hale getirecektir. Bu noktada gerilim sürekli artmaktadır ve elde çok az seçenek vardır. 
 
Bu arada gözden kaçırmamamız gereken başka bir şey daha var. Bilinenin aksine, Hamas'la 
süregiden savaş ve Hizbullah'la geçen yılki savaşta olduğu gibi, şimdiki bir ABD-İsrail'in 
İran'a karşı savaşı artık İsrailli şahinlerden çok ABD başkanı etrafındaki panik halindeki 
kişilerce pompalanıyor. Burada kimin iplerinin kimin elinde olduğuna bakılmaksızın, İsrail 
faktörü burada incelenen konuların daha iyi anlaşılması için sağlam bir değerlendirmeyi talep 
temektedir. Özellikle de uzun vadede, bu ve ilgili diğer faktörler bugünkü Ortadoğu satranç 
tahtasını tamamen değiştirebilir. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, tüm bunlar, 
tektanrıcılığı başlatan (meşhur) Firavun'la başlayan şeyin, “Akhenaton'un haleflik savaşlarının” son 
spazmları olarak görülebilirler. 
 
Şimdiye dek tasvir ettiğiniz karmaşık Kuzey Irak denklemi içinde İsrail nerededir? 
  
İşte burada gerçekten karmaşık ve hatta kaygan zeminli muazzam bir alana giriyorsunuz. İlgili bazı 
detay ve fikirler başka bir seferde konuşulmak üzere bekleyebilir. Önce, unutmayınız ki, bu bir 
söyleşidir; yani bir kişinin her zaman sınırlı olan görüşlerinin, fikirlerinin, sorularının yansımasıdır. 
Bir kitap değildir. Külliyat hiç değildir, belki sonra böyle olabilir. Özellikle, bu harika ama aynı 
derecede yük getirici yeni haberleşme cihazı olan Internet'i kullandığımızda ve kimi cevaplarıma 
linkler koyduğumda böyledir. Yine unutmayın ki, bir "bilgi doygunluğu" çağında yaşıyoruz ve 
sosyo-ekonomik gelişim gibi konularda da bu bizi geriye yaslanıp olayları tekrar düşünmekten 
alıkoyuyor. 
  
İkinci bir konu, ben "İsrail" kavramını birçok şeye girişin "anahtarı" olarak görüyorum; geçmişte, 
şimdi ve gelecekte. Kısaca o bir "göz açıcıdır". Ama ancak Tanrı'nın onları göz kapaklarıyla 
yarattığına inananlar için ve "beyin güçlerini" bu kendi din dünyalarını sorgulamayı gerektirse de 
tamamen seferber "mecburiyetine" inananlar için bir göz açıcıdır. Başka kelimelerle, tamamen açık 
fikirli olmayan, kabul edilmiş öğreti ve kutsal inançların ötesine geçemeyen tüm liderleri uyarmayı 
ve söyleşinin bu bölümünü pas geçmeyi tavsiye etmeyi gerekli görüyorum. Tabii ki bu bölüm 
kimseyi üzmemeyi amaçlar, kesin bilgiler, tamamlayıcı veriler ve mutlak gerçekliği söylemez, 
sadece yerleşik arkeolojik ve tarihi gerçeklere işaret eder. Araştırıcı ve dikkatli okuyucu için ele 
alınacak sorular yöneltir. 
  
Yani: Hangi İsrail’den konuşuyoruz? Peygamber İsrail mi, Tanrı'nın vadisi İsrail mi, yoksa 
bugünün İsrail devleti mi? Adını Yakup'tan İsrail’e çeviren kişiden mi söz ediyoruz; adını IV. 
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Amenophis'ten Akhenaton'a çeviren firavun gibi. Her ikisi de toplumlarında tektanrıcılığı başlatan 
kişiler olarak bilindiler ve her ikisi de tuhaf bir rastlantı ile 17 yıl boyunca Mısır'da etkilerini 
bıraktılar. Acaba bu, babası İbrahim’in Zerdüşt'le aynı kişi olduğu kimi araştırmacılarca iddia edilen 
İsrail mi? Eğer kutsal kitapların bu başat kişisinden bahsediyorsanız, Musul Vilayeti konusunda 
ciddi bir dini tartışmanın anahtar projesine bakıyorsunuz demektir. 16 Aralık 1998'de el-Ezher'in 
büyük imamı muhterem Dr. Muhammed Seyyid Tantavi, aşağıdaki "yazılı açıklama" ile Musul 
Vilayeti'nde kurulacak bir uluslararası enstitü teklifine cevap verdi. Bu enstitü, İslam'ın köklerini, 
özellikle Yahudilik ve Hıristiyanlıktan daha geriye giden köklerini inceleyecektir. Bu enstitünün adı 
"Selam Merkezi" olacaktır.  
 
“El-Ezher, Tanrı'ya ibadet, güzel ahlakı izleme, marufu halka emretme; kardeşlik, müsamaha, 
hürriyet ve barış ruhunu tüm insanlık mensupları arasında ilan etmekte samimi niyetli her araştırma 
kurumunu memnuniyetle karşılar. Ayrıca el-Ezher bu kuruluşları kuran ve yukarıdaki güzel amaçlar 
için hazırlayanlara teşekkür eder.” 
 
Gerçi tektanrıcı dinler ailesinden diğer dini liderlerle görüşmelerin de benzer destekleyici 
açıklamalar getirmesi beklense de, Tantavi'nin açıklaması çok daha önemlidir, çünkü o İslam 
uleması ve kurumlarının zirvesinde beklenmedik ama cesaret verici bir açık fikirliliğe işaret ediyor. 
Geçenlerde el-Ezher imamı “Kutsal Kuran'da 19 şifresi” üzerine çığır açacak bir araştırmanın 
yayınını da onayladı. Bu kodun Allah'ın varlığı ile ilgili ilk bilimsel delil olduğu söyleniyor ki, 
buradan Sünni-Şia ve diğer tektanrıcı inançlar arası tartışmaların çözümüne yine de hayli yol var. 
Bu dünya çapındaki proje için sözü geçen Selam Merkezi'nin çekirdek kurum olmasını bekliyoruz, 
zira o Musul Vilayeti'nin müstakbel başkenti Erbil'deki dünyanın en eski yerleşimi olan Ziggurat’ta 
yerini alacaktır. 
 
Bugün için Musul Vilayeti'nde Meggido'nun (Armageddon’a gönderme, ed. notu) olduğu 
İsrail vadisiyle ilgili doğrudan bir bağlantı bilmiyorum. “Yezreel” adı da ilk kez “Israel Stele” 
denen anıt yazıtta II. Firavun Ramses'in oğlu ile ilgili olarak geçer: “İsrail yok oldu; 
tohumları da kalmadı.” Yine de daha ayrıntılı bilgi daha önceki soruların cevabından ve kimi 
alimlerin çığır açan eserlerinden edinilebilir; örneğin Jan Assmann (Mısırlı Musa – Batı 
Tektanrıcılığında Mısır'ın İzi -- Moses the Egyptian – The Memory of Egypt in Western 
Monotheism), Israel Finkelstein ve Neil Asher Silbermann (Kazıdan Çıkan Kutsal Kitap – 
The Bible Unearthed), Ahmed Osman (Mısır Firavunu Musa, Akhenaton'un Sırrı Çözüldü –- 
Moses Pharaoh of Egypt – The Mystery of Akhenaton Resolved), Charles Pope (Ankh-em-
ma'at – Living in Truth, the Gospel According to Egypt -- Gerçekle Yaşamak, Mısır'a Göre 
Kutsal Kitap), David Rohl (A Test of Time – Zamanın Sınavı), William Theaux (Akhenaton, 
Moses, Oedipus) ve Barbara Thiering (Jesus the Man, İnsanoğlu İsa) gibi.  
 
Sonuçta eğer şimdiki İsrail'in Irak meselelerine müdahalesinden söz ediyorsak, ya spekülasyon 
yapmalı ya da kendi kişisel değerlendirmemi eklemeliyim. Musul Vilayeti'nin son nüfus sayımı 
rakamlarına bakarsak bir Sünni çoğunluk (%82), hatırı sayılır Hıristiyan (%8), Şii (%3) ve Yahudi 
(%2) azınlıklar vardır. Bence bu durum müstakbel mülk iddiaları ve potansiyel çatışmaların neden 
ortaya çıktığının bir göstergesidir. Kuşaklar boyu sürmüş ve yeni göçlerin ortaya çıkardığı bu 
problemler Sünni ve Şii Araplar, Kürtler ve Türkmenler, Hıristiyan Süryaniler, Yezidiler ve 
Yahudiler arasında, Irak'ın içi ve dışında yaşanan sorunların bir aynası görünümündedir. Bu hal 
ülkelerinden kovulan Filistinlilerin çektiği sıkıntılarla büyük bir benzerlik arz etmektedir.  
 
Filistin Merkez İstatistik Bürosu'nun 1 Temmuz 2007 nüfus projeksiyonlarına göre Filistin bölge 
nüfusu 4.016.416 olup, bunun 2.517.047'si Batı Şeria'da, 1.499.369'u Gazze Şeridi'nde 
yaşamaktadır. 31 Mart 2005 itibariyle UNRWA Batı Şeria'da 687.542, Gazze'de 961.645 mülteci 
bildirmiştir. 1998 sayımına göre dünyadaki tüm Filistinli nüfus 8.041.569 olup, bunun 910.510'u 
İsrail'de, 1.857.872'si Batı Şeria'da, 1.039.580'i Gazze'dedir. (Le Monde Diplomatique, Aralık 
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2001). Ocak 2007 UNRWA raporuna göre UNRWA'ya kayıtlı Filistinli mülteci sayısı 4,3 
milyondan fazladır. Bunların 722.302'si Batı Şeria'da ve 1.016.964'ü Gazze Şeridi'nde yaşamaktadır 
(UNRWA, Aralık 2006). Diğer UNRWA raporları (Nisan 2007) Ürdün, Lübnan ve Suriye'ce, 
ayrıca UNRWA ve AB tarafından mültecilerin maddi manevi sıkıntıları için ve Filistin gençliğinin 
içinde olduğu fasit daireleri kırma ve çözümün bir parçasını oluşturma arayışları için harcanan 
muazzam çabalara işaret ediyor. 
 
Gerçi yukarıdaki rakamlar tartışılır ve değişik açılardan değerlendirilirse de, Süryani ve Yahudi 
cemaatlerinin dış göçünde (Filistin'le) çarpıcı paralellikler görülmektedir. Her üçünde de diasporada 
yaşayanlar vatanlarında yaşayanları sayıca geçmiştir (Yahudilerde 2006 itibariyle %59, 
Süryanilerde 2006 itibariyle %70, Filistinlilerde 1998 itibariyle %53, şimdi %60). En azından 
Süryanilerde (1,000,000 ya da tüm dünya Süryani nüfusunun 1/3'ü olarak rapor ediliyor) ve 
Filistinlilerde vatanı terk ve yurt dışında daha iyi bir gelecek arayışı son 2 yılda çok artmıştır. Bu 
acılı göçlerin temel nedenleri yeterince incelenmeyip yok edilmedikçe, fizik varlığa yönelik 
tehditler hüküm sürdükçe ve özellikle gençler için onurlu ve insanı tatmin edici bir hayatın sosyo-
ekonomik şartları sağlanmadıkça ya da ufukta gözükmedikçe tüm Ortadoğu anaforun içinde 
demektir. Yine de bu gelişmenin altındaki mekanizmanın bu bölgeye mahsus olmadığı da 
görülüyor. Aslında onlar dünyanın diğer, özellikle sanayileşmiş kesimindeki gençlik ve toplumlarda 
görünenlere benziyor. Örneğin İtalya'da bu tür olgular “1000 Euro nesli” adı altında biliniyor. 
 
O zaman bu bölgesel anafor nasıl kırılabilir ve İsrail burada nasıl bir rol oynayabilir? 
 
Evet şimdi konuşuyoruz, bunlar güzel sorular! Bizim gibi yabancılar için, ister İsrail'in dostu ister 
düşmanı olalım, önce edindiğimiz derslere bakmalıyız, hem halihazırdaki gelişmelerden ve modern 
İsrail'in BM'ce kuruluşundan beri olanlardan öğrendiklerimiz de buna dahil. Ve bu dersler 
liderlerimizce nasıl “başarılı ve karşılıklı faydalı siyasetlere” dönüştürülebilir? 
 
Osmanlı Devleti parçalanırken, sadece Kemal Atatürk Paşa'nın tarihi sorumluluğu kavradığı ve 
imparatorluğu oluşturan birçok etnik, kültürel ve dini topluluklar konusunda “sürekli” bir 
sorumluluk aldığı anlaşılıyor. Bu örnek izlenebilir ve hala bir esin kaynağı olabilir. 28 Ocak 1920 
tarihli Türk Ulusal Paktı “Temel Azınlık Hakları”nı tavizsiz kabul ediyordu. Bu paktın 2. maddesi 
der ki: 
 
“Halkı özgür kalır kalmaz, anayurda kendi istekleriyle katılmış olan Kars, Ardahan ve 
Batum için, gerekirse yine halkoyuna başvurulmasını kabul ederiz.” (J. C. Hurewitz, The 
Middle East and North Africa in World Politics – United States Oil Policy in the Middle East –
Dünya Politikasında Ortadoğu ve Kuzey Afrika –Ortadoğu'da Amerikan Petrol Politikası, Yale 
Univ., London 1979, c.2, s. 210). 
 
Dahası 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması, ki şu an hâlâ Türkiye ve Yunanistan'ı 
bağlamaktadır, 37-45. maddelerinde her iki ülkedeki dini azınlıklar için özel koruma ve 
uluslararası garantiler öngörür. BM Genel Sekreterliği'nin 1950 tarihli “Azınlıklarla İlgili 
İşlemlerin Hukuki Geçerliliği Araştırması”na göre BM anayasası “Milletler Cemiyeti 
Anlaşması'nda olmayan yeni bir konsepti tanır: İnsan hakları ve ayrımcılığın durdurulması 
konsepti. İnsan haklarının korunması azınlıkların korunmasının temel bir unsurudur. 
Azınlıkların korunmasıyla ilgili yükümlülükler bu grupların aslında insan hakları olarak 
ifade edilen ferdi ve medeni hakları olmasını ve toplumun diğer kesimlerine nazaran ayırımcı 
tedbirlere tabi tutulmamalarını öngörür.” “Sonuçta BM anayasası, azınlıkların korunması 
kavramıyla büyük oranda örtüşen, yeni insan hakları konseptini kabul ederek ikinciyi 
birincinin yerine koymak ve böylece azınlıkların korunmasına yönelik özel yükümlülükleri 
zımnen kaldırmak istemiştir, denemez mi?” 
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Yukarıdaki bağlayıcı araştırmanın yazarları bu soruyu kendileri cevapladılar: “Soru olumsuz (hayır) 
bir şekilde cevaplanabilir.” (a.g.e., s.19) Dahası BM Azınlık Çalışma Grubu'nun 30 Ağustos 1995 
tarihli “Önceki, Şimdiki ve Sonraki Azınlıklar” başlıklı (Minorities Then, Now and Hence) 
çalışmasında denir ki: 
 
“Etnik, dini ve dilsel gerilimler şeklinde yeniden ortaya çıkan yaygın kimlik problemleri yetersiz 

örgütlü, kötü yönetilen, istikrarsız ve potansiyel patlama riskli toplumlara işaret etmekte olup, 
uluslararası garantileri de kapsayan etkin ve güvenilir azınlık korumasına her zamankinden daha 
çok ihtiyaç vardır. Giderek sulandırılan ve daha az uygulanan haklara doğru yönelim geri çevrilmeli 
ve teşvik edilmemeli, aynı şekilde azınlık statüleri mültecilere, sığınmacılara, sınır boyu ahalisine, 
göçmen işçilere de tanınmalıdır.” 
 
BM Genel Kurulu'nun “Ulusal ya da Etnik, Dini ya da Dilsel Azınlıklara Dahil Kişi Hakları 
Deklarasyonu”nun (18 Aralık 1992) 8. maddesi açıkça der ki: 
 
“Şimdiki deklarasyonda hiçbir şey devletlerin azınlıklara dahil kişilere karşı uluslararası 
sorumluluklarını yerine getirmesine engel olamaz. Özellikle devletler iyi niyetle, taraf oldukları 
uluslararası anlaşmalardan doğan görev ve yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.” 
 
Daha da önemlisi “Uluslararası Adalet Divanı” 1950 Güney Afrika Manda İdaresi'ne tavsiye 
kararında şu temel görüşünü açıklamıştır: 
 
“Bu yükümlülükler medeniyetin kutsal ilkelerinin ruhunu temsil eder. Onların varlık sebebi ve asli 
amacı saklıdır. Onların uygulanması Milletler Cemiyeti'nin varlığına bağlı olmadığından, nezaretçi 
organın varlığının kalkması ile (Milletler Cemiyeti Kurulu) yürürlükten kalkmazlar. Yönetilen 
toprağa bağlı halkın bu yasalarca öngörülen hakları da kalkmaz.” (I. C. J. Reports 1950, s. 133).  
 
Tüm bu bağlayıcı kaynakların ışığında ve daha önce söylendiği gibi görülüyor ki, iyi 
hazırlanmış bir Türk diplomatik inisiyatifi başarıyla “1932 Irak Anayasal Deklarasyonu” 
temeline oturtulabilir. Ortak garantör imzalar için, bunun “zaten uluslararası hukukta cari” 
olması ek avantaj demektir ve diğer devletlerin her zaman kolayca alınamayacak imzalarına 
gerek bırakmaz. Böylece inisiyatif etkili şekilde diplomatik yolları kullanarak, birtakım 
yararsız ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerin kimi kötü niyetli topluluklar tarafından Türk-Irak 
sınırı ve Musul Vilayeti'nin diğer hassas noktalarında yürütülmesini etkisizleştirebilir ya da 
savuşturabilir. Uluslararası Adalet Divanı'ndan Irak ve özellikle Musul Vilayeti hakkında alınacak 
bir “gözlemci tavsiye kararı” etkin ve faydalı bir siyasi katalizör görevi yapabilir. Bu aynı zamanda, 
halihazırda döşenmiş rayların dışına başarıyla çıkmak için çok kıymetli “liderlik güdüleri” de 
sağlayacaktır. Ve en önemlisi bu proje, bölge gençliğine gerçek ümitler ve bir vizyon sunarak diğer 
bölgesel sorunlara nihai ve etkin bir çözüm için taze bir bakış imkanı verecektir. Zaten Lozan 
Antlaşması'nın 3. maddesi de bunu öngörmektedir: 
 
“Türkiye-Irak sınırı Türkiye ile Büyük Britanya arasında dostane bir anlaşmayla 9 ay içinde 
belirlenecektir. Bahsedilen süre içinde iki hükümet arasında bir anlaşmaya varılamazsa konu 
Milletler Cemiyeti Kurulu'na aktarılacaktır.” 
 
Bir yandan bu madde işletilmiş, ve şimdiki Türkiye-Irak sınırı çizilmişken bu Milletler Cemiyeti 
Kurulu'na uluslararası hukukta egemen devletler için geçerli ve Cemiyet'in başka kaynaklardan 
sahip olmadığı yetkiler vermemiştir. Dolayısıyla ve özellikle Irak tarafından 1932'de Musul 
Vilayeti'ne ilişkin tanınan uluslararası azınlık koruması ve özel mülk garanti ve yükümlülükleri, 
görülüyor ki, bölgesel ihtiraslardan çok bu bölgedeki “meşru” menfaatler için bir temel sağlamakta 
olup, daha önce dediğim gibi, bunlar Türk hükümetince Uluslararası Adalet Divanı ve diğer BM 
kurumları gibi uluslararası platformlarda gündeme getirilebilir.  
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Şimdi, böyle tarihte esinlenen ve meşru zemine dayalı bir eylem çizgisi, Filistinliler ve İsrail'in 
konumuna nasıl faydalı etki yapar? Önce, Henry Ford'un dediği gibi, ilgili herkese tarihin çöplük 
olmadığı gösterilerek. Ve bizden öncekilerin de iyi fikirlerinin olduğu, ancak zamanla olgunlaştığını 
-tabi eğer biz onları ciddiyetle inceler ve gelişmelerine izin verirsek- göstererek. Bu yolda şunu 
hayal etmek zor olmayacaktır: Tarih ve hatta unutulmuş hukuki araçlar başarılı şekilde köklere 
saygı ve halihazırdaki problemin görünür sınırları ötesine geçecek hayal gücü ve hazırlığı seferber 
etmek için kullanılabilir. Yandaki bulmacada vurgulanan konu resmedilmiştir. Ve ben insanların 
bulmacanın çözümünden azami tatmin sağlamaları için çözümü kendilerinin keşfetmesini 
arzularım. Ama belki burada çözümü göstermek en iyisi olabilir. Bulmacanın sahibi ve kökenini 
bilmiyorum (biliyorsanız lütfen bilginizi paylaşın). Ve işte problem: Tüm 9 noktayı 4 düz çizgiyle 
birleştirin; çizgileri çizerken kalemi kağıttan kaldırmayacak, çizdiğiniz çizgi üzerinden geri yönde 
de gitmeyeceksiniz. Ve çözüm: bir köşeden çapraz bir çizgi çekin. Sonra bir kenar boyunca giderek 
son noktayı biraz geçin; dönerek 2 noktayı bağlayacak çapraz çizgiyi çekin ve çizgiyi açıkta kalmış 
son noktaların hizasına dek uzatın. Son kenar üzerindeki noktaları son çizgiyle birleştirin. Bu 
tecrübelerden bence herkesin kendi yararına sağlayacağı fayda şudur: 
 
Birçok günlük sorunda olduğu gibi problemin görünür sınırları içinde çözüm aramak gereksiz 
derecede sınırlayıcı olup kişiyi alışılageldik raylar üzerinden yürütür, ama hiçbir hedefe vardırmaz. 
Kendini bu suni sınırlamalardan kurtarmak, genelde yaratıcı ve faydalı düşünce ve eylemin ilk 
adımıdır. Ve gerçi problemimizde noktalı kare sınırları dışına çıkmak bir zihniyet kuantum 
sıçramasını gerektirirse de, bu örnekte sorunun tek çözümüdür. Bunu unutmamak faydalı olur, eğer 
bu zorlayıcı sanatta eğitim görüyor ve bu ayırt edici düşünce metodunu edinmeye çalışıyorsanız. 
 
Bu arka plan üzerinde -ve yalnız bu perspektifle- aşağıda “International Fellowship of 
Reconciliation” (Uluslararası Uzlaştırma Cemiyeti) tarafından BM İnsan Hakları Komisyonu'na 
sunulan “Irak İçin Muhtemel Çatışma Çözüm Yolları” (25 Şubat 1994) bildirisinden 16 Ekim 2001 
tarihli Musul Vilayeti Konseyi Dayanışma Bildirisi'ne aşağıdaki paragrafı aldık: 
 
“Ayrıca Bağdat ve Basra vilayetlerinin Hıristiyan, Şii ve Sünni sakinleriyle ilgili olarak, bu halkın 
yüksek kültür geçmişinden kaynaklanan yeni gelişmeler beklenebilir. Bu her inanıştan Filistinli için 
ara çözümleri de kapsayabilir. Bu takdirde onlar tamamlayıcı çözümler ve acil durum 
mülahazalarına ihtiyaç duyarlar. Oysa bu yol ancak, var olan yapıların ustalıklı ve 
müdahalelere dayanıklı, münhasıran Ürdün Krallığı'nı da kapsayan bir federal devlete 
dönüştürülmesiyle açılabilir.” 
 
Son olarak, kendi konumunuzu Musul Vilayeti'yle ilişkili olarak nasıl görüyorsunuz? 
 
Uzun bir yol geldim ve değişik yerlerdeki birçoklarının görüşleri açısından bu yaşadıklarımdan 
fazla bir şey kazanamadım, belki alışılagelmedik ve buradaki güçlerin hoşuna gitmeyen fikirler ileri 
sürmem bundan hariçtir. Bu fikirlerin şimdi ve gelecekte değer taşıdığını kabul edersek, çabalarımın 
sonucundan bir şey elde edeceğimi görecek kadar yaşamayabilirim de. Ve eğer kader başka türlü 
tecelli ederse, niyetim anlaşmamın gereklerini yerine getirmek, tavsiyelerimi dinlemeyi tercih 
edenlere hizmet etmek, her şeyin yolunda gittiğini görmek ve en kısa zamanda da bu işlerden boşa 
çıkmaktır. Tıpkı Würzburg Üniversitesi'nin girişinde inanç ilkesi yazılı olan profesör Kaufmann'ın 
dediği gibi: “Diş hekimliğinin nihai amacı kendi varlık gereğini kaldırmaktır.” 
 
Çok teşekkür ediyoruz bu değerli konuşma için. 
 
Ben teşekkür ediyorum. 
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Musul Vilayeti ve Türkiye 
 

Murat Sofuoğlu 
 
Mısır Kölemenlerinden olan ve 1885’de Kahire’de doğan Milis yarbayı Özdemir Bey “Mustafa 
Kemal Paşa’nın Revandiz’e takviye güç gönderilmesini öngören 1.2.1922 tarihli emri”1 ile 9.3.1922 
tarihinde Ankara’dan ayrıldığında hayatının sonraki 9 ayının ne kadar fırtınalı geçeceğini biliyor 
muydu bilmiyoruz. Görevi Musul Vilayeti’ndeki Kuvay-i Milliye güçlerini organize etmek olan 
Özdemir Bey’in 100 kişilik birliği 29 subay, aşiret gönüllüleri ve Fransız ordusundan kaçmış 
Tunuslu ve Cezayirli askerlerden oluşuyordu.2     

 

Özdemir Bey 15.5.1922 tarihinde Revandiz’e hareket etti. 
 
“Aldığı talimat, Ulusal Ant (Misak-ı Milli) sınırları içinde olduğu belirtilen Musul Vilayeti’nin 
Faysal yönetimine geçmesini engellemek; İngilizlerin amacının İslam birliğini parçalamak 
olduğunu ve bu amaçla Faysal’ı bir alet olarak kullandıklarını halka anlatmaktı. Ayrıca, halka eşit 
ve adil davranılacak, taassup derecesinde güçlü olan dinsel duygularına saygılı olunacaktı.”3  
 
Özdemir Bey, 22.6.1922 günü Revandiz’e ulaştı.    
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“Halka hitaben yaptığı konuşmada, on iki yılı aşkın süredir savaştıklarını, ama artık mutlu sona 
ulaşmak üzere olduklarını; bu aşamada tüm Müslümanların maddi ve moral olarak birbirlerine 
yardım etmeleri gerektiğini; Anadolu’ya 400 çadırla gelen Türklerin büyük bir dünya imparatorluğu 
kurduklarını ve kısa zamanda eski prestijlerini yeniden kazanarak tüm Müslümanları kafirlerin 
elinden kurtaracaklarını; Almanlarla Bolşeviklerin desteğine zaten sahip olunduğunu; Fransa, İtalya 
ve ABD ile uzlaşma sağlandığını; geriye yalnız İngiltere’nin kaldığını; Musul Vilayeti’nin 
bırakışma sonrasında yasadışı olarak işgal edildiğini; en kısa sürede Türk birliklerinin Musul’u geri 
alıp, ardından Irak’ın diğer bölgelerini kurtaracağını; eğer İngilizler barışçı yoldan çekilmezlerse 
zorla çıkartılacaklarını; bunun için tüm Müslümanların yardımına gereksinimleri olduğunu anlattı.”4  
 
İngilizler ise daha Özdemir Bey’in Musul Vilayeti’ne hareket etmesi öncesi bir Türk saldırısından 
ciddi olarak endişeliydiler. İngiliz Savaş Bakanlığı herhangi bir Türk saldırısı halinde 
Mezopotamya karargahına geri çekilmeleri emrini vermişti.5 Ankara tarafından 17 Mart 1922’de 
Revandiz’e kaymakam olarak atanan Remzi Bey’in propagandaları ile Hamavand ve Cebbari 
aşiretleri ayaklanmış ve Kerim Fettah Bey’in liderliğindeki Hamavant aşiret savaşçıları İngiliz-Hint 
birliklerini Baziyan Boğazı’nda ağır bir yenilgiye uğratmıştı.6    

 
Ancak esas destan Özdemir Bey liderliğindeki Kürt-Türk güçleri tarafından Derbent’te yazıldı. 
Musul Vilayeti’nde bulunan önemli Kürt aşiretlerinin neredeyse tamamının desteğini alan Özdemir 
Bey 31 Ağustos 1922 sabah saat 04:00’te saldırıya geçti. Derbent yakınlarındaki İngiliz On beşinci 
Sih Öncü Birliği bozguna uğrarken İngilizler aynı günün gecesinde kuvvetlerini tekrar toparlayıp 
karşı bir saldırıya geçmeyi denediler. Ancak bu sefer de Kürt-Türk birleşik kuvvetleri tarafından 
ağır bir yenilgiye uğradılar. Özdemir Bey Derbent’i ele geçirirken Köysancak’a kadar Musul 
Vilayeti’nin neredeyse yarısı Türk Kuvay-i Milliye güçlerinin kontrolü altına girdi.7     

 
İngilizler şaşkındı. Amerikalıların 2003’te Irak’ı işgal ettikten sonra Irak’a yönetici olarak atadıkları 
Paul Bremer’in bir yüzyıl önceki emsali ve selefi olan ancak ondan çok daha iyi Irak’ı tanıdığına 
kuşku duyulamayacak İngiliz yönetici Percy Zachariah Cox (1864-1937) “durumun çok tehlikeli 
olduğunu bildirerek, Churchill’den Süleymaniye’den hemen çekilmek için izin istedi.”8    

 
Cox “Yalnızca 200 Türk askerinin, bölgenin tümüyle boşaltılması sonucunu doğuran bir etki 
yaratacak biçimde aşiretleri ayaklandırmayı başarabilmiş oldukları gerçeğinin çok iyi 
değerlendirilmesi gerektiğini” belirtiyor ve “bu başarının ardından Türk propagandasının tüm 
Güney Kürdistan’ı kapsayacak biçimde genişleyebileceğinden duyduğu kaygıyı” ifade ediyordu.9  
 
Türkiye’nin yaşadığımız tarihten 86 yıl öncesinde İngiliz işgalci güçlere karşı şimdi kuzey Irak 
denilen Musul Vilayeti’nde Kürt aşiretlerinin desteği ile sağladığı söz konusu üstünlüğü nasıl 
kaybedip üstüne üstlük hali hazırda Kürt sorunu denilen bir problemle mevcut sınırları içinde 
boğuşmak durumunda kalışı herhalde hepimizi derinden düşünmeye sevk etmesi gereken bir mesele 
ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir.    
 
Türkiye Özdemir Bey’in Musul Vilayeti’nde imkansız koşullar altında gösterdiği “harikulade 
performansından”10 2 yıl sonra tarihte karşılaşılmış en büyük iç isyanlarından ve Cumhuriyet’i 
kuran liderleri politik bakımdan derinden etkileyen Şeyh Sait İsyanı ile karşılaştı. 2 yıl öncesinde 
Musul Vilayeti’ndeki Kürtlerle İngilizlere karşı mücadele edebilen Cumhuriyet’in kendi sınırları 
içinde eski Osmanlı ve daha sonra Kuvay-i Milliye güçleri safında savaşmış Kürt subayları 
tarafından kurulmuş Azadi örgütünün organize ettiği bir isyanla boğuşmak zorunda oluşu 
manidardır.11   

 
Günümüz Türkiye’sinde bu resim pek değişmiş gözükmüyor. Türkiye son 25 yıl içinde ekonomik, 
siyasi ve askeri kaynaklarının önemli bir kısmını Güneydoğu Anadolu’da terörist faaliyetlerde 
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bulunan PKK’ya ayırmak zorunda kalırken Kuzey Irak’a sayısı bilinmeyen pek çok sınır ötesi 
harekat düzenledi. Türkiye Musul Vilayeti ile ister Kuzey Irak ister “Kürdistan” veya Vilayet 
bağlamında bir rabıtaya sahip olsun bu ilişkinin tek taraflı bir irade beyanı ile ortadan 
kaldırılabilecek türden olmadığı ortadadır. İlginç olan Türk ordusu PKK ile 1990’lı yılların 
başlarında en zorlu çatışma dönemlerini yaşarken 15 Mayıs 1992 tarihinde ülkenin başkentinde 
Kuzey Irak’taki 60’ı aşkın Kürt aşiretini temsil eden Musul Vilayeti Konseyi kendi deklarasyonunu 
ilan edebiliyor12 ve Türkiye’deki en üst düzey sivil ve askeri yetkililerle görüşmelerde bulunabiliyor 
ve Türkiye’den yardım talebinde bulunabiliyordu. Daha ilginci Konsey’de ciddi bir ağırlığa sahip 
olan Sürçi aşireti tam da 70 yıl önce Özdemir Bey harekatının belkemiğini oluşturan ve Özdemir 
Bey’in İngilizlere karşı mücadelesini sonuna kadar destekleyen Sürücü (Sürçi) aşireti oluşudur.13 
 
Tüm bu tarihsel paralellikler Musul Vilayeti’nin Türkiye’nin Kürt Sorunu’nu çözmesi bakımından 
olmazsa olmaz bir unsur olarak kendini ortaya koyduğunun açık göstergeleridir. Ancak anlaşılan 
Türkiye bölge ülkeleri ile birlikte Kürt Sorunu bağlamında uzun zamandır yazılı olmayan bir 
anlaşmaya uygun hareket etmektedir. Bu anlaşmaya göre Kürtler yaşadıkları ülkelerin bir parçası 
olacaktır. Görünen o ki bu anlaşmaya zamanında Düvel-i Muazzama olduğu gibi şimdinin ‘major’ 
güçleri de zımni destek vermektedirler.    
 
Anlaşma temelde şu şekilde özetlenebilir: Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları ülkeler olan Türkiye, 
İran ve Irak –hatta Suriye- Batılı güçlerle işbirliği yaptığı sürece Düvel-i Muazzama “Kürdistan” 
projesinin uygulamaya sokulmasına müsaade etmeyecektir. Söz konusu ülkelerde bu bağlamda 
kendi bildiklerini okuyabileceklerdir. Ancak ne zamanki mezkur ülkelerin ezeli çoğunluğu bölgesel 
dengeleri Düvel-i Muazzama aleyhine çevirebilecek boyutta Batı karşıtı bir politika takip ederlerse 
bu durumda esen karşı rüzgarları farklı bir istikamete yönlendirmek için Kürdistan projesi devreye 
sokulacaktır. Bu çerçeve içinde Kürt Sorunu Şark Meselesi’nin önemli parçalarından biridir.  
 
Sykes-Picot anlaşması ile I. Dünya Savaşı sonrası Ortadoğu’nun nasıl şekilleneceğine karar veren 
İtilaf devletleri bağımsız bir Kürdistan devletinin Ortadoğu üzerinde yüzyıllardır güç mücadelesi 
yapan Türk, Arap ve Pers yapıları için temel bir rahatsızlık noktası olduğunun bilincindeydi. 
Kürdistan projesinin uygulamaya sokulması demek üç kadim bölge devletinin parçalanma riskinin 
göze alınması demektir. Özellikle projeyi ilk defa dillendiren Büyük Britanya’nın Kürdistan’ı çok 
geçmeden rafa kaldırması manidardır. Kuşkusuz Britanya’nın projeden vazgeçmesi Kürtlerin aşiret 
yapısı ve Anadolu’da süren anti-İngiliz Kuvay-i Milliye harekatına duydukları sempati ve verdikleri 
destek14 ile direkt ilişkili olduğu kadar Britanya’nın Ortadoğu Satranç Tahtası’ndaki güç dengelerini 
kollaması ile de doğrudan alakalıdır. Britanya “balance of power” politikasını I. Dünya Savaşı’nda 
çok etkili bir şekilde kullanmış olup söz konusu politika hali hazırda Anglo-Amerikan halefleri 
tarafından uygulanmaktadır.    
 
İngilizler için İngiliz yanlısı bir İran rejimi, Batı ile direkt çatışmadan kaçınacak bir Türk devleti ve 
doğrudan kendi mandaları altındaki bir Irak üçgeni içinde Kürdistan devletinin kurulması 
manasızdır ve menfaatlerine aykırıdır. Çünkü böyle bir devlet bölgede istikrarı sağlama ihtimali 
daha yüksek olan ve İngiliz menfaatleri ile direkt çatışmayacak üç devletin iç insicamını ciddi bir 
şekilde bozacaktır ve böylesi büyük bir riski İngiliz politikasının üstlenmesi için ortada temel bir 
rasyonel argüman mevcut değildir. Ortaya çıkması tartışılan Kürdistan projesinin hayatta 
kalabilirliği, devamlılığı ve bölgede istikrara katkı yapabileceği her şeyin ötesinde İngiliz 
menfaatleri için dayanıklılığı çok tartışmalıdır. İngiliz sivil ve askeri liderleri Gerhtrude Bell, T.E. 
Lawrence gibi bölge uzmanlarının tavsiyeleriyle söz konusu projeden kısa zamanda vazgeçmişler15 
ve Kürtlere verdikleri sözlere sadakatsizlik yapmaktan kaçınmamışlardır. Bu perspektifte ilk etapta 
Fransa’ya verilmesinde anlaşılan Musul Vilayeti petrolün önemini de iyi kavrayan İngilizler 
tarafından klasikleşmiş bir politik manevra ile Pax Britannica’ya dahil edildi.16 Bu noktada nasıl 
Anadolu’da yaşayan Kürtler Türkiye ve İran’da yaşayanlar da Pers Pehlevi kontrolü çerçevesinde 
ise İngilizler Musul Vilayeti içinde yaşayan Kürtleri de Arap hakimiyeti altında tutmak için 
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mandaları altına aldıkları Irak’a bağlamak istediler. Bu perspektifte Musul Vilayeti’nin Türkiye’ye 
bırakılması Türkiye’nin bölgedeki elini güçlendirecek ve kontrol edilmesini zorlaştıracaktır. 
Dolayısıyla Britanya mandası altındaki Irak’a Musul Vilayeti bağlanarak Kuzey Irak’taki Kürtler 
üzerinde Arap hakimiyeti sağlanmış oluyordu. Sözkonusu zımni anlaşma ancak bölge ülkeleri 
Anglo-Sakson ittifakın aleyhine döndüklerinde Kürdistan projesinin hayata geçirilmesini uygun 
görmektedir. Bu yapı İngiltere’nin yerini global bir güç olarak alan Pax-Americana ile yukarıdaki 
çerçevede varlığını sürdürmektedir.    
 
Bu noktada neden son zamanlarda Kürdistan teriminin sıkça dolaşımda olduğunun kısa bir 
değerlendirmesinin yapılmasına ihtiyaç vardır. Öncelikle bölge aktörlerinde I. Dünya Savaşı sonrası 
yaşanan major değişikliklere bir göz atmakta fayda var. 
 
Ortadoğu’daki ince ve hassas denge 1979 İran Devrimi ile ciddi bir türbülansla karşılaştı. Bu 
türbülans süreci ve onun ana faili Humeyni yönetimi kaosu daha da derinleştirmek yolu ile adam 
edilmek istendi. Yaklaşık on yıl süren Irak-İran savaşı kaosun hangi derinliklere ulaştığını 
göstermesi bakımından manidardır: Kendini Babil kralı Nabukadnazer zanneden Saddam 
Hüseyin’in Sünni azınlığının yönettiği çoğunluğu Şii olan Irak’a karşı Pers imparatorluğunu 
uyandırmaya çalışan Pehlevi hanedanını deviren Şii Ayetullahların yönettiği İran. Sözkonusu savaş 
biter bitmez Saddam bu sefer de Irak anayasasını yapan ve ordusunu kuran Cox’ın yarattığı Kuveyt 
Emirliğini işgal etti. Kuveyt’in işgali Anglo-Amerikan ittifaka Ortadoğu’ya daha doğrudan 
müdahale etme şansı verdi. Bu süreçte Saddam’ın Kuveyt’ten çıkarılmasından belki daha da dikkat 
çekici olan nokta Irak’ın kuzeyinde 36. paralel itibariyle uçuşa yasaklı bir Kürt bölgesinin 
oluşturulmasıydı. 1979 Devrimi ile İran’ı kaybeden Anglo-Amerikan ittifak (Atlantik ittifakı) 
Kuveyt işgali sonrası Irak ile problemli hale gelmiştir. Bu yapı içinde Türkiye güvenilir müttefik 
statüsünü korumaktadır. Hatta bu bağlamda özellikle Turgut Özal yönetimi altındaki Türkiye’ye 
Kuzey Irak’ın bırakılmasının bile mümkün olduğu tartışılmıştır. Bu konunun Türkiye cephesinde 
hararetli tartışmaları alevlediği malumdur. Bu noktada üzerinde düşünülmesi gereken nokta Kuzey 
Irak’ta özerk bir Kürt yönetiminin oluşturulduğu zamanın Atlantik ittifakının iki önemli bölge 
ülkesini kaybettiği bir zamana denk gelişidir. Anlaşılan ittifak bölgede kendi aleyhine olabilecek bir 
gelişmeye karşı önlemlerini aldığının işaretini vermektedir.    
 
Kuşkusuz bölge ittifakı tehdit eden bir yapıya dönüşür ve Kürdistan projesi devreye sokulursa 
projeden en fazla zarar görecek ülke Türkiye’dir. Türkiye bu senaryoda ittifakla birlikte hareket 
etmesine rağmen bölge dengesi Atlantik aleyhine döndüğü için cezalandırılmaktadır. Hiç şüphe yok 
ki Türkiye böyle bir senaryo gündeme geldiğinde kendi ulusal kimliğini ve misyonunu koruyacak 
ve geliştirecek kontra bir projeye sahip olmalıdır. Türkiye devleti böyle bir senaryoya sahip midir? 
Bu konuda Musul Vilayeti’nin tarihsel derinliği ve semantik içeriği ve Özdemir Bey’in mücadelesi 
böyle bir proje ile ilgili kimi ipuçlarını belki de anlamak isteyenlere veriyordur. 
 
Amerika’nın Anglo-Sakson misyonun I. Dünya Savaşı sonrası yaptığını Ortadoğu’da yenilemek ya 
da temerküz ettirmek için 1991 I. Körfez savaşı’nı müteakip 2003 Irak işgalini gerçekleştirmesi 
Kürdistan projesinin tekrar raflardan inmesini sağlayan birtakım gelişmeleri tetiklemiştir. Bu 
gelişmelerde TBMM’nin Amerikan Ordusu’na Türkiye üzerinden geçiş izni veren tezkereyi 
onaylamaması da önemli bir rol oynamıştır. Türkiye’nin Irak işgalinde iyi müttefik rolünü 
oynayamaması Irak-İran problematiğini aşmak konusunda Türkiye’yi devreye sokmak isteyen 
Atlantik ittifakını zora sokmuştur. Türkiye-İran-Irak üçgeninde kendine müttefik bulamayan ittifak 
yeni bir müttefiki eskilerin enkazları üstünde kurmaktan eğer durum kötüye giderse 
çekinmeyecektir. Bu perspektifte Amerikan yönetiminin işgalden beri Kuzey Irak’taki Kürdistan 
Bölgesel Hükümetini güçlendirmek için elinden geleni yaptığını not edelim. İttifak için Türkiye 
Kuzey Irak’ın yönetimi bakımından da idealdir; ancak Türkiye ittifak karşıtı bir resim verirse bu 
durumda Kuzey Irak yeni bir müttefikin neşvünema edeceği bir zemin olarak geliştirilebilir. 
Tezkere reddi sonrası Kuzey Irak’ta söz konusu gelişmelerin yaşandığı aşikardır. Son zamanlarda 
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İran’da konuşlanan PKK’nın İran kolu olan PEJAK’ın Amerika tarafından desteklendiğine dair 
rivayetlerin dolaşımda olduğuna da burada dikkat çekelim.17 Amerika-PKK ilişkisinin gizemli 
yapısı burada düğümü çözecek bir karaktere sahiptir. 
 
Bu yapıyı anlamanın yollarından biri son zamanlarda Irak çapında Amerika’nın attığı adımları 
gözlemlemektir. Bu adımlardan ilki Amerika’nın Sünni bölgelerde yaşayan aşiretlerle yaptığı 
işbirliği çerçevesinde El Kaide’yi zayıflatma çabalarında kendini göstermektedir.18 İkinci adım 
Baas üyelerinin tekrar hükümet görevlerine geri dönmesine Amerika’nın yeşil ışık yakmasıdır.19 
Üçüncü ve son adım Şii-Sünni Arapların Irak’ın Arap çatısı altında bir araya getirilmesidir. 
Özellikle son adım 140’ı aşkın Şii ve Sünni Arap parlamenterin Kuzey Irak’taki Kürt yönetimine 
geçenlerde verdikleri ültimatom tarzı deklarasyonda kendini göstermektedir.20 İlginç olan her iki 
adım da aynı gün içinde basına yansımıştır. Deklarasyon Kürt yönetimini Merkezi hükümetten 
bağımsız yabancı petrol şirketleri ile anlaşma yapamayacağı konusunda uyarmakta ve petrol 
şirketlerini de Kürt yönetimi ile yapacağı anlaşmaların Irak’ın diğer bölgelerinde yapılacak başka 
anlaşmaları engelleyebileceği konusunda ikaz etmektedir. Deklarasyon petrol zengini Kerkük’ün 
Kürt bölgesine bağlanması meselesinde de Şii ve Sünni Arapların birleşmesini göstermesi 
bakımından dikkat çekici. Araplar son deklarasyonda Kerkük’ün Kürt bölgesine bağlanmasına 
açıkça karşı çıkıyorlar. 
 
Kürtler işgalden beri dışlanan Sünnilere karşı Şiilerle birlikte hareket ediyorlardı. Sonuç olarak 
Şiiler ve Kürtler Saddam’ın Sünnici Baas milliyetçiliğinin ortak mağdurları idiler. Ancak son 
gelişmeler belki de ibrenin Kuzey Irak Kürt yönetimi aleyhine döndüğünün bir göstergesi 
niteliğindedir. Bu noktaya nasıl gelindiğini anlamak biraz da Amerika’nın işgal sonrası izlediği 
etnik ve mezhep temelli politikaların süreci ve bölgeyi Atlantik ittifakı karşıtı bir yapılanmaya 
doğru sürüklediğini gözlemlemekle ilişkilidir. Amerika’nın Şiileri temel alan yaklaşımları Sünnileri 
El Kaide ile işbirliğine zorlarken Kürtlerin de Kuzey’de semizlenmesini sağlamıştı. Ancak bu 
politika Irak üzerinde ittifak karşıtı, Putin liderliğinde tekrar sahneye çıkmaya hazırlanan Rusya 
destekli İran’ın etkisinin artmasına hizmet ederken Kürdistan konseptinden açık bir şekilde rahatsız 
olduğunu deklare eden Türkiye’yi de –tezkere sonrası süreç bağlamında- ittifaka teenni ile 
yaklaşmaya sevk etmektedir. Bu arada işgalden beri Türkiye’de İslamcı özellikleri bazı zamanlarda 
vurgulanan bir partinin hükümet ettiğine ve “Büyük Ortadoğu Projesi” diye isimlendirilen bir 
çerçeve ile kimi zamanlarda ılımlı İslam bağlamında beraber anıldığına dikkat çekelim. Ancak aynı 
hükümetin Dışişleri Bakanı’nın Amerika’nın terörist örgütler listesine aldığı Hamas liderlerinden 
Meşal ile görüşmekten kaçınmadığını da bu noktada hatırlatalım. 
 
Tüm bu gelişmeler belki de Amerika’yı etnik ve mezhep temelli bir politika üretmekten Irak’ın 
Arap kimliğine vurgu yapan bir siyasete yönelmeye motive etmiş olabilir. İlk politikanın Irak’ı 
bölünmeye iteceği açıktır. İkinci politika ise Irak’ın bütünlüğüne vurgu yapmaktadır ki bu 
Türkiye’nin de resmi politikasıdır. Bu noktada Türk Dışişleri AKP yönetimi altında da klasik 
Kemalist doktrine uygun bir Irak politikası takip etmekte Musul Vilayeti’nin Arapların yönettiği bir 
Irak devletinin parçası olmasını savunmaktadır. Bu I. Dünya Savaşı sonrasından beri Özdemir 
Bey’in harekatı müstesna tutulursa Türkiye’nin resmi politikasıdır. Ancak bu politikanın günü 
kurtarmakla birlikte ne Türkiye ne de bölge ülkeleri için özellikle Kürt sorunu bağlamında yaraları 
sardığına ve derde derman olduğuna dair güçlü emareler mevcut değildir. 
 
Amerika’nın son zamanlarda uyguladığı yukarıda dökümü verilen politikaları Irak’ın bölünmesinin 
ittifak menfaatleri aleyhine sonuçlar vereceği düşüncesi ile bütünlük yanlısı politikalar 
geliştirdiğinin kanıtları olabilir. Bölünen Irak’ta Şiiler İran’ı hamileri gibi görecek ve kuzeyde 
temelleri atılacak Kürdistan güvenilir müttefik Türkiye’yi ittifaka soğutacaktır. Kürdistan projesi 
Irak’ın bölündüğü ve İran etkisinin Irak Şiileri üzerinden Suriye ve Lübnan’a yayıldığı bir Ortadoğu 
denkleminde hayata geçirilebilecek bir projedir ve ciddi risklere sahiptir. İttifak böylesi riskleri 
üstlenme konusunda ciddi argümanlara sahip olduğundan emin değildir. Sonuç olarak son Şii-Sünni 
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Arap Deklarasyonu belki de Kürdistan projesinin I. Dünya Savaşı sonrası İngilizler tarafından 
yapıldığı gibi Amerikalılar tarafından da bir kez daha rafa kaldırıldığının bir işaretidir. Bu noktada 
Türkiye’nin Amerika tarafından yeşil ışık verilen Kuzey Irak harekatlarının yalnızca PKK’ya karşı 
değil fakat Kuzey Irak Kürt yönetimine karşı da bir eylem olduğuna dikkat çekelim. Ve belki de bu 
eylem yoluyla yalnızca Türkiye değil fakat Amerika’da Kuzey Irak’taki yönetime mesaj vermekte 
ve onlara kendi sınırlarını hatırlatmakta ve yeni Irak ve Kürt politikasının işaretlerini vermektedir. 
Bu haliyle belki de Kuzey Irak’ın tekrar Türk yönetimine bırakılabilecek bir olgunluğa 
hazırlanmakta olup olmadığı meselesi kuşkusuz ateşli tartışmaları beraberinde getirecek bir subje 
oluş karakterini sürdürmektedir. 
  
Bu noktada Türk-Arap ilişkilerinin gelişeceği çizgi Musul Vilayeti’nin kaderini de belirleyecektir. 
Bu bağlamda Musul Vilayeti Türkiye’nin Ortadoğu’ya geri dönüşünün başlangıç hikayesi olabilir.  
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Doç. Dr. İhsan Şerif Kaymaz ile ‘Musul Sorunu’ Üzerine Röportaj 

 

Ekopolitik (Murat Sofuoğlu): Merhabalar hocam, öncelikle bize vakit ayırdığınız için çok 
teşekkür ediyorum. ‘Musul Sorunu’ deyince akla pek çok şey geliyor: Misak-ı Milli, İngiltere’nin 
Ortadoğu Politikası, Kürdistan Projesi, Petrol ve Petrol Hakları Sorunu... Ancak bütün bu 
meselelerin ötesinde ilk olarak ‘Musul Sorunu’nun kahramanlarından biri olan Kuvay-ı Milliye 
liderlerinden Özdemir Bey’in Musul mücadelesini size sormak istiyorum. Özdemir Bey 
liderliğindeki Kuvay-ı Milliye güçlerinin Kürt aşiret savaşçıları ile birlikte İngiliz birliklerini 31 
Ağustos 1922 tarihinde Derbent Savaşı’nda yenilgiye uğratması ve vilayetin yarısını kendi 
yönetimi altına alması hakikati var. Özdemir Bey nasıl bir mücadele ortaya koydu ve onun 
mücadelesi bugünün Türkiyesi ve Musulu için neyi temsil ediyor?  

İhsan Şerif Kaymaz: Özdemir Bey, İngiliz istihbarat raporlarının ifadesine göre muhteşem bir 
mücadele sergiledi. O, çok küçük bir güçle, son derecede yetersiz olanaklarla gerçekten çok büyük 
işler başarabilmiş bir insandı. Dayandığı Kürt aşiretlerinin desteği biraz daha uzun süre devam 
etseydi veya Türkiye'den biraz daha fazla yardım görebilseydi; Musul’un kazanılması işini 
sonuçlandırabilecek kişi, hatta o günün koşullarında bu işi başarabilecek tek kişi oydu. Özdemir 
Bey Musul’u Türkiye’ye kazandırabilecek deneyime ve birikime sahip bir milis subayıydı ve zaten 
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bu özelliği çok iyi bilindiği için Mustafa Kemal Paşa tarafından bizzat seçilmiş ve 
görevlendirilmişti; ama ne yazık ki çabaları yeterli olmadı. Nihai başarısızlık kesinlikle onun suçu 
veya yenilgisi değildir. Musul vilayetinden çıkmak zorunda kalması tamamen kendi dışındaki 
nedenlerden ötürüdür. 

Eğer Özdemir Bey hareketi başarıya ulaşmış olsaydı, Musul Vilayeti’nde tüm aşiretlerin 
desteğine sahip olsaydı, Türk Kuvay-ı Milliye güçlerinden, liderlerinden de yeterli desteği 
alabilseydi ve belli bir aşamaya gelseydi, yani diyelim ki İngilizleri veya İngiliz yönetimini Musul 
Vilayeti’nden çıkartabilecek bir toplumsal hareket yaratabilseydi, Musul vilayetinin Gaziantep 
veya Urfa gibi Türkiye’ye Misak-ı Milli’ye aidiyeti perspektifinde entegrasyonu mümkün olabilir 
miydi? 

Tabii ki olurdu. Eğer Musul’un kendi halkı, kendi iç dinamikleri, Özdemir Bey’in öncülüğü altında 
harekete geçirilebilseydi olurdu. Ve zaten bu iş ancak böyle olurdu. Yani Türkiye'nin, dışardan 
doğrudan bir askeri müdahaleyle bunu gerçekleştirmeye kalkması çok ciddi sorunlar yaratırdı. 
Zaten o yüzden de doğrudan askeri müdahale yolu seçilmemiştir. Dolaylı müdahale yöntemi 
uygulanmaya çalışılmıştır. Ama Kürtlerin aşiret denilen çok parçalanmış ve dağınık bir sosyal 
yapıya sahip olmaları, onları gerektiği gibi motive etmeye imkân vermemiştir. Vilayetteki Türkler, 
doğal olarak Özdemir Bey’i desteklemişlerdir. Fakat onlar hem sayısal olarak azdı, hem de yoğun 
olarak vilayetin güney kesimlerinde yaşıyorlardı. Araplar ve Asurîler ise, o dönemde İngiliz 
mandası altındaki Irak’la birleşmekten yanaydılar yani İngilizlerle işbirliği yapıyorlardı; dolayısıyla 
Özdemir Bey’in karşısında yer alıyorlardı. Kilit konumda olan Kürtlerdi. Hem sayısal ağırlıkları 
vardı, hem de yoğun olarak yaşadıkları bölgeler, Musul vilayetinin Türklerle doğrudan bağlantı 
kurulabilecek kuzey bölgeleriydi. Nitekim Kürtler, başlangıçta büyük ölçüde Özdemir Bey’i 
desteklemişlerdir. Zaten Özdemir Bey’in başlangıçta elde ettiği başarı de bu destek sayesinde 
gerçekleşmiştir. Fakat uzun bir emperyalist geçmişe ve bu konuda zengin bir birikime sahip olan 
İngilizlerin uyguladıkları yöntemler çok etkili olmuştur. Aşiret örgütlenmesine dayanan Kürt sosyal 
yapısını çözmeyi ve Kürt aşiretlerini ayrıştırmayı başarmışlardır. 

Şeyh Mahmut’u getiriyorlar Süleymaniye’ye. 

Evet. Daha önce sürgüne göndermiş oldukları Şeyh Mahmut’u geri getirip Kürdistan valisi 
yapıyorlar. O zaman Özdemir Bey'i destekleyen aşiretlerin önemli bir bölümü Şeyh Mahmut'un 
yanına geçiyor; Caf, Talabani gibi bir kısım aşiretler zaten başından beri İngiliz yanlısı. Böylece 
Kürt aşiretleri üç parçaya bölünmüş oluyor. Doğal olarak Özdemir Bey'in desteği de azalıyor. 
Ondan sonra İngilizler, ağır hava operasyonlarıyla Özdemir Bey'i destekleyen Kürt aşiretlerine 
yıkıcı darbeler vuruyorlar. Özdemir Bey yanlısı Kürt aşiretlerinin yaşadığı köy ve kasabalarda taş 
üstünde taş bırakmıyorlar. Onlar da canlarını kurtarmak için birer ikişer Özdemir Bey'in safından 
çekiliyorlar. Sonuna kadar Özdemir Bey’in yanında kalan Sürçi (Sürücü) aşiretidir. Barzan aşireti 
de uzun süre Özdemir Bey'i desteklemiştir. Ama sonunda o da dayanamayıp teslim olmuştur. 

Sonuç olarak Özdemir Bey, Kerkük'teki bölgeye yani Türkmenlerin daha yoğun yaşadığı bölgeye 
ulaşamıyor değil mi? 

Hayır ulaşamıyor. 

Çünkü o bölgeler İngiliz işgali altında. 

Evet tabii. Zaten oralar aynı zamanda petrolün mevcut olduğu yerler olduğundan, İngilizler o 
bölgeleri çok sıkı denetim altında bulunduruyorlar. 

Peki Kuvay-ı Milliye liderleri Kerkük'teki petrollerin bilincindeler mi? İngilizlerin ısrarlı bir 
şekilde bu bölgede varlıklarını sürdürme niyetinde olduklarının ve bunun nedeninin de petrol 
olduğunun şüphesiz farkındalar. Kerkük’ün Türkiye’ye dahil edilmesinin Türkiye’ye güç 
katacağını anlıyorlar mı? O vizyon ve perspektif içerisinde bir politika üretmeye çalışıyorlar mı? 

Gayet tabii. Petrolün öneminin ve değerinin bütünüyle farkındalar. Gerçi henüz bir ticari üretime 
geçilmiş değil o zamanlarda. Musul vilayetinde ilk ticari üretim 1927’de başlayacaktır. Fakat 
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Kuvay-ı Milliye önderleri petrolün değerinin bilincindeler. Ama unutmamak gerekir ki, petrolün 
değerinin bilincinde olanlar yalnızca Kuvay-ı Milliye önderleri değildir. Dünyada güçlü bir petrol 
lobisi var; bugünkü kadar güçlü bir lobi. Avrupalı ve Amerikalı büyük petrol şirketlerinin tümünün 
içinde yer aldığı güçlü petrol lobisi Musul vilayetinin, İngiliz mandası altındaki Irak’ın bir parçası 
olmasını istiyor. Ve bu çok güçlü bir istektir. Çünkü petrol lobisinin bunu istemesi demek, 
Amerika’nın bunu istemesi demektir; İngiltere’nin bunu istemesi demektir ve uluslararası toplumun 
bütün büyük aktörlerinin bunu istiyor olması demektir. Çünkü petrol lobisi bütün büyük devletler 
üzerinde etkisi ve gücü olan bir unsurdur. Türkiye bütün bu güçlerle çatışmaya girebilir miydi? 
Hayır. Bu hiç akılcı olmazdı. Ancak içeriden, Musul halkını motive ederek amacına ulaşabilirdi. O 
da bunu yapmaya çalışmıştır. Ama bu da yeterli olmamıştır. 

Petrolden bahsetmişken biraz da Turkish Petroleum Company ve onun nasıl kurulduğundan, 
hangi amaçlara matuf olduğundan ve faaliyetlerinden konuşabilir miyiz? 

Turkish Petroleum Company yani Türk Petrol Şirketi, isminden başka hiçbir şeyi Türk olmayan bir 
kuruluştur. Şirketin en büyük ortağı Anglo-Persian Oil Company adlı İngiliz şirketidir ki, bunun 
bugünkü adı British Petroleum yani BP'dir. Diğer ortakları, çeşitli İngiliz, Fransız ve Amerikan 
petrol şirketleridir. 1911'de kurulan şirketin sermaye yapısı zaman içinde çok önemli değişikliklere 
uğramıştır. 1925 yılında şekillenen en son sermaye dağılımına göre BP, Shell, bugünkü adı TOTAL 

olan Fransız devlet petrol şirketi Compagnie Français des Petroles ve Amerikalı petrol 
şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum Turkish Petroleum Company hisselerini aralarında eşit olarak 
paylaşmışlardır. Amerikan konsorsiyumuna dahil olan şirketler aralarında bugünkü isimleriyle 
söylersek Exxon Mobil, Chevron, Conoco-Phillips gibi petrol devleri vardı. Bunların tümü, o 
dönemde ünlü Amerikalı petrolcü John D. Rockefeller’ın anti-tröst yasası gereğince 1911’de 34 
parçaya bölünen Standard Oil Company adlı dev petrol şirketinin parçaları olarak ortaya çıkmış 
şirketlerdi ve hepsi farklı isimlere sahipti. Ayrıca, Turkish Petroleum Company hisselerinin % 5’lik 
bir bölümü de Gülbenkyan'a ayrılmıştı. II. Abdülhamit döneminde Osmanlı Maadin Nezareti adına 
Musul’daki petrol varlığıyla ilgili bir rapor hazırlayan Gülbenkyan’ın şirketin kurulmasında ve 
petrol ayrıcalığı elde etmesinde çok büyük bir payı vardır. Osmanlı yönetim mekanizmasını çok iyi 
tanıyan ve o mekanizma içindeki bir takım unsurlara rüşvet dağıtarak şirketin Osmanlı 
yönetiminden ayrıcalık vaadi almasını sağlayan kişi odur. Bu nedenle % 5’lik bir kar payıyla 
ödüllendirilmiştir. 

Türk Petrol Şirketi'nin ismi o zaman Gülbekyan'ın buluşu mu oluyor, yoksa neye göre Türk 
Petrol Şirketi? 

Evet Gülbenkyan'ın buluşudur. 1911’de ilk kurulduğu zaman şirketin adı African and Eastern 

Concessions Ltd. idi. 1912’de Turkish Petroleum Company adını almıştır. Başlangıçta şirketin 
ortakları Almanlar ve İngilizlerdi. Alman Deutsche Bank'a ait şirket hisseleri, Birinci Dünya 
Savaşı’nda Almanya’nın yenilmesi üzerine, Fransızlara aktarılmıştır. Başından itibaren şirketin 
kuruluşunda yer alan ortakları bir araya getiren ve şirkete adını veren Gülbenkyan’dır. Daha sonra, 
1929 yılında, şirketin ismi Iraq Petroleum Company olarak değiştirilecektir. Yani Türk Petrol 
Şirketi, Irak Petrol Şirketi’ne dönüşecektir; çünkü artık orası Türkiye'nin bir parçası değildir. Türk 
Petrol Şirketi’nin ortakları Birinci Dünya Savaşı öncesindeki Osmanlı topraklarının tamamında, 
yani Anadolu, Irak, Suriye, Filistin ve Arap Yarımadası’nda petrol çıkarma, işletme ve pazarlama 
konularında birlikte hareket edeceklerine ilişkin bir antlaşma imzalamışlardır. 1927 tarihli bu 
antlaşmaya göre ortaklar, diğer ortaklardan bağımsız olarak petrol araması yapmayacakları 
konusunda kendilerini bağlamışlardır. Buna self-denial cause denir. Petrol şirketleri İkinci Dünya 
Savaşı sonuna kadar bu antlaşmaya bağlı kalmışlardır. 

Bu petrol şirketinin ismi bana bir takım ilhamlar veriyor. Petrol şirketinin unsurları tamamen 
dediğiniz gibi yabancı güçler ama isminin Türk Petrol Şirketi oluşu sanki bizim petrol haklarımız 
varmış gibi bir durumu akla getiriyor değil mi? 

Hayır. Şirketin “petrol hakları” bağlamında ne Türkiye ile ne de Irak'la bir ilgisi yok. Şirketin 
faaliyet alanındaki “petrol hakları” Batılı büyük petrol şirketlerine aitti. Türk Petrol Şirketi ya da 
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Irak Petrol Şirketi gibi isimler, Batılı büyük petrol şirketleri tarafından petrol ayrıcalıklarının nerede 
elde edildiğini ve kullanıldığını gösteriyor. Osmanlı-Türk toprakları üzerinde faaliyet gösteren bir 
şirket olduğu için Türk Petrol Şirketi ismi verilmiştir. Irak devleti kurulunca da şirketin ismi Irak 
Petrol Şirketi olmuştur. Osmanlı Bankası da öyle değil midir? Yani Osmanlı Bankası'nda Osmanlı 
sermayesi yoktur; ama adı Osmanlı Bankası’dır. 

Siz kitabınızda petrol hakları bağlamında Osmanlı hanedanının haklarından da bahsediyorsunuz 
ki Türkiye'de tartışılan konulardan biri de budur. Mesela II. Abdülhamit'in torunlarının 
Musul’daki petrol yatakları üzerinde özel mülkiyet hakları var mıdır? 

Dediğiniz gibi Abdülhamit’in mirasçılarının Musul petrolleri üzerinde özel hukuktan kaynaklanan 
hakları olduğunu ileri sürenler var. Ben bunu söyleyenlerin, Osmanlı hukuk sistemi hakkında da, 
çağdaş anlamda özel mülkiyet edinimi konusunda da bilgi sahibi olmadıklarını veya şu ya da bu 
nedenle konuyu saptırdıklarını düşünüyorum. Bir kere Osmanlı'nın hukuk sisteminde Sultanın 
mülkiyeti, özel mülkiyeti diye bir şey yoktur. Saltanat kurumunun mülkiyeti vardır ve bunun 
kullanım hakkı da münhasıran ve sınırsız olarak Sultana aittir. Diyelim ki bir Sultan bir şekilde 
görevden uzaklaştı veya uzaklaştırıldı yerine geçen yeni Sultan o hakları devralır. 

Yani devlet başkanı.. 

Osmanlı'da iç hazine ve dış hazine vardır. İç hazineyi kullanma hakkı ve yetkisi Sultana aittir. 
Sultanın değil, Saltanat kurumunun mülkiyeti söz konusu olduğu için Saraya ait her türlü mal 
varlığı tapuda Sultanın şahsına değil Daireyi Seniyye ya da Hazine-i Hassa adına kaydedilir. 
Nitekim Sultan Abdülhamit Musul’da ve ülkenin başka yerlerinde iç hazineye mal ettiği bir takım 
varlıkları, tapuda kendi adına değil, Daireyi Seniyye adına kaydettirmiştir. Abdülhamit’in varisleri 
ile ilgili iddialar ortaya çıktığı zaman o sırada Musul vilayetini işgal altında bulunduran İngilizlerin 
ilk araştırdıkları şey tapuda doğrudan Abdülhamit'in adına kayıtlı bir varlığın bulunup 
bulunmadığıydı. Ve gördüler ki böyle bir şey yoktur; her şey Daireyi Seniyye üzerine kayıtlıdır. 
Çünkü yukarıda belirttiğim gibi Osmanlı hukuk sisteminde esas olan Saltanat kurumudur; Sultan o 
kurumu temsil eden kişidir. 

Bu işin bir yönüdür.  Bir diğer açıdan konuya baktığımızda, biliyoruz ki modern hukuk sisteminde 
özel mülk ediniminin bazı kuralları ve koşulları vardır. Bu kurallara ya da koşullara uygun olarak 
edinilmemişse, hukuken geçerli bir mülkiyet hakkından söz edilmesi güçtür. Sonuç olarak 
Abdülhamit bir otokrattır. Bir otokratın, otokratik yetkilerine dayanarak ülkesindeki bir takım 
değerleri cüz'i miktarlarla kendi üstüne geçirmesi modern hukuk sisteminde geçerli bir özel mülk 
edinimi olarak kabul edilmez. Dolayısıyla bu yönden bakıldığında da “Abdülhamit’in varisleri” ile 
ilgili iddialar inandırıcı değildir. Fakat eğer bir takım şahısların Musul vilayetinde, özellikle de 
petrol yatakları üzerinde Osmanlı döneminde edindikleri, Osmanlı tapu kayıtlarıyla belgelenebilen 
özel mülkleri varsa bu elbette geçerlidir.  

İngiltere'nin Musul’da etkili bir politika uyguladığını söylediniz. O politikanın özellikle petrol 
hakları bağlamında evriminden biraz bahsedebilir misiniz? O süreci biraz anlatır mısınız? 

Endüstri devrimi ucuz enerji kaynağına ihtiyaç yaratmıştır. Petrol esas itibariyle bu ihtiyacın bir 
sonucudur. 1859 yılında Amerika’nın Pennsylvania eyaletinde ilk petrol sondajının yapılması ile 
birlikte, son derece ucuz bir yakıt olarak ticari üretimine ve kullanımına başlanmıştır. Ancak 
petrolün bir enerji kaynağı olarak dünya çapında stratejik bir değer haline gelmesi Birinci Dünya 
Savaşı’yla birlikte gerçekleşmiştir. Bu savaş sırasında özellikle devlet yöneticileri petrol olmadan 
çağdaş yaşamın sürdürülmesinin mümkün olmadığını, daha da önemlisi, petrol olmadan modern bir 
savaşın kazanılamayacağını fark etmişlerdir. Tabii bunu fark edenler arasında İngiliz yöneticileri de 
vardı. O güne dek kömürle çalışan İngiliz donanmasının yakıt ve enerji sistemi bütünüyle revizyona 
tabi tutularak petrolle çalışacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Büyük güçler artık petrol 
ayrıcalıklarına sahip olmayı yeterli görmemeye başlamışlardır. Artık onlar için temel amaç petrol 
kaynaklarına bilfiil sahip olmak, yani petrol nerede ise, orayı doğrudan doğruya denetim altına 
almaktır. Musul vilayeti, savaşın başlangıcında İngiltere için temel savaş hedefleri arasında yer 
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almıyordu. İngiltere’nin Birinci Dünya Savaşı sırasında bugünkü Irak topraklarına yönelik olarak 
gerçekleştirdiği askeri operasyonda Musul vilayetinin ele geçirilmesi hedeflenmiyordu. Nitekim 
Osmanlı topraklarının İtilaf Devletleri arasında paylaşılması amacıyla yapılan Sykes-Picot 
Antlaşması'nda Musul vilayeti Fransızların etkinlik alanına terk edilmişti. Fakat savaşın sonunda 
Musul vilayetinde önemli petrol kaynakları olduğu gerçeğinden hareketle İngiltere, Musul vilayetini 
ele geçirmeye karar vermiştir. Ve bildiğimiz gibi savaş bittikten yani Mondros Mütarekesi 
imzalandıktan sonra mütarekenin koşullarını kendi yararına yorumlayarak, Musul’u işgal etmiştir. 
Kısacası İngiltere'nin Musul politikası, bütünüyle petrol politikasıdır. Birini bilmeden diğerini 
açıklamak olanaksızdır. 

İlk etapta bölge Mezopotamya olarak tanımlanıyor. Sonra kurulan devlete Irak ismi veriliyor. 

Burada bir terminolojik kargaşa var. Mezopotamya aslında Eskiçağda kullanılan bir tabirdir. 
Nehirler arası demektir ama Eskiçağ coğrafyacılarının kastettiği Fırat'la Dicle arasındaki vadinin 
tamamı değildir. Greko-Romen coğrafyacıları, Dicle-Fırat vadisinin Bağdat’ın kuzeyindeki bölümü 
için Mezopotamya tabirini kullanırlardı. Arap-İslâm coğrafyacıları da aynı bölgeye “ada” anlamına 
gelen El-Cezire adını vermişlerdir. Bu bölge, Bağdat’ın kuzeyinde başlar, Dicle ve Fırat nehirlerinin 
doğduğu Doğu Anadolu topraklarına kadar devam eder. Dicle-Fırat nehirlerinin arasındaki vadinin 
güney bölümüne, yani Basra Körfezi'yle Bağdat'ın kuzeyi arasında kalan bölgeye ise Eskiçağ 
coğrafyacıları Babilonya derlerdi. Arap coğrafyacıları buraya Irak-i Arab adını vermişlerdir. 
Eskiçağ coğrafyacılarının Mezopotamya ve Babilonya, Arap-İslâm coğrafyacılarının El-Cezire ve 
Irak-i Arab olarak adlandırdıkları bölgeler arasındaki sınır kabaca Samarra’dan geçmektedir. 

Yani  Babilonya Irak olarak.. 

Babilonya Irak’ın Eskiçağdaki karşılığıdır Mezopotamya ise El-Cezire’nin karşılığıdır. Rönesans 
döneminde Avrupa’da yeniden Greko-Romen terminolojisi kullanılmaya başlandı. Fakat yanlış 
çeviri yapılarak Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki vadinin bütününe Mezopotamya dendi. Bu terim 
böylece yerleşti. Daha sonra ikisinin coğrafi olarak pek çok bakımdan birbirinden farklı bölgeler 
olduğu görülünce eskiçağ coğrafyacılarının Mezopotamya olarak adlandırdıkları bölgeye Yukarı 
Mezopotamya, onların Babilonya olarak adlandırdıkları bölgeye ise, Aşağı Mezopotamya denmiştir. 

Yukarı Mezopotamya bu durumda Musul vilayetini kapsayan bölge mi oluyor? 

Tabii. Musul vilayeti, Yukarı Mezopotamya'da yer alır. Musul kenti, Yukarı Mezopotamya'nın ya da 
Arapça adıyla El-Cezire'nin merkezidir. Güneydoğu Anadolu’nun da önemli bir bölümü bu 
bölgenin içinde yer alır. 

Bu durumda İngilizler Musul vilayetini mi Mezopotamya olarak tanımladılar, yoksa 
Mezopotamya derken bugün Irak olarak bildiğimiz bütün bölgeyi mi kast ettiler? 

O zaman bugünkü Irak topraklarında üç Osmanlı vilayeti vardı: Basra, Bağdat, Musul. İngilizler 
Irak Devleti'ni bu üç vilayet üzerinde kurdular. Mezopotamya kavramı coğrafi bir tabir olarak 
Yukarı ve Aşağı Mezopotamya’nın tamamını ifade edecek şekilde İngilizler tarafından 
kullanılıyordu. Fakat bu kavram, bölgede yaşayan insanlara bütünüyle yabancıydı. Orada yaşayan 
insanlar oraya Irak diyorlardı. Bu nedenle İngilizler, kurdukları devlete Irak adını verdiler. Yani 
devlet adı olarak Irak, coğrafi değil, siyasi bir tabirdir. Irak adıyla kurulan devlet Irak-i Arab adlı 
coğrafi bölgeyi içine alır. Ama ülke topraklarının batı ve kuzey bölümleri ki yüzölçümünün 
yarısından fazlasıdır, Irak-i Arab denilen coğrafi bölgenin dışında kalırlar. 

İngiltere, Mezopotamya olarak tanımlanan coğrafi bölgenin yukarı Mezopotamya kısmında bir 
Kürdistan mı kurmayı düşünüyordu? 

Evet. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı coğrafyanın bir bölümünde Kürdistan Devleti kurmayı 
planladılar. Kurmayı tasarladıkları “Kürdistan”ın bir bölümü kısmen Musul vilayetini içine alacaktı. 
Ama Musul vilayetinin tamamı kurulması öngörülen “Kürdistan” dahil edilmeyecekti. Çünkü 
Musul vilayetinin, Musul kentini de içine alan orta ve batı kesimlerinde Kürtlerin sayısı çok azdı. 
Kürtlerin yoğunlaştığı bölge, vilayetin kuzey ve doğu bölümleriydi. Bu bugün de böyledir; Kürt 



 56 

Özerk Bölgesi denilen yer eski Musul vilayetinin kuzey ve doğu kesimlerini içine alır. Kurulması 
tasarlanan “Kürdistan”a İran’ın Kürt bölgelerinin dahil edilmesi düşünülmüyordu. Çünkü o zaman 
İngiltere’nin İran'la arasını açılırdı. 

Yani İngilizler Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni de içine alan bir Kürdistan Devleti’ni kurma 
düşüncesini taşıyorlardı değil mi? 

Elbette. Başlangıçta bunu ciddi olarak düşünmüşlerdi. Hatta bu tasarı Sevr'de de yer bulmuştur. 

Sevr’de bunun nasıl olduğunu tam olarak açar mısınız? 

Bir özerk “Kürdistan”ın oluşturulması Sevr’in hükümleri arasındadır. Bu özerk “Kürdistan”ın 
sınırları tam olarak belirlenmemişti. Fırat nehrinden İran sınırına kadar uzanacaktı. Fırat’ın 
doğusunda, kurulması tasarlanan Ermenistan Devleti'nin güneyinde, İngiliz mandası altındaki 
Irak'ın ve Fransız mandasındaki Suriye'nin kuzeyinde yer alması öngörülüyordu. Yani bugünkü 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bir bölümünü içine alacaktı. Musul vilayetinde yaşayan Kürtler, 
eğer isterlerse ileride bu özerk “Kürdistan” ile birleşebilecekti. “Kürdistan”, süreç içerisinde 
özerklikten bağımsızlığa geçebilecekti. Tasarlanan buydu, ama bunun gerçekleşmeyeceğini Sevr 
Antlaşması'nı imzaladıkları zaman kendileri de esas itibariyle biliyorlardı. 

Bu konuda bütün İtilaf Devletleri uzlaştılar mı, yoksa kendi aralarında bir takım ihtilaflar var 
mıydı? 

İhtilaflar tabii ki vardı ama zaten ne Ermenistan Devleti'nin ne de Kürdistan Devleti'nin 
kurulamayacağının biliyorlardı. Ama Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapılmış birtakım 
propagandalar, kamuoyuna verilmiş sözler vardı. Bunları görmezlikten gelmek olanaklı değildi. O 
yüzden uygulanamayacağını bildikleri halde antlaşma metnine “Ermenistan”ı ve “Kürdistan”ı dahil 
ettiler. Bunları kim kuracaktı? Ankara'da yeni bir devlet doğmuştu; “Ermenistan” ve “Kürdistan”ın 
kurulması tasarlanan topraklar üzerinde egemenliğe sahip olan bu devlet, Sevr’i tanımıyordu. Diğer 
yanda Kafkasya'ya kadar inmiş olan Kızıl Ordu ile Ankara yönetimine bağlı güçlerin birleşmesi an 
meselesiydi. “Ermenistan” ya da “Kürdistan” Devleti’nin kurulabilmesi doğrudan askeri 
müdahalede bulunulmasını ve o bölgelerin işgal edilmesini gerektiriyordu. Ancak ne var ki İtilaf 
Devletleri’nin elinde bunu gerçekleştirebilecek askeri güç bulunmuyordu.   
 

Genel bir çerçeve çizecek olursak, İngiltere, Birinci Dünya Savaşı sırasında şekillenen Ortadoğu 
politikaları bağlamında Musul vilayetinin kendi mandası altındaki Irak’ın sınırları içerisinde 
kalmasını istiyordu. Buna karşı Kuvay-ı Milliye'nin çalışmaları vardı. Özdemir Bey 
öncülüğünde100 kişilik bir birlik gönderilmişti. 

Daha sonra bu gücün sayısı artıyor. İlk gönderilen 100 küsur kişidir ama sonra bu güç takviye 
ediliyor. Ama hiçbir zaman büyük bir güce de ulaşamıyor. Birkaç yüz kişi oluyor en fazla. 

Özdemir Bey Musul’a geldikten sonra sizin de söylediğiniz gibi Kürt aşiretleri tarafından ciddi 
bir şekilde destekleniyor.  

Özdemir Bey, Revandiz’i yönetim karargâhı haline getirmiş ve vilayetin kuzey-doğu bölümüne 
yerleşmiştir. Derbent Savaşı'ndan sonra Köysancak ve çevresi Özdemir Bey yanlısı aşiretlerin eline 
geçti. Bunun üzerine İngilizler, güvenliklerini tehdit altında gördükleri Süleymaniye'den de 
çekilmek zorunda kaldılar. Vilayetin doğu kesimini bütünüyle yitiren İngilizler ciddi olarak güç 
kaybına uğradılar. Bunun üzerine alelacele sürgündeki Şeyh Mahmut’u getirip, “vali” sıfatıyla 
Süleymaniye’ye gönderdiler. Böylece daha önce İngiliz yanlıları ve Özdemir Bey yanlıları olarak 
ikiye bölünmüş olan aşiretler üç parçaya bölünmüş oldu çünkü Özdemir Bey’i destekleyen 
aşiretlerin önemli bir kısmı Şeyh Mahmut’un yanına geçti. Şeyh Mahmut göstermelik bir biçimde 
Özdemir Bey’le birlikte hareket ediyordu ama el altından İngilizlerle de işbirliği yapıyordu. İkili 
oynuyor ve aslında kendi kişisel çıkarının peşinde koşuyordu. 

İngilizlerin Şeyh Mahmut’u sürgünden Süleymaniye'ye getirip Kürtlerin bölme politikasının 
gerçekten de çok başarılı olduğunu görüyoruz. Kitabınızdan İngiliz politikasının Wilson, Cox, 
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Dobbs, Gertrude Bell gibi karakterler tarafından planlanıp uygulandığını öğreniyoruz.  Tabii 
Lawrance’ı da unutmamak gerek. İngiltere'nin Ortadoğu politikasının alt yapısını hazırlayan bir 
entellektüel birikim olduğu anlaşılıyor.. 

Evet, çok sağlam. 

Biraz bu yapıdan bahseder misiniz? 

İngiltere’nin çok zengin bir emperyal deneyimi ve yüzlerce yıllık birikime dayanan bir uzman 
kadrosu var. Bir emperyal vizyonu var. Sizin adlarını saydığınız uzmanlar ve daha pek çoğu 
İngiltere’nin emperyal vizyonuna hizmet ediyorlar. Bunların hepsi Kürtçeyi anadilleri gibi bilen, 
oradaki aşiretlerle içli dışlı olan, onlar gibi yaşayan, onlar gibi giyinen, yiyen-içen insanlar. Yıllarca 
orada yaşamışlar, bölgeyi ve insanlarını çok iyi tanıyorlar. Tabii konumuz Musul vilayeti olduğu 
için Kürtler bağlamında konuşuyoruz ama yalnız Kürtlerle ilgili olarak değil, İngilizlerin Ortadoğu 
coğrafyasının her tarafında orada yaşayan yerel unsurlarla bu şekilde bire bir ilişki kurabilecek, çok 
iyi yetişmiş, yıllarca bölgelerde yaşayarak bölge halklarıyla bütünleşmiş istihbarat uzmanları var. 
İşte “Irak” denilen yapay devleti kuranlar ve “Kürdistan Devleti”ni kurma projesini geliştirenler bu 
insanlardır. 

Demek ki arkada kurucu bir akıl var, ortak akla göre hareket eden bir uzman kadrosu var. Yani 
sırf askeri güç sayesinde sonuca ulaşmıyorlar değil mi? 

Başlangıçta, yani ülkenin işgal edilmesi sürecinde askeri güç elbette önemlidir. Ama işgalden sonra 
İngilizler buradaki birliklerinin büyük bölümünü geri çekmişler ya da terhis etmişlerdir. 
İngiltere’nin Irak'taki askeri gücü son derecede sınırlıdır. Bu küçük güç de yalnızca şehirleri ve 
petrol merkezlerini denetlemekte, bunun dışında kalan bölgelere karışmamaktadır. İngiltere hemen 
her yerde bu yöntemi uygular.  Ekonominin, ticaretin ana merkezlerini doğrudan denetim altında 
tutar. Bunlar dışında kalan büyük alanları, istihbarat uzmanlarıyla denetler.  

Siz kitabınızda da anlatıyorsunuz. Kuvay-ı Milliye güçleri Anadolu’da Yunanlılara karşı ciddi 
kazanımlar elde ettiklerinde, İngilizler Türklerle ilişki kurmanın yollarını arıyorlar; Kuvay-ı 
Milliye’nin Fransızlarla veya başkalarıyla anlaşarak daha da güçlenmesini engellemeye 
çalışıyorlar. Örneğin Sakarya Savaşı'ndan sonraki süreci anlatırken bahsediyorsunuz. Türklerle 
Fransızlar arasında bir yakınlaşma olduğunda İngilizler bu sefer Kuvay-ı Milliye güçleriyle 
bağlantıya geçmek istiyorlar. Önceden böyle bir şey yapmıyorlardı. 

Evet. Daha önce Kuvay-ı Milliye hareketinin isteklerini hiç ciddiye almazlarken Ankara 
Antlaşması’ndan sonra Misak-ı Milli metnini İngilizceye çevirip, bu adamlar acaba ne istiyor diye 
öğrenme, inceleme ihtiyacı duyuyorlar. Tabii İngilizlerin Yunan yanlısı politikası ki bunun 
arkasında Lloyd George vardır, sonuna kadar devam etmiştir. Bu politika, İngiltere açısından büyük 
bir hatadır ve bu hata Lloyd George'un siyasi yaşamına mal olmuştur. Türkiye'nin zaferiyle birlikte 
İngiliz hükümeti istifa etmiş, Lloyd George bir daha seçilememiş ve siyasetten çekilmek zorunda 
kalmıştır. 

Özdemir Bey ilk kez Musul vilayetine geldiğinde halka hitaben bir konuşma yapıyor. Hepimiz 
müslümanız, kâfirlere karşı birlikte savaşalım gibi sözler söylüyor. Çok ilginç bir konuşma. 
Burada Ortadoğu halklarının ortak kurtuluşu ve Türklerin misyonu gibi konuları gündeme 
getiriyor. Mustafa Kemal'in de Ortadoğu’ya ilişkin özerklik ve federasyon düşüncesi var değil 
mi? 

Mustafa Kemal Paşa’nın Ortadoğu ülkeleri arasında bir konfederasyon kurulması düşüncesinde 
olduğunu gösteren sözleri var. Ama ona göre bunun ön koşulu bu ülkelerin hepsinin halklarının 
kendi ulusal bağımsızlıklarını elde etmeleri; yani tıpkı Türkiye'nin yaptığı gibi bir bağımsızlık 
savaşı ile işgalcileri ülkelerinden kovup bağımsız ulus devletlerini kurmaları. Bundan sonra 
geçmişten gelen ortak kültüre, ortak siyasi birliğe, ortak tarihsel birikime dayanarak bir anlayış 
birliğini, belki siyasi zeminde de gerçekleştirmek mümkün olabilir diye düşünüyordu. Bu geleceğe 
ilişkin bir tasavvurdu. Çünkü o gün için bunun zemininin olmadığını görüyordu. Bunun zemininin 
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bugün için mevcut olduğu da söylenemez. 

Mustafa Kemal'in düşündüğü bu konfederasyon vizyonu dış politikada ortak hareket etme 
esasına mı dayanıyor? Nasıl bir konfederasyon? 

Aynı coğrafyada yaşayan halkların çeşitli uluslararası sorunlar karşısında birlikte hareket etmeleri 
aralarında bir tür ortak çıkar birliği oluşturmaları doğaldır. Aradaki tarihsel ve kültürel yakınlık da 
bu süreci kolaylaştırır. Bunun daha uzun vadede siyasi bir ortaklığa dönüşmesini ummak hayalcilik 
değildir. Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı'nın bir zamanlar egemenlik kurduğu coğrafyada yaşayan 
müslüman halklar arasında gönüllü bir birliktelik düşünüyordu muhtemelen. Fakat bunun 
gerçekleşmesi yukarıda belirttiğim gibi bir takım koşullara bağlıydı; bu koşullar gerçekleşmemiştir. 

Röportaj öncesinde siz 1907 yılında İttihat Terakki Cemiyeti’nin Selânik yakınlarında yaptığı 
Merkez-i Umumi toplantısında Mustafa Kemal’in gündeme getirdiği bir tekliften bahsettiniz. 
Bence çok önemli bir şey. Onu biraz açar mısınız? 

O, Ali Fuat Cebesoy'un 'Sınıf Arkadaşım Atatürk' adlı kitabında aktardığı bir anısıdır. Mustafa 
Kemal Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nun Düvel-i Muazzama tarafından tasfiye edilmesine meydan 
vermeden kendi iradesiyle bir ulus devlete dönüşmesi, ulusal sınırları içerisine çekilmesi gerektiğini 
söyler. Ulusal sınırlar olarak ortaya koyduğu öneriden, onun kafasında bir Kürt-Türk ayrımı 
bulunmadığını anlıyoruz. Çünkü önerdiği ulus-devlet projesi Kürtlerin yaşadığı toprakları da içine 
almaktadır. Arnavutlar'a ve Araplar'a bağımsızlıkları verilecek, Türkiye'nin sınırları güneyde Halep 
ve Musul vilayetlerini, batıda Selânik'i içine alacak şekilde çizilecektir. Batı Trakya ile birlikte 
Makedonya ve Ege Denizi’nin Anadolu'ya yakın adaları sınırlarımız içinde kalacaktır. Bu önerisi 
kabul görmez. 

Bu Sovyetler Birliği’nin kendi iradesiyle kendi kendisini tasfiye etmesine benzer bir şey mi? 

Evet. İngiltere de aynı şeyi yapmıştır. Sovyetler Birliği’nde komünist rejim, hem de Komünist 
Partisi tarafından alınan bir kararla tasfiye etmiştir. Bunu yapmakla, Sovyetler Birliği’ni tasfiye 
etmiştir. Sovyetler Birliği aslında bir anlamda Çarlık İmparatorluğu'nun devamıydı. Sovyetler 
Birliği, imparatorlukların dağıldığı bir çağda, Ruslara, enternasyonalist ideolojiye dayanan bir 
rejimle imparatorluğu 70 yıl daha yaşatma olanağını vermiştir. Bu açıdan Sovyetler Birliği akıllıca 
bir projedir. Ama Rusya’nın artık bu yükü taşıyacak gücü kalmadığı fark edilir edilmez Sovyetler 
Birliği projesinden vazgeçilmiştir. İngiltere, üzerinde güneş batmayan dev imparatorluğunu bir gün 
içinde tasfiye etme kararını vermiş ve bu kararını uygulamıştır. Çünkü İngiliz yöneticileri, İkinci 
Dünya Savaşı sonrasının koşullarında bu yükün artık taşınamayacağını görmüşlerdir. Büyük devlet 
olmak yalnız sınırların genişliğiyle, siyasal-ekonomik güç ve etki sahibi olmakla ölçülmez. Büyük 
devlet, tarihin kritik dönüm noktalarında ulusal çıkarların gerektirdiği kritik kararları alabilen ve 
bunları uygulayabilen devlettir. Ne yazık ki o dönemdeki Osmanlı devlet yöneticilerinin hiçbirisi 
Mustafa Kemal’in yüksek gelecek vizyonuna sahip değillerdi. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun kendi kendisini tasfiye etme süreci bayağı netameli geçti.. 

Kendi kendisini tasfiye etmedi zaten onu tasfiye ettiler. Kendi kendisini tasfiye edebilseydi bu 
kadar kayba uğramazdı muhtemelen. 

İmparatorluğun kendi kendisini tasfiye edememesini neye bağlıyorsunuz? 

Ulusal bilincin gelişmemiş olmasına. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti bağlamında mı söylüyorsunuz? 

Tüm Osmanlı devlet yöneticileri bağlamında söylüyorum. İttihat ve Terakki de buna dahildir tabii 
ki.  Türkiye'de ulusal bilinç esas itibariyle Cumhuriyet’le ve Atatürk'le birlikte başlamıştır. Ondan 
önce var ama çok sınırlı bir çevrede ve çok yetersiz bir düzeyde. Yani İngiltere veya Rusya'daki 
gibi bir ulusal bilincin varlığından söz edemeyiz. Osmanlı klasik bir imparatorluktur. Oysa Rusya, 
İngiltere, hatta Avusturya ulusal dokusu olan imparatorluklardır. Özellikle 19. yüzyılda ulusal 
kimlik ve bilinç çok gelişmiştir. Örneğin hiçbirinde devletin adı hanedanın adıyla anılmaz. Rus 
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Çarlığı’dır, Alman İmparatorluğu'dur, İngiliz İmparatorluğu'dur. Romanof Çarlığı ya da 
Hohenzollerin İmparatorluğu denmez. Devlet, hanedanın adını taşımaz, devletin dayandığı ana 
unsurun, ulusun adını taşır. Bu ulusal bilinç Osmanlı'da yeterince gelişmemiştir; sonuna kadar 
gelişmemiştir. Atatürk de konuşmalarında ulusal bilinç eksikliğinden ve bunun neden olduğu 
sorunlardan sıkça söz eder. Bizim tarih boyunca hiç bir zaman ulusal bir politikamızın, ulusal bir 
yaklaşımımızın olmamasından yakınır. 

Burada Özdemir Bey'in o konuşmasını, yani Musul vilayeti halkına yaptığı konuşmayı 
hatırlatmak istiyorum. 

O konuşmada güçlü bir ulusal ruh var. Zaten onun Atatürk tarafından özellikle seçilip 
gönderilmesinin nedeni de budur. 

II. Abdülhamit’in uyguladığı İslâmcı politikayla en azından Osmanlı Devleti’nin Müslüman 
nüfusun yaşadığı topraklarını bir arada tutmayı amaçladığı söylenir. İttihat ve Terakki Cemiyeti 
hakkında değişik nitelendirmeler mevcut ama ben şimdi onların ayrıntısına girmek istemiyorum. 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nce Abdülhamit’in bu vizyonunun tam olarak algılanamamasının 
imparatorluğun kaybedilmesiyle sonuçlanan maceraperest işlere girildiğine ilişkin iddialar var. 

İttihat ve Terakki bilinçli, ne istediğini bilen ve bu isteklerini uygulamaya geçirecek ciddi bir 
politikası, ciddi bir programı olan bir örgüt değildir. O daha çok bir tepki hareketidir. Devletin 
yıkıma sürüklenmesine, yüzyıllarca süren hatalar sonucunda çağdaş dünyadan dışlanmış olmasına, 
her açıdan çağdaş dünyanın çok gerisinde kalınmış olmasına, içte ise Abdülhamit’in istibdat 
uygulamalarına bir tepkidir. Esas olarak Türkçü kadrolara dayanır, güçlü bir ulusal damarı vardır. 
Ama imparatorluğu bir arada tutmak adına Osmanlıcı ve İslâmcı politikaları uygulamaktan da geri 
kalmamıştır. İttihat Terakki’nin tutarlı bir çizgisi olduğu söylenemez. Ama bu halleriyle bile 
Abdülhamit’ten ve onun temsil ettiklerinden daha çağdaş ve daha tutarlı olduklarına kuşku yoktur. 
Abdülhamit, ulusçuluğun tüm dünyayı geri dönüşü olmayacak bir biçimde yeni bir siyasi ortama 
taşıdığı bir çağda ümmet anlayışına dayanarak imparatorluğu bir arada tutmaya çalışmak gibi 
gerçekleşmesi olanaksız bir hayalin peşinden koşmuştur. Tabii bu gerçekçilikten uzak politikanın 
baş destekçisinin, pan-islâmizmi İngiliz İmparatorluğu’nda yaşayan Müslüman nüfusu İngiliz 
sömürge yönetimine karşı ayaklandırmayı hedefleyen Alman emperyalizmi olduğunu göz ardı 
etmemek gerekir.  

Bu durumda siz şöyle bir şeyin mi daha uygun olduğunu düşünüyorsunuz? Yani 1907'de 
Mustafa Kemal’in Selânik’te arkadaşlarına anlatmaya çalıştığı şekilde ulus devletin dışında 
kalacağı düşünülen bazı Osmanlı topraklarından çekilmek, geri kalan, ulus devletin sınırları 
içinde kalan topraklarda da tam olarak milli bir politika izlemek gerekliydi diyorsunuz. 

Mustafa Kemal'in önerdiği şey buydu. Bence doğru olan da buydu. Arapların, Arnavutların yaşadığı 
yerler kendilerine bırakılmalı, onların burada kendi bağımsız devletlerini kurmaları sağlanmalıydı; 
Selânik dahil tüm Makedonya bizde kalmalı, Teselya konusunda Yunanistan ile Bosna-Hersek 
konusunda Avusturya-Macaristan ile anlaşmaya varılarak buralar onlara terk edilmeliydi. Ayrıca 
tüm komşularımızla geniş bir nüfus mübadelesi antlaşması yapılarak azınlıklar sorunu en aza 
indirilmeliydi. Bunların pek çoğu sonradan zaten olmuştur. Ama ne pahasına. Süreç bizim 
inisiyatifimizle değil, emperyalizmin dayatmasıyla yaşandığı için hem biz Mustafa Kemal’in 
1907’de öngördüğünden çok daha dar ulusal sınırlara çekilmek zorunda kaldık, hem de 
imparatorluktan ayrılan topraklar bütünüyle emperyalizmin tasarrufuna terk edilmiş oldu. İşin 
ironik yanı şuydu ki, Mustafa Kemal, Türk ulusunu Sevr’in zincirlerinden, Türk ulusal yurdunu 
işgalden kurtarmak ve 1907’de önerdiği ulusal sınırların hiç olmazsa bir bölümünü elde tutabilmek 
için Anadolu’da büyük bir ölüm-kalım savaşı verirken 1907’de onun önerilerine karşı çıkanların 
hiçbirisi yanında değildi. 

Yani ulusal bir siyasi yapılanmayı gerçekleştirmek, geri kalan bölgelere de bağımsızlık vermek. 

İmparatorluklar dönemi kapanmıştır. 20. yüzyılın temel özelliği imparatorlukların yıkıldığı, 
yerlerine ulus devletlerinin kurulduğu bir çağ olmasıdır. Bunu görebilmek ve gereğini 
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yapabilmektir esas olan. Mustafa Kemal, bunu görmüş ve gereğinin yapılmasını önermiştir. Ama 
çevresindekilerin onun yüksek vizyonuna sahip olmalarını, onu, dolayısıyla çağın gereklerini 
anlamalarını beklemek belki çok fazla iyimserlik olurdu. Bugün dahi, kaç kişi bu söylenenleri 
anlayıp, onlara hak verecek derecede geniş bir ufka sahiptir, tartışılır. 

Musul Vilayeti konusuna geri dönecek olursak, bu bizim Ortadoğu politikamızla da doğrudan 
ilişkili. Kuvay-ı Milliye hareketi Ortadoğu’dan çekilmek istediği için mi Musul kaybedildi? 
Örneğin Musul Vilayeti Misak-ı Milli bağlamında ulusal sınırlarımıza katılsaydı ileride bir gün 
diyelim ki Bağdat ve Basra vilayetindeki insanlarda “siz buraya da gelin, biz İngiliz yönetimini 
değil sizi istiyoruz” deselerdi, Türkiye böyle bir gelişmeye nasıl yaklaşırdı? Musul vilayetinde 
Özdemir Bey’e yeterli desteğin verilmemesi böyle bir zihinsel karmaşa ile de ilgili olabilir mi? O 
bölgeden çekilmek istiyorduk da o yüzden mi Musul’u gözden çıkardık? 

Musul o tarihte İngiltere’nin işgali altındaydı. Musul’u ulusal sınırlarımıza dahil etmenin bir tek 
yolu vardı: doğrudan askeri müdahalede bulunmak yani ordu gönderip orayı işgal etmek. Bu, o 
günün koşullarında yapılabilecek bir şey değildi. Bunu anlamak gerekir. O halde Musul’u 
kazanmak, ancak Maraş'ta, Urfa'da,  Antep'te, başarıyla uygulanan yöntemin burada da 
uygulanmasıyla mümkündü. Ama işte oradaki sosyal zemin buna el vermedi, bütün sorun bu. 
Yoksa Musul elbette gözden çıkarılmış değildi. Bağdat ve Basra vilayetlerinde yaşayan halk Türk 
yönetimine geri dönmeyi isteselerdi ne olurdu, bunu bilemeyiz. Varsayımdır. Ama Bağdat ve 
Basra’yı Musul’la bir tutmamak gerekir. Musul, Anadolu’nun beşeri coğrafyasının bir parçasıdır. 

Bizim çekingenliğimizin nedeni nedir, o halde? 

Şunu unutmamak gerekir. Antep'te, Maraş'ta, Urfa'da petrol yok. Musul’da petrol var, yani burada 
karşımızdaki güç yalnızca İngiltere değil. Uluslararası petrol lobisiyle karşı karşıyayız. Yukarıda 
belirttim, uluslararası petrol lobisi demek, bir bütün olarak Batı emperyalizmi demektir. 

Şöyle bir şey söylesem bilmem ne ölçüde katılırsınız. Eğer biz Musul vilayetini ulus devlet 
sınırları içerisinde tutamadıysak bunun başlıca üç nedeni var: Birincisi, orada petrol var ve 
İngilizler onu bırakmak istemiyor. İkincisi, biz zaten batı cephesinde düşman kuvvetleriyle 
mücadele halindeyiz, bu yüzden Musul’a askeri müdahalede bulunma olanağımız yok. 
Üçüncüsü, bölgede yaşayan unsurlar kendi aralarında problemliler, aşiret yapısını bilen 
İngilizlerin etkili politikası, Kürt aşiretler arasında bir bölünme gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle 
Özdemir Bey’in çabaları da başarılı olamıyor. Bir de her şeyin ötesinde Kuvay-ı Milliye 
güçlerinin tüm bu nedenlerden kaynaklanan ya da ulus devlet kurma düşüncesiyle bağlantılı 
olan bir çekingenliği var diyebilir miyiz? 

Ulus devlet, Kürtleri dışlayan bir proje olarak görülmemeli. O zaman Kürtlerle Türkler arasında bir 
ayrım gözetilmiyor. Aslında şimdi de durum farklı değil. Yani bugün için de belli çevrelerin 
zorlaması dışında bir Türk-Kürt ayrışmasından söz etmek gerçekçi olmaz. Türkler ve Kürtler aynı 
coğrafyayı o denli uzun bir süredir paylaşmaktadırlar ve kültür olarak, tarih olarak öylesine iç içe 
girmişlerdir ki araya bir çizgi çizmek gerçekten çok zorlama olur. 

Mustafa Kemal’in milli devletinde her zaman Kürtlerle Türkler aynı çatı altında tasarlanıyor. 
Martin van Bruinessen’in kitaplarında ve sizin kitabınızda Şeyh Sait isyanının arkasında Azadi 
diye bir örgütün bulunduğundan söz ediliyor. Bu örgütün kurucuları arasında eski Osmanlı 
subayları da var. Hatta bunlardan İhsan Nuri Bey Türk ordusunda garnizon komutanlığı 
yapmış. Şeyh Sait isyanı bakıldığında sanki dinsel bir isyan gibi algılanıyor. Ama arka planında 
Kürt kökenli subayların da içinde yer aldığı bir örgütlenme var. Bu durum isyana milli bir özellik 
kazandırmıyor mu?   

Şeyh Sait isyanında din faktörünün kullanılmasının nedeni o tarihte, o bölgede yaşayan insanlar 
arasında etkili olabilecek ideolojik söylemin din olmasıdır. İsyanın arkasında Azadi diye bir örgütün 
olduğu doğrudur. Bu örgüt, İngilizlerle de ilişki içindedir. Irak'taki İngiliz Yüksek Komiseri Henry 
Dobbs tarafından yönlendirilmektedir. Musul sorununun İngiltere tarafından Milletler Cemiyeti'ne 
götürülüşünün ertesi günü Hakkâri’de Nesturi isyanı patlamıştır. Sözünü ettiğiniz İhsan Nuri orada 
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sahneye çıkar. Şeyh Sait isyanı ise, Milletler Cemiyeti Konseyi'nin görevlendirdiği üç kişilik Musul 
İnceleme Komisyonu'nun Musul vilayetinde incelemeye başlamasından iki gün sonra 13 Şubat 
1925 tarihinde patlak vermiştir. Bütün bunların rastlantı olduğunu düşünmek çok zorlama bir 
yaklaşım olur. Bunlar tamamen Musul sorununun Milletler Cemiyeti Konseyi'nde İngiltere lehine 
çözülmesini sağlayacak taktik adımlardır. İsyanda Kürt milliyetçiliği boyutu var mıdır sorusuna en 
azından Azadi’nin yönetim kademelerinde yer alan bazı kişiler bakımından olumlu yanıt verilebilir. 
Ama bu birkaç kişinin varlığı isyanı milliyetçi bir hareket olarak nitelendirmemize olanak verir mi? 
Bence hayır. Bu çok iddialı bir söylem olur. 

Martin van Bruinessen’ın kitabında okuduğum kadarıyla İhsan Nuri Bey’in bazı iddiaları var. 
Türkler bize verdikleri sözü tutmadılar, coğrafya kitaplarından Kürdistan kaldırıldı, Kürtçe 
yasaklandı gibi şeyler söylüyor. Bruinessen bu bilgileri İngiliz Hava İstihbaratı arşivlerinden 
almış yanlış hatırlamıyorsam.  

Ben bu iddiaları kaynağından görmedim. Ama İhsan Nuri’nin bu iddiaları ileri sürmüş olmasına 
şaşmam. Sonuçta onun İngilizlerle birlikte hareket eden bir insan olduğunu unutmamalıyız. Asıl 
sorun Türkiye’de laik esaslara dayalı merkezi bir devletin kuruluyor olmasıdır. Daha önce Osmanlı 
yapısı içerisinde oldukça başlarına buyruk hareket eden, halifeye karşı da belli bir bağlılıkları olan 
Kürt aşiretleri sağlam bir merkezi otoritenin yönetimi altına girmekten hoşnut olmadılar. Üstelik 
Kürtler arasında dinsel duygunun son derece güçlü olduğunu biliyoruz.  Bugün hâlâ öyledir. 
Türkiye'deki pek çok tarikatın, dinsel cemaatin kökenine bakarsanız, kurucusunun ya da liderinin 
Kürt kökenli olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bu yapılar, laik bir devletin kurulmasından ve onun 
merkezi bir anlayışla örgütlenmesinden çok rahatsız oldular. Bu rahatsızlıklarını şöyle veya böyle 
ifade ediyorlar. İhsan Nuri’nin iddialarını da Şeyh Sait isyanını da bu çerçevede anlamak gerekir.  

Musul sorununun Lozan Antlaşması’nda çözülememesi ile ilgili de pek çok spekülasyon var, 
bunları siz de kitabınızda çok derin bir şekilde açıklıyorsunuz. Lozan Antlaşması bazıları için bir 
hezimet bazıları için bir başarıdır. Siz Musul bağlamında ve genel olarak da Lozan Antlaşması’nı 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Genel olarak söylersek Lozan büyük bir başarıdır. Lozan'da başarılı olan, isteklerini büyük ölçüde 
elde eden iki devlet vardır: Türkiye ve İngiltere. Diğerleri istediklerini alamamışlardır. Oyunu 
yanlış oynamışlar ve kaybetmişlerdir. Sonuç olarak Lozan bir taktik savaşıdır. İyi savaşanlar 
kazançlı çıkmışlardır. Lozan'a giderken Türkiye'nin hesabı, Kurtuluş Savaşı sırasında kendisini 
desteklemiş olan İtalya ve Fransa’nın desteğinin Lozan'da da süreceği varsayımına dayanıyordu. 
Bunlara ek olarak Sovyetler Birliği'nin de desteğiyle İngiltere'nin taleplerine karşı durabilmek bu 
arada belki Musul vilayeti konusunda da birtakım kazanımlar elde edebilmek olanaklı görülüyordu. 
Ama Türk heyeti Lozan’da çok farklı bir tabloyla karşılaşmıştır. O zamana kadar Türkiye'yi 
destekleyen Fransa ve İtalya’nın tamamen İngiltere'nin dümen-suyunda hareket ettikleri 
görülmüştür. Çünkü her ikisi de Türkiye'nin daha fazla kuvvetlenmesini istememektedir. Sonuçta 
Türkiye, İngiltere’ye karşı Fransa ve İtalya’nın desteğine güvenirken, tersine ulusal egemenliği ve 
bağımsızlığıyla ilgili bir takım konularda Fransa ve İtalya ile anlaşmazlığa düşmüştür. Özellikle 
kapitülasyonlar konusunda, azınlık hakları konusunda, borçlar konusunda Fransa ve İtalya’nın 
istekleri Türkiye için kabul edilemez bir nitelik taşımaktaydı. Buna karşılık İngiltere ile iki noktada 
uzlaşmazlık vardı: Musul ve boğazlar sorunu. Aslında boğazlar konusunda Türkiye'nin görüşü ile 
İngiltere'nin istekleri birçok noktada örtüşmekteydi. İngiltere boğazlardan geçişin serbest olmasını 
istiyordu. Bu zaten Misak-ı Milli'nin de hükmüydü. İngiltere, boğazlardan geçişin düzenlenmesini 
Karadeniz'e kıyıdaş devletlerin kararına bırakan Moskova Antlaşması hükmüne karşıydı. Bu hüküm 
aslında Türkiye’nin de işine gelmiyordu. Moskova Antlaşması’nın imzalandığı koşullarda bu 
Sovyetler Birliği’ne istenmeden verilmiş bir ödündü. Bu Türkiye'nin işine gelmiyordu; çünkü bu 
hükmün uygulanması Karadeniz'in bir Sovyet gölü haline dönüşmesi sonucunu doğuracaktı. O 
yüzden Türkiye, bu konuda İngiltere ile uzlaşmakta zorluk çekmedi. Uzlaşmakta zorluk çekilen 
konu Musul'du. Ama diğer konularda, yani borçlar, kapitülasyonlar, azınlıklar gibi konularda 
İngiltere'nin desteğini alabilmek Musul konusunda İngiltere ile uzlaşılabilmesine bağlıydı. 
Türkiye’nin Musul'u almasının mümkün olmadığı zaten görülmüştü. Bunun nedenlerini ve yaşanan 
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süreci konuştuk. Türkiye ile İngiltere’nin Musul’la ilgili olarak da uzlaşmaya varmaları, diğer 
konularda Türkiye’nin istediğini büyük ölçüde almasını sağlamıştır. 

Burada tabii meclis içinde tartışmalar çıkıyor. 

Tabii ama o tartışmalar yapıcı bir muhalefet anlayışını yansıtmıyor. Musul’u, iktidar savaşımında 
bir araç olarak kullanmak istiyorlar. 

Sanırım İsmet Paşa da pek düzgün cevaplar üretemiyor o süreçte değil mi? 

O süreçte düzgün cevap üretmek mümkün değil zaten. Yani Musul'dan vazgeçtik diyemezsiniz. 
Siyaseten böyle bir şey söylenemez.  

Fevzi Çakmak’ın da eleştirileri var. 

Fevzi Çakmak sonuna kadar Musul'un alınması, hatta gerekirse askeri müdahalede bulunularak 
alınması yönünde bir tavır sergiliyor. Ama onun bu yaklaşımı, biraz önce sözünü ettiğim resmin 
bütününü görememesinden kaynaklanıyor. Son aşamada ağırlığını koyup sorunu çözen kişi doğal 
olarak Atatürk'tür. 

Siz kitabınızda da anlatıyorsunuz, Lozan’da Musul sorununun Türkiye ile İngiltere arasında 
karşılıklı görüşmelerle çözülmesi eğer bir anlaşmaya varılamazsa Milletler Cemiyeti’nin 
hakemliğine gidilmesi öngörülüyor. 

Bunlar aslında mizansen. Yani İngiltere'nin amacının sorunu ikili görüşmelerde çözmek olmadığı 
ve Musul’u Milletler Cemiyeti’nin hakemliği'ne taşımak niyetinde olduğu baştan belli. Milletler 
Cemiyeti ise, Türkiye’nin üye dahi olmadığı, İngiltere’nin ise doğrudan etkileyebildiği bir örgüt. 
İngiltere, Milletler Cemiyeti’ndeki ağırlığını kullanarak sorunu kendi yararına çözmeyi tasarlıyor. 
Nitekim sonuçta öyle olmuştur. 

Kitabınızda belirttiğiniz gibi, Lozan Konferansı’nın birinci döneminde İsmet Paşa ile Lord 
Curzon arasındaki mutabakat, Musul sorununun ikili görüşmelerle çözülememesi durumunda 
Milletler Cemiyeti’nin bir tür uzlaştırmama komitesi olarak devreye sokulmasını öngörüyor. 

Evet. Mutabakat metninden bunu anlıyoruz. Yani konferansın birinci döneminde Milletler 
Cemiyeti’ne verilmesi öngörülen görev bu. Hakemlikten söz edilmiyor; ya da bu anlama gelecek bir 
ifade kullanılmıyor. 

Bağlayıcı olmayacak karar yani.. 

Hakemlik değilse tabii ki kararı bağlayıcı olmayacaktır. Nedir o zaman Milletler Cemiyeti'nin rolü? 
İşte uzlaştırma komisyonu gibi bir şeydir. 

Arabuluculuk gibi yani. 

Evet onun gibi bir şey. Ama Lozan görüşmelerinin ikinci döneminde Musul’la ilgili olarak üzerinde 
uzlaşılan ve antlaşmaya giren nihai hüküm, Milletler Cemiyeti’nin rolünü hakemlik düzeyine 
yükseltmiştir. Bu konferansın ikinci döneminde Curzon’un yerine İngiltere temsilcisi olarak 
görüşmelere katılan Rumbold açısından büyük bir diplomatik başarıdır; veya tersinden söylersek 
İsmet Paşa açısından büyük bir başarısızlıktır. 

Ve biz Milletler Cemiyeti kararının bağlayıcı olacağına ilişkin bu değişikliği 1925'e kadar fark 
edemiyoruz. 

İlk ne zaman fark ediyoruz bilmiyorum, ama sonuç olarak o hüküm bu şekliyle bir kere antlaşma 
metnine girmiş oluyor. Bu haliyle Ağustos 1923’te TBMM tarafından da onaylanıyor. 

Bu da herhalde bize diplomasinin ne kadar önemli bir araç olduğunu gösteren çarpıcı bir örnek. 

Kuşkusuz. Ama yine de resmin bütününü görmek gerektiği kuralını hiç gözden kaçırmamalıyız. Bu 
hüküm bu şekliyle antlaşmaya girmesiydi yani Lozan Konferansı’nın ilk dönemindeki mutabakat 
doğrultusunda bir düzenleme yapılsaydı, Milletler Cemiyeti’ne hakemlik yetkisi tanınmasaydı ne 
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değişirdi? Petrol bölgelerinin Türkiye'ye bırakılması, uluslararası petrol lobisi tarafından kabul 
edilmesi asla söz konusu olmayan bir durumdu. Şartlar ne olursa olsun siz askeri müdahale de 
yapsanız, hukuki yoldan bazı kazanımlar da elde etseniz yine de bence sonuç değişmeyecekti. 
Uluslararası ilişkilerde hukuk, hemen her zaman güçlünün çıkarına hizmet eden bir araçtır. İşlevi 
budur. Bu işlevinin dışına çıkarsa, zaten o zaman hukukun yerini doğrudan doğruya güç alır. 

Uluslararası petrol lobisine birtakım imtiyazlar sağlamak koşuluyla bölgenin Türkiye’ye 
entegrasyonu sağlanabilir miydi? 

Bu önerilebilirdi; zaten önerildi de. Ama doğal olarak kabul edilmedi. Çünkü İngiltere zaten 
imtiyazdan daha fazlasını elinde bulunduruyordu. Petrol bölgelerini fiilen kontrolü altında 
tutuyordu. Bir kukla yönetim kurmuştu ve onunla işini götürüyordu. Petrol imtiyazı karşılığında 
Musul’u Türkiye’ye devretmekte hiçbir çıkarı yoktu. 

Ama İngiltere'nin bölgeyi istikrarlı bir şekilde kontrol edebilirliği kuşkuluydu; nitekim 1932'de 
Irak’a bağımsızlığını veriyorlar. Belki 1958'e kadar Irak hükümetini denetliyorlar ama eninde 
sonunda çekilecekleri belli.  Sonuç olarak bir bölge devleti değil İngiltere. 

Musul’u Türkiye'ye vermiş olsalardı, petrolle ilgili olarak Türkiye'ye her istediklerini kabul 
ettirebilirler miydi? İngiltere’nin Irak'a 1932'de kâğıt üzerinde bağımsızlık verdiği ve resmen 
ülkeden çekildiği doğrudur. 1958 darbesinden sonra da Irak üzerindeki etkisi bütünüyle son 
bulmuştur. Ama sonuçta işte bugün görüyorsunuz Irak'ın halini. Yani emperyalizm için oradan 
vazgeçmek diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü orada petrol var, petrolden vazgeçemezler. 
Emperyalizmin can damarıdır, kanıdır petrol. Onu Türkiye'ye vermek, bir anlamda ondan 
vazgeçmek anlamına gelirdi. Gerektiğinde Türkiye'yi oradan çıkartmak çok zor olurdu. Irak'ı 
çıkartırsınız, Saddam'ı gider devirirsiniz, devleti yıkarsınız oraya yerleşirsiniz. Ama karşınızdaki 
Türkiye ise bu iş o kadar kolay olmaz. Petrole sahip olan bir Türkiye’nin üretim ve pazarlama 
konularında Batı ile tam anlamıyla uyumlu bir politika izlediğini varsaysak bile sırf enerji dış-
bağımlılığı azaldığı için daha bağımsız siyasal kararlar alıp uygulayabilen bir Türkiye kimsenin 
işine gelmez.  

Bütün bu tarihsel bakıştan sonra günümüze dönmek istiyorum. Günümüzde Musul vilayeti 
Türkiye için neyi temsil ediyor? Musul Vilayeti ile ilgili neler yapılabilir? Tarihsel sürece hâkim 
bir tarihçi kimliğinizle bu konuda ne düşünüyorsunuz? Musul vilayetinin geleceği ne olacak? 
Musul vilayetinin yeniden doğuşu mümkün mü?  

O zaman da, bugün de Türkiye için Musul vilayetinin önemi esas itibariyle Kürt sorunuyla 
bağlantılıdır. Kürt sorununda, Türkiye'nin özellikle son 25 yılda yaptığı hataların da bir sonucu 
olarak tehlikeli bir aşamaya gelinmiştir. Süreci değerlendirdiğimde ve bu sürece bakarak geleceği 
düşündüğümde, sorunun Türkiye'nin istemediği yönlere gitmesi olasılığını yüksek görüyorum. 
Mevcut parametreler değişmediği takdirde ki buna pek ihtimal vermiyorum işin sonu Türkiye 
açısından arzu edilmeyen bir yere varacaktır. Türkiye'de bunu engelleyebilecek birtakım 
dinamiklerin mevcut olduğunu göremiyorum.  

Musul Vilayeti’nin ve bölgenin tarihsel sosyolojik gerçeklerine göre Türkiye tarafından nasıl bir 
çözüm geliştirilebilir? 

Mevcut siyasi sistemi ve yapılanması içerisinde Türkiye’nin bu konuda herhangi bir çözüm 
geliştirebileceğini düşünmüyorum. 

Eksik olan nedir, çözüm geliştirebilmesi için Türkiye’nin ne yapması gerekir? 

Her devlet, kendi toplumsal yapısından veya içinde yer aldığı uluslararası sistemden kaynaklanan 
sorunlarla karşılaşır. Bu sorunlar şu veya bu şekilde çözülür. Önemli olan, bir devletin karşılaştığı 
sorunlara ulusal çıkarlarına uygun çözümler üretip üretemediği ve bu çözümleri uygulayıp 
uygulayamadığıdır. Ulusal çıkarlara uygun çözümler üretip uygulayabilmenin ön koşulu ise, 
bağımsız olmaktır. Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm yaşamı boyunca üzerine en fazla vurgu yaptığı 
kavram tam bağımsızlık kavramıdır. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tedricen, 1980'den 
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itibaren ise kesin olarak küresel kapitalizmin yörüngesine girmiş, gerçek bağımsızlığını yitirmiş bir 
devlettir. Küresel kapitalizmin yörüngesine girmiş bir devlet, kendisi çözüm üretip uygulayamaz. 
Küresel kapitalizmin dayattığı çözümleri uygular. Kıbrıs sorununda bunu yaşadık; bugün Kürt 
sorununda, patrikhane sorununda yaşıyoruz; yarın Ermeni soykırımı iddiaları konusunda 
yaşayacağız. Sonra, bugün bizim düşünemediğimiz başka sorunlar icat edecekler. Türkiye'nin 
yeniden kendi ulusal çıkarları doğrultusunda politikalar üretebilen bir ülke haline gelmesi gerekir. 
Bunun için de yakın geçmişiyle hesaplaşması zorunludur. Kürt sorununun nasıl çözüleceğini 
görmek için küresel kapitalizmin onu ne şekilde çözmek istediğine bakmak gerekir. Bu da zaten bir 
sır değildir. Türkiye ne şekilde çözümlenmesini istiyor gibi bir soru mantıklı değildir; çünkü uzun 
süredir Türkiye kendi ulusal çıkarlarına göre hareket edebilen bir devlet olmaktan çıkmıştır. 

Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarına uygun bir yapılanma içerisinde olduğu varsayımından 
hareket edersek, Musul sorununun tarihsel perspektif içindeki gelişimini de dikkate alırsak, nasıl 
bir çözüm önerirsiniz? 

O zaman çok farklı parametreler üzerinde konuşuyor olurduk. Amerika'nın bölgeye askeri 
müdahalesi, Irak'ın kuzeyinde bir “Kürdistan” yapılanmasının ortaya çıkması, emperyalizmin 
burada bir köprübaşı tutmuş olması gibi somut gerçekler karşısında Türkiye’nin bugün ve son 25-30 
yılda izlediğinden tamamen farklı politikalar izliyor olması gerekirdi. Ulusal çıkarı temel alan bir 
siyasi yapılanma bütün bunlara izin vermezdi. Eğer ona rağmen, onun kontrol edemediği bazı 
gelişmeler yaşanırsa tepki gösterir, mücadele ederdi. Çözüm, bana göre tektir: Devlet yapılanması 
anlamında, siyasi ve toplumsal yapılanma anlamında Atatürkçülüğü yeniden ve koşulsuz 
uygulamak. 

Ama nereden bakarsak bakalım Türkiye ile Musul Vilayeti arasında özel bir rabıta var değil mi? 

Hiç kuşkusuz. Yukarıda da söyledim, Musul Türkiye'nin beşeri coğrafyasının bir parçasıdır. Çünkü 
orada esas itibariyle Türkler ve Kürtler yaşar. Zaten Lozan'da ve daha sonra Türkiye’nin iddiası bu 
esasa dayanır. Musul vilayeti bizim sınırlarımızın dışında kalsa da, oradaki insanların sorunlarıyla 
ilgilenmeli, onları emperyalizmin istismarına terk etmemeliyiz, etmemeliydik.  

Çok teşekkür ediyorum ve iyi çalışmalar diliyorum hocam. 

Rica ederim, ben de iyi çalışmalar diliyorum. 
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ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi’nin geçen yıl hazırladığı ‘Musul Vilayeti Sorunu’ 
başlıklı raporun yansımaları, Türkiye için alternatif bir proje sunmayı sürdürüyor. Mayıs ayında 
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yayın hayatına başlayan merkezimizin yayın organı ‘www.ekopolitik.org’ adresinde bu raporla 
ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz. Tüm hakları ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi’ne ait olan 
bu raporda gerek uluslararası hukuk, gerekse diplomasi ve gerekse tarihsel perspektif açısından 
kayda değer bir iç disiplin ve tutarlılık bulacağınızı düşünüyoruz. 

Türkiye’nin son 23 yıldır öncelikli sorunu olan PKK ve ABD’nin Irak’ı işgaliyle Türkiye’nin 
birincil dış politika meselesi haline gelen Kuzey Irak tamlamasında tamlanan durumuna dönüşen 
PKK sorunu karşısında Türkiye’nin alternatif politikaları neler olmalıdır? Bu politikaların hayata 
geçirilmesi için Türkiye’nin tarihsel ve uluslararası hukuka dayalı hakları var mıdır? Irak’ın gelecek 
yıllarda gerek içe yönelik ve gerekse dışa yönelik statüsü ne olacaktır? Türkiye Irak’ın olası 
statülerine karşı hazırlıklı mıdır? Kuzey Irak’ın durumu gerek Irak’ın içe yönelik ve gerekse dışa 
yönelik statüleri bağlamında konumu nedir? Bu ve benzeri soruların yanıtlarını ADAM Sosyal 
Bilimler Araştırma Merkezi’nin yoğun ve hassas bir çaba sonucunda hazırlayıp kamuoyuna 
sunduğu “Musul Vilayeti Sorunu” başlıklı raporda bulabilirsiniz. 

”Musul Vilayeti Sorunu” raporunun hazırlanmasının ardından ADAM Sosyal Bilimler Araştırma 
Merkezi’nin yayın organı ‘www.ekopolitik.org’ adresinde yayınlanmasına ek olarak rapor 
vesilesiyle irtibata geçtiğimiz Musul Vilayeti Konseyi’nin Birleşmiş Milletler’deki daimi temsilcisi 
J. Anton Keller ile tanışma ve derinlikli tartışmalar yapma imkanı bulduk. Bu kapsamda J. Anton 
Keller ile yaptığımız röportajların hem İngilizce’sini hem Türkçe’sini web sitemizde bulabilirsiniz. 
 
Yapılan bu röportajlarda Kuzey Irak’la ilgili oldukça ilginç bilgiler veren bir hukukçu ve bir 
diplomat olan Mr. J. Anton Keller’ı bu vesileyle Türkiye’ye davet ettik. Mr. Keller, 27 Ekim 2007 
tarihinde Adam Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi’nin hazırladığı ‘Musul Vilayeti’nin Yeniden 
Doğuşu mu?’ başlıklı panele katılarak kamuoyuna son derece önemli bilgiler vermiştir. 
 
Uluslararası hukukun sınırları içinde Türkiye’nin alternatif Kuzey Irak politikası ne 
olmalıdır? 
 
Gerek medyamızda ve gerekse çeşitli çevrelerdeki tartışmalar sürekli olarak Talabani ve partisi 
KYP ile Barzani ve partisi KDP bağlamında sürüp gidiyor. Bu tartışmalarda genelde PKK 
faaliyetlerinin Talabani ve Barzani tarafından sona erdirilmesi bekleniyor. Acaba PKK konusundaki 
muhtemel çözümlere bu tarz bir monist bakış açısıyla yaklaşmak tek ve geçerli bir yol mudur?  
 
Esasında Kuzey Irak’ı Barzani ve Talabani’nin örgütlerinden daha iyi temsil eden başka bir 
organizasyon daha var. Ancak ülkemiz bu organizasyonun varlığından henüz pek de haberdar 
değildir. Bölgenin sosyolojik yapısında çok önemli yeri olan bu organizasyon, ‘Musul Vilayeti 
Konseyi’dir.  
 
Musul Vilayeti Konseyi, 1992 yılında Kuzey Irak’ta yer alan 65’e yakın aşiret liderinin bir araya 
gelerek oluşturdukları bir konseydir. Organizasyonun Birleşmiş Milletler’de daimi temsilciliğini 
yapan J. Anton Keller, Konsey’in Ankara’da toplandığı yıl olan 1992’de Türkiye’ye gelerek bir 
takım üst düzey görüşmelerde bulunmuştur. Turgut Özal’ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal ile de 
görüşen Keller aynı zamanda Türk askeri istihbarat yetkilileriyle de bir araya gelmiştir. Bu 
görüşmeler neticesinde Musul Vilayeti Konseyi, 1992 yılında, Kuzey Irak’taki yerleşik halkların 
temel insani sorunlarını çözmek üzere ‘Declaration of Self-Determination’ yani, bölge halkının 
‘kendi kaderini tayin etme hakkı’ olduğuna ilişkin bir bildiri yayınladılar.  
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O dönemde Kuzey Irak’ta yer alan birçok değişik parti ve aşiret liderinden oluşan 315 kişilik 
heyetten oluşan Musul Vilayeti Konseyi, 1992 yılından sonra çeşitli dönemlerde yeni 
deklarasyonlar da yayınladı. Konsey bu deklarasyonlarla Musul Vilayeti projesini hayata geçirmek 
için büyük çabalar sarf etti. İlk kuruluşundan beri Türkiye ile yakın ilişkiler geliştirmek isteyen 
konseyin üyeleri arasında Kuzey Irak’ın en etkili aşiretlerinden Sürçi Aşireti de yer alıyor. Sürçi 
Aşireti’nin liderinin ise Barzani ve Barzani’ye bağlı kuvvetler tarafından sürgün edildiği ise başka 
bir gerçektir. Bu nedenle Sürçi Aşireti ile Barzani’nin arasının pek de iyi olmadığı bilinen bir 
durumdur. 
 
Mr. J. Anton Keller  
 
İsviçreli bir hukukçu, diplomat, arabulucu ve Musul Vilayeti Konseyi’nin BM nezdinde daimi 
temsilcisi olan J. Anton Keller, ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Musul 
Vilayeti’nin Yeniden Doğuşu mu?” başlıklı bir panele katılmak üzere 27 Ekim 2007 tarihinde 
Türkiye’ye geldi. 6 Kasım 2007 tarihine kadar ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi’nin 
misafiri olarak Türkiye’de kalan Anton Keller, son derece önemli açılımlara imza atmıştır. 
Türkiye’nin Kuzey Irak ile olan rabıtasına hem hukuksal hem de sosyolojik bağlamda 
çalışmalarıyla katkıda bulunan Anton Keller, Osmanlı Devleti’nin varisçisi olan Türkiye 
Cumhuriyeti için Kuzey Irak’ın aslında Musul Vilayeti olarak değerlendirilmesi gerektiğini 
söylüyor. Anton Keller, Musul Vilayeti’nin Irak’a 1926’da şartlı bir şekilde bağlandığını ve Türk 
devletinin Vilayet üzerinde uluslararası anlaşmalarca sabit meşru yasal haklara sahip olduğunu 
savunuyor. Keller ayrıca Türkiye’nin sadece aktif bir diplomasi ile bile Kuzey Irak topografyasının 
taşlarını yerinden oynatabileceğini iddia ediyor. 1979 yılında ayrıca İran rehine krizinde 
arabuluculuk da yapan Keller, 1. Körfez Savaşı öncesinde Irak ile ABD arasında da arabuluculuk 
yaptı. 
 
Anton Keller ile Türkiye’de Buluşacak Aşiret Reislerine Sabotaj Şüphesi 

Türkiye’de buluşması beklenen dört aşiretin önde gelenleri, sebebi belirsiz nedenlerden dolayı 
Türkiye’ye gelemediler. Aralarında Almanya’da sığınmacı olarak yaşayan Dohuk eski valisi, 
Saddam dönemi eski Tarım Bakanı ve aynı zamanda yazar olan Muhammed Sıddık Mahmut 
(Musul Vilayeti Konseyi Genel Sekreteri), Hollanda’da sığınmacı olarak yaşayan ve Kerkük 
bölgesindeki petrol yataklarında önemli bir paya sahip olan Mamo Seni aşiretinin lideri Müşir Hadi 
Ahmet, Musul Vilayeti’ne ait tapu kayıtlarını elinde tutan ve şu anda Kuzey Irak’ta bulunan Sürçi 
Aşireti’nden Nedim Sürçi, Süleymaniye’de yaşayan ve tapu sicillerinden sorumlu olan Şeyh 
Salah’ın Türkiye’de olması bekleniyordu. Bu dört ismin Türkiye’ye gelememesi şüpheler 
uyandırırken Kuzey Irak’taki sorunlar konusunda çözümden yana olduğunu her fırsatta vurgulayan 
Anton Keller, aşiretlerin önde gelenlerinin Türkiye’ye gelmesini beklediğini ancak bu dört ismin 
iletişim kanallarının sabote edilmesinden dolayı Türkiye’ye gelememesine bir anlam veremediğini 
söyledi. 
 
Kuzey Irak Aşiretlerinin Hakları 

Keller özellikle iki konunun altını çiziyor. Bunlardan birincisi özel mülkiyet haklarının korunması, 
ikincisi ise ‘uluslararası ilgiye mazhar’ olan konuların bir çözüme kavuşturulmaması ve hatta bahsi 
geçen özel mülkiyet haklarının da ‘uluslararası hukuka mazhar’ olmasıdır. 
Uluslararası hukuka göre bir devlet eğer bir başka devletin arazisini ele geçirirse ele geçirilen 

devlete ait olan araziler yeni devlete geçiyor; ancak bu arazilerin kişilere veya vakıflara ait özel 
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mülkiyet hakları korunuyor. Şu anda Kuzey Irak, Musul Vilayeti kapsamında değerlendirildiğinde 
bu hakların tekrar gündeme gelmesi söz konusu oluyor. Keller böylece 1926 yılında Musul’un 
İngiliz Mandası altındaki Irak Krallığı’na bağlanması sürecinde özel mülkiyet ve azınlık haklarının 
korunmuş olması gerektiğini vurguluyor. Konuyu teknik olarak değerlendiren Keller, özel mülkiyet 
ve azınlık haklarının ‘uluslararası ilgiye mazhar’ olduğunu ve Musul Vilayeti'nin bu şartlar altında 
Irak Krallığı’na bırakıldığını söylüyor. Ayrıca 1932 yılında bağımsızlığını kazanan Irak Krallığı da 
uluslararası ilgiye mazhar zorunlulukların (obligations of international concern) korunduğunu 
beyan ediyor. Bu teknik yaklaşımla Irak Krallığı’nın Kuzey Irak’ta yer alan petrol yataklarını özel 

mülkiyet alanından çıkarıp millileştirmesi, uluslararası hukuka göre ‘mutlak butlanla sakat’ oluyor.  
 
Kürt, Türkmen, Asurî, Yezidi ve diğer azınlık haklarının da ‘uluslararası ilgiye mazhar’ kapsamı 
dahilinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Keller, kuruluşunda Irak Krallığı’nın ve 
sonrasındaki Irak yönetimlerinin mutlak manada saygı duyması gereken bir konu olduğunu 
söylüyor. Bu azınlık hakları Türkiye’nin Lozan Antlaşması’yla birlikte Türkiye sınırları içinde 
yaşayan Rumlar, Ermeniler, Yahudilere vs. verilen haklar ile karşılaştırılabilir. Nasıl ki Türkiye 
sınırları içerisinde yaşayan azınlıklarının her türlü hakkına müdahale edemez ve örneğin Fener Rum 
Patrikhanesi’ni kamulaştırmazsa Irak sınırları içerisinde yaşayan Türkmenler, Asurîler, Kürtler ve 
diğer azınlık haklarına da müdahale edemez ve örneğin Kerkük petrol yataklarını kamulaştıramaz. 
Bu yönde yapılan tüm yasama ve yürütme eylemlerinin uluslararası hukuk nezdinde geçersiz 
olduğu açıktır. Yani Türkiye, Lozan Antlaşması’nın ilkelerine aykırı bir anayasa yapamayacağı gibi 
Irak da kendi kurucu anayasasında uluslararası hukuka aykırı davranamaz. 
 
Türkiye Bu Tartışmaya Hazır mı? 

Böylece Irak devleti, Musul Vilayeti üzerinde Basra ve Bağdat vilayetleri üzerinde sahip olduğu 
gibi tam hükümranlık hakkına sahip değildir. Irak devleti, Musul Vilayeti üzerinde uluslararası 
hukukun sınırladığı nispi bir hükümdarlık çerçevesine sahiptir. Son olarak Keller, yukarıda 
vurguladığı ‘özel mülkiyet azınlık hakları’nın ‘uluslararası ilgiye mazhar’ koşullarından dolayı 
1932 yılında sınırları belirlenen Musul Vilayeti’nin statüsünün tam olarak netlik kazanmadığını ve 
bu nedenle Musul’un tekrar Türkiye’ye bağlanması ya da bölgenin ‘self-determination’ yoluyla 
geleceğinin belirlenmesi ihtimalinin yeniden tartışmaya açılması gerektiğini savunuyor. 
 
1946 Anlaşması ve Sınır Ötesi Harekat 

Türkiye ile Irak arasında 1946’da imzalanan dostluk ve sınır anlaşmasına göre her iki ülke, sınırları 
içerisinde bulunan 75 km’lik bir bölgede komşu ülke asayişi sağlayamıyorsa saldırılara maruz kalan 
ülkenin sıcak takip hakkını kabul etmektedir. Dolayısıyla Irak, son PKK saldırılarının da gösterdiği 
gibi ve Irak Dışişleri Bakanlığı’nın (11 Ekim 2007 tarihli Washington Post’ta “Worried Iraqi 

Officials Urge Calm as Turkish-Kurdish Conflict Escalates” başlığıyla yer alan haberde yer alan) 
raporda da açıkça kabul ettiği gibi kendi egemenlik alanı içerisinde olup Türkiye sınırına komşu 
olan topraklarda asayişi sağlayamamaktadır. PKK kontrolünde olduğu açık olan buraların 75 km’lik 
bölge içerisinde olduğu ve Türkiye’nin sıcak takip hakkının varlığı sabittir. Eğer Irak Hükümeti 
1946 Sınır Anlaşması ve diğer uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine uygun hareket 
edemiyorsa bu durumda sınır ihlallerinin engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınması için uygun 
yolların araştırılmasına ihtiyaç vardır. 
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Irak’ta gerilimin artması ve ülkenin istikrarını koruyabileceğine ilişkin şüphe bulutlarının 
uluslararası camiada ortaya çıkması, ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi’nde de Irak ve 
Ortadoğu’ya olan ilgiyi artırmıştı. Bu ilgi doğrultusunda 2007 başlarında genel koordinatörümüz A. 
Tarık Çelenk, Türkiye’nin “Musul” üzerinde hakları olup olmadığına ilişkin bir araştırma yapmam 
konusundaki ilgi ve isteğini iletti. Kendisi birtakım anlaşma metinlerini de araştırmaya başlangıç 
babından bana aktardı. 
 
Bunun üzerine başladığım araştırma sürecinde pek çok ilginç nokta ile karşılaştım. Ancak tüm bu 
noktaların içinde belki de en kritik duruma, Martin Von Bruinessen’in Institute for European 
Studies için hazırladığı Kurdish Challenges31 isimli bir çalışmada karşılaştım. Hollandalı yazar 
çalışmada Musul Dosyasının Yeniden Açılması (Re-opening the Mosul File) başlığı altında 
Musul Vilayeti Konseyi (MVK) isimli bir örgütlenmeden bahsediyor ve yapılanmanın 1992 gibi 
çok erken bir tarihte Körfez Savaşını müteakip ortaya çıktığını ifade ediyordu.32 Bruinessen söz 
konusu örgütlenmenin Talabani ve Barzani dışında üçüncü bir yapılanmayı temsil ettiğinden 
bahsediyor ve Barzani taraftarları ile Konsey’in önemli güç odaklarından biri olan Sürçi aşireti 
arasında ciddi birtakım çatışmaların yaşandığını ve Sürçi aşiretinin önde gelenlerinden birinin de bu 
süreçte öldürüldüğünü ifade ediyordu.33 
 
Bruinessen, MVK’nın İsviçreli bir hukuk firması tarafından temsil edildiğini söyleyerek 
www.solami.com isimli bir web sitesi adresi veriyordu. Söz konusu sitede Musul Vilayeti’nin hangi 
hukuksal statü ile İngiliz mandası altındaki Irak’a bırakıldığına dair çok geniş malumatlar 
verilmekte ve konuya ilişkin belgeler sunulmaktaydı. Bunlar arasında 1926 yılındaki Ankara 
Anlaşması’na temel olan Cemiyet-i Akvam’ın Araştırma Komisyonu raporu da yer almaktaydı. 
Bizzat rapor Irak’ın bağımsızlığını kazanmasını müteakip gelecekte istikrarsızlaşması halinde 
Musul Vilayeti’nin Türkiye’ye bağlanmasının doğru olacağını ifade etmektedir.34 Tüm bunları diğer 
hukuksal çerçeve eşliğinde incelediğimde Türkiye’nin Musul Vilayeti’ni İngiliz mandası altındaki 
Irak Krallığı’na şartlı bir şekilde bıraktığını fark ettim. Dahası bizzat İngiliz hukuk profesörlerinin 
bile Musul Vilayeti’ni Türkiye’ye bırakma taraftarı görüşleri serdeden makaleler yazdığını da tespit 
ettim.35 “Türkiye kendi haklarından vazgeçmediği sürece tartışmalı bölgede (Musul Vilayeti) 
kendi kanuni egemenliğine sahip olmayı sürdürdüğünde kuşku yoktur. Irak bu bölgede hiçbir 
kanuni hakka ve fetih hakkına sahip değildir. Irak devleti çatışmaların nihayetinde var 
olmayan bir tüzel kişilikti. Irak (Lord Larmoor’un Cenova’da 1924’de söylediği gibi) gerçekte 
var olduğu haliyle ancak ülkenin tartışmasız bölümünde hüküm sürebilir.”36 
 
Cemiyet-i Akvam Araştırma Komisyonu raporu Lord Larmoor’un da görüşüne atıf yaparak Irak’ın 
Musul Vilayeti üzerinde nispi bir egemenlik hakkına sahip olduğunu kabul etmekte krallığın ancak 
Basra ve Bağdat vilayetleri üzerinde tam ve mutlak bir egemenlik hakkına sahip olduğunu açıkça 
ifade etmektedir. Bu konu BM’in Nisan 1992 yılındaki bir iç memorandumunda da teyit 
edilmektedir.37 Dolayısıyla İngiliz mandası altındaki Irak Krallığı 1926 yılı itibariyle şartlı bir 
şekilde tartışmalı bir bölge olan Musul Vilayeti üzerinde nispi bir egemenlik hakkına sahiptir. 
Krallık, obligations of international concern (uluslararası ilgiye mazhar zorunluluklar) yani özel 
mülkiyet hakları ve azınlık haklarına saygı duymalı ve bölgenin kısmi bir özerkliğe sahip olduğunu 
da her zaman göz önünde bulundurmalıdır. Krallık, 1932 yılında Cemiyet-i Akvam’ın huzurunda 
                                                 
31 Martin van Bruinessen, Walter Posch (ed.), Looking into Iraq [Chaillot paper no. 79]. Paris: Institute for Security 
Studies, European Union, 2005, ss.45-72.  
32 A.g.e., s.18-19. 
33 A.g.e., s. 25. 
34 www.solami.com/a33c.htm, s.12. 
35 Professor Berriedale Keith, D.C.I, The League of Nations and Mosul, Journal of Comparative Legislation and 
International Law, 3rd Ser., Vol. 8, No.1(1926), ss.44.   
36 www.solami.com/a31.htm, s.7. 
37 www.solami.com/a3a.htm, s.18. 
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bağımsızlığını kazandığında bu haklara saygı göstereceğini Bağımsızlık Deklarasyonu’nda da açık 
bir şekilde kabul etmiştir.38 
 
Ancak Irak devletinin özellikle Musul Vilayeti üzerinde söz konusu statüye uygun bir şekilde 
hareket ettiği söylenemez. Bu bağlamda Türkiye’nin Musul Vilayeti yani Kuzey Irak üzerinde 
haklarını gündeme getirmesi ve uluslararası arenada tartışmaya açması bakımından uygun bir 
hukuksal ve tarihsel temelin olduğu ortadadır. Yukarıdaki çerçeve hazırladığım Musul Vilayeti 

Sorunu raporunun hukuksal temelini oluşturdu.39 Konunun hukuksal çerçevesine ilişkin 
araştırmalarımız ise devam etmektedir. 
 
Tabi bu noktada olayın yalnızca hukuksal boyutu ile ele alınmasının yetersiz olduğu ifade 
edilmelidir. Raporda da bu konu mümkün oldukça açık bir şekilde ifade edildi: “Bu noktada 
sorunun ayrıntılarına girmeden önce not edilmesi gereken önemli nokta Türk devleti ile Musul 
Vilayeti arasında bir ilişkinin kurulmasını sağlayacak rabıta noktasının Cemiyet-i Akvam’ın Musul 
statüsünü belirlerken ortaya koyduğu hukuksal düzen olmadığının belirtilmesidir. Bir coğrafyanın 
kimyası (Kuzey Irak) ile o coğrafyanın siyasi statüsü ile yakından ilgilenen bir dış güç (T.C) 
arasındaki ilişki ilk emirde hukuksal bir bağlantı değil sosyolojik bir bağlantıdır. İki farklı taraf 
kendi aralarındaki ilişkinin kimyasında sosyolojik bir derinlik görüyorsa bu durumda 
münasebetlerini hukuksal bir zemine dökmeye yönelebilirler. Bir kadın ile erkeğin ilişkilerini 
evlilik akdi ile hukuksallaştırmaları gibi siyasi güçler de münasebetlerinin derinliğine taalluk eden 
bir yasal çerçeve kurgulayabilirler. Eğer Musul Vilayeti’ni temsil eden unsurlar Türk milleti ve 
devleti ile böylesi sosyolojik bir derinliğin olmadığını düşünüyorlarsa bu durumda var olan tüm 
hukuksal statü tek başına bir anlam ifade etmeyecektir. Bu yüzden en başta sorduğumuz iki sorudan 
ikincisine verilecek cevap bu noktada kritik bir durum arz etmektedir:  Kuzey Irak için Türk 
devletinin müdahalesini haklı kılacak meşru bir Kürt-Türk sosyolojik zemini var mıdır?”40 
 
Yukarıda belirtildiği gibi böyle bir sosyolojik zeminin varlığı kritiktir. Bu noktada araştırmanın ilk 
başında zikredilen Musul Vilayeti Konseyi raportörün dikkatini çekmektedir. Konsey, Kuzey 
Irak’ta üçüncü bir gücü temsil etmekte ve çok daha geniş bir temsil yeteneğine ve yelpazesine 
sahip olduğunu göstermektedir. Konsey parti örgütlenmesine de sahiptir. Dahası Konsey’in altına 
imza koyduğu metinler hukuksal bir temele ve prensiplere dayanmaktadır. Kuzey Irak coğrafyasının 
kaypak politik zemini ve çatışma dolu ilişkileri göz önüne alınırsa bu durum umut verici bir 
perspektif sunmaktadır. Her şeyin ötesinde MVK Türkiye’yi bölgesel sorunların çözümü için kendi 
arabuluculuklarına başvurmaya davet etmektedir.41 Bu noktada Konsey ile ilgili birkaç önemli 
ayrıntının hatırlatılmasında fayda vardır:  
 

1. Konsey Musul Vilayeti isimli bir soruna atıf yapmaktadır. Söz konusu konsept, Osmanlı 
geçmişini hatırlatan ve Türk devletinin kültürel, tarihsel, hukuksal ve siyasal geçmişi ile 
doğrudan bağlantılı olduğu bir kavramsal çerçeveye atıf yapmaktadır. Kavram, Kuzey 

Irak’ın coğrafi tanımlamasının ötesinde Türk devletini ve Türk milletini ilgilendiren 
sosyolojik bir hakikate dikkat çekmektedir. Bu yüzden organizasyon kendini Musul Vilayeti 
Konseyi olarak adlandırmaktadır. 

2. Musul Vilayeti Konseyi, Self-Determinasyon Deklarasyonu’nu 15 Mayıs 1992 tarihinde 

Ankara’da ilan etmiştir. Böylesi önemli bir deklarasyonun 63 aşiret liderinin imzası ile 
Türkiye’nin başkentinde ilan edilişi dikkate şayandır. 

3. Musul Vilayeti Konseyi, yapılacak bir referandum sonrası self-determinasyon ya da İran’a, 
Irak’a ve Suriye’ye veya Türkiye’ye bağlanmak ihtimallerinden bahsetmektedir. Ancak 
Konsey, Musul Vilayeti’nin Türkiye ile İngiltere arasında bir ihtilaf nedeni olup Cemiyet-i 

                                                 
38 www.solami.com/a3a.htm, s.2-7. 
39 Musul Vilayeti Sorunu, Murat Sofuoğlu, www.ekopolitik.org/public/file.aspx?id=645. 
40 www.ekopolitik.org/images/cust_files/070525144707.pdf, s.5. 
41 www.solami.com/a31.htm, s.3 ve s.7. 
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Akvam kararı ile İngiliz mandası altındaki Irak’a şartlı bir şekilde bırakıldığının bilincinde 
ve Musul Vilayeti halkının da rızası halinde vilayetin tekrar Türkiye’ye bağlanabileceğini 
ifade etmektedir.42 

4. Konsey’in ana gövdesini oluşturan aşiretlerden Sürçi aşireti ve diğer aşiretler Türkiye ile 
sıcak ve yakın ilişkiler içindedir. 

 
Yukarıdaki hukuksal ve sosyolojik temeller çerçevesinde Musul Vilayeti Sorunu Murat Sofuoğlu 
tarafından Şeyh Sait İsyanı’nın 82. yıldönümünde 13 Şubat 2007 yılında tamamlandı. Bazı diğer 
ayrıntılar rapora süreçte eklendi ve raporun daha da genişletilmesinde fayda mülahaza edilmektedir. 
 

Anton Keller’ın Türkiye Ziyareti 
 
Raporu hazırlamayı müteakip Kuzey Irak üzerindeki çalışmalarımızı, fikir alışverişimizi ve 
istişarelerimizi sürdürdük. Araştırma merkezimiz, genel yapılanmasının bir açılımı olmak üzere 
2007 Mayıs ayında, adresi www.ekopolitik.org olan web sitesini hayata geçirdi. Sitenin yayına 
başlaması ile ADAM bünyesinde yapılan dünya basınına ilişkin tercüme faaliyetleri, projeler ve 
diğer faaliyetler de kamuoyunun bilgi ve istifadesine sunuldu. Bu bağlamda Kuzey Irak üzerine 
hazırlanan Musul Vilayeti Sorunu Raporu da web sitemizde yayınlanmaya başladı. 
 
Söz konusu çerçevede genel koordinatörümüz A. Tarık Çelenk, Musul Vilayeti Konseyi’nin 
BM’deki daimi temsilcisi ve danışmanı olan J. Anton Keller ile bir röportaj yapmamı istedi. 
Ekopolitik (Murat Sofuoğlu) olarak Anton Keller ile iletişim kurduk ve kendisine talebimizi ilettik. 
Mr. Keller röportaj isteğimizi kabul etti ve kendisiyle üç saati aşkın bir röportaj yaptık. Son derece 
ilginç ayrıntıların ortaya çıktığı röportajın İngilizce ve Türkçe versiyonları 2007 Temmuz ortasında 
sitemizde Musul Vilayeti’nin Yeniden Doğuşu mu? başlığı ile yayınlanmaya başladı.43 Röportajı 
müteakip Mr. Keller ile karşılıklı fikir alışverişimiz devam etti. Karşılıklı ilişkilerin olgunlaşması 
perspektifinde 2-3 Kasım 2007 tarihleri arasında İstanbul’da Irak Konferansı olacağını da 
düşünerek kendisini araştırma merkezimizde Musul Vilayeti’nin Yeniden Doğuşu  Mümkün mü? 
başlıklı bir seminer vermek için Türkiye’ye davet ettik. Kendisi bizleri kırmayarak İstanbul’a 27 
Ekim tarihinde gelmeyi kabul etti. Aynı günün akşamı Mr. Keller, ADAM’da Musul Vilayeti’nin 
Yeniden Doğuşu  Mümkün mü? başlıklı seminere konuşmacı olarak katıldı. Seminere 
Türkiye’nin pek çok seçkin sivil ve askeri şahsiyeti de iştirak etti. 6 Kasım’a kadar Türkiye’de 
kalan Mr. Keller İstanbul ve Ankara’da pek çok temasta bulundu. Bu temasların yanında Mr. Keller 
medya organlarına Musul Vilayeti ve Musul Vilayeti Konseyi üzerine geniş açıklamalarda bulundu. 
 
Mr. Keller uluslararası bir hukukçu ve arabulucu karakteriyle Türkiye’nin Musul Vilayeti ile bir 
hukuksal rabıtasının olduğunu ifade etmekte ve temsil ettiği Konsey’in de Türkiye ile iyi ilişkiler 
kurmak istediğini belirtmektedir. Konsey’in Türkiye’ye bağlanmak gibi bir yaklaşımı kesin olarak 
ifade etmediğini ancak mevcut sürecin sonunda Musul Vilayeti halkının Konsey aracığıyla böyle 
bir karara ulaşırsa bunun da seçeneklerden biri olarak mümkün olduğunu ifade etmektedir. Bu 
bağlamda Mr. Keller, Konsey’in Türkiye tarafından tanınmasını ve desteklenmesini istemektedir. 
Mr. Keller’in bu konudaki görüşleri ve ADAM’da verdiği seminer www.ekopolitik.org’da 
derlenerek yayınlandı. Derlemede Türkiye’ye gelmesi planlanan bazı Konsey üyeleri ve aşiret 
liderlerine sabotaj yapıldığı şüphesi de izhar edildi. Yapılan kimi görüşmeler bu ihtimali 
güçlendirmektedir. Türkiye’ye gelmesi planlanan Müşir Ahmed (Hollanda), Muhammed Sıddık 
Mahmud (Almanya), Necm Sürçi (Erbil) ve Şeyh Salar (Süleymaniye) farklı gerekçeler nedeniyle 
Türkiye’ye gelemediler. Konsey’in söz konusu liderleri, Türkiye’ye ilişkin iyi niyet dileklerini Mr. 
Keller aracığıyla ilettiler. 
 
                                                 
42 www.solami.com/a31.htm, ss.5-8. 
43 www.ekopolitik.org/public/news.aspx?id=911&pid=905. 
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1946 Türkiye-Irak Sınır Anlaşması ve Sınır Ötesi Harekat 
 

         Mr. Keller Türkiye ziyaretinde sınır ötesi harekat bağlamında büyük öneme sahip bir başka 
anlaşmaya da dikkat çekti. Bu anlaşma 1946 yılında Türkiye ile Irak arasında imzalanan dostluk, 
komşuluk ve sınır anlaşmasıdır. Bu anlaşmanın 6. protokol 1-13 maddeleri arasında 75 km’lik alan 
içinde bir asayişsizlik ve eşkıya faaliyeti olması halinde ülkelerin nasıl hareket edebileceği 
düzenlenmektedir.44 Bunun dışında uluslararası hukukta gelişmiş olan teamüller de söz konusu 
soruna ışık tutan elementlere sahiptir: “Uluslararası hukuka göre ‘Uluslararası düzeyde tanınmış 
sınırların dışında sıcak takip hakkı’ sadece söz konusu topraklardan sorumlu hükümetle uzlaşma 
sonunda gerçekleşebilir.” Konuya ilişkin uzmanların verdiği resmi beyanlar bu duruma açıklık 
getirmektedir. Şengen Sözleşmesi’ne bağlı ülkeler arasındaki durum da aynı doğrultuda olmak 
zorundadır. ABD kanadında, belki de Türkiye’ye komşu Irak, İran, Suriye’nin her üçünde 
gerçekleşmesi beklenen gelişmelere bakış açısını yansıtan Dış İlişkiler Konseyi, (Council On 
Foreign Relations) dikkate alınması gereken bir tavsiye mektubu yayınlamış bulunuyor. Yine bir 
başka örnek olarak, şu an yürürlükten kaldırılmış olan 23 Şubat 1882 tarihli İsveç-Fransa Sınır 

Anlaşması verilebilir. Bu anlaşma açıkça 10 km’lik bir alanda sınır ötesi sıcak takip yapabilme 
hakkını sağlıyordu. Anlaşmanın 9. maddesi uyarınca yetkililer, kendilerinin gözetimine emanet 
edilen topraklardaki hukuka aykırı herhangi bir suçla karşılaşılması halinde “hareket halindeki 

unsurları sınırın karşı tarafında dahi olsa ele geçirmek amacıyla komşu ülkenin toprakları 

üzerinde, konuşlandıkları bölgeye kadar takip yapabilecektir.”45
 

 

Sonuç olarak 1946 Sınır Anlaşması’na göre Türkiye, anlaşmadaki şartlar ortaya çıktığı takdirde 75 
km’lik derinlikte sınır ötesi harekat yapabilme pozisyonuna sahiptir. Anlaşmanın 6. protokolü 75 
km’lik derinlikte özellikle toprakları komşu ülkeye ataklar için kullanılan ülkenin söz konusu alan 
içinde kontrolü sağlayamadığını açıkça deklare etmesi halinde saldırıya maruz kalan ülkenin “sıcak 
takip” yapma hakkı konusunda “zımni bir anlaşma” (tacit agreement) olduğunu düzenlemektedir. 
The Washington Post gazetesi 11 Ekim 2007 tarihinde Irak Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Labeed M. 
Abbawi’nin bu konuda yaptığı bir açıklamaya yer vermektedir.46 Raportör önce PKK’nın Irak-
Türkiye sınırındaki dağlarda neredeyse tama yakın bir otoriteye sahip olduğunu PKK militanlarının 
anayollar üzerinde kontrol noktalarına bile sahip olduklarını ve söz konusu bölgede -gazete bu 
bölgeyi PKK bölgesi olarak tanımlıyor- tam bir hareket özgürlüğüne sahip olduğunu ifade ediyor. 
Abbawi de bu bağlamda açıkça “Biz gerçekten söz konusu unsurların bazılarının -PKK unsurları- 

Irak’tan Türkiye’ye geçmesini durduramıyoruz” diyor. Söz konusu açıklama Irak hükümetinin üst 
düzey bir yetkilisinden gelmekte ve yetkili 75 km’lik derinlikte kontrolü sağlayamadığını kabul 
etmektedir. Görüldüğü üzere 1946 sınır anlaşmasının imzacısı olan devletlerden biri olan Irak’ın üst 
düzey bir yetkilisi 75 km’lik derinlikte kontrolü sağlayamadığını ifade etmekle Türkiye’nin 
uluslararası hukuktan ve 1946 Sınır Anlaşması’ndan doğan sıcak takip hakkını kullanması 
bakımından ifade edilen “zımni anlaşma”nın gerçekleştiğini doğrulamaktadır.  
 
                                                 
44 Nations Unies-Recueil des Traites, No. 580, s.313-323. 
45 Anton Keller, http://www.solami.com/hotpursuit.htm#issues, “In international law, the right to "hot pursuit across 

internationally recognized borders" can and does exist only in agreement with the government responsible for the 
territory in question. The occasional public statements on this issue by the Pakistani authorities illustrate this situation. 
The relations among the member states of the Schengen Agreements are seen to evolve in the same direction. On the US 
side - perhaps with an eye for impending developments involving all three of Turkey's neighboring territories, Iraq, Iran 
and Syria, the Council on Foreign Relations has recently published a noteworthy introduction. And a further case in 
point is the - now replaced - Swiss-French Border Convention of 23 February 1882 (.../1882.htm#hotpursuit). This 
convention explicitly provided for the right to hot pursuit across the border within a 10 km zone. For in its article 9, it 
specified that officials (forest guards) who, in the area entrusted to their surveillance, have come across a crime or 
offence against the law, "may pursue the removed objects even on the other side of the border, on the territory of the 

neighboring state, to where the objects were deposited, and to operate their seizure." 
46 Joshua Partlow, “Worried Iraqi Offials Urge Calm as Turkish-Kurdish Conflict Escalates,” The Washington Post, 11 
Ekim 2007. 
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Irak devleti 1946 anlaşması ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uygun olarak 75 
km’lik alan içindeki bölgede PKK’yı silahtan arındırmalı ve etkisiz hale getirmelidir. Bunu 
gerçekleştiremiyorsa PKK liderlerini Türkiye’ye iade etmelidir. Eğer bunu da gerçekleştiremiyorsa 
bu durumda Irak hükümeti PKK’nın Türkiye’ye verdiği zararları tazmin etmelidir. Irak hükümeti 
söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa bu durumda sınır ihlallerinin engellenmesi için 

gerekli tedbirlerin alınmasının gerçekleştirilmesi için münasip yolların araştırılmasına ihtiyaç 

vardır. Bu konuda Mr. Keller’ın ekopolitik desteği ile hazırladığı Memorandum of Understanding 

metni talep olursa ilgililerin dikkatine takdim edilmeye hazır halde mevcuttur. 
 
 

Sonuç 
 
ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi çatısı altında yapılan ve bir kısmı www.ekopolitik.org 
adresinde yayınlanan çalışmaların ve özellikle bu değerlendirme raporuna konu olan Kuzey Irak 
çalışmalarının ülkemize, milletimize ve bölgeye açılım getiren çözümler sunması çalışmaları 
yürütenlerin temel amacı ve motivasyonudur. Türk milletinin bölünmez birlik ve beraberliğini 
sürdürme kararlılığına mütevazı katkılarını devam ettirmek isteyen araştırma merkezimiz, kendi 
tarih ve coğrafyasına karşı sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecektir. 
 
                         
                                                                                                                      
 
 
  
                                                                                                                       Murat Sofuoğlu 
                                                                                                                 İstanbul - 14 Kasım 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Türkiye Kuzey Irak’ın Neresinde? 
Murat Sofuoğlu 
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10.10.2008 
 
Aktütün Karakolu’na yapılan saldırı ve verdiğimiz 17 kayıp sonrası yeniden Türk kamuoyu ve 
siyaseti geniş dalgalanmalara sahne oldu. Siyasi arenada iktidar teröristlerin en ağır bir şekilde 
cezalandırılacağını ve kayıplarımızın kanlarının yerde kalmayacağını seslendirirken muhalefet 
iktidarı ‘terör belası’ konusunda ihmalkar olmakla ve Barzani-Talabani ikilisine gerekli sert 
mesajları iletmemekle suçladı.  
 
Kamuoyunda ise Dağlıca baskını’ndan yeterince ders almadığımız, karakollarımızın ve sınır 
güvenliğimizin yeterli teknolojik araçlardan yoksun olduğuna dönük vurgular yapıldı. Diğer yandan 
Kuzey Irak’taki Kürt Yönetimi’nin üstüne düşeni yapmadığı ifade edildi ve Barzani ve Talabani’nin 
PKK’nın arkasında olduğu ve örgüte gizli destek verdiği söylendi. Tabi ki Amerikalıların PKK’ya 
göz yumduğu ve hatta saldırıları gizliden bildiği ama meşhur istihbarat işbirliğinde üstüne düşeni 
yapmadığı da dillendirildi.  
 
Kuşkusuz bu söylenenlerin kimi gerçekliklere sahip olduğunu tartışmak yersiz. Ancak yukarıda 
sıralananların bazıları çatışma kültürünün ürünü iken diğerlerinin de malumun ifadesinin ötesine 
pek geçtiği söylenemez. Bütün bu problemlere karşın kamuoyunda aylar öncesinde ekopolitik’in 
gündeme getirmeye çalıştığı uluslar arası hukuk temelli, diplomasiye vurgu yapan ve 1946 Türkiye-
Irak Sınır Anlaşması hükümlerini uygulamaya geçirecek bir düşünce çevriminin oluştuğunu 
görmenin umut verici olduğunu söylemek gerekir.  
 
PKK sorununun ne hamasetle ne de varolan Kuzey Irak Kürt Yönetimi’nin düz suçlanması ile 
çözülmesi mümkün gözükmüyor. Türkiye PKK sorununu ancak Kuzey Irak’a ilişkin geliştireceği 
bir modelle çözme şansına sahip olabilir. Bu konuda şu ana kadar Kuzey Irak’a sayısız askeri 
müdahale yapmanın ve Barzani-Talabani ikilisinin ve partileri KDP ve KYB peşmergelerinin 
PKK’ya karşı desteklenmesi ötesinde Türk siyasi sisteminin nasıl bir Kuzey Irak modeli geliştirdiği 
zihnimizde soru işaretleri oluşturuyor.  
 
Son Aktütün saldırısını müteakip Türk siyasetinde tampon bölge tartışmaları yükselirken hükümet 
Irak devletine uluslar arası hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini 
hatırlatıyor. Kuzey Irak’a yapılacak bir askeri harekat için tezkere çıkarılması Meclisin gündeminde 
en başta yerini adı ve kısa zamanda da Meclis’ten geçti.  
 
Bu noktada Ekopolitik-ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi bünyesinde üretimi süren Musul 
Vilayeti Projesi bağlamında (ilgili metinler ve çalışmalara www.ekopolitik.org  ’dan ulaşılabilir) 
1946 sınır anlaşması bağlamında Türkiye’nin kendi topraklarına yönelik Irak’tan gelecek saldırılara 
ve tacizlere karşılık sıcak takip yapma hakkının olduğunu belirttiğimizi hatırlatalım. (Bkz. 
Türkiye’nin Kuzey Irak Politikası’na Alternatif Yaklaşım) Ekopolitik uzmanları ve Musul Vilayeti 
Konseyi’ni uluslar arası arenada temsil eden Anton Keller 1946 sınır anlaşması bağlamında 75 
km’lik hat bağlamında Türkiye’nin müdahale imkânlarını Türk medyası önünde defaaten 
tartışmışlardı. Bu manada Irak devletinin 1946 sınır anlaşmasından doğan yükümlülüklerine uygun 
hareket etmek mecburiyetinde olduğunu kesin bir dille belirtilmeye ihtiyacı olduğunu söyleyelim. 
İlgili anlaşmanın bazı maddelerini okuyucunun ilgisine aşağıda sunuyoruz:  
 
 
 
 
 
1946 Türkiye-Irak Sınır Anlaşması  
 
29 Mart 1946  
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Protokol No: 6  
 
Madde 1  
 
Anlaşma tarafları mezkur protokol kuralları dahilinde sınır ilişkilerinin harmonisini bozma 
doğasına sahip her iki ülke sınırlarının 75 km derinliğindeki bir bölgede oluşacak herhangi 
bir tartışma veya olayı çözüme kavuşturmak için düzenlemelere gitme konusunda uzlaştılar.  
 
Madde 11  
 
Anlaşma taraflarına karşılıklı olarak sınır bölgesinin taraflardan birinin ülkesel bütünlüğüne 
ya da güvenliğine karşı bireyler veya gruplar tarafından gerçekleştirilecek hareketler için 
kullanılmasını engellemeye dönük kendi ülkesi dahilinde uygun tedbirleri alması 
bırakılmalıdır.  
 
Madde 12  
 
Anlaşma tarafları taraflardan birinin güvenliği ya da rejimine karşı sınır bölgesini ihlal 
edecek şekilde bir ya da birden fazla kişi tarafından yapılan hazırlıkları öğrendiklerinde 
yetkin hudut otoriteleri derhal birbirlerini bilgilendirmeli ve konuyla alakalı tüm bilgiyi 
birbirlerine iletmelidir.  
 
Taraflar kendi ülkelerinde işlenmiş her türlü eşkiyalık eylemleri - ki bu eylemlerin failleri 
diğer ülkenin toprakları içinde kendilerine barınak arayabilir- ile ilgili olarak birbirlerini 
bilgilendirmelidir.  
 
Her iki ülkenin yetkilileri yukarıda ifade edilen türde eylemleri ve sözkonusu eylemlerin 
faillerinin sınırı geçmelerini engellemek için uygun tedbirleri almalıdır. Bu bağlamda 
gerekirse alınacak tedbirler yapılacak bir sınır toplantısında varılacak ortak bir anlaşma ile 
de kararlaştırılmalıdır.  
 
Madde 13  
 
Eğer taraflardan biri sınır bölgesi içinde emniyeti temine dönük operasyonlar yapmaya karar 
vermişse, eğer gerekli görüyorsa, sınır yetkilileri aracığıyla diğer tarafın dikkatini çekebilir. 
Diğer taraf ülke de bu operasyonların başarısına yardım edeceğini düşündüğü ölçüde benzer 
tedbirleri alabilir.  
 
Madde 14  
 
Sınırın birey ya da grup halinde silahlanmış şahıslar tarafından yapılacak teşebbüslere karşı 
sürekli olarak korunmasını temin etmek amacıyla anlaşma tarafları savaş mühimmatı veya 
silah -ki her türlü tüfek de bu tanıma dahildir- taşıyan her şahsın sınırı geçmesini engellemek 
için gerekli önlemleri almak konusunda mutabakata varmışlardır.  
 
 
 
Madde 16  
 
Sınır bölgesi (75 km’lik bölge) içinde ya da dışında her türlü eşkiyalık ve kanundışı faaliyette 
bulunmuş ve mezkur sınır bölgesini barınak etmiş şahıslar derhal ilgili otoriteler (Iraklı 
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otoriteler) tarafından tutuklanmalı ve bu otoriteler yapılan zararı tazmin etmek için gerekli 
tüm adımları atmalıdır.  
 
Eğer illegal faaliyet yürütenler suçun işlendiği yerin vatandaşı iseler yazılı istek niteliğinde bir 
formalite olmaksızın yakalandıkları ülke tarafından teslim edilmelidir.  
 
Eğer illegal faaliyet yürütenler sığındıkları yerin vatandaşı iseler onlar sözkonusu ülkenin 
yasaları uyarınca yargılanmalıdırlar.  
 
Madde 19  
 
Sınır bölgesi içinde eşkiyalık ve kaçakçılık yapan şahıslar her halde hudut bölgesinden 
uzaklaştırılmalı ve sözkonusu bölgede kalmalarına müsaade edilmemelidir.  
 
Görüldüğü üzere Madde 1 halihazırda Türk kamuoyunda tartışmaya açılmış olan tampon bölge 
konseptini çağrıştıran bir yazıma sahiptir. Madde 11 ise Irak devletinin yükümlülüklerini 
hatırlatmaktadır. Madde 12 istihbarat paylaşımına vurgu yaparken Madde 13 ve 14 sınır 
güvenliğinin nasıl sağlanacağına dikkat çekmektedir. Madde 16 ise öyle ya da böyle Irak sınırından 
Türk sınırına yönelik yapılmış saldırı ve tacizlerden doğacak zararların Irak devleti tarafından 
tazminini –Türkiye’nin 1970’li yıllara kadar geri giden terörist saldırılar ve verdiği can ve mal 
kaybı düşünülürse Irak devletinden yüklü bir tazminat istemeye hakkı olduğu barizdir- 
düzenlemektedir. Son olarak Madde 19 tekrar 75 km’lik hat içinde nasıl bir silahsızlandırmanın 
varolması gerektiğinden bahisle demilitarize edilmiş tampon bölge konseptini çağrıştırmaktadır.  
 
Ekopolitik yukarıdaki çalışmaları –ki 1946 sınır anlaşmasının ilgili maddelerinin çevirisi de dahil 
olmak üzere- ile tam da halihazırda ülke gündemine oturmuş tartışmalara bir nebze ışık tutacak 
farklı perspektifler geliştirmenin anahtarlarını araştırıyor. Günümüzde Türkiye’nin Kuzey Irak ve 
terör tartışmalarında geldiği noktanın bu perspektiflerin önemini ortaya koyduğunu düşünüyoruz.  
 
Bu perspektifler ışığında tampon bölge, güvenlik bölgesi ya da demilitarize-buffer zone (askerden 
arındırılmış tampon bölge) konseptleri ülkemizde nihayet genel bir müzakere meselesi olduğu bir 
atmosferde konu ile ilgili meşru bir sorunun gündeme getirilmesi gerekiyor:  
1946 sınır anlaşmasına göre 75 km’lik sınırötesi ~ tampon bölgenin güvenliğini kim sağlayacak? 
 Bağdat Hükümeti mi?  
 
Türkiye’de ve dünyada hemen hemen hiç kimse 75 km’lik sınırötesi ~ tampon bölgenin güvenliğini 
sağlama işini Irak merkezi hükümetinin yapacağını düşündüğünü sanmıyoruz. Türkiye’de Kuzey 
Irak Kürt Yönetimi ya da Irak’ın kuzeyindeki otonom yapılanma veya her ne ifade ile 
tanımlanmaya çalışılırsa çalışılsın halihazırda PKK saldırılarının geldiği Irak topraklarının Bağdat 
hükümetinin kontrolü altında olmadığını biliyoruz. Musul Vilayeti Projesi üzerine yaptığımız 
çalışmalar bağlamında geçen ay Yusuf Ergen ile Irak’a yaptığımız bir gezide bizatihi bu gerçeği 
müşahede ettik. Irak ordusuna ait askerleri ancak Musul’a yaptığımız bir turda gördük. Musul’a 
yakın kontrol noktaları Irak ordusunun denetiminde olmakla beraber Kuzey Irak’ta Kerkük dahil 
Erbil, Süleymaniye, Dohuk gibi büyük yerleşim birimleri Barzani ve Talabani’ye bağlı peşmergeler 
tarafından kontrol edilmektedir. Bu çerçevede Irak ordusu ve dolayısıyla Bağdat hükümetinin PKK 
saldırılarının geldiği alanlara bir müdahale yapabilme şansı varolan koşullarda imkan dahilinde 
değildir. Irak ordusunun Kerkük’e geri dönüşü belki düşünülebilir ve bu bile günümüz koşullarında 
tansiyonu arttırıcı bir element olarak kendisini göstermektedir.  
Talabani-Barzani İkilisi mi?  
 
Peki Barzani ve Talabani ikilisi PKK saldırılarını engelleyebilecek ve 75 km’lik bölgenin 
güvenliğini sağlayabilecek bir yönetimi Kuzey Irak’ta tesis edebilirler mi? Bu soruya başka bir soru 
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ile cevap vermek belki de mümkün. Türkiye Barzani ve Talabani ikilisinin Kuzey Irak’ta PKK’yı 
da kontrol edebilecek etkili bir yönetim tesis etmesini istiyor mu? Türkiye’nin 13 Şubat 1925’te 
kendini gösteren Şeyh Sait İsyanı’nı müteakip Kuzey Irak politikası’nın temelde Kürt nüfusun Arap 
çoğunluk tarafından kontrol edilmesi esasına dayandığını söylersek herhalde yanlış bir analizde 
bulunmuş olmayız. Sorun I. Dünya Savaşı ertesindeki paylaşımlar haritasında Kürtlerin Arap, Fars 
ve Türk devletleri arasında dağıtımı ve asimilasyonu olarak ele alınırsa ve zamanın Düvel-i 
Muazzaması’nın onayı ile sözkonusu sürecin gerçekleştiği düşünülürse bu durumda aynı güçlerin 
farklı bir dizaynı ile tüm coğrafyanın haritasının tekrar değişebileceğini hatırlatalım. Bu konuda 
daha önce yazdığımız “Musul Vilayeti ve Türkiye” başlıklı bir yazıda yazılı olmayan bir 
“anlaşma”nın varlığına dikkat çekmiştik:  
 
“Anlaşma temelde şu şekilde özetlenebilir: Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları ülkeler olan Türkiye, 
İran ve Irak –hatta Suriye- Batılı güçlerle işbirliği yaptığı sürece Düvel-i Muazzama “Kürdistan” 
projesinin uygulamaya sokulmasına müsaade etmeyecektir. Söz konusu ülkelerde bu bağlamda 
kendi bildiklerini okuyabileceklerdir. Ancak ne zamanki mezkur ülkelerin ezeli çoğunluğu bölgesel 
dengeleri Düvel-i Muazzama aleyhine çevirebilecek boyutta Batı karşıtı bir politika takip ederlerse 
bu durumda esen karşı rüzgarları farklı bir istikamete yönlendirmek için Kürdistan projesi devreye 
sokulacaktır. Bu çerçeve içinde Kürt Sorunu Şark Meselesi’nin önemli parçalarından biridir.” 
 
Şu anki Irak kaosu, İran’ın büyüyen etkisi, yükselen İran-Suriye-Hizbullah ekseni ve Türkiye’nin 
dış politikasında beliren “stratejik derinlik” doktrininin toplamda bölgede oluşturduğu rezonansı bir 
düşünelim ve ona yaşanan finansal krizin tesirlerini ekleyelim. Karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor?  
 
Bölgeselleşen Dünya ve Kuzey Irak  
 
Batı basını yaşanan finansal krizi 1929 “Büyük Depresyonu” ile karşılaştırıyor ve finansal krizin 
globalleşmenin sonucu olarak tüm dünyayı tesiri altına alma tehlikesine dikkat çekiyor. Ancak 
görünen o ki bu finansal krizden en fazla ileri düzeyde kapitalistleşmiş Batı dünyası başta Amerika 
olmak üzere etkilenecek. Batı kapitalizminin en güçlü savunma karargahlarından biri olan Financial 
Times editörleri bile kapitalizmi savunmaktan “hala” gurur duyduklarını belirtme gereği 
hissettiklerine göre dünya ekonomisi ve onun motoru olan kapitalist yapılanma ciddi bir kriz 
içindedir. Bu çerçeve yüksek ihtimal ekopolitik ekonomi danışmanlarından Murat Soycengiz’in de 
ifade ettiği bir bölgeselleşme temayülünü tüm dünyada etkili kılabilir.  
 
Böyle bir dünyada Türkiye’nin klasik ulus-devlet doktrininin bölgesel ihtiyaçlara ve imkanlara 
cevap verebilecek bir yapıyı sunduğunu söyleyemeyiz. Diğer yandan AB’ne teslimiyetçi bir 
zihniyet de tek başına yaralarımıza çare olamaz. Yaşanan finansal krizin bizi olumsuz etkileyeceği 
de kesindir. Türkiye PKK saldırılarının ve finansal krizin ikili kıskacı altında derin bir türbülansa 
girebilir. Bu ihtimali yaşanan Ergenekon süreçleri bağlamında Türk siyasi elidindeki bölünme 
bağlamında da düşünmeye ihtiyacımız var.  
 
Türkiye böylesi bir çevrimde Kuzey Irak’ta güçlü bir Kürt yapılanmasının olmasını yukarıda 
bahsettiğimiz I. Dünya Savaşı sonrası dizaynlar nedeniyle kabul etmek istemezken kendi 
topraklarında ortaya çıkmış bir PKK olgusunun da yükselişini engelleyememiştir. Bir yandan 
Kuzey Irak Kürt yapılanmasının bölük pörçük olmasını istemekte diğer yandan bu bölünmenin 
verdiği boşluktan faydalanarak Türkiye topraklarına Irak’tan saldırılar düzenleyen PKK karşısında 
da aynı bölük pörçük Kürt yönetimini suçlamaktadır. Talabani-Barzani ikilisini suçlamakla Türkiye 
söz konusu liderlerin bölgedeki Kürt inisiyatifinin meşru temsilcisi olduğunu zımnen kabul 
etmektedir. Ancak diğer yandan medyamız ve kimi yorumcularımız aynı ikiliye karşı sürekli bir 
veryansın içindedir. Söz konusu liderlerin güçlenmesini istemiyoruz; ancak zayıflıkları nedeniyle 
PKK’yı engellemedikleri için de suçluyoruz. Bu paradoks zihniyet ve onun ürettiği Kuzey Irak 
politikası Talabani-Barzani ikilisini başka bir takım bölgesel ve dünya güçleri ile işbirliğine 
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sürüklerken eğer varsa otantik karakterlerini de yitirmesine neden oluyor. Mezkur liderlere ve aile 
geçmişlerine duyduğumuz yüksek saygıya karşın yönetimlerinin bölge insanının ihtiyaçlarına cevap 
verdiğini ve sorunları çözmeye dönük olduğunu söylemek ise imkan dahilinde değildir.  
 
Bu noktada Türkiye’nin bölge insanları ile Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü esnasında ortaya 
çıkan kaotik yapının motive ettiği bir güven bunalımı yaşadığını söylemeliyiz. Türkiye Barzani’ye, 
Talabani’ye ya da başka bir Kürt inisiyatife güvenmek konusunda ciddi sıkıntı çekmektedir. Bunun 
son yüzyılda yaşadığımız acılar düşünülürse meşru nedenlerinin olduğunu da söylemek lazım; 
ancak geldiğimiz nokta itibari ile bir ciddi karar vermenin arifesinde olduğumuzu da söyleyelim. Ya 
Barzani-Talabani ikilisi ile Türkiye arasındaki tansiyonu yükselteceğiz ve Kuzey Irak’ta da PKK’ya 
karşı radikal bir operasyon ötesi savaşa gireceğiz; ya da Kuzey Irak’ta PKK’yı nötralize edecek bir 
modelin gelişmesine yardımcı olacağız.  
 
Musul Vilayeti Konseyi  
 
Yukarıda aktarılan perspektifler bağlamında Türkiye Talabani-Barzani ikilisinin sınır ötesi 75 
km’lik derinlikte PKK’yı nötralize edecek bir misyon görmelerini sağlayacak bir ilişkiyi 
kurgulayacak yeterli ve gerekli araçlara -hem söz konusu liderlerin karakterlerinden hem de süreçte 
Türkiye’nin yaptığı kimi hatalar nedeniyle- sahip değildir. Bu Kuzey Irak Kürt yönetimi ile 
ilişkilerin kesilmesini gerektirmemektedir; hatta Türkiye her zaman Talabani-Barzani ikilisinin 
getireceği çözümlere de açık olmalıdır. Ancak onlara Kuzey Irak’ta yegane aktörlerin kendileri 
olmadığı ve Türkiye ile yakın ilişkiler geliştirmek isteyen başka çok köklü aile, aşiret ve 
yapılanmaların da olduğunu hatırlatmalıdır.  
 
Türkiye kamuoyu geçen senenin sonbaharında yeni bir Kuzey Irak yapılanması ile tanıştı. 
Ekopolitik’in çabaları ile Türkiye’ye gelen Musul Vilayeti Konseyi’ni dış dünyada temsil eden 
Anton Keller 60’ı aşkın aşiretin ve topluluğun bir araya gelmesi ile oluşmuş Musul Vilayet Konseyi 
(MVK)’nin Türkiye ile yakın ilişkiler geliştirmek istediğini Türk kamuoyuna açıklamıştı. 1992 
yılında ilk deklarasyonlarını ilginç ve anlamlı bir şekilde Türkiye başkentinde ilan eden MVK 
1926 yılında Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Ankara Anlaşması ile tartışmalı bölge olan 
Musul Vilayeti (Kuzey Irak)’nin şartlı bir şekilde Britanya mandası altındaki Irak Krallığı’na 
bırakıldığını ifade ediyor ve bölgenin statüsünün bu bağlamda yeniden tartışmaya açılmasını talep 
ediyordu. Ekopolitik 28-29 Şubat 2008 günlerinde İstanbul’da organize ettiği ve Musul Vilayeti 
Konseyi kurucularının ve Türkmen temsilcilerin katıldığı Irak Çalıştayı’nda Türk kamuoyunun 
bizzat Konsey’i tanımasına imkan sağlamaya çalışmıştı. Irak Çalıştayı Deklarasyonu’nun 
hazırlanma safhasında ve Konsey üyeleri ile yaptığımız bazı görüşmelerde PKK’nın 
nötrolizasyonun nasıl sağlanabileceğini tartışma imkanı bulduk.  
 
Bu konuşmalardan kimi spotlar aktarmadan önce şunu belirtelim ki MVK tüm Kuzey Irak 
coğrafyasındaki bölük pörçüklüğü ortadan kaldıracak ve Talabani-Barzani ikilisini ve partilerini de 
isterlerse kendi içlerinde temsilini sağlayacak demokratik bir aşiret yapılanmasına sahip bir 
organizasyondur. Tüm Kürt, Türkmen, Arap, Asuri ve Yezidi unsurları çatısı adlında bir araya 
getirmek istemektedir. Konsey’in isminin Musul Vilayeti olduğuna ve Musul Vilayeti’nin 
Türkiye’nin tarihsel ve siyasi hafızasında nasıl bir yer tuttuğuna dikkat çekelim. Musul Vilayeti ile 
Türkiye arasında derin bir tarihsel rabıtanın olduğuna ve en son kaybedilen Osmanlı toprağı 
olduğuna da ifade edelim. (Türkiye Kıbrıs’taki haklarını da yitirme tehlikesi yaşadı; ancak 1974 
müdahalesi ile en azından Kuzey Kıbrıs bağlamında kimi kayıplarını telafi etmesini bildi. ) konsey 
defaaten Türkiye ile direkt ilişki kurmaya çalışmış ve Kuzey Irak’taki siyasi yapılanmadan 
duydukları rahatsızlığı da ifade etmiştir.  
 
Bu çerçevede Konsey kurucuları MVK’nın Türkiye’den yeterli desteği alması halinde PKK’yı 
nötrolize edecek bir kontrolü Musul Vilayeti’nde kurma iradesine sahip olduklarını aktardıklarını 
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ifade edelim. Bunun anlamı MVK silahlı güçlerinin Musul Vilayeti’nde Türkiye-Irak sınırındaki 75 
km’lik derinlikteki sınır bölgesinin güvenliğini sağlayabileceği ve PKK’yı nötrolize edebileceğidir. 
Böyle bir örgütlenme ve hareketin uzun vadede tüm Musul Vilayeti bağlamında neler yapabileceği 
keza Türkiye’nin tartışması gereken bir mesele olarak varlığını sürdürecektir. Ancak en azından 
sınır güvenliğinin sağlanması bağlamında Türkiye MVK seçeneğini ciddi olarak düşünmeye 
mecburdur.  
 
Türkiye Kuzey Irak’ta şu ana kadar seçenek arayışını belki de yeterince yapmadı; mevcut 
alternatifler ise hem Türkiye hem de bölgede etkili olan başka devletler tarafından denendi ve pek 
çok bakımdan ihtiyaçları karşılamadığı görüldü. Kuzey Irak’a yapılacak yeni bir harekat ne kadar 
kapsamlı olursa olsun önceki harekatlarda yaşanan sıkıntılarla karşılaşacaktır. Türkiye diplomatik 
harekatını destekleyecek hukuksal argümanlar eşliğinde sosyolojik bir tabana oturan bir Kuzey Irak 
modeli geliştirmelidir.  
 
Bu noktada Britanya mandası altındaki Irak Krallığı’na azınlık ve özel mülkiyet haklarına saygı 
duyulması şartları altında Musul Vilayeti’nin bırakıldığını unutmamalıyız ve bu incelikler üzerinde 
bir oya nakşeder dikkatle çalışmalıyız. Sözkonusu haklar tüm eski Osmanlı mülklerine emsal teşkil 
edecek bir karaktere sahiptir. Türk karar vericileri İsrail’in nasıl kurulduğunu ve son bir AP 
raporunun gösterdiği gibi Rusya’nın Kudüs’ün göbeğinde nasıl toprak sahibi olduğunu anlamak 
zorundadır. Ancak bu şekilde özel mülkiyet haklarının basit tapu kadastro vakaları değil ama siyasal 
derinliklere sahip gerçeklikler olduğu kavranabilecektir.  
 
Geçen ay yaptığımız Irak gezimizde yaşadığımız müşahedeler ve karşılıklı görüşmeler Musul 
Vilayeti Konseyi üzerine kurgulanabilecek bir Musul Vilayeti modelinin bölgesel ve sosyolojik 
gerçekler nezdinde bir karşılığı olduğunu bize gösterdi. Bölgede ciddi bir siyasi boşluk mevcuttur 
ve bu boşluk Barzani KDPsi ve Talabani KYBsinin de iki başına doldurabileceğinden çok daha 
derindir. Bu ancak Osmanlı zihniyet arkaplanına sahip bir irade tarafından doldurulabilir. Tabi ki 
doğanın boşluk kaldırmadığını da burada hatırlatalım.  
 
Kuşkusuz bölgesel derinliğe sahip böylesi uzun vadeli bir projeye girişmenin ciddi riskleri var ve 
kaş yapalım derken göz de çıkartabiliriz. Bizim müşahedemize göre bölge insanı Türkiye ile 
rabıtasının artmasından rahatsız değildir; ancak bunun doğru yollarının ve araçlarının bulunmaya 
ihtiyacı vardır. Türk devleti ve milletinin bu araçların bulunması konusunda üstüne düşeni yapması 
tarihsel bir görevdir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türkmen Araştırmacı Avni Lütfioğlu ile Röportaj: 
Irak Türkmenleri ve Kerkük Sorunu Nereye? 

 
22.10.2008 
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Türkmen araştırmacı Avni Ömer Lütfioğlu 1946 yılında Kerkük’te doğdu. İlkokul, ortaokul 
ve liseyi Kerkük’te bitirdi. Üniversite eğitimini Bağdat’ta İktisat Fakültesi’nde tamamladı. 
Daha sonra da İstanbul Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler-Sosyal Siyaset’te master’a tekabül 
edecek kursları bitirdi. Irak ve Türkmen meselesi konusunda araştırmaları ve yetkin 
çalışmaları ile bilinen Lütfioğlu özellikle “Türkmen Meselesi Nedir?” başlıklı Arapça risalesi 
ile bölgede iyi biliniyor. Zaman zaman BBC ve El Cezire gibi yayın kuruluşlarında da 
yorumlarına başvurulan Lütfioğlu İslam kültürü alanında da pek çok makaleye ve tercüme 
kitaba imza attı. Ahmet Akgündüz’ün “Fatih Dönemi Osmanlı Kanunnameleri” üzerine 
kitaplarını Arapçaya tercüme eden Lütfioğlu şiir ve edebiyatla da ilgileniyor ve bu alanda da 
bir kitap çalışmasını sürdürüyor. Lütfioğlu’nun Türk Edebiyatı hakkında makaleleri ve 
kitapları yayınlandı.  
 
Ekopolitik (Murat Sofuoğlu): Öncelikle hoşgeldiniz Avni Bey, değerli vaktinizi ayırdığınız için 
de ayrıca teşekkür ederiz. Kerküklü bir Türkmen araştırmacı olan sizinle röportaj 
yapmaktan da gerçekten çok mutluyuz.  
 
Avni Lütfioğlu: Ben de Ekopolitik’e teşekkür ediyorum.  
 
Sizinle olan pek çok sohbetimizde pek çok şeyi konuştuk. Ancak konular hep genelde 
Kerkük’e bağlandı. Bu bağlamda bu netameli konuyla başlamak istiyorum. Kerkük’ün 
statüsü ve durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?  
 
Kerkük sorunu aslında Irak Türkmen sorunuyla özdeşleşmiş bir sorundur. Peki, Kerkük neden 
sorun oluyor ki? Çünkü Kerkük’ün kültürel yapısı, dili ve insan unsuru esas itibariyle 
Türkmeneli’dir; hatta sadece Kerkük değil bu şehrin etrafındaki yakın bölgeler de böyledir. Tabi 
Türkmen demek Türk demektir; ancak bu kavramın nasıl çıktığı ayrı bir konudur. Sorun, bu 
kimliğin elimizden alınması sorunudur; ister Kürt isterse Arap unsura dayalı bir devlet veya oluşum 
tarafından bu kimliğin değiştirilmek, elimizden alınmak istenmesi sorunudur. Peki, Kürtleştirme ve 
Araplaştırma politikaları neden ortaya çıktı ki bu sorun oluştu? Kerkük’teki petrol esas sorundur. 
Çünkü Kerkük’teki petrolü ele geçiren birçok emelini gerçekleştirebilir. Türkmenlerin ayrılıkçı bir 
emeli yoktur; ama Kürtlerin böyle bir emeli vardır. Bunun yanında Irak yönetimi de burayı 
Araplaştırmak istiyor; Türkmenler de Kürtler de çıksın oradan, orası kesinlikle bize kalır diyorlar. 
Osmanlı döneminde Musul Vilayeti içinde olan Kerkük, Türkmendi. Aslında bu gerçek uzun 
yıllardır böyle devam ediyordu. Hatta şu anda bile Kerkük’teki bütün aksi yöndeki politikalara 
rağmen bölgenin ana karakteri Türkmen’dir. Bir yandan asimilasyon yapılıyor, bir yandan da 
demografiyi değiştirmeye çalışıyorlar. Bu sorun sadece Kerkük sorunu da değildir aslında, sorun 
Irak Türkmenlerinin sorunudur. Irak Türkmenlerinin Kerkük’teki sorunu desek sanırım daha doğru 
olur.  
 
Biz Yusuf Ergen ile Irak’a gittiğimizde şöyle bir tablo gördük: Türkmenlerin Saddam 
zamanında zulme uğradığı doğrudur; ama Kürtler de çok zulme uğradı. Dolayısıyla sorun 
sadece Türkmenlerin sorunu değildir, Kürtlerin de sorunudur diyorlar. Siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?  
 
Kuzey Irak’ta sadece Türkmenlerin sorunu yoktur; tabi ki Kürtler de Şiiler de o dönemde zulüm 
gördüler. Ancak 2003’ten sonra bazı kesimler kendi haklarını büyük oranda aldılar. Pasta 
paylaşılırken herkes kendi pastasının payını büyük tuttu; böylece Türkmenler bu pastadan pek pay 
alamadılar. Dolayısıyla işgalden sonraki dağılımda Türkmenlerin hukuku gözetilmedi. Diğer 
toplumlar açılım sağlarken biz yeni problemlerle karşı karşıya kaldık ve haksızlığa uğradık. Bu 
açılımların pek çoğu Türkmenler aleyhine sonuçlar oluşturma istikametine yöneldi.  
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Biz Irak’a gittiğimizde Kuzey Irak’ın pek çok yerinde, hatta Kerkük’e girişlerde bile, Kürt 
peşmergelerin denetimleri yaptıklarını gördük. Tabi Irak ordusunun da yetkisini kullandığı 
Musul gibi şehirlerin olduğu yerler biliyoruz. Halbuki 2003’teki işgalden sonra Türkmenler 
biraz sahipsiz görünüyor. Bu noktada Türkiye’nin neler yapması gerektiğini 
düşünüyorsunuz?  
 
Elbette Türkiye’nin Irak için öngördüğü politikalar vardır. Sorun şudur: Bu politikalar bizim, yani 
Türkmenlerin, isteklerini büyük ölçüde karşılıyor mu karşılamıyor mu? Tabi belki de bu noktada 
Türkiye’nin elini bağlayan bazı etkenler de vardır. Benim kanaatim, Türkiye hiçbir zaman Irak’taki 
Türkmenleri başıboş ve sahipsiz bırakmamıştır; ancak olanaklar her zaman istediğimiz kadar 
olmayabilir. Buradaki diğer önemli husus, Türkiye’nin genel Irak politikası içinde Irak Türkmenleri 
nereye oturuyor? Türkiye büyük bir devlet olduğu için birkaç faktörü bir arada düşünür; biz aynı 
şeyleri düşünmeyebiliriz. Neticede elbette Türkiye’nin desteğini isteriz. Türkiye’nin Irak’ın 
oluşumunda nasıl bir planı ve imkanı varsa onu gerçekleştirmesi için uğraşması normaldir. Biz bu 
plan Türkmenlere ne kadar uyarsa o kadar memnun oluruz tabi. Türkiye’nin de bizim kaygılarımız 
gözetmesi gerekir. Ancak bizim isteklerimizle Türkiye’nin düşüncesinin birebir uyuşması da 
gerekmiyor, genel anlamda uyuşsun yeter. Mesela Saddam döneminin politikaları bize 
yaramıyordu, ama Türkiye’ye kısmen uyuyordu. Peki Türkiye, Saddam’a bizimle ilgili 
politikalarında ne kadar baskı yapabiliyordu? Pek baskı yapabildiğini sanmıyorum. Demek ki bazen 
tam bir mutabakat olamayabiliyor. Ama işgalden sonra Kuzey Irak’ta ortaya çıkan boşlukta 
Türkmenler için daha fazla açılım yapılabileceğine inanıyorum.  
 
Nasıl bir açılım olabilirdi mesela?  
 
Birkaç farklı ihtimal ve imkan vardı. Türkmen müesseseleri yeteri kadar gelişip yerleşmediği için 
belki biz de Türkiye’den ne isteyeceğimizi tam olarak bilemedik. Türkiye’nin hazırladığı strateji 
neyse ona göre davranmak durumunda kaldık. Tabi Türkmenlerin kendi müesseselerini geliştirmesi 
lazım ki daha düzgün stratejiler üretebilelim. Belki böyle olursa o zaman Türkiye’ye de daha fazla 
yardımcı olabiliriz aslında. Zira bizim en çok da mahalli güçlerle ilişkimizin olması ve buna göre 
stratejiler üretmemiz lazım.  
 
Bu bağlamda Türkmen müesseselerinden biri olan Türkmen Cephesi hakkında ne 
düşünüyorsunuz, sizce yeterli mi?  
 
İşte maalesef yeteri kadar gelişmemiş olan müesseselerimizden biri de Türkmen Cephesi’dir ki 
bundan daha gelişmiş bir müessesemiz de şu an için bence yoktur. Partileri de buna katsak yine de 
durum değişmez. Cephenin de ürettiği politikalar ve stratejiler vardır elbette; ancak 2003’ten sonra 
öyle bir değişim oldu ki, hazırlıklı olanlar çok şey kazandı ancak biz yeterince bu durumdan istifade 
edemedik. Misal olarak Irak Anayasa’nın 121. maddesinde Türkmenler, yoğun olarak yaşadıkları 
yerlerde siyasi, ekonomik, kültürel ve eğitimsel haklara sahiptir deniliyor. Eğitimde bazı kazanımlar 
elde ettik belki, ama mesela ekonomik açıdan ne tür bir kazanımımız oldu? Pek olmadı doğrusu. 
Bunun sebepleri farklı olabilir, ama zayıf bir gelişme oldu bu alanda. Sosyal açıdan da pek fazla 
gelişme kaydettiğimizi sanmıyorum. Bütün bu söylediklerimle hiçbir şey olmadı demek 
istemiyorum, tabi ki gelişmeler oldu ama bence yeterince gelişme olmadı. Yani bugünkü gelişme 
yeterli değildir. Peki, siyasal manada ne kadar gelişme sağladık? Bence biz, anayasanın bize 
tanıdığı haklar kadarını dahi kendimiz birinci derecede elde edemedik. Diğer gruplar daha çok 
gelişme gösterdiler. Mesela Kürtler bir bölgeyi kendi federal yapıları olarak alma mücadelesindeler 
ve şimdi genişletmeye de çalışıyorlar. Ancak biz yeterince kazanım elde edemedik.  
 
Kerkük sorununa geri dönersek, burası belki eskiden gerçek bir Türkmen şehri idi; peki şu 
andaki durum nedir?  
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Maalesef şehirdeki Türkmen varlığı zaafiyete uğradı ve ağır bir tehlike altındadır. İşgalden sonra 
bölgenin demografik yapısı daha hızlı bir şekilde değiştiriliyor. Şimdiki durumda ise o bölgelerdeki 
kimlik neredeyse kaybolmak üzeredir. O kadar çok farklı insanlar gelip oraya yerleştiler ki, saf bir 
Türkmen yapıdan bahsetmek artık zor. Bölgenin normalleşmesi gerektiğini herkes söylüyor, ama 
herkes kendi açısından. Bizim için normalleşme ne demek önemli olan odur. Hangi mekanizma ve 
politikaları uygulayıp bölgeyi normal yapısına kavuşturabiliriz, asıl sorun buradadır. Herkes 
sorundan muzdarip, ama iş mekanizmayı üretip uygulamaya gelince herkes farklı bir yerde duruyor. 
İşte bu yüzden başta Türkiye olmak üzere sonra da belki BM, bu bölgedeki mekanizmaların 
kurulmasında aktif rol oynamalılar. Burada tabi ki önemli olan husus, bölgenin ana karakteri olan 
Türkmenlerin haklarının göz önünde bulundurularak mekanizmaların hayata geçirilmesidir. 
Normalleştirme şehrin ve civar kasabalarının tarihten bugüne kadar süren ve herkesin ikrar ettiği ve 
asıl olan Türkmen kimliğini tanımaktır. Asıl dokunun ve mevcut unsurların kardeşlik havasını 
teneffüs etmesi şarttır.  
 
Kerkük’e özel statü verilmesi gerektiği yönündeki fikrinizi biraz açar mısınız?  
 
Kerkük sorununun sağlam bir şekilde çözüme kavuşması için özel bir statüye ihtiyacı vardır. Başka 
bir federatif bölgeye alınmaması lazım. Kerkük’ün anayasal olarak hiçbir federatif bölgeye 
katılmadan, Bağdat gibi, özel bir konumda ve statüde olması lazım. Ancak bu yeterli olmayabilir. 
Ayrıca Kerkük’teki yönetimin yani il meclisinin asli unsurlar arasında eşit bir şekilde 
paylaştırılması lazım. Ancak o zaman Kürtlerin yıllardır uyguladığı, bölgeyi Kürtleştirme 
politikasının izleri giderilebilir. Çünkü yönetimde nüfus oranına göre değil de eşit bir temsil olursa 
o zaman demografik yapıyı değiştirmek için çaba harcamak da abes olur. Bunun yanında Kerkük’ün 
tarihten gelen kültürel bir yapısı var. Bu yapının tüm tarihi belgeleri ve şahitleri gösteriyor ki bölge 
son döneme kadar tamamen Türkmen idi. Ancak son dönemde bu yapı zedelenmiş durumda. Bu 
bölgenin (Kerkük’ün) doğusu Kürt ağırlıklıdır; batı tarafı ise genel olarak Arap’tır.  
 
Eğer anayasal olarak bu üç unsura kendi bölgelerinde milliyet hakları verilirse o zaman tansiyon 
tamamen düşürülebilir. Bu durumu haritada tespit etmek için birkaç teknik ön şart vardır elbette, 
ancak genel anlamda bölgenin kültürel olarak Türkmen olduğu inkar edilemez. O zaman ben rahat 
olurum, kendi bölgemde rahatça Türkmence konuşurum, kendi eğitimimi rahatça yaparım. Böylece 
anayasal anlamda verilmiş olan haklarımızı da daha rahat bir şekilde kullanabiliriz. Araplar da 
Kürtler de kendi haklarını aynı şekilde bölgelerinde kullanırlar ve gerilim düşer. Bu saatten sonra 
kimse bir referandum beklemesin; 140. maddeyi unutun. Eğer benim söylediğim özel statü meselesi 
halledilirse o zaman herkesin şikayeti olan kültürel ve demografik değişim büyük oranda sona erer 
ve herkes rahatlar. Ancak bunun için 1) Kerkük’e özel statünün verilmesi, 2) yönetimde üç unsurun 
da eşit temsil edilmesi ve il meclislerinde beraberce idarenin yürütülmesi ve 3) Kerkük ilininde 
tarihten bugüne gelen her unsurun yoğun olduğu bölgeler itibarı ile üç mahalli kesime özerklik 
verilmesi gerekir. Bu süreç işlemeye başlarsa o zaman elbette diğer ülkelerden ve uluslararası 
kurumlardan daha rahat destek alınabilir, hiçbir şey birbirine karışmaz.  
 
Bu noktada Kürt sorununa da temas eden bir soru sormak istiyorum. Irak’ta Türkmenler 
var, tamam, kimse bunu inkar etmiyor. Ancak Türkiye’de Türkmenler ile ilgili gündem 
oluştuğunda “Türkiye’de de birçok Kürt de var; kimse kalkıp bu insanların sıkıntılarını 
çözmek için böyle uğraşmıyor” diyenler oluyor. Sen kendi (Kürt) vatandaşlarına adaleti getir 
önce, sonra diğerleriyle de uğraşırsın diyorlar. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?  
Irak’taki milli meselelerin çözümü için ne istiyorsam, Türkiye’de yaşayan her vatandaşın hakları 
bağlamında da aynı şeyi isteyebilirim. Çünkü biz şimdiye kadar yerel konuları konuştuk. Ben haklar 
söz konusu olduğunda bunu sadece Türkmenler için değil Kürtler için de istiyorum. Ama altını 
tekrar tekrar çizmek isterim ki bu bahsettiğim haklar kültürel ve mahalli anlamdadır. Yoksa 
egemenlik alanına geldiğimizde o noktada, Türkiye’nin savunduğu şey olan, Irak’ın birliğinden 
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yanayım. Irak’ın bir bütün olarak müesseselerinin gelişmesini elbette isterim. Ancak devlet 
bazındaki siyasi hususlar ayrıdır; mahalli manada konuştuğumuz kültürel hususlar ayrıdır. Kimse 
herhalde Türkmenlerin kültürel haklarının çiğnenmesine göz yummayı düşünmez.  
 
Irak’taki çoğunluk Arap’tır ve Irak devleti nitelik olarak bir Arap devletidir. Bunu bir Türkmen 
olarak kabul ediyor ve söylüyorum. Ben şahsen Türkmen dilinin resmi dil olması gibi bir talebe de 
sahip değilim; ancak, mesela mahkemelerde, ihtiyaca binaen Türkmence de Kürtçe de resmi dil 
olabilir. Bu mahalli bir haktır nihayetinde; ama egemenlik bağlamında iş farklıdır. Siyasi manada 
Irak’ın kendi siyasi kuşağından soyutlanmasını da istemem. İran olsun, Suudi Arabistan olsun, 
Kuveyt olsun diğer komşularımız olsun. Bu bakımdan elbette Irak’ın bütünlüğünü savunan şemsiye 
altındayım; zira oranın vatandaşıyım. Ancak ben bunu sadece kendi açımdan değil, diğer unsurlar 
açısından da düşünüyorum, yani adilim. Ben daha önce anayasanın değişikliği ile ilgili bir kitap da 
yazmıştım. Orada da söylediğim gibi bugün Irak’ın iki ayrı resmi dilinin olmasına gerek yoktur. 
Mesela iki ayrı resmi gazetenin çıkmasına gerek yoktur; ancak çıkan resmi gazetenin ihtiyaca 
binaen diğer unsurların dillerine çevrilmesi yerinde olur. Ben tüm bu hususlarda Türkmenler için ne 
istiyorsam diğer unsurlar için de aynı şeyi istiyorum. Aynı şeyi Türkiye için de düşünüyorum. Bu 
arada Irak ile Türkiye arasındaki farkları da görmek zorundayız ve bu farklılıkları da gözetmeliyiz. 
Mesela Irak, Amerikan işgalini görmüş bir ülkedir. Siyasal durumu da farklıdır. Ayrıca Irak’ın 
kuruluş süreci de Türkiye’ninkinden farklıdır. Dolayısıyla bu iki ülkedeki siyasi gelişmeler de farklı 
oldu. Bu da normaldir.  
 
Ben Irak’taki milli haklar için konuşurken aynı zamanda uluslararası anlaşmaları ve sözleşmeleri de 
göz önünde bulunduruyorum. Bu anlaşmalara göre ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkı 
vardır, ancak bir ülkedeki her bir unsur kalkıp kendi başına kendi kaderini tayin etsin anlamına 
gelmez bu. O ülkede yaşayan tüm insanlar ortak olarak kendi kaderlerini tayin etsinler anlamına 
gelir. Mesela bütün Türk halkı bir bütün olarak, Türk, Kürt, Çerkez ve Laz’ıyla hep beraber 
kaderlerini Türkiye olarak tayin etmek durumundalar. Aynı şey Irak için de geçerlidir. Bir de milli 
hakların uluslar arası kıstasları vardır. Uluslar arası metinlerde bunlar belirtilmiştir. Irak’taki ve 
başka ülkelerdeki durumlar illaki Türkiye için kıstas olamaz. Her durum kendi değerleri içinde ele 
alınmalıdır.  
 
Musul Vilayeti Projesi ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?  
 
Bu proje belli bir süreçten geçti. Tarihsel olarak Lozan ile bu bölgenin kaderi bir biçimde 
çizilemedi; ancak Lozan sonrası İngiliz-Türk ikili görüşmelerinin tıkanmasını müteakip Cemiyet-i 
Akvam’ın Araştırma Komisyonu’nun raporuna sorun intikal ettirildi. Ve nihayet bu rapor 
muvacehesinde imzalanan 1926-Ankara Anlaşması ile statü aşağı yukarı belirlendi. Türkiye de Irak 
da bu anlaşmaya sadıktır. Ancak Irak, eğer bu bölge Türkmen yoğun olarak kalırsa zaman gelir de 
ilerde bir sıkıntı olursa bu iş benim başımı ağrıtır diye oraları Araplaştırmaya çalıştı. Böylece bu 
bölgeyi daha fazla kendi nüfuzu altına almaya çalıştı. Saddam’dan önce bu iş daha yumuşak 
yapılıyordu, biz pek hissetmiyorduk; ama Saddam bu asimilasyonu sert bir biçimde yapınca 
hepimizi acıttı. Türkiye ise uzun vadeli baktığımız zaman bugüne kadar aykırı bir siyaset gütmedi 
bu konuda. Musul konusunda ne yapabiliriz diye pek düşünmedi devlet olarak. En azından resmi 
politikada böyle bir bakış pek görülmedi.  
 
Türkiye “Yurtta sulh, cihanda sulh” politikasına tamamen bağlı davrandı ve “Ne bir karış toprak 
alırım, ne de bir karış toprak veririm” düşüncesiyle hareket etti. Son döneme baktığımız zaman 
Kürtler devlet kurmak için epeyi mesafe kat ettiler. Ama eğer Kürtler Irak’tan ayrı ve bağımsız bir 
devlet kurarlarsa o zaman Musul’un durumu tartışmaya açılabilir. Ben, Dışişleri Bakanı iken 
Abdullah Gül’ün iki kez şunu söylediğini biliyorum: “Biz Musul Vilayeti’ni birleşik bir Irak’a 
teslim ettik.” Zira iş Lozan sonrası Ankara Anlaşması ile bu şekilde bağlanmıştır. Şimdi eğer Irak 
bölünürse o zaman süreç yeniden gözden geçirilmelidir. Türkiye her zaman Irak’ın birliğini 
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savunuyor. Eğer Irak bölünürse o zaman Türkiye’nin, birleşik Irak’a teslim ettiği, Musul Vilayeti 
üzerinde hakları doğacaktır hukuki olarak. O zaman durum nasıl olur onu bilemem; o günkü şartlara 
ve koşullara göre değişir. Ama eğer Irak bölünürse Ankara Anlaşması’nın koşulları tekrar 
tartışmaya açılır. Bu durumda Türkiye’nin uluslararası hukuka göre birçok hakkı doğacaktır ve 
Türkiye bunun farkındadır. Eğer Irak’ta durum değişirse o zaman Türkiye de sanırım gereğini o 
günkü koşullara göre yapacaktır.  
 
Vakit ayırıp sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz Avni Bey.  
 
Ben de bana bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. 
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1. Gün 
 

Açılış: 

Sayın TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, değerli konuşmacılar, saygıdeğer konuklarımız ve 

basın mensupları; Ekopolitik tarafından düzenlenen Irak Çalıştayı’na hepiniz hoş geldiniz. Açılış 

konuşmalarına geçmeden önce Ekopolitik hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 

 

Ekopolitik toplumsal yapımızdaki mevcut farklılıkların, kültürel değerlerin, birer yumuşak güç 

unsuru olarak anlaşılmasını ve kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 2005 yılından bu yana 

faaliyet göstermekte olan Ekopolitik, ülkemizin gerek kendi, gerekse bölgesel konumuna ilişkin 

ekonomik ve sosyal dönüşümleri inceleyerek toplumsal barışın sürekliliğini sağlamaya yönelik 

çalışmalar yürütmektedir. Merkez, çalışmalarını ekonomi-finans, politika ve politik psikoloji 

alanlarında yoğunlaştırmakta olup merkezde ayrıca uluslararası basın taramaları da yapılmakta ve 

bu çalışmalar www.ekopolitik.org  web sayfasından yayınlanmaktadır. 

 

Çalıştayımızın tüm katılımcılar için olumlu ve faydalı geçmesini diliyor, açılış konuşmasını yapmak 

üzere Ekopolitik genel koordinatörü Sayın Tarık Çelenk Bey’i kürsüye davet ediyorum. 

 

A. Tarık Çelenk (Ekopolitik Genel Koordinatörü): 

Konuşmama başlarken gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından buralara kadar gelen değerli 

konuklarımıza ve tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 

Başarılı geçmesini beklediğimiz çalıştayın, etnik ve dini kimliği ayırt etmeksizin bölgemizde 

yaşayan insanlara barış ve güven getirici katkılarda bulunacağını umut ediyorum. 20. yüzyılın 

tanınmış tarihçi stratejistlerinden birisi, “Küçük Asya” olarak da bilinen bir analizinde Balkanlar ve 

Ortadoğu’daki halkların 19. ve 20. yüzyıldaki serüvenlerini değerlendirirken şu ifadeleri 

kullanıyordu: “1774’e kadar aynı mahallede yaşayıp aynı sokaklarda alışveriş yapan, ortak ekonomi 

ve yönetimden faydalanan ve bundan da memnun olan insanlar ne oldu da acımasız savaşlarla farklı 

topraklarda yaşayan mutsuz ve farklı toplumlar haline getirildiler?” 

 

Değerli konuklar; söz konusu trajedi 1920’li yıllarda sömürgeci bazı sosyal mühendislik 

projeleriyle kısmen kararsız bir dengeye oturtturulmuş ise de bugün yaşadıklarımız ulusların ve 

bölgemizin tarihinde trajik bir dönüşümün eşiğindeymişiz izlenimi vermektedir. Henry Ford’un 

“Tarih bir çöplük değildir” özdeyişini, son yüzyılda yaşanan acı dersler açısından vurgulamak 

istiyorum. Son 5 yılda Irak’ta yaşananların yukarıda ifade ettiğimiz süreçlerden bağımsız 
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gelişmediği çok açıktır. Zaman 20. ve 21. yüzyıldan itibaren bölgeye ilişkin karar verici güçlerin 

bölgenin tarihsel sosyolojisi ve hukuka dayalı geçmiş retrospektifinin tecrübelerinden 

yararlanacaklarını mı, yoksa 20. yüzyılın sonu gelmeyen başarısız etnik kışkırtmalar ve sosyal 

mühendislik dizaynında mı ısrarlı olacaklarını gösterecektir. 

 

Biz sivil ve bağımsız bir düşünce kuruluşu olarak geleceğin barışçıl inşasını geçmişin travmaları 

üzerine değil, barış içinde yaşanan yılların müktesebatı çerçevesinde uluslararası hukuk ve haklara 

dayalı olmasını temenni ediyoruz. Bu yüzden tüm bölge toplumlarının ve ülkemizin çıkarlarına 

hizmet etmeyi amaçlayan böyle bir çalıştayı düzenliyoruz. Burada öncelikli dileğimiz Irak’ın toprak 

bütünlüğünün sağlanması ile Arap, Kürt, Türkmen, Asuri ve Yezidi gibi unsurların kendilerini 

demografik mekanizmalarda rahatça ifade edebilecekleri ve kardeşçe yaşayabilecekleri bir zeminin 

oluşmasıdır. Bir düşünce kuruluşu olan ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi (Ekopolitik) 

olarak, mütevazı imkânlarla, ancak iddialı ve ülkemiz ve tüm insanlığa adanmış birikim ve 

gayretimizle, hem ülkemize hem de bölge toplumlarının çıkarlarına hizmet etmek amacıyla böyle 

bir çalıştayı düzenliyoruz. Amacımız tüm bölgenin istikrarına, bölgenin yüzyıllardır oluşmuş olan 

sosyolojisine uygun demografik temsil mekanizmalarının işletilmesine ve tarihten gelen ilgili 

uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış özel mülkiyet ve azınlık haklarına saygı 

gösterilmesini sağlamaya yönelik bir katkıdır. Bu noktada da tarihsel olarak Musul bölgesinde 

oluşturulmaya çalışılan “Musul Vilayeti Konseyi” gibi inisiyatiflerin dikkatle değerlendirilmesi 

gerektiğini düşünüyoruz. 

 

Kürt, Türkmen, Asurî ve Yezidi tüm unsurların kendilerini ifade edebilecekleri bir Irak’ın herkesin 

menfaatine olduğuna inanıyoruz. Ancak Irak’ta gelecekte ortaya çıkabilecek bir gevşek federasyon 

veya bir bölünme ihtimaline karşı ülkemizin ve bölgemizin gerekli stratejileri geliştirmesinin 

kaçınılmaz olduğunu da düşünüyoruz. Ortaya çıkacak etnik temelli bir devletin ya da bir 

federasyonun bölgedeki istikrarı daha da bozabileceği görüşündeyiz. Bu perspektifte etnik temelli 

olmayan ancak bölgenin sosyolojik ve tarihsel gerçeklerine uygun demokratik bir Musul Vilayeti 

modelinin Ortadoğu ve bölge barışına katkı yapacağına inanıyoruz. Bu bağlamda Ekopolitik’in 

düzenlediği Irak Çalıştayı’nın ülkemize ve bölgemize esenlikler getirmesini diliyorum. Sözlerimi 

Hz. İsa’nın İncil’de yer alan bir sözüyle tamamlamak istiyorum: “Hakikat hepimizi özgür 

kılacaktır.” 

 

Murat Mercan (TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Bşk.): 

Çok değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Gerçekten de çok önemli ve bir o kadar da ilginç tesadüflerin olduğu bir günde burada Irak’ı ve 
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Irak’ın geleceğini konuşacağız. Her şeyden önce şunu açıklıkla söylemek isterim ki Türkiye, en 

başından beri Irak’ın toprak ve siyasal bütünlüğünü istemektedir. ABD’nin Irak’ı işgal ettiği günden 

bu yana bunu en çok savunan ve bunun için en pozitif katkıları yapan ülke Türkiye olmuştur. Bunun 

nedeni sadece Irak’ın siyasal yapısında meydana gelebilecek istikrarsızlıkların Türkiye’ye yönelik 

bir tehdit oluşturması değildir. Bunun ötesinde oradaki bir siyasal istikrarsızlığın bölgenin tamamını 

ve dünyayı etkileme ihtimalinin olmasıdır. Ne yazık ki uzun zaman boyunca bizim, Irak’ın toprak 

bütünlüğü ve siyasal bütünlüğü konusundaki fikirlerimizi bölgeyi etkileme gücüne sahip ülkelere 

yeterince anlatabildiğimiz kanaatinde değilim. Ama son zamanlardaki gelişmeler bu konuda daha 

umutlu olmamıza imkan veriyor. Irak’ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının hem bölge istikrarı ve 

kalkınması, hem de tüm dünyanın istikrarı ve kalkınması açısından çok önemli olduğunu bir kez 

daha vurgulamak istiyorum. 

 

Irak’ta ne kadar demokrasi istiyorsak siyasal yapılanmanın nasıl seyrettiğini de aynı oranda takip 

etmemiz gerekir. Etnik ve mezhepsel temelli bir siyasal yapılanmanın, kıymetli arkadaşım Sayın 

Çelenk’in de ifade ettiği gibi, gevşek temelli bir yapılanmanın Irak’ın geleceğine yönelik en önemli 

tehlike olacağı kanaatindeyim. Şahsi kanaatim bu yöndedir. Irak’ın içinde gevşek bir yapılanmanın 

ortaya çıkmasına karşı hepimizin çalışması gerekir. Bu en çok da Irak için gereklidir. Irak’taki tüm 

unsurlar esas itibariyle bizim komşularımızdır. Bizim Irak politikamız belli bir etnik temele dayalı 

olamaz. Irak’ta yaşayan tüm toplumların barış ve huzur içinde yaşaması bizim esas temennimizdir 

ve herkesin bu konuda samimi olması gerekir. Irak’ta merkezi hükümetin güçlenmesi sadece Irak’ın 

toprak ve siyasal bütünlüğü anlamında önemli değildir; Irak’ta yaşayan tüm toplumların ülkenin 

imkânlarından adil bir şekilde faydalanması için de önemlidir. 

 

Türkiye’nin bölgeye bakış açısını yansıtan bir diğer husus da Irak’ın kaderini Irak halkının tayin 

etmesidir. Biz Irak’ın komşusu olarak bu konudaki fikirlerimizi istişareler ve diğer kanallar yoluyla 

söyleriz. Çünkü komşu komşuya her zaman muhtaçtır. Bugün Irak’ta bulunanların bir kısmı zamanı 

gelince bölgeyi terk edip gidecekler, ancak biz burada daha yüzlerce yıl beraber yaşamaya devam 

edeceğiz. Türkiye Irak’taki hiçbir vatandaşın burnunun kanamasını bile istememiştir, 

istemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti, ta kuruluşundan itibaren, “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi ile 

dünyaya bakmıştır. 

 

Bu noktada Türkiye’nin PKK ile mücadelesini de konuşmak gerekiyor. Türkiye, PKK terörü ile 

mücadeledesindeki tüm uygulamalarını uluslararası anlaşmalardan doğan haklarına göre 

yapmaktadır. İsterdik ki Irak merkezi hükümeti çok kuvvetli olsun, PKK’nın Irak topraklarında 

yaşamasına izin vermesin ve Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarına hiç gerek kalmasın. 
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Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur; biz tam aksine tüm komşularımızda barış ve istikrar 

istiyoruz. Bu yüzden de Türkiye, Irak ile ilgili adımlarda hep en önde inisiyatif almıştır; mesela 

Irak’a komşu ülkeler toplantısını Türkiye düzenlemiştir. Dolayısıyla Türkiye için Irak’ın toprak ve 

siyasal bütünlüğü en temel hareket noktasını teşkil etmektedir. 

 

Bu toplantıyı düzenlediği için Ekopolitik’e ve katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. 

İnanıyorum ki bu çalıştay son derece faydalı olacaktır. Saygılar sunuyorum. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Oturum: “Azınlıkların Korunması ve Özel Mülkiyete Dair Irak’ın Tanıdığı 
Uluslararası Garantiler” 
 

Murat Sofuoğlu (Ekopolitik Direktörü): 

Böylesine önemli bir toplantıda sizlerle birlikte Irak’la ilgili bu konuları tartışmak hepimiz için bir 

mutluluk. Gerek Türkiye’den gerekse yurtdışından bu toplantıya katılan tüm misafirlerimize 

hoşgeldiniz diyorum.  
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Kısaca bu ilk oturumun konuşmacılarını soldan sağa doğru tanıtmak istiyorum. Yanımda Şeyh Salar 

el-Hafid var. Kendisi Süleymaniye bölgesinden geliyor ve tarihteki önemli bir şahsiyet olan Şeyh 

Mahmut’un üçüncü kuşaktan akrabası oluyor. Onun yanında Savaş Avcı bey var, kendisi Kerkük 

doğumlu; Türkmen haklarının önemli temsilcilerinden biri ve Türkmeneli Derneği’nin de 

başkanlığını yapıyor. Sağımda Sayın Anton Keller var. Anton Keller uluslararası camida tanınan 

birisi. İsviçreli bir hukukçu olan Sayın Keller, pek çok uluslararası davada yer aldığı gibi birçok 

sivil toplum örgütüyle de beraber çalışmakta; aynı zamanda da Avrupalı Hukuk Yapıcıların 

Arabulucuları Grubu (Good Offices Group of European Lawmakers)’nun sekreterliğini 

yapmaktadır. Türkiye Sayın Keller’ı, Musul Vilayeti Konseyi’nin BM’deki (yurtdışındaki) daimi 

temsilcisi olması bağlamında tanımaktadır. Onun yanında Mehmet Güzel Bey var. Kendisi İstanbul 

Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra özel sektörde danışmanlık geçmişine sahiptir. 

Çeşitli dergilerde yazıları yayınlanmıştır. Tarih ile ilgili çeşitli araştırmalar yapıyor ve Cenevre’de 

yaşıyor. Kendisi Cemiyet-i Akvam’ın arşivlerinde de çalışmalarını sürdürüyor. En sağda da 

Irak’taki Türkmeneli haklarının savunulmasında yıllarca emek veren bir başka siyasi figür var: Dr. 

Muzaffer Arslan Bey. Kendisi Otonom Türkmen Örgütü’nün de liderliğini yapmakta.  

 

Evet, bizleri kırmayıp farklı ülkelerden buraya katılan tüm değerli konuklarımıza tekrar teşekkür 

ediyorum. 

 

Ben şimdi bu ilk oturumumuza giriş mahiyetinde kısa bir özet yapmak istiyorum. Bu 

oturumumuzun başlığı “Azınlıkların Korunması ve Özel Mülkiyete Dair Irak’ın Tanıdığı 

Uluslararası Garantiler” şeklindedir. Neden böyle bir başlık seçilmiştir. Irak’ın ne zaman, nasıl 

kurulduğu ve hangi azınlıkların orada yaşadığı ülkemizde pek bilinmeyen bir konu. Bu noktayı 

biraz açmak gerektiğini düşünüyoruz. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’ne bağlı olan 

birçok bölge ayrıldı. Önce Fransızlara bırakılan Musul Vilayeti daha sonra İngilizlerin hakimiyetine 

girdi. Yani Irak’ın Britanya mandasına bırakılması durumu gerçekleşti. Lozan Anlaşması 24 

Temmuz 1923 tarihinde yapıldı. Bu anlaşmada Musul ile ilgili nihai bir karara varılamadı. Bu 

bölgenin Türkiye ile Britanya arasındaki görüşmelerle çözüme kavuşturulması karara bağlandı. 

Ancak her iki ülke arasındaki görüşmelerde de bir anlaşmaya varılamadı. Bunun sonucunda 

Cemiyet-i Akvam’a gidilmesi gündeme geldi. Türkiye pek gönüllü olmamakla birlikte böylesine bir 

çözüm önerisini kabul etmek durumunda kaldı. Cemiyet-i Akvam ise Musul Vilayeti’ni İngiliz 

mandası altındaki Irak Krallığı’na bıraktı. Ancak Musul’u Irak’a bırakan raporun iyi anlaşılmaya ve 

tartışılmaya ihtiyacı vardır; zira bu rapor Musul’u şartlı olarak Irak’a bırakmıştır. “Uluslararası 

ilgiye mazhar zorunluluklar” denilen şartlar söz konusu, ki bunlar azınlıkların korunması ve özel 

mülkiyet hakları diye tanımlanıyor. Cemiyet-i Akvam 1925 yılında bu bağlamda Musul’u Britanya 
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mandası altındaki Irak Krallığı’na bırakıyor. Dolayısıyla Irak Krallığı’nın bu sorumluluklara riayet 

etmesi gerekmektedir. 1926 yılında Türkiye ile Britanya ve Irak Krallığı arasında imzalanan Ankara 

Anlaşması da bu hukuksal perspektif zemininde imzalanıyor. Dolayısıyla eğer bu zorunluluklara 

uygun hareket edilmezse o zaman Musul’un statüsünün yine hukuksal bağlamda tartışılmaya 

açılması söz konusu olabilir. 

 

1932 yılında Irak, Britanya’dan bağımsızlığını kazanıyor. Bu bağımsızlığın hangi şartlarla 

kazanıldığı da önemlidir. Bir teşbih ile açıklamak gerekirse biz Lozan ile uluslararası hukuk 

nezdinde bağımsızlığımızı kazandık. Dolayısıyla herhangi bir dönemde kalkıp Lozan’a aykırı bir 

anayasal düzenleme yapma imkanımız da yok. Aynı biçimde Irak’ın da 1932’deki bağımsızlık 

deklarasyonuna aykırı düzenlemeler yapması hukuken mümkün değil. Son zamanlarda (Kerkük 

bağlamında) çokça tartışılan 140. maddenin de bu bağlamda bağımsızlık deklarasyonunda ortaya 

konan prensiplere ne ölçüde uyup uymadığının da tartışılması gerekir. 1932 anlaşmasının 9. 

maddesi azınlık haklarını, 14. maddesi ise özel mülkiyet haklarını düzenlemektedir. Bu maddeler, 

Irak Krallığı’nın kurulmasından önce mevcut olan azınlık ve özel mülkiyet haklarının Irak 

tarafından saygı duyulacağını ve korunacağını belirtiyor.  

 

Şimdi sözü Anton Keller’a veriyor ve bu oturumu açıyorum. 

 

Anton Keller: 

Şimdi konseyimizi bir çalıştayla duyuruyoruz ve bu da bizim çok takdir etttiğimiz bir durum. Biz 

buraya Ekim ayında da gelmiştik ve o zaman bazı ilgililerle de görüşmüştük. Söz konusu kişiler 

Irak ve İran gibi komşu ülkelerle ilişkilere ilgi duyan kişilerdi. Bu vesilelerle konsey üyeleri olarak 

kendimizi daha iyi anlatabilecek ve sorularınıza daha iyi cevaplar verebileceğiz. Bugün hepimizin 

burada olma nedeni çözümün bir parçası olabilmektir. Bu vesileyle teşekkür ediyorum herkese. 

 

Burada komşu ülkelerden ve başka yerlerden çeşitli temsilciler var. Onların ilgisine ve dikkatine 

çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki onların endişelerine de cevaplar vermek istiyoruz. Ancak bununla 

birlikte bazı hassas konulara şu anda değinmek istemiyorum ama konuştuğumuz meselenin Türkiye 

ile Irak arasında uzun zamandır ortak bir sorun olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda petrol ve enerji 

ile ilgili hususlar var ve işbirliği formülünün bulunması gerekiyor. Bölgedeki nimetleri Tanrı 

vermiştir, dolayısıyla buradaki herkes bunları en iyi şekilde kullanmalıdır, bu onların hakkıdır. 

 

Bir diğer konu ise mülkiyet haklarıdır. Irak’ın tarihçesi Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihçesidir 

elbette. Osmanlı dönemindeki uygulamalar nasıldı, bu konuda aramızdaki pek çok uzmandan 
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bunları dinlemek bizim için büyük mutluluk olacaktır. Dışardan bir gözlemci olarak baktığımızda 

bugünkü Irak’ta çatışma ihtimalleri söz konusudur ancak bunların engellenmesi de mümkündür. 

Birtakım şeyler unutulmuş olabilir, ama toplumların ortak tarihinden gelen şeyler bugünkü 

sorunların çözümüne katkıda bulunabilir. 

 

Kerkük sorunu da bu noktada çok önemlidir. Irak Anayasası’nın 140. maddesi de önemlidir. Biz 

yaklaşık 16 yıldır Musul üzerine çalışmaktayız ve maalesef bu konular pek çok karar merci 

tarafından unutulmuştur. Irak Krallığı’nın kurulduğu 1932 tarihli deklerasyon, uluslararası hukuk 

açısından hala geçerlidir. Politik sorumluluğu olan insanlar bu metinlerden ilham almalıdır. 

Buradan yola çıkarak hangi sorunlara nasıl çözümler üretebilecekleri konusunda yardım alabilirler. 

1932 Deklarasyonu halen geçerlidir, ancak bugünkü yöneticiler bu konuda yeterince bilgi sahibi 

değiller. Halbuki bu, uluslararası hukukun kabul ettiği bir durum olduğu için ulusal hukukun aslında 

üzerindedir ve bunu Irak’ı yönetenlerin de kabul etmesi gerekir. Bu deklarasyon çok önemli bir 

temel ve kurucu iradeyi ifade eder. Bu anayasaları bile bağlayan kurucu bir irade beyanıdır. 

 

Günümüz Irak Anayasası’ndaki 140. madde bazı temel yükümlülüklerle bağdaşmamaktadır. Burada 

bahsettiğim durum, 1932 yılında kabul edilmiş olan Irak’ın uluslararası milletler topluluğundaki 

yeridir. Çünkü bildiğiniz gibi Yugoslavya’da etnik bir temizlik yapıldı. Sonrasında Kosova’da yeni 

gelişmeler de oldu. Bunların hepsi önemli sorunlar sebebiyle oldu. Ülkelerin temel yükümlülükleri 

var ve bunlara saygı duyulmuyor. 140. maddenin uluslararası yükümlülükleri ihlal etmemesine 

dikkat edilmelidir. Bu konuda alternatif çözümler aranmalı ve bu da tüm kesimleri memnun 

etmelidir. Unutulmamalı ki iyi fikirler kimsenin tekelinde değildir. 1932 yılındaki koşullar, yani 

azınlıkların korunması, kültürel hakların korunması ve özel mülkiyetin korunması önemli 

değerlerdir. Bu hem Kerkük hem de diğer bölgeler için önemlidir. 

 

1992 yılında biz çalışmaya başladığımızda durum tamamen farklıydı. Biz bağımsızlık değil 

ayrılmak istiyorduk. Musul Vilayeti’nin bir uluslararası şemsiye altına alınması konusu vardı. Tabii 

bazı şeyler değişti. Mesela Irak’ta rejim değişti. Şimdiyse en önemli öncelik Irak’ın istikrarına 

kavuşması oldu. Şimdi kimse kimseyi ezmemeli ve Ortadoğu’da politik arenanın tamamına tek 

başına hakim olmamalı. Fakat toplumlar arasında saygı hakim olmalı. İnsanların taleplerini bir 

meydan okuma olarak değil, kendi doğal hakları olarak görülmelidir. Her şeyi konsensüs ile 

yapmak lazımdır ve tabi toplumsal destek gerekmektedir. 

 

Baktığımız zaman şu anda kuzeydeki yönetim Bağdat’tan oldukça ayrılmış durumdadır. 

Süleymaniye’den Erbil’e telefon edemezsiniz mesela. Çünkü gerekli teknik altyapı yoktur ve 
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insanlar politik ayrılıklardan dolayı böylesi projeleri de geliştirmek istemiyor. Burada sadece askeri 

ve politik baskılar söz konusu değil. Ama şu anda en önemli şey dinlemek. Biz Türk ev 

sahiplerimizi dinlemek istiyoruz. Aranızdaki uzmanları dinlemek istiyoruz. Onlar Osmanlı 

tecrübelerinden söz etmelidir. Mesela toprak sahipliği meselesini Osmanlı nasıl çözümlüyordu. 

Aynı zamanda maden hakları, su hakları gibi konularda da bizleri aydınlatmaları iyi olacak. Bu 

konuda Osmanlıların basit bir formülü var mıydı bilmiyorum. Tabi aynı zamanda petrol hakları da 

son derece önemlidir. 

 

Biz konsey olarak hem sizi dinlemeye hem de sorularınıza cevaplar vermeye geldik. Biz konsey 

olarak bölgede yaşayan tüm halkların haklarını tam olarak kabul ediyoruz. Tüm temsilcilerin eşit bir 

şekilde ve çekinmeksizin katılmalarını istiyoruz. Bu aynı zamanda karar verme süreçlerine 

katılımlarını da içermektedir. Tabii bunun için gerekli zemin de hazırlanmalıdır. Bunlar 

gerçekleştiğinde 140. maddenin  oylanmasına bile gerek kalmayacaktır. Zira bu tür bir oylamanın 

bölgedeki istikrara bir katkısı olmayacaktır. Bizim amacımız bu konsey ve benzeri çalışmalarla 

bölge istikrarına katkı yapmaktır. 

 

Saddam öncesinde, Saddam rejiminde ve sonrasında bölgedeki insan hakları uygulamaları nasıldı 

bir de ona bakalım. Bugün Bağdat’ta bir rejim var, bir de Kürdistan bölgesel hükümeti var. 1933 

yılında bir soykırım, veya bazılarının tabiriyle soykırım uygulamaları oldu. Yani orada bir azınlık 

vardı ve azınlığa karşı meydan okundu. Halbuki o zaman Irak Krallığı mevcuttu; demek ki sadece 

bugün değil eskiden de bölgedeki azınlıklara hakları verilmemiştir. Bunun nedenleri çoktur. Mesela 

o dönemde Avrupa kendi meseleleriyle meşguldu. Ekonomik durgunluk vardı. Ekonomide küresel 

bir tsunamiye yakalanmıştı dünya. Tabii bu durum bölgesel gelişmeleri de etkiliyordu. Ben şimdiki 

konuşmamı burada noktalıyor ve teşekkür ediyorum. 

 

Şeyh Salar el-Hafid: 

Her şeyden önce Allah’a şükrediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Şeyh Mahmut’un 

üçüncü kuşaktan akrabasıyım. Daha önceki dönemlerde benim ailem uluslararası düzeyde de 

tanınmış bir ailedir. Ekopolitik’in düzenlemiş olduğu böyle önemli bir toplantıya katılmış olmaktan 

dolayı onur duymaktayım. İstanbul gibi büyük bir şehirde Irak’taki azınlıkların haklarının nasıl 

korunacağını konuşuyoruz; bu güzel ve önemli bir şeydir. Her şeyden önce Allah’a şükrediyorum 

bunun için. Ondan sonra da Türk hükümetine ve halkına bu toplantıyı kucakladıkları için teşekkür 

ediyorum. Aynı zamanda Ekopolitik’e de teşekkür ediyorum. Şüphesiz tarih bu kıymetli girişimi 

kaydedecektir. 
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Her şeyden önce Musul Vilayeti ile ilgili böyle bir toplantıyı düzenlemenin çok önemli olduğunu 

dile getirmek lazımdır. Coğrafi ve kültürel önemi ile birlikte bu bölgenin yeni dünya düzenine 

uyum sağlaması gerekiyor. Ben sizlerin karşısında konuşurken kıvanç duyuyorum, zira buradaki 

herkes insani bir amaç için biraraya gelmiş kişiler. Bu boş bir girişim değildir; bilakis uluslararası 

düzeyde anlamı olan bir girişimdir. Özel sekreter Anton Keller’ın girişimiyle başlayan bu girişimin 

Avrupa nezdinde çok önemi vardır. Bu girişim uzun yıllar beklendikten sonra 1990 yılında yeniden 

ortaya çıktı. Ancak ben size esas olarak Osmanlı döneminde ve hemen akabinde bölgedeki tapu 

kayıtları ile ilgili konuları açıklamaya çalışacağım. 

 

Bölgede istikrar her şeyden önemlidir. Ve İstanbul da bölgeye istikrar getirmiş olan Osmanlı’nın 

başkentidir. Dolayısıyla bugünkü bu toplantının bu şehirde, İstanbul’da, yapılıyor olması da ayrıca 

anlamlıdır.  

 

Avrupa’nın temel azınlık hakları ile birtakım önceliklerinin bulunduğunu görebiliriz. Biz bunları 

tartışabiliriz ve doğru uluslararası çözümlere ulaşabiliriz. Bu noktada şunları söyleyebiliriz. Türkiye 

NATO üyesi bir ülkedir ve aynı zamanda Avrupa Birliği’ne katılmak için gayret etmektedir. 

Türkiye ayrıca Ortadoğu bölgesinde barış ve istikrarın olması için de çalışmaktadır. Özellikle 

Musul Vilayeti’nin halkı Türkiye ile güçlü ilişkiler kurmak istiyorlar. Bunun belli sebepleri 

vardır. Her şeyden önce Türkiye, Musul Vilayeti’ndeki petrollerin Avrupa’ya ihraç edildiği 

başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu durum Musul Vilayeti Konseyi için de 

geçerlidir. Orada bulunan Kürt ve Asuriler için de bu geçerlidir. Aynı zamanda ortak toprak 

bulunduğu için 22.12.1994 tarihinde imzalanmış olan anlaşma doğrultusunda da geçerlidir. Madem 

önemli olan azınlıklar için bölgede barış ve istikrarın sağlanmasıdır, farklı adlandırmalar olsa bile, 

esas itibariyle hepsi de Musul Vilayeti adı altında geçmektedir. Ve bu bölgenin hem petrol hem de 

su açısından ne kadar zengin olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu bölgenin 

gelişimindeki herhangi bir gecikme şüphesiz birçok Ortadoğu halkını etkiliyor. Azınlıklar ile ilgili 

meselelerin tek bir noktada çözümlenemeyeceğini bilmek gerekiyor. 12 Şubat 1926’daki Cemiyet-i 

Akvam kararı, 15 Mayıs 1990 tarihinde alınmış olan karar ve 20 Ekim 1990 tarihinde deklare edilen 

Musul Vilayeti Bildirisi’ne göre bölgede yaşayan azınlıkların hakları garanti altına alınmıştır; 

Lozan Anlaşması çerçevesinde de garantör devletler, ki Türkiye de bunlardan birisidir, bölgedeki 

azınlıkların haklarını garanti altına almıştır. 

 

Ben bu noktada Anton Keller aracılığıyla bir çağrıda bulunuyorum. Gerek Türkiye devletine ve 

gerekse ilgili kurumlara Musul Vilayeti meselesinin uygun bir biçimde anlatılması konusunda 

çağrıda bulunuyorum. Türkiye’nin Ortadoğu’da istesek de istemesek de oynamış olduğu önemli bir 
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rol vardır. Bundan dolayı iki gerçeğe yönelmemiz gerekiyor. İlki eski Yugoslavya’nın bölünmüş 

olmasıdır, ki Bosna Hersek en sonunda bağımsızlığını kazanmıştır. Diğeri ise bundan 80 yıl önce 

Osmanlı’ya bağlı olan ülkelerin ayrılmış olmasıdır, ki Irak da bunlar arasındadır. O dönemde Basra 

ve Bağdat da Irak içindeydi. Krallık Skyes-Picot anlaşmalarına bağlı kalmamıştır. Bilindiği üzere 

bu vilayet (Musul) yapılan anlaşma gereği Fransa’nın malı olmalıydı. O zaman Cemiyet-i 

Akvam’ın 1926 yılında verdiği bir karara göre Musul Vilayeti Irak’a bağlanacaktı. Aslında o günkü 

şartlara göre Türkiye’ye bağlanması gerekiyordu, ama Irak’a bağlandı. Detaylarını iki belgede 

görmek mümkündür. İlk belge 1992 yılında yayınlandı, ikinci belge de 1994 yılında. Bu iki belge 

de hala önemlidir. Prens Sabahattin 22.10.1992’de Sorbonne Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada 

da bunu dile getirmiştir. Ben de Cenevre’de İnsan Hakları Komisyonu önünde bunları dile 

getirmiştim. 

 

Bundan yüz yıl önce atalarımdan olan Şeyh Mahmut, Osmanlı sarayına gitmiş ve bu vesileyle 

birçok konuda geniş bir bilgi sahibi olmuştur. Osmanlı sarayında birçok yenilikleri görmüştür. 

Orada farklı devletlerin bayraklarını görünce babasına şu soruyu sormuştur: Niçin Kürtlerin bir 

bayrağı yoktur? Babası da o devletlerin kendileri için çalıştığını söyledi. O geri dönünce bu gibi 

düşüncelere kapıldı. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki olaylara denk geldi bu düşünceler. 1. Dünya 

Savaşı’nda belirli nedenler dolayısıyla Türkiye ile sıkı ilişkiler içine girdi. Zira her şeyden önce iki 

taraf arasında ortak paydalar vardı. Aynı zamanda 1915 yılında İngilizlere karşı savaştı. İran 

sınırlarında da Ruslara karşı halkının hakları için savaştı. Bolşevik Devrimi’nden sonra Ruslara 

başvurdu. O zaman Lenin’e bir mektup yolladı. Öyle zannetti ki onlar halkları kurtaracaklardı. Ve 

aynı zamanda da hem Osmanlı’ya hem de İngiltere’ye başvurdu. Bu şekilde dini ve fikri idealleri 

bir tarafa koyarak Kürt halkının ideallerini gerçekleştirmeye çalıştı. Daha sonra kendisi hakkında iki 

kez idam cezası verildi. Fakat idam cezası uygulanmadı. Zira ondan vazgeçemiyorlardı. Çünkü o 

olmasaydı bölgede istikrar sağlanamazdı. O ise sürekli bir biçimde halkını işgalcilerden kurtarmaya 

çalıştı. Daha sonra Wilson 14 maddeden oluşan prensiplerini yayınladı. Bunlardan birisi de 

halkların kurtarılmasıyla ilgiliydi. Bu da şüphesiz kendisi için bir kazanç sayılmaktaydı. Bu süreçte 

Musul Vilayeti Irak içerisinde yer almıyordu. İngilizler Şeyh Mahmud’a vermiş oldukları sözleri 

asla yerine getirmediler. O zamanki uluslararası ilişkiler ise İngilizlerin lehine işliyordu ve Şeyh 

Mahmud istediklerini tam olarak gerçekleştiremedi. 

 

Sayın dinleyiciler; toplumlar olduğu sürece yasalar da olacaktır ve yasalar kişilerin haklarını 

korumak için vardır. Yasalar olmasa mülkiyet hakları da olmazdı ve insanlar birbirlerini istismar 

ederlerdi. Böylece maddi ve manevi yönlerin de değeri kalmazdı. Osmanlı’nın parçalanması 

sürecinde birçok devlet ayrılmıştır ve bu sürecin incelenmesi kolay değildir. Osmanlı’da arazilerle 
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ilgili temel yasa, Hicri 7 Ramazan 1274’te (Miladi 21 Nisan 1858’de) çıkarılmıştır. Bu, o 

dönemdeki en önemli yasalardan biri olmuştur. Zira bilindiği gibi özel arazilerle ilgili hükümler 

tasnif edilmiştir. Bu yasa Batılı yasalar baz alınarak yapılmıştır. Bu yasa öncelikle kişilerle ve 

vakıflarla ilgili hükümleri koyuyordu. Osmanlı burada hak sahibi olanları gözeterek ıslahat yasaları 

yapıyordu. Gayrimenkullerle ilgili olarak Hicri 1331 yılında, borçlarla ilgili olarak Hicri 1294 

yılında kanunlar çıkarılmıştı. 

 

Irak o zaman beş bölgeden oluşuyordu. Topraklar da şu kısımlardan oluşmaktaydı: Devlete ait olan 

araziler, miri araziler, vakıf arazileri ve terk edilmiş topraklar. İşgal hükümeti o sıralarda bazı 

bildiriler yayınladı. Bunlar daha çok miri arazilerle ilgiliydi ve 1918 ile 1919 yıllarında birkaç 

bildiri yayınlamışlardı. Yine vergilerle ilgili olarak da 1921 yılında bir yasa çıkarılmıştı. Bu şekilde 

Irak’taki arazi sorununu çözeceklerdi. Bu yasalardan biri de 1932 yılında çıkarılan bir yasaydı. 

Bundan başka dolaylı olarak arazilerle ilgili olan başka yasalar da vardı, mesela istimlak ile ilgili 

yasalar. Ayrıca gayrimenkulleri düzenleyen 1934 tarihli bir başka yasa daha vardı. 14 Temmuz 

1958 Devrimi’nden sonra Irak hükümeti tarım arazilerinin reforme edilmesi için bir yasa çıkardı. 

Oradaki görüntü bir tarım reformu olsa da aslında siyasi bir şeyler yapılmak isteniyordu. Tarıma 

elverişli arazilere zarar verilmesi amaçlanıyordu. Arazi sahiplerine tazminatları verilmeden o 

topraklara el konuldu. 1970’te çıkarılan başka bir kanunla durum daha da kötüleşti. Yine arazi 

sahiplerine zarar verilmesi amaçlanıyordu. 1975 yılında bir başka yasa çıkarıldı ve böylece arazi 

sahiplerinin hakları ellerinden alındı. Bütün topraklara kanun gücüyle el konuldu ve sahiplerine 

hiçbir şekilde tazminat verilmedi. Bu hem uluslararası hem de ulusal yasalara aykırı bir durumdu 

aslında. Mülkiyetin zorla alınması mülkiyet hakkına aykırıdır. Ancak toplumun genel çıkarı söz 

konusu olursa bu gerçekleştirilebilir. 1928 yılından bugüne kadar genel çıkar nelerdir acaba? Böyle 

bir şey yoktu, sadece kişisel çıkarlar söz konusuydu esasında. Dünyadaki hiçbir yasa böyle bir 

zulmü kabul etmez. Ancak marksist yasalar bunu kabul edebilir. Hatta marksist yasalar bile bundan 

vazgeçtiler daha sonra. Bildiğiniz gibi Sovyetler Birliği’nde Gorbaçov Perestroyka’dan sonra 

Glasnost’u gerçekleştirdi; ama bizim Irak hükümetimiz aynı bildiği şekilde devam etti. Ardından 

1971 yılından bugüne kadar da işler hala aynı şekilde yürümektedir. Şu anda Irak’ta bazı özel 

mahkemeler oluşturulmuştur ancak bunların yetkileri çok sınırlıydı. Bu mahkemelerde daha önce el 

konulmuş olan topraklar göz önünde bulundurulmadı. Ben konuşmamı burada noktalamak 

istiyorum ve hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 

 

Mehmet Güzel: 

Teşekkür ediyorum öncelikle. Irak’ın özel mülkiyet ve azınlık haklarını konuşmaya başlarken ben 

şu noktayı tespit etmek istiyorum. Manda yönetimi altındayken Cemiyet-i Akvam (Milletler 
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Cemiyeti) nezdinde kabul edilmiş bu hakların artık Milletler Cemiyeti’nin de sorumluluğu altına 

girmiş olması gerektiğini düşünmemiz gerekir. Milletler Cemiyeti anlaşmasının 22. maddesi manda 

yönetimini düzenler ki, bu anlaşma bugün için Birleşmiş Milletler nezdinde devam etmektedir. 

Manda yönetiminin ne olduğunu anlamak gerekiyor öncelikle. Manda, Fransızca yetki verme 

anlamına geliyor. İlk kez 1919 Paris Barış Konferansı’nda gündeme gelmiş olan manda kavramı, 28 

Haziran 1919’da imzalanan Milletler Cemiyeti sözleşmesinin 22. maddesinde resmen 

tanımlanmıştır. 

 

Manda projesinin, 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve Almanya topraklarını paylaştırma projesi 

olduğunu kavramak gerekiyor. Ve bu proje kolonyalizme benzer bir proje olarak gündeme 

gelmiştir. Milletler Cemiyeti A, B ve C olarak üç farklı manda tipi belirlemiş ve bunun A maddesi 

Osmanlı topraklarına ayrılmıştır. Tabii bu arada manda yönetiminin yöneticilerini seçme hakkı da 

savaş galibi ülkelere bırakılmıştır. 6 Temmuz 1932’de Milletler Cemiyeti Türkiye’yi üyeliğe davet 

etmiş ve Türkiye de 9 Temmuz günü üye olmuştur. Manda yönetimi ile ilgili maddeleri ele almak 

gerekirse 1 Aralık 1920 tarihinde Milletler Cemiyeti Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 

sürekli bir manda yasası vardır. Manda yönetimi ile ilgili metin 9 paragraftan oluşmaktadır. Bu 

metne göre her yıl manda yönetimine ilişkin bir rapor hazırlamak zorundadır. Hazırlanacak bir 

komisyon da bu raporları alıp incelemek ve manda ile ilgili tüm düşüncelerini Milletler Cemiyeti 

Genel Kurulu’na iletmekle yükümlüdür. Manda komisyonu 9 üyeden oluşur ve bu üyeler manda 

yönetiminden veya yönetilenlerden oluşmaz. Uluslararası Çalışma Örgütü de buraya bir temsilci 

gönderir. 22. madde bağlamındaki bu manda yönetimine ilişkin sorunlar 1922 yılında 161 sayılı 

Milletler Cemiyeti asamblesinde görüşülmüştür. 27 Eylül 1924 tarihinde Milletler Cemiyeti, manda 

yönetiminin 22. maddesini Irak için geçerli saymıştır. 

 

Bu noktada belirtilmesi gereken en önemli husus 1926 Ankara Anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan 

ülkeler, Türkiye’de İngiltere, Türkiye ve Irak olarak algılanmaktadır. Bunun doğru olmadığını 

öncelikle belirtmeliyim. Çünkü Milletler Cemiyeti’nin manda sözleşmesinin 2. maddesinde şöyle 

bir paragraf var: Mandatör devlet yaptığı her şeyi Milletler Cemiyeti adına yapar. Dolayısıyla 

Musul ile ilgili sürece baktığınız zaman 1926 Ankara Anlaşması’nda Irak bir taraftır, Türkiye bir 

taraftır, ama İngiltere Milletler Cemiyeti adına vekaleten imzayı atmıştır. Bu, bugüne kadar ne yazık 

ki çok az belirtilen ve unutulan bir husustur. Bu bağlamda 1926 Ankara Anlaşması’nı Türkiye, Irak 

ve Milletler Cemiyeti olarak düşünmemiz gerekiyor. Yine aynı zeminde bu anlaşmanın garantörü 

bugün için Birleşmiş Milletler’dir. 
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Şimdi yeniden Kerkük referandumuna gelmek istiyorum. Kerkük’teki yönetim 1932 sonrasında 

kurulmuştur. Türkiye bölgeyi bağımsız Irak devletine vermiştir. Bu çerçevede 142. maddenin 

uygulanması BM’nin garantörlüğündeki 1926 Ankara Anlaşması’na aykırıdır. Bölgedeki azınlık 

hakları zaten 1932 öncesinde de korunduğu için baktığınız zaman bölgedeki Kürt yönetiminin 

hukuki meşruiyetinin de yeniden sorgulanması gerekmektedir. Buradaki ilginç bir başka nokta da 

142. maddenin süresi dolduktan sonra teklifin altı ay süreyle uzatılmasını BM Genel Sekreteri Irak 

Temsilcisi Stephen de Mistura önermiştir. İlginç olan BM Genel Sekreteri Irak Temsilcisi’nin 1926 

Anlaşması’nı, 46 ve 52 anlaşmalarını ve garantörlükleri hiçe sayması ve olmayan hukuki bir yapıda 

taraf olmasıdır. Dolayısıyla bana göre temsilci görevini kötüye kullanmıştır. Ben burada temsilcinin 

görevinden ayrılması gerektiğini düşünüyorum çünkü BM hukukunu da hiçe saymıştır. 

 

Irak’ın parçalanması ve Kerkük’ün Kürt yönetimine bağlanması, 1926 Ankara Anlaşması’na 

aykırıdır. Zira Türkiye, 1926 yılında Musul’u herhangi bir gruba değil Irak devletine bırakmıştır. 

Ve bu anlaşmada Irak’ın parçalanmasına ilişkin herhangi bir durum belirtilmemiştir. Dolayısıyla 

eğer Irak parçalanacak olursa o zaman tarafların tekrar masaya oturması ve Musul’un statüsünü 

yeniden konuşması gerekmektedir. Irak parçalandığı vakit BM ve Türkiye’nin Musul için tekrar 

masaya oturması gerekir. Bunu yapmazsa kendi hukukunu da çiğnemiş olur. Bu arada 1932 

Anlaşması’nın getirdiklerini de konuşmak gerekir. Bunların bir kısmı kültürel ve eğitimle ilgili 

haklardır. Bölgedeki okullarda Türkçe’nin kullanılması ve mahkemelerde Türkçe’nin geçerli olması 

gibi haklar. Burada bitirmek ve teşekkür etmek istiyorum. 

 

Muzaffer Arslan: 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ekopolitik’i Sayın Tarık Bey’in şahsında tebrik ediyor, kendilerine 

teşekkür ediyorum. Bugün burada konuşulan konular son derece önemli konular olmakla beraber 

yıllardır ihmal edilmiş konulardır. Bugün bu konuları gündeme getirmek gerçekten de takdire 

şayandır. Ben meseleyi bir bütün olarak ele almak istiyorum. Bildiğiniz gibi 28 Ocak 1920 Meclis-i 

Mebusan kararlarında Musul Vilayeti Misak-ı Milli sınırları içerisinde ilan edilmiştir. Türkiye 5 

Haziran 1926 tarihinde Musul’u mecburen İngilizler’e terk etmek durumunda kalmıştır. Zaman 

içinde bölgede yaşayan Kürt’ünden Türkmen’ine, Asuri’sinden Arap’ına kadar hemen herkese 

zulmetmiş yöneticiler gelmiştir. Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkaslar son derece önemlidir ve biz de 

bu üçgenin bir yerinde yer aldığımız için başımıza birçok bela geldi. Bu bölge hem stratejik önemi 

hem de değerli yeraltı zenginlikleri sebebiyle sürekli olarak yabancı güçlerin savaş alanı haline 

gelmiştir. 
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Zamanında Avrupalılar şimdi ise Amerika bu bölgeye değişik gerekçelerle gelmiştir. Demokrasi ve 

insan hakları gerekçesiyle ülkemize gelen Amerika’ya insanlar denize düşen yılana sarılır misali 

sarıldılar. Diktatörlüğü ortadan kaldıracaklardı; ama şimdi anarşi hakim Irak’ta ve adeta kapanın 

elinde kalacağı karmaşık bir duruma zemin hazırlanmış oldu. Tabii ABD Irak’a girerken başta 

Türkiye olmak üzere bazı destekler de bulmaya çalıştı. Ama Türkiye tezkereyi reddedince bu sefer 

ABD, Irak’ın güneyinde Şiilerle, kuzeyinde ise Kürtlerle anlaşma yoluna gitti. Yapılan anayasa ile 

ülkeyi zorla belli bir kalıba sokmaya ve bu şekilde idare etmeye çalıştılar. Ancak gerçeklerin üstünü 

örtmek, güneşi balçıkla sıvamak mümkün değildir. Mesela 140. madde; Kerkük meselesi, bu 

bağlamda çok önemlidir. Aynı biçimde petrol hakları meselesi de ciddi bir tartışma konusu oldu. O 

zaman bir oldu-bitti ile kabul edilen anayasa sebebiyle şimdi bazı milletvekilleri çok pişman 

olduklarını beyan ediyorlar. Nasıl geri döneceklerini düşünüyorlar. Bazı kararlar bugün için bazı 

grupları memnun edebilir ama gelecekte felaketler ortaya çıkabilir. 

 

Artık iç meselelere kimsenin karışamadığı bir dünyada yaşamıyoruz; herkes başkalarının iç 

meselelerine karışıyor. Bu işin ne olduğunu anlamak için 1. Körfez Savaşı sonrasında gitmek lazım. 

O dönemde Musul Vilayeti Konseyi oluşturulmuştu. Benim de Anton Keller ve diğer arkadaşlarla 

görüşmelerim oldu. Musul Vilayeti bize çok sempatik gelen bir projedir ancak bunu çok ciddi 

olarak oturup konuşmamız lazımdır. Aradaki ihtilaflar o kadar kemikleşmiş ki önce bunları 

çözmemiz lazım. Mesela Türkmenlerle Kürtlerin bazı meseleleri masaya oturup ciddi bir biçimde 

konuşması lazım. Bizim tarihten gelen işbirliklerimiz ve akrabalıklarımız vardır. Ancak son 

dönemde onlar kendilerine ev sahibi, bize ise kiracı gibi baktılar. Bu meseleleri açıkça konuşmak 

lazım; hatta Celal Talabani ve Mesut Barzani ile de açıkça konuşmak lazım. Biz Irak’taki her etnik 

grubun doğal haklarını anayasal teminat ile almasını istiyoruz. Biz Kürtler haklarını aldıkları zaman 

sevindik ve demek ki şimdi bize de sıra gelecek dedik. Ama malesef öyle olmadı. Bize sadece 

göstermelik bazı haklar verildi, ama biz bunun bilincindeyiz. 

 

Bunun dışında bölgesel bir parlamento ve anayasa ihdas edildi. Bugün dünya alem bilir ki Irak’ın 

kuzeyinde birinci çoğunluk Kürtler, ikinci çoğunluk ise Türkmenler’dir. Ancak yazılan anayasa 

taslağında görüyoruz ki Türkmenler’i ikinci millet olarak yazdırmayı bir türlü içlerine 

sindiremediler. Ben bunu konumum gereği her zaman dile getiriyorum ama bu meseleleri Kürt 

arkadaşlarımızla konuşmamız lazım. Ancak biraraya gelip açıkça konuştuğumuz zaman aradaki 

sıkıntıları gidermek mümkün olabilir, yoksa mağduriyetmizi peşin olarak kabul etmiş oluruz. 

 

Irak’ta ancak Kürtler’in, Türkmenler’in ve Araplar’ın kabul ettiği bir proje mümkün olabilir. Ancak 

emrivakilerle birbirimize davranmamalıyız. Tabii ki Türkiye’nin ve diğer komşu ülkelerin de rıza 
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göstermediği bir proje Irak’ta hayat bulamaz. Dolayısıyla bu Musul Vilayeti meselesinde hem 

Türkiye’yi hem de diğer komşu ülkeleri ikna etmemiz lazım. Şu anda Irak’ta bir güven eksikliği var 

ve bunu aşmamız lazım. Aramızda güvene ihtiyacımız var. Birbirimizin sırtına basarak bir şey 

yapamayız; hele dikta rejimi ile hiç birşey yapamayız. Çok teşekkür ediyorum. 

 

Savaş Avcı: 

Hepinize saygılar sunuyorum. Öncelikle bu programı düzenlediği için Ekopolitik’e teşekkür 

ediyorum. Bugün Irak’a ilişkin konuştuğumuz konuların temelinde 1926 Ankara Anlaşması ve 

1932 Deklarasyonu bulunmaktadır. 1926 Anlaşması’na göre Türkiye o bölgeyi belirli şartlarda 

Irak’a vermiştir, bunu unutmamak lazım. Bugün Kuzey Irak dediğiniz zaman insanların aklına Kürt 

bölgesi geliyor. Halbuki Kürt bölgesi o bölgenin sadece bir parçasıdır. Musul Vilayeti’ne baktığınız 

zaman Erbil, Kerkük ve Süleymaniye akla gelir. Dolayısıyla Kuzey Irak dediğinizde sadece Kürt 

bölgesi akla gelmemelidir; orada da sadece Kürt değil Türkmen, Asuri, Yezidi vd. tüm unsurlar 

vardır. Bunu da not etmemiz lazım. 

 

Anayasa noktasında azınlık ve özel mülkiyet hakları son derece önemlidir. Osmanlı’nın bölgeyi terk 

etmesinden sonraki her dönemde sürekli haksızlıklara uğrayan Türkmenler’dir. Kürt kardeşlerimiz 

de benzer acıları çektiler ama bugün onlar farklı noktadalar. Irak halkı özellikle Saddam 

yönetiminden çok çekmiştir. Bugüne baktığınız zaman Saddam rejiminden kurtulmuştur ve tüm 

grupların eşit olacağı bir ülke için bir umut doğmuştur. Ama ne yazık ki gelinen nokta Türkmenler 

için hayal kırıklığıdır. Asuriler, Keldaniler ve Yezidiler için de bu geçerlidir. Bugün Kuzey Irak’taki 

yapılanmada etnik unsur mu önemli yoksa mezhep mi bu da belli değildir. Ve ardından anayasaya 

“Irak’taki iki asli unsur Araplar ve Kürtler’dir” yazıyorsunuz. Peki Türkmenler ve diğer unsurlar 

nerede? Burada nerede insan hakları? Bir kere bu tür bir durumun BM’de kabul edilmesi doğru 

değildir. Ama BM buna seyirci kalmıştır. Eğer siz kendi vatandaşlarınızı eşit görüyorsanız her 

konuda eşit göreceksiniz. 

Bunların kökenine baktığınız zaman, Osmanlı’dan sonra bölgedeki Türkmenler hiçbir rejim ve 

yönetim tarafından sevilmemiş, benimsenmemiştir. Acaba, Saddam’ın da bir zamanlar söylediği 

gibi, buradaki Türkmenler Osmanlı’nın (bugün de Türkiye’nin) kalıntısı olarak görüldüğü için mi 

mağdur ediliyor. Halbuki Osmanlı’dan önce de bu bölgede Türkmenler vardır. Türkmenler o 

toprakların sahibidir, bunu bu şekilde görmemiz lazım. Biz diğer unsurları nasıl kardeşçe 

görüyorsak onların da bizi aynı şekilde görmeleri lazım ki birarada yaşayabilelim. Halbuki bugün 

Barzani’nin Kuzey Irak’ta yaptıkları Saddam’ı aratmayacak derecede kötüdür. Bu arada 

Türkmenler ile bölgedeki diğer halklar arasında hiçbir problemin olmadığının da altını çizeyim. 

Buradaki sorun Barzani yönetimindedir. Barzani yönetimi bugüne kadar Türkmenler’i dışlayan bir 
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politika izlemiştir. Bunu Kerkük’te görebilirsiniz. Biz Saddam için ne diyorduk; Saddam 

Türkmenler’i asimile etmek ve oranın etnik yapısını değiştirmek için güneyden 250 bin Arap’ı 

getirip Kerkük’e yerleştirdi diyorduk. Barzani de 450 bin Kürt getirdi bölgeye aynı amaçla. Nerede 

Saddam’dan farklı olan durum? 

 

Kerkük’te yapılan referandumda hepiniz peşmergelerin nasıl otobüslerle şehre getirilip oy 

kullandıklarını gördünüz. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma Statüsü’nün 8. maddesinin 2. 

fıkrasına göre bu bir savaş suçudur. Neden? İşgal altındaki bir ülkede bir şehrin etnik yapısını 

değiştirmeye çalışmak savaş suçudur çünkü. Ama tabii Barzani bunları dinlemiyor. Kimi dinlediği 

de belli değil; çünkü o da bir diktatör, kendi halkını da dinlemiyor. Bizim Türkmenler olarak temel 

beklentimiz anayasal haklarımızın güvence altına alınmasıdır. Bu zaten 1932 Deklarasyonu’nda da 

var. Ama yaptırım gücü olan kurumlar bunu denetlemiyor. 

 

Bugün nasıl ki sünni Arapların arkasında Suudi Arabistan ve Suriye, şii Arapların arkasında İran, 

Kürtlerin arkasında da Amerika varsa, Türkmenlerin de arkasında Türkiye olmalıdır. Çünkü 

Türkiye ile Türkmenler arasında zaten milli bir bağ var. Kaldı ki Türkiye bunu hiçbir zaman 

kullanmadı. İngilizler bölgedeki unsurları birbirine düşürene kadar Osmanlı’da tüm unsurlar 

birarada yaşamıştır. Yani Kuzey Irak dediğiniz yer Osmanlı’nın Musul Vilayeti’dir. 

 

Ben sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Biz Irak’ta tüm unsurlarla eşit olarak yaşamak 

istiyoruz. O bölge hepimizin bölgesidir; bugün orada ABD var ama yarın olmayacaktır. Osmanlı’da 

hepimiz orada kardeşçe yaşadık, oradaki düzenin bozulmasının nedeni İngilizler’dir, onun da 

nedeni Kerkük petrolleridir. Hepinize teşekkür ederim. 

 

 

 

Soru: 

Kerkük dışında yaşayan Türkmenler hakkında biraz bilgi verebilir misiniz Savaş Bey? Türkiye’de 

de bu Hıristiyan Türkmenler hakkında pek bilginin olduğunu sanmıyorum. 

 

Savaş Avcı: 

Evet bu bir realitedir. Hemen Kerkük dışında kalede meskun halde yaşayan Hıristiyan Türkler 

vardır. Genelde Gagavuz Türkleri Hıristiyan Türkler olarak bilinir, ama Kerkük’tekiler pek 

bilinmez. Biz bu kardeşlerimizle uzun yıllardır beraberce yaşamaktayız. Enteresandır, bu Türkler’in 

yılbaşında düzenledikleri tüm ayinler ve yaptıkları dualar Türkçe’dir. Umuyorum bu Hıristiyan 
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Türkler de aralarında örgütlenirler. Zira onlar da Kuzey Irak’ta haklarını pek alamıyorlar. Ben 

açıkçası Hıristiyan aleminin bu Hıristiyan Türkler’e de sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. 

Teşekkür ederim. 

 

Soru: 

Malumunuz olduğu üzere Türkiye son iki haftadır Kuzey Irak’a operasyon düzenlemekte. Irak’ta bu 

operasyon nasıl algılanıyor? PKK’nın bitirilmesi için bu bir çözüm olabilir mi? Yoksa burada 

Musul’a ilişkin bir şey akıllara geliyor mu? 

 

Anton Keller: 

Sorunuz için teşekkür ediyorum, fakat burada bir Irak temsilcisi var ve kendileri bu soruyu benden 

daha iyi cevaplayabilirler. Ben yabancı ve tarafsız bir gözlemciyim. Bu nedenle ateşe körükle 

gitmek istemem. Bir değerlendirme isterseniz bazı fikirlerimiz olabilir. 1992’den bu yana iyi 

niyetimizi sunduk. Bu konunun çözümlenmesini, Kürt sorununun hallini istiyoruz. Ben bir İsviçreli 

olarak sınır ötesi operasyonlarla ilgili çekinceliyim. Çünkü konu temel uluslararası prensiplerin ve 

hukukun ihlali olabilir. Eğer bir toprak komşu ülkeye saldırı için kullanılırsa -bu üçüncü taraflar 

tarafından da olabilir- bu topraklardan sorumlu olan hükümet bunun sonuçlarından da sorumludur. 

Tabii ki zarar ziyandan da sorumludur. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir toprak üçüncü ülkelere 

saldırı için kullanılmamalıdır. Bu benim kişisel fikrimdir. Hatırlayın 1291 Federal Paktı vardır. 

Şimdiki İsviçre’nin esasını bu pakt oluşturur. Burada bir norm vardır ve bu norm zararın tazminini 

gerektirir. O topraktan sorumlu olanlar sorun yaratanları kendi topraklarından atmazlarsa veya bunu 

istemezlerse o zaman zararın bedelini ödemek durumundadırlar. Bu çok eski bir prensip olup hala 

geçerlidir. 

 

 

 

Murat Sofuoğlu: 

Ben burada bir ekleme yapmak istiyorum. Anton Keller doğrudan atıf yapmadı ama Türkiye ile Irak 

arasında 1946 sınır anlaşması var. Bir ülke kendi sınırları içindeki yerleri kontrol edemiyor ve 

oradan komşu ülkeye bir saldırı gerçekleşiyorsa bu durumda o ülkenin 75 km2’lik bir alanda 

düşman unsura karşı mücadele etme hakkı söz konusudur. Eğer saldırıların gerçekleştiği ülke bu 

saldırıları engelleyemediğini kabul ediyorsa, ki Irak müsteşarı geçtiğimiz günlerde bunu açıkça 

beyan etti, o zaman saldırıya uğrayan ülkenin bu 75 km2’lik alan içinde sıcak takip (hot pursuit) 

hakkı vardır. Bunun zımni bir anlaşma olarak 1946 Anlaşması’nda yer aldığını söylemek mümkün. 

Anton Keller’a göre eğer bu ülke saldırıları engelleyemiyorsa o zaman saldırıların gerçekleştiği 
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ülkeden (troublemaker) zararlarını tazmin edecek bir hakka sahip olabilir. Bu konuların da Türk 

Dışişleri’nin bilgisi dahilinde olduğunu düşünüyoruz. Bunu bir anektot olarak aktarmak istedim. 

 

Soru: 

Konuşmanızda Musul Vilayeti’ni Güney Kürdistan’a kattınız ve burası için bölgesel bir çözüme 

ihtiyaç olduğunu söylediniz. Bunları teşkil eden arazilerin Irak’ın dışına çıktığını söylediniz. 

Bildiğiniz gibi Ankara ve Lozan Anlaşmaları ile Musul, Irak’a terk edilmiştir. Ve 1992’de birtakım 

garantiler verildi. Etnik mezheplere ve azınlıklara dair birtakım garantiler verildi. Bu güvence 

belgesinde Irak’a terk edilen Musul Vilayeti kastediliyordu. Ancak eğer burası için Musul 

Vilayeti’nin içi, dışı veya Güney Kürdistan gibi birtakım farklı şeyler kullanırsak o zaman yeni 

problemler yaratabiliriz. Dolayısıyla anlaşamayacağız. Uluslararası anlaşmalara bağlı kalmamız 

gerekir diye düşünüyorum. Bunu beyan etmek istemiştim. 

 

Şeyh Salar el-Hafid: 

Teşekkür ederim sorunuz için. 1514’te Erzurum Anlaşması ile Kürdistan, Fars İmparatorluğu ile 

Osmanlı İmparatorluğu arasında bölünmüştü. 1. Dünya Savaşı’ndan sonra bir kez daha bölündü. Bu 

tarihi bir olgudur ve ben buna kendimden bir ilavede bulunmadım. Ben buraya tarihi olgu 

anlamında Güney Kürdistan dedim. Bölgesel çözüm meselesine gelince ben onu Musul Vilayeti 

için söyledim, ki burası Irak Krallığı’na ilhak edilmiş bir yerdi. 16.10.1926’daki anlaşmalar 

çerçevesinde yapıldı. O günden bugüne kadar da Irak hükümetleri hiçbir zaman şartlara bağlı 

kalmadılar. Dolayısıyla bu şartlara tekrar bakmak lazım. Teşekkür ediyorum. 

 

Soru: 

Şeyh Mahmut’un sadece Osmanlı ile ilişkisi yoktu. Osmanlı düştükten sonra da Osmanlı ile ilişkisi 

olduğuna dair birtakım ispatlar vardır. Ancak bazı Kürt yazarlar Şeyh Mahmut hareketinin 

milliyetçi bir hareket olduğunu savunurlar. Gerçekten bu böyle miydi? Yoksa Türkler’le işbirliği 

yaparak İngilizler’e karşı bir isyan harekatı mıydı? Yani milliyetçi mi yoksa İslamcı bir hareket 

miydi? Ben aynı zamanda etnik ve dini bir aileye mensubum. Şeyh Mahmut dini bir kişilikti ve aynı 

zamanda Fars-Kürt bir etnik yapısı vardı. Kendisi Osmanlılar’la birlikte İngilizler’e karşı 

savaşmıştı. Ben bunları yorum olarak eklemek istedim. 

 

Emmanuel Tomi (Irak Konsolosluğu Medya Ataşesi) : 

Ben burada Irak’ın kültür ataşesi olarak değil bir Iraklı olarak konuşuyorum, Asuri bir Iraklı. Bunun 

altını çiziyorum çünkü Iraklı olmaktan gurur duyuyorum. Hepinizin bildiği gibi Irak’ta Arap, Kürt, 

Türkmen, Asuri, Keldani, Yezidi, Ermeni vd. birçok etnik unsurun yer aldığı bir etnik mozaik söz 
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konusudur. Azınlık meselesinden bahsetmek istersek ki ben azınlık kelimesinden hoşlanmıyorum, 

zira milliyet milliyettir. Biz demokrasinin hakim olduğu bir dünyadayız ve bu nedenle fikirlerimizi 

özgürce söyleyebilmeliyiz. Pek çok kıymetli davetli olmasına rağmen bu toplantıda Irak mozaiğinin 

belli bir kısmının yer almadığını görüyoruz. Asurilerin temsilcileri burada yok, Yezidiler yok, 

Ermeniler yok... 1932 Deklarasyonu’ndan bahsedildi, peki sonrasında ne oldu. Asuriler 1933’te 

katledildi. Saddam sadece bir konuda demokrattı; demokrasiyi bütün katliamlara yaydı ve kendi 

ailesi dahil herkesi öldürdü. Ben Irak’ın köylerinden geliyorum, yani yüreğimden konuşuyorum. 

Irak’ta büyük millet küçük millet diye bir şey yok, hepimiz Iraklı’yız. Çok teşekkür ediyorum. 

 

Murat Sofuoğlu: 

Evet bu konuda haklısınız, ama biz o bahsettiğiniz gruplardan kişileri davet ettik ama bazıları 

gelemeyeceklerini söyledi. Yani doğru kişilerle temas ettik ama katılamadılar. Hatta bazı kişiler 

Barzani yönetiminden dolayı katılamadılar, bunu kimseyi suçlamak için aktarmıyorum; ama bir 

tespit olarak söylüyorum. 

 

Anton Keller: 

Azınlıklar ve milliyetlerle ilgili olarak ben bir görüş bildirmek istiyorum. Milletler Cemiyeti 

döneminde “azınlıkların korunması” diye bir terim vardı. 1951 Uluslararası Adalet Divanı’nın bir 

kararına göre bu bahsettiğimiz şeylerin geçerliliği teyit edilmiştir. Azınlıkların ve azınlık haklarının 

korunması, mülkiyet haklarının korunması ve diğer haklara ilişkin her şey tamamen koruma altına 

alınmıştır. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Milletler Cemiyeti dağılınca azınlık hakları teriminin yerini 

insan hakları aldı. Bu azınlıklar hakları için birtakım yerlere müracaat edilebilirdi. Burada 

konuştuğumuz birtakım enstrümanlar hala bugün bile kabul ettirilebilir. Bu insan hakları BM 

Sözleşmesi’nde de önemli bir biçimde yer aldı. Herkese her şeyi vermek kimseye bir şey 

vermemektir. O zaman birey kaybolur gider. Irak petrol yasasında olduğu gibi. Petrol yasası ile 

azınlıklar ile ilgili mesele birbirine paraleldir. Nasıl ki petrol ile ilgili olarak artık her Iraklı’nın 

bundan eşit pay alacağı yasada belirtildiyse aynı biçimde azınlık hakları da buna paralel olmalıdır. 

Halbuki insanlar istismar ediliyor ve uyutuluyor. Ama bunlara insanların tepki koyup bunu 

yutmayız demeleri lazım. Evet bu azınlık konusunda size katılıyorum. Milliyetçilik biraz da böyle 

bir şeydir. Mesela Babillier kendi ulusal kimliklerini orada, Babil’de, yaratmışlardı. Bu, biraraya 

gelmek için bir enstrümandı. Uluslararası arenada hem sayı kazanacaksınız hem de saygı 

kazanacaksınız, ben birincisini tercih ederim. Söylemek istediklerim bunlardı, teşekkür ederim. 

 

Soru: 
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Toplantıyı başından itibaren takip ediyorum ve Anton Keller’ın, Türkçe ve Arapça yapılan 

konuşmalarda, diğer konuşmacılar konuşurken tercümeleri pek dinlemediğini, kulaklığını 

takmadığını gördüm. Bu kadar problem anlatılırken onları anlamadan nasıl danışmanlık yapılabilir? 

O bölgenin bir yapılanması olan Musul Vilayeti’nin de temsilcisi konumundaki Keller’ın bölgeden 

katılan kişileri dinlemeden nasıl oranın temsilcisi olabileceğini sormak istiyorum. Teşekkür ederim. 

 

Anton Keller: 

Ben dolaylı olarak cevaplamaya çalışıyorum. Çok fazla azınlık söz konusu ise ve bunların hepsinin 

kendine göre talepleri söz konusu ise burada hassas bir konumda olduğumu belirtmeliyim. Ben 

Arapça, Türkçe veya Kürtçe öğrenemem. Ben herkese mesafeli duruyorum, kimseye imtiyazlı gibi 

yakın durmuyorum. Zaten onlar beni kabul ederler. Benim rolüm budur. Ben kendi tecrübelerimden 

ve birçok kaynaktan hukuki ve tarihi bilgiler bulmaya çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla hiçbir Kürt 

yazar, biz 1932 dökümanını bulmadan önce bunu dile getirmemiştir, bunu biz gündeme getirdik. Bu 

son derece önemli bir anahtardır. Teşekkür ederim. 

 

Soru: 

Az önce dediniz ki 1946 yılında Irak ile Türkiye arasında bir sınır anlaşması yapıldı. Ve bu 

anlaşmaya göre zarar gören devletin tazminat ödemesi gerektiği söylendi. Biz eğer onlara bir zarar 

verirsek bizim de tazminat ödememiz gerekiyor bu durumda. Veya PKK nedeniyle zarar 

görmemizden dolayı Irak’ın bize tazminat ödemesi gerekiyor mu? 

 

Anton Keller: 

Evet işin prensibi şöyle. 1291’e geliyorum; eğer bir kimse komşu vadideki birinin evini yakarsa 

onun oturduğu yerdeki yetkililer onu ceza olarak sınır dışı etmeliler (yani evin yakıldığı yerdeki 

otoriteye teslim etmelidirler). Ama bir nedenden dolayı bu kişiyi korumak isteyebilirler, o zaman 

evi yanana tazminatı ödenmelidir. İşin prensibi budur. 

 

Soru: 

1992’dan beri Mr. Keller ile tanışıyorum. Benim sorum şu şekildedir. Kuzey Irak’a ilişkin gerek 

ABD, gerek İngiltere, gerek Türkiye ve gerekse Fransa müdahil olmuşlardır birçok kez. Siz Musul 

Vilayeti konusunu bu ülkelerle konuştunuz mu? 

 

Anton Keller: 

Evet biz bu konuyu Washington’da, Londra’da, Paris’te ve Ankara’da görüştük. Ama Bağdat rejimi 

ile, uçuşa yasak bölgeler vs., yaptıkları anlaşmalar dışında herhangi bir değişiklik yapma gereği 
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duymadılar. Uçuşa yasak bölge güneye doğru uzatılmadı, Süleymaniye kapsama alınmadı. Biz 

Bağdat’a kadar bunun uzatılmasını talep etmiştik. Fakat buna gerek yok dediler. Saddam yalnızca 

Barzani çağırdığında hareket etti ve uçuşa yasak bölge bunu engelleyemezdi. Teşekkür ederim. 

 

Murat Sofuoğlu: 

Biz burada sabah oturumumuzu bitiriyoruz. Öğleden sonraki oturumumuzda yeniden görüşmek 

üzere hepinize afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Oturum: “Osmanlı, İngiliz ve Diğer Yönetimler Döneminde Tapu Kayıtları ve 
İade-i Mülk Girişimleri” 
 

Murat Sofuoğlu: 

Öğleden sonraki oturumumuza hepiniz hoşgeldiniz. Programa davetli olup katılamayan 

milletvekillerimiz var, onların başarı dileklerini telgrafları aracılığıyla almış bulunuyoruz. Onlara da 

teşekkür ediyoruz.  
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Ben öncelikle bu oturumdaki konuklarımızı tanıtmak istiyorum. İlk önce Aras Neftçi Bey var. 

Kendisi çok değerli bir akademisyen ve aynı zamanda Kerkük petrolleri bağlamında tanıdığımız 

Neftçi ailesine mensup. Onun yanında Müşir Ahmet Bey oturuyor. Kendisi Memo Seni Aşireti’ne 

mensup, Musul Vilayeti Konseyi’nin kurucu üyelerinden ve Kuzey Irak’ın önemli figürlerinden 

birisi. Solumda Muhammed Sıddık oturuyor. Kendisi MVK’nın genel sekreteri ve aynı zamanda 

şair. İstanbul üzerine de şiirleri var. Onun yanında da Arzu Terzi Hanım var. Kendisi kıymetli bir 

akademisyen. ‘Bağdat-Musul’da Paylaşılamayan Miras’ isimli bir kitabı da var hocamızın. 

 

Her şeyden önce bölgedeki Kerkük petrollerinin ve tapu kayıtlarının durumunu ve bunun niçin 

önemli olduğunu konuşmamız lazım. Bu oturumda ve sonraki oturumda bu konuları konuşacağız. 

Öncelikle Muhammed Sıddık Bey ile başlamak istiyorum. Buyrun. 

 

Muhammed Sıddık: 

Allah’ın adıyla başlamak istiyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Beni dinlediğiniz için 

teşekkür ediyorum. Tüm süreci düşünürsek Osmanlı’nın yıkılışı, Irak’ın ortaya çıkışı ve Musul 

Vilayeti’nin İngilizler lehine ilhakı bunların hepsi önemlidir. Sabahki oturumda petrolle ve arazi 

mülkiyeti ile ilgili konular üzerinde duruldu. Türkmenler üzerine konuşuldu. Ben eğer hata 

yaparsam şimdiden özür diliyorum, çünkü yazılı metinden değil doğal olarak konuşuyorum. 

 

Birtakım şeyleri konuşmak için tarihin derinliklerine inmek gerek. Osmanlı’nın 1. Dünya Savaşı’na 

girişinde İngilizler çok etkili oldu. İngilizlerin bu araziler üzerinde gözleri vardı çünkü buraların 

enerji kaynakları boldu. Bunun için Arapları da böldüler. Bazı Arapları Türklere karşı kışkırttılar 

zira planları böyleydi. Bunlar üzerinde durmak lazım. Ortadoğu’daki bu büyük sıkıntıların temel 

sebebi petrol idi. Bu petrol emperyalistlerin iştahlarını kabartmıştı. Abdülkerim Kasım Hükümeti 

1959-63 arasında, eğer ulusal petrol kanununu çıkarmasaydı, düşmezdi. Bu kanunla İngiliz 

şirketleri tedirgin oldu ve muhalifleri destekleyip rejimi devirdiler. Saddam Hüseyin ne yaparsa 

yapsın ondan razıydılar ama o kalkıp petrolü 1972’de millileştirince iş değişti. Onu düşürmek için 

de birçok şey yaptılar. Yani petrol önemli ve hassas bir mevzu. Biliyorsunuz Amerika’da aile 

şirketleri var ve devletlere petrol satıyorlar. 

 

İkinci konu da milliyetçilikle ilgili. Bu konuda şunu söylemek istiyorum. Türkmenleri üçüncü 

büyük grup olarak saymak hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Biz Iraklıyız ve hepimiz bir numarayız. 

Eğer üçüncü olarak bronz madalyayı kabul ediyorsanız bu gerçekten uygun bir şey değil. Bir kimse 

milliyetçilik konusuna dokunduğu zaman ben hassaslaşıyorum. Çünkü milliyetçilikte her zaman 

karşı taraf haksızlığa uğruyor. Ben diyorum ki herkes Iraklıdır. 
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Musul Vilayeti konusuna gelince biz 1992’de Kuzey Irak’taki özerk bölgede birçok aşiret reisiyle 

görüştük. Saddam Hüseyin o zaman aşiret reislerinin silahlarını bırakması için genel bir af 

çıkarmıştı. Bunları ikna etmeye çalıştık, gelin hep beraber bir parti kuralım. Biz bunun için maddi 

kaynaklar da araştırdık. O zamana kadar birçok aşiret reisi Irak rejiminden yüklü paralar alıyordu, 

bu paralar kesilince sizin bunların yerine koymanız gerekiyor. Biz muhafazakar bir parti kurmayı 

düşündük. Suudi Arabistan ile ilişkiye girdik bu parti ve para bağlamında. Biz Ankara’ya gelirken 

Anton Keller ve diğer kişiler bizimle beraber geldiler ve aynı otelde kaldık. Bize dediler ki sizin 

Musul halkı ile ilgili açıklamalarınız var ve oradaki insanların hakları var. Ve bunlara ilişkin 

belgeler var. 1932’deki anayasaya göre Irak’a bağımsızlık verildi. Bildiğiniz gibi İngiliz kuvvetleri 

Musul’u savaşarak elde etmediler, çünkü İngilizler Basra ve Bağdat’ı işgal ettikten sonra Musul 

yakınlarına geldiklerinde savaş durmuştu zaten. İngilizler hile yaparak Osmanlı’dan aldılar 

Musul’u. Eğer herhangi bir tehlike olursa oraya müdahale edeceklerini beyan ettiler. Musul’da 

küçük bir Türk birliği vardı, onlara orada kalmamalarını söylediler. Vali de İstanbul ile temasa 

geçti. Ona da sen çekil dediler ve o günden itibaren Musul işgal altına girmiş oldu. 

 

Biz o günlerde tam da Suudi Arabistan’a gidiyorduk, Ankara’da bu arkadaşlarla görüşünce bu sefer 

azınlık hakları ve mülkiyet hakları hakkında çalışmaya başladık. Ancak Irak’a döndüğümüzde hedef 

alındık, çünkü sanki biz orayı Irak’tan ayırmaya çalışıyormuşuz gibi algılandı. Biz de hükümetin 

egemen olduğu taraflara korkudan gitmemeye başladık. Kendi kendimize herhangi bir destek 

almadan çalışmaya başladık ve birçok aşiret reisinden imza topladık. Bu işe bulaşmış olan aşiret 

reisleri de bir daha Saddam’a yaklaşamadılar. Yani durum çok zordu. Bu sebeple Ekopolitik’in bu 

yaklaşımı ve bu toplantıyı organize etmesi çok cesur ve kıymetli bir adımdır. Ve bunun devam 

etmesini de istiyorum. Musul meselesinin gerçeğini insanlara anlatmak lazım. Musul bölge halkı ve 

ülkeleri için de aslında iyi bir örnek olabilir; hatta Amerika’nın demokrasisinden de daha iyi bir 

örnek olabilir. Burada bitirmek ve hepinize ve elbette Ekopolitik’e teşekkür etmek istiyorum. 

 

Son olarak şunu belirtmek isterim. Ben İstanbul Belediyesi’nden ve gazetecilerden bir mesaj aldım, 

benim doğu ile ilgili yazan yazarlarla biraraya gelmemi istiyorlardı. Ve İstanbul ile ilgili bir kitap 

yazmamı benden talep ediyorlardı. Ben İstanbul aşıklarından biriyim. Evet birtakım şeyler yazdım, 

bunlar hem şiir hem edebiyat dolu yazılardır. Burada kısa bir önsöz aktarabilirsem memnun olurum.  

 

Burada Bizans, ben İstanbul, 

Ben bir derya, dağlar, tepeler ve büyüğüm.. 

Gündüzümün güneşle parlar, 
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Gecelerimizi gökyüzümüzü yıldızlar aydınlatır, 

Denizin üstü bütün dünyaya ışık verir, ay yansıdığı zaman, 

Bu İstanbul, ben de İstangülüm.. 

 

İstanbul veya İstangül’ün anlamı, kendisinde çok değerli güllerin yetiştiği yer anlamındadır. Sizler 

de güllersiniz, bu toplantının güllerisiniz. Teşekkür ediyorum. 

 

Arzu Terzi: 

Sayın başkan, değerli konuşmacılar, kıymetli dinleyenler. Ben konuşmamda sizleri Osmanlı 

dönemine, II. Abdülhamit dönemine götürmek istiyorum. Osmanlı döneminde Bağdat ve Musul 

bölgelerinde petrol ve mülkiyet hakları konularında bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. 

Osmanlı Devleti’nin idari anlamda Bağdat ve Musul şeklinde yönetim birimlerine ayırdığı 

topraklar, konumu, doğal kaynakları ve verimli arazileriyle günümüzde dahi stratejik önemini 

kaybetmeyen bir bölge olma özelliğini sürdürmektedir. 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren önemi 

gitgide artan petrolün neredeyse cenneti olan Bağdat ve Musul vilayetlerinde Sultan Abdülhamit’in 

takip ettiği politika ve Batılı devletlerin bu politikayı delip geçme gayretleri sonucu yapılan üstü 

örtülü mücadele ise günümüz dış politikası açısından bilinmesi ve incelenmesi gereken bir husustur. 

Sultan Abdülhamit Mezopotamya ve Suriye’yi elinde bulundurmakla petrol ticaretinin orta yolunu 

Basra’dan Avrupa’ya kadar kontrol ediyordu. Stratejik bakımdan Bağdat Demiryolu’nun geçtiği yer 

o dönemde dünyanın en önemli bölgelerinden biriydi. Burası birçok büyük devletin ihtiyaç duyduğu 

petrol, kömür ve zımpara gibi kaynaklara sahipti. Bununla birlikte iktisadi olarak bakıldığı zaman 

Bağdat Demiryolu’nun geçtiği yer, aynı zamanda dünyanın en önemli ama gelişmemiş parçasıydı. 

Sulama imkanlarının varlığıyla Mezopotamya tarımının yeniden canlandırılması mümkündü. Bu 

tablodan bakıldığında Bağdat ve Musul vilayetlerinde rekabet ve çekişmeler Sultan Abdülmecit 

döneminde gittikçe kuvvetlenecektir. Çünkü bölge, dünyada o dönemde en önemli süreç olan 

makineleşme için gerekli en önemli malzeme olan petrole sahiptir. Özellikle yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren petrolün sadece aydınlanmada değil sanayideki öneminin de anlaşılması yabancı 

devletleri bölge üzerinde önce tam bir mücadeleye sonra da savaşa götürmüştür. 

 

Osmanlı’da II. Abdülhamit döneminde, daha önceki ve sonraki padişahlarda görülmeyen, bir kişisel 

mülk edinimi gerçekleştirilmiştir. Sultan Abdülhamid’in kişisel mülk ediniminde, devletin petrol 

yataklarının ve diğer zenginliklerinin paylaşılmak üzere masaya yatırıldığı bir dönemde bu 

bölgelerin kişisel mülk haline getirilerek elden çıkmasının engellenmesinin amaçlandığı 

görülmektedir. Zaten kendisi de çıkardığı iradelerde de sık sık buna değinmektedir. Zira bu dönem, 

yabancıların arazi ve gayrimenkul alma yolunda büyük çabalar sarfettikleri bir süreçtir. İşte burada 
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Abdülhamid’in, Osmanlı’nın neresinde gelir getirebilecek bir arazisi varsa burayı tapulu mülk 

haline getirdiğini görüyoruz. Bu uygulamayı mal edinmek veya zenginleşme şeklinde açıklama 

çabaları belki de bu uygulamadan rahatsız olan dış güçlerin bir perspektifi olarak görmek gerekir. 

Burada benim amacım bir devrin uygulamalarını savunmak ve reddetmek değildir. Tarih ilminin 

görevi geçmişte olan olayları o günkü koşullara göre tarafsız bir biçimde aydınlatmak ve doğru bir 

biçimde aktarmaktır. Dolayısıyla Abdülhamid’in şahsi mülk ediniminin o günün koşullarında bir 

zorunluluk olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Ortadoğu’nun bu bölgesinde topraklar siyasi ve 

stratejik önemi ve de doğal kaynaklar bakımından zenginliği dolayısıyla korunmak amacıyla şahsi 

mülk haline getirilmiştir. 

 

Arkadaki slaytta da görüleceği üzere Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden hemen sonra 

yapılan bir çalışmaya göre padişahın tahtta bulunduğu süre içinde “emlak-ı humayun” denen 

arazilerin %44’lük bölümü Bağdat ve Musul vilayetlerine aittir. Bu arazilerin 17.770.368 dönümü 

Musul Vilayeti’ne, 6.235.160 dönümü ise Bağdat Vilayeti’ne aittir. Bu arazilerin bedeli ise maliye 

tarafından padişaha ait olan hazine-i hassaya, yani padişahın hazinesine, ödemek zorunda olduğu 

ama bir türlü periyodik olarak ödeyemediği aylıklardan mahsup edilmek suretiyle 

gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem bilhassa dönemin güçlü devletlerini oldukça rahatsız etmiştir. Yani 

bu yöntem, maliyenin hazineye ödemek zorunda olduğu paralar karşılığında arazi alınmasıdır. 

Dolayısıyla maliyenin idare ettiği gelir kalemlerinin bir kısmının hazine-i hassa nezaretine 

geçmesidir. Buradaki idarenin de mutlakiyet rejimi olduğunu da gözden kaçırmamanızı isterim. 

Gerek Musul, gerekse Bağdat’ta padişah hazinesine geçirilen arazilerin idaresi için ayrı birer 

teşkilat kurulmuştur. Ben burada slaytlarla Sultan Abdülhamid döneminde çekilmiş emlak-ı 

humayuna ait arazilerin orijinal fotoğraflarını göstereceğim. Padişaha ait olan buraların idaresi için 

kurulan teşkilatlardan bahsettim. Mesela Musul idaresi için kurulan teşkilata ait bina, fotoğrafta da 

görüldüğü gibi, Dicle nehri kıyısına yapılmıştır. Bu idareler ayrıca alt idarelere de ayrılmıştır. 

 

Bölgenin idaresi için teşkilatların kurulması ve tanzimlerin yapılması bölgenin kalkınması için 

çalışıldığını göstermektedir. Nitekim buralardan elde edilen gelirler de verimi bilinen Mezopotamya 

topraklarının daha verimli hale getirilmesi için harcanmıştır. Bölgenin iskanında, çiftçiye tohumluk 

dağıtımında, sulama yollarının açılması veya temizlenmesinde kullanıldığını arşiv belgeleri bize 

göstermektedir. Bağdat-Musul bölgesinde pek çok arazinin şahsi mülk haline getirilmesi ve 

bölgenin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar, aynı zamanda bölge halkının büyük kısmını 

oluşturan aşiretlerin de kontrol altına alınması bakımından önemlidir. Abdülhamid döneminde 

aşiretlerin kontrol altına alınmış olmasında, bölgedeki arazilerin büyük bir kısmının emlak-ı 

humayuna alınmış olmasının da rolü vardır. Nitekim Alman İmparatoru II. Willhem, 12 Kasım 
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1907’de İngiliz Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey ile yaptığı görüşmede Sultan Abdilhamid’in 

Musul yöresinde büyük arazilerinin olduğunu, bu toprakların padişahın gayretleriyle geliştirildiğini, 

eskiden silahla birbirlerine karşı mücadele eden Araplardan şimdi pulluğa sarılanların sayısının 15 

bini bulduğunu ifade etmesi de bu tespiti doğrular mahiyettedir. 

 

Bölge yeraltı kaynakları bakımından da zengin olduğundan padişah mülküne geçirildikten sonra 

geniş çaplı araştırmalar da yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda yeraltı kaynaklarının hepsi ayrı ayrı 

tespit edilip değerleri ortaya konulmuş ve işletme imtiyazları şahsi mülk haline getirilmiştir. Bağdat 

kömür yatakları işletim imtiyazı, Fırat-Dicle vapur işletmeleri gibi birçok örnek verebiliriz. 

 

Ancak asıl önemlisi petroldür. Yüzyılın ikinci bölümünden itibaren petrolün önemi iyice 

anlaşılmıştır. Bu dönemde Musul-Kerkük bölgesinde yapılan araştırma ve çekilen fotoğraflardan 

anlaşıldığı kadarıyla nehir gibi kendiliğinden petrol akmaktadır. Özellikle Kerkük’te çoğu zaman 

kendiliğinden fışkıran ve bazen de birkaç metrelik kazıyla ortaya çıkarılan petrolün imtiyazı 

Tanzimat öncesinde toprak ve tımar sahiplerine verilmiştir. Hatta IV. Murat Bağdat Seferi’ne 

giderken Neftçizade ailesinin topraklarından geçerken Babagürgür kaynağının imtiyazını onlara bir 

ferman ile verdiği ifade edilir. Tanzimat’tan sonra ise petrol yatakları devlete devredilmiştir. Ancak 

bu bölgedeki petrol yatakları açık artırma ile yine tebaaya ihale edilmiştir. Dolayısıyla bu 

kaynakların çoğu o günün teknolojisiyle Osmanlı tarafından işletilmiştir. Yani Osmanlı’nın 

bölgedeki petrol kaynaklarından haberinin olmadığı yönündeki iddiaların anlamsız olduğu son 

derece aşikardır. Buradaki neftin (petrolün) uzun zamandır aydınlamadan tutun da develerin 

iyileştirilmesine kadar birçok alanda kullanıldığını biliyoruz. Yani daha sonra İngilizler tarafından 

ortaya çıkarılmış kaynaklar değildir. 

 

Sultan Abdülhamid’in Musul ve Bağdat’taki arazilerin ve petrol işletmelerinin şahsi mülkü haline 

getirilmesine ilişkin iki tane iradesi vardır. Bu arkada gördüğünüz 6 Şubat 1889 tarihli iradede 

Musul Vilayeti’ndeki petrol madenlerinin araştırma ve işletme imtiyazının Sultan Abdülhamid’e 

verildiğini görüyorsunuz. Bununla İngiltere, Fransa ve (Bağdat demiryolu projesi ile asıl hedefleri 

Musul petrolleri olan) Almanya’nın umutlarını kırmak amaçlanmıştır. Çünkü Almanlar demiryolu 

hattının her iki noktasındaki madenlere sahip olmayı amaçlıyordu ve Abdülhamid Musul 

petrollerini imtiyazına alarak demiryolu hattının Musul’a uzaması durumunda oradaki petrol 

yataklarına Almanların sahip olmasını engellemiştir. Gördüğünüz ikinci irade ise 18 Kasım 1902 

tarihlidir ve ilk irade ile aynı içeriğe sahiptir. Düşünülen olmuştur: Demiryolu hattı Konya’ya 

ulaşmıştır ve oradan da Musul-Bağdat’a ulaşacaktır. Ve yapılan anlaşmaya göre Almanlar hattın her 

iki yanındaki 20 km’lik alandaki madenlerin işletim hakkına sahip olacaklardır. İşte bu anlaşma 
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yapılmadan hemen önce Abdülhamid bu ikinci iradeyi çıkararak oraların kendi şahsi toprağı 

olduğunu ortaya koymuştur. Gördüğünüz bu irade ise 19 Eylül 1898 tarihli ve Bağdat’taki petrol 

yataklarının padişah mülküne dahil edilmesini beyan etmektedir. Aslında bu irade ile Bağdat ve 

Musul’daki petrol işletmelerinin birleştirilmesi düşünülmüştür. 

 

Biraz da bölgedeki petrol yatakları hakkında bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz yer Bağdat’taki 

Mendeli petrol yataklarıdır. Burası, daha sonra Shell olan grubun imtiyazını aldığı İran’a yakın 

petrol yataklarıyla aynı kol üzerindedir. Osmanlı arşivlerinde o dönemde ne kadar ham petrol 

çıkarıldığı da gösteriliyor. Mesela Mendeli’den yaz mevsiminde 13.500, kış mevsiminde ise 11.000 

kıyye (o zamanki ağırlık ölçüsü - 1 Kıyye yaklaşık 1,2 kg’dır) petrol çıkarılmıştır. Yani günlük 

yaklaşık 500 kg ham petrol çıkmaktadır. Musul Vilayeti’nde ise Tuzhurmato, Bababürgür gibi 

petrol yatakları sayılabilir. Mesela Tuzhurmato’dan yazın günde 950 kıyye, kışın ise 800 kıyye 

petrol çıkarıldığını yine arşiv belgelerinden öğreniyoruz. O dönemde bu kaynaklar yıllık peşin 

parayla kiracıya veriliyor ve bu şekilde gelir elde ediliyordu. İşçiler petrolü koyun postundan 

yapılmış kovalara dolduruyorlar ve merkeplerle o dönemin şartlarına göre arıtma tesislerine 

götürüyorlardı. Hatta bu ham petrol yaz mevsiminde 10 kıyesi 2 kuruş, kışın ise 3,5 kuruştan 

satılmaktadır. Ayrıca Musul’daki Kil petrol yataklarını da arkamdaki slaytta görebiliyorsunuz. 

Burada 30 petrol pınarı yer almaktadır. Yine Babagürgür petrol yataklarını görüyorsunuz. Buradaki 

petrol su ile birlikte çıkıyor ve 8 kaynak mevcut. Burayı Neftçizade ailesi işletiyor ve hatta o 

dönemde Abdülhamid ile de bazı anlaşmazlıkları oluyor. Benim bulabildiğim kadarıyla 2. 

Meşrutiyet’e kadar anlaşmazlık sürse de Neftçizade ailesi burayı işletiyor. Çıkarılan petrolün %10’u 

Kerkük Belediyesi’ne veriliyor, 40’ta 1’i de fakirlere dağıtılıyor. Kalan para da Neftçizade ailesinin 

dört üyesi arasında paylaşılıyor. Ayrıca Şirkat Tel Kayyare petrol yataklarını da görüyorsunuz. 

Burası ulaşım açısından çok verimlidir ve Almanlar demiryolunu buradan geçirmek istemişlerdir. 

Buranın ıslah edilip işletilmesi gerektiği o dönemdeki birçok raporda yer almaktadır. Zaho petrol 

madenlerini de görüyorsunuz. Burada petrolün yanında zift de çıkarılmaktadır. Nemrud Harabeleri 

civarındaki petrol yatakları da görülmektedir fotoğrafta. Ve son olarak da bir arıtma tesisini 

görebiliyorsunuz. Belgelerde bu arıtma işleminin nasıl yapıldığı da anlatılmaktadır. O günkü 

koşullarda 160 kıyye ham petrol arıtıldığında 80 kıyye petrol olarak sonuç veriyor, yani yarı yarıya 

bir durum söz konusu. Bu petrolün 30 kıyyesi sarı-beyaz, 30 kıyyesi sarımtırak ve 20 kıyyesi ise 

sarıdır ve bunların karıştırılarak çeşitli petrollerin üretildiğini biliyoruz. 

 

Zaman zaman bu bölgedeki petrol yataklarına ilişkin çalışmalar amacıyla yurtdışından mühendisler 

de getirilmiştir. Mesela Fransız bir mühendis olan Jacras’ın hazırladığı rapordan hemen sonra 

Fransızlar padişahın kapısını çalar. Aynı biçimde Alman mühendis Graskopf da benzer bir rapor 
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hazırlamış, bu raporun özetini Osmanlı’ya, aslını ise Almanlara vermiştir. Ve hemen sonrasında 

Alman demiryolu şirketi petrol için imtiyaz talep etmiştir. 

 

Her ne kadar bölge iltizam ile yönetilmiş olsa da petrole sahip bir toprağın hak ettiği gelir hiçbir 

zaman elde edilememiştir. Mesela Tuzhurmato madenleri Davude, Kil madenleri ise Talabani 

aşireti tarafından değerinin altında bir fiyatla işletilmekteydi. Yani bu iki aşiret maden yataklarının 

kontrolünü ellerinde tutmakta ve başkalarının da bu işletmeye dahil olmasına engel olmaktaydı. 

 

Bölge petrollerinin padişah tarafından şahsi mülk haline getirilmiş olması, bölgenin stratejik 

önemini ve zengin yeraltı kaynaklarını bilen yabancı devletleri tedirgin etmiştir. Bundan dolayı 

artık yeni toprak satın almak veya imtiyazlı oldukları bölgeleri petrol barındıran bölgelere doğru 

genişletmek yerine, buraları doğrudan Sultan Abdülhamid’in hazine-i hassasından çıkarmak yoluna 

başvurmuşlardır. Öte yandan da bölge petrolleri için mücadeleye girişeceklerdir. Buna mukabil 

Sultan Abdülhamid bölge petrollerinin tek bir şirket tarafından yönetilmesi yoluyla bunu bir koz 

olarak siyasi denge politikası bağlamında kullanmak istemiştir. Nitekim tek bir şirket hususunda 

Abdülhamid’e çok sayıda başvuruda bulunulmuştur. Bunlar arasında Fransızların ve Almanların 

yaptığı teklifler dikkat çekicidir. Ayrıca Hollanda, Belçika ve İngiltere de devreye girmiştir. Burada 

İran’ın petrol imtiyazlarını da alan Dafsi grubunun girişimleri de dikkat çekmektedir. Ayrıca yerli 

tüccarlar da bazı teklifler getirmiştir. Mesela II. Abdülhamid’e borç verecek kadar zengin olan 

Nemlizade Hasan Tahsin Efendi vardır. Ancak bu tüccar daha önce aldığı bir petrol yatağını kısa 

süre sonra İngiliz ve Alman bir ekibe devrettiği için padişah bu kişiye güvenmemiştir. Padişah 

mülkü olan buralardaki petrol işletmelerinin gelirlerinin bir kısmı, maliyenin dışardan yapacağı 

borçlanma için teminat gösterilmiştir, çünkü devlette ciddi sıkıntı vardır. 

 

Netice itibariyle sömürgeci devletlerin başta petrol olmak üzere verimli arazilere sahip olmak, 

stratejik köşebaşlarını tutmak ve bazı merkezleri etkisiz hale getirmek için başta İngilizlerin Musul 

ve Bağdat için asıl mücadeleye başladığı dönem Sultan Abdülhamid dönemidir. Bu mücadelenin 

tarihi ve kaynağı tam olarak anlaşıldığında Batılıların neden Ortadoğu dedikleri bölgede bir türlü 

huzur ve sukunete izin vermediklerini ve hangi çıkarları için neler yaptıkları daha iyi anlaşılacaktır. 

Sabrınıza teşekkür ederim, hepinize saygılar sunuyorum. 

 

Aras Neftçi: 

Teşekkür ederim. Biz de Arzu Hanım gibi akademik bir kimliğe sahip olduğumuz için belgelere 

dayanmadan konuşamayız. Ama tabii büyüklerimizden hep “oradaki petrol yatakları bizimdi” diye 

duyardım. Ben liseyi bitirinceye kadar oradaydım. Aradan uzun zaman geçti, şimdi yeni yeni 
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köklere dönmeye çalışıyorum. Birtakım haklarımızın olduğunu duyardım hep, ama neticede artık 

işgal edilmiş haklar. Ancak geçen sene Nazım Neftçi Bey’in terekesinde bir mektup buldum. 

Mektup büyükdedeme ait ve Arapça. Ben şimdi bu mektubu size okumak istiyorum: “Türkiye 

idaresine (Türk Petrol Şirketi’ne) Bağdat’ta yazılmıştır. Kerkük’ün Babagürgür bölgesindeki petrol 

bize ait mülktedir. Ve bunlar binlerce yıl öncesinden dedelerimize aittir. Ta ki ihtilaf günlerine 

kadar. Çeşitli belgelere dayanarak şirketiniz arazilerimizi ihlal etmiştir. Bazı binalar dikmiş ve 

ekipman getirmiştir. Aynı şekilde mühendis ve işçiler getirmiştir. Bizim arazilerimize petrol 

kuyuları açmaya başlamıştır. Biz Kerkük’teki şirketinizin merkezine şikayetimizi beyan etmemize 

rağmen bir sonuç alamadık. Petrol kuyularına el koymak ve şahısların mülklerine tecavüz etmek 

doğru değildir, çünkü bunlar şahıslara aittir. Size bu teşkilatınızın faaliyetlerini sona erdirmeniz için 

ihtarname veriyorum. Babagürgür bölgesinden uzaklaşmanız gerekmektedir. Yoksa kanuni icraatlar 

başlatacağım. Ve meydana gelecek olan zarardan siz sorumlu olacaksınız. 25 Haziran 1927, 

Kerkük’te Salih Bey’in oğlu tarafından yazılmıştır.” 

 

Bu mektup kendi büyükdedemin, İngilizler tarafından kurulan Türk petrol şirketine yazdığı 

mektuptur. İzinsiz olarak İngilizler gelip petrol kuyuları açmışlar. Ancak ailemin fertlerinden şunu 

duymuştum; İngilizler aileme, “siz sızan petrolün sahibisiniz, yeraltındakinin değil”, demişler. Tam 

bir İngiliz hilesi diyorum buna. Zaten işgal durumu var, adamların ellerinde silah var, ne 

yapacaksınız. Bazı akrabalarımıza sızan petrolden hala çok cüzi bir aylık verildiğini de duymuştum, 

ama biz almıyoruz. Tabii ben bu belgeleri saklıyorum; belki ilerde hakkımızı arama imkanımız 

olabilir. Petrolün varili bugün 100 dolar, yarın belki daha fazla olacak. Bize de bir şey verirler mi 

acaba diye gülümseyerek düşünüyorum. Çok fazla ekleyecek bir şeyim yok, çok teşekkür ediyorum. 

 

 

 

 

Müşir Ahmet: 

Teşekkür ederim. Hem Türk hükümetine hem de Ekopolitik’e çok teşekkür ediyorum. Önce şunu 

söyleyeyim; ben Kerkük’te öğrenciyken o zaman Avcılar ve Neftçiler diye iki aile meşhurdu ve 

Babagürgür, Neftçi ailesine aitti. Şimdi buraya gelmiş bulunan tüm dinleyicilere ayrı ayrı teşekkür 

ediyorum. Bu bahsettiğimiz bölgelerde aşiretler yaşamaktadır. Ve aşiretler de bu arazilerin 

sahibidir. Mart 1990’daki ayaklanmadan sonra aşiretler bölgede nasıl etkin rol oynayabileceklerine 

dair çalışmaya başladı. Biz 1992’de Ankara’ya geldik ve bazı toplantılar yaptık. Irak’a geri 

döndüğümüzde iki parti hariç tüm partilerle Musul Vilayeti ile ilgili görüştük. Türkmen ve 

Kürtlerin bazıları bu durumu tabii reddettiler. Biz 1992’den şu ana kadar herhangi bir ışık 
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görmedik. İnşallah bu toplantılardan sonra bir ışık görürüz. Türk ve Kürtlerin tarihine bakarsanız 

bunlar kardeştir. 

 

Ben burada, gelen talep üzerine, kendi aşiretimin Kerkük’te nerede bulunduğunu ve petrolle ilgili 

bağlantısını anlatmaya çalışacağım. Bizim aşiretimiz Dibis bölgesinden Erbil civarındaki Guveyr 

bölgesine kadar yer almaktadır. Bölgeyi bilenler bilir, Babagürgür’den Guveyr bölgesine kadar hep 

tepeler bölgesidir ve buralarda petrol yatakları çok zengindir. Aynı bölgede Karaç dağı var ve 

burada da yüzlerce petrol bölgesi vardır. Ve bunların hepsi aşiretimize aittir. Elimizde de 

belgelerimiz var. Ancak hiçbir yararını göremedik. 

 

Saddam yönetimi ve şimdi de Barzani yönetimi bağlamında da şunları söyleyebilirim. Biz Saddam 

öncesi veya sonrası hiçbir şey elde etmedik. Bu bölgede şimdi sadece Barzani değil Talabani de 

hüküm sürmektedir. Biliyorsunuz Kerkük petrollerinden %17’lik hisseyi onlar alıyor, biz değil. 

Bizim onlarla da bir ilişkimiz yok. Türk hükümetine teşekkür ediyoruz, çünkü Saddam döneminde 

Kürt halkının gerçekten hamiliğini yapmıştır. Bu kardeşlik tekrar dönsün ve tekrar kardeş olalım. 

Türk hükümetine ve Ekopolitik’e çok teşekkür ediyorum. 

 

Murat Sofuoğlu: 

Ben bu oturumu burada sonlandırmak istiyorum ama bitirmeden önce Sayın Keller’ın Osmanlı 

hanedan üyeleriyle yaptığı görüşmeleri kendisinden dinlemek isteriz. Kendileri gelene kadar biz 

soru-cevap kısmına da başlayabiliriz. 

 

Nefi Demirci (Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı): 

Öncelikle toplantınız gayet güzel geçiyor, hepinizi tebrik ederim. Muhammed Sıddık Bey’in ifade 

ettiği bazı bilgilerin yanlış olduğunu beyan etmek istiyorum. Kendileri Muzaffer Bey ile Savaş 

Bey’in milliyetçilik yönünde tavra sahip olduklarını zımnen de olsa ifade ettiler. Bugün Irak’taki 

mevcut durumda iki etnik grubun kalkıp Türkmenleri üçüncü grup olarak yazmaları nedir size 

soruyorum. İngilizler Musul’a girmeden önce orada Osmanlı’nın Ali İhsan Paşa komutasında hiç 

yıpranmamış küçük bir ordusu vardı. Bu tarihi bir bilgidir, bunun da düzeltilmesi gerekmektedir. 

1926 anlaşması bir hayli tartışıldı. Aslında Türkiye bu anlaşmayı imzalamaya mecbur kaldı, çünkü 

Şeyh Sait isyanı çıktı. O zaman da Türkiye bu anlaşmayı o günkü koşullara göre imzalamak 

zorunda kaldı. Bir de bunu beyan etmek istedim. Teşekkür ederim. 

 

Muhammed Sıdık: 
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Affedersiniz fakat ben ırkçılık (unsuriyye) kelimesini hiç telaffuz etmedim. Ben sadece milliyetçilik 

(kavmiyye) dedim. Ben kardeşim Muzaffer Arslan’ın Irak’ta üçüncü millet olduklarını düşünmesin, 

gönül ister ki “birinci vatandaşım” desin dedim. Eğer Türkmenleri temsil ediyorsanız onlar Iraklıdır 

ve üçüncü değil birinci sınıf vatandaştır demek istedim. Teşekkür ederim.  

 

Emmanuel Tomi: 

Ben size pek çok soru soracağım ve gözlemlerimi bildireceğim. Ben burada Iraklı bir vatandaş 

olarak konuşuyorum, resmi görevimle değil. Bazı gözlemlerim ve üç sorum var panelle ilgili. Ben 

hanımefendiyi dikkatle dinledim, son derece zengin tarihi bilgiler aktardılar. Ben Sultan 

Abdülhamid’e de saygısızlık etmeden bir soru sormak istiyorum. Sultan bu toprakları kimden satın 

almıştır? Bu toprakları güç kullanarak veya zor yoluyla mı aldı? Bu toprakları Abbasi ve 

Emeviler’in satın aldığı biçimde mi yoksa Saddam Hüseyin’in satın aldığı biçimde mi aldı? 

İnsanları mecbur ederek mi aldı? İkinci sorum şudur: Sayın Neftçi, tabii ki siz buraların sahibisiniz. 

Bu durumda Irak’ta oturan her aile oturdukları yerden çıkan şeyler için bunlar bizimdir mi 

diyecekler? Halbuki petrol devlete aittir. Hükümetler gelir geçer devlet kalır. Son olarak da Suriye 

ve Irak’taki Asuriler ve Hıristiyanlar için ne söyleyebilirsiniz? Kuzey Irak’taki toprakların büyük 

kısmı bölgedeki Kürtler tarafından zorla ele geçirilmiştir. Benim büyükbabam Şırnak’ta iken birçok 

mülke sahipmiş ama çoğu zorla alınmış. Şimdi ben gidip oradaki topraklar için bir şey yapabilir 

miyim? 

 

Arzu Terzi: 

Tanzimat ile birlikte Osmanlı mali sisteminde bir reform yapılmıştır. Bu reforma göre padişahların 

mal varlıkları alınıp onun yerine maaş bağlanmıştır. Bu maaşa tahsisat-ı seniyye deniliyor. Buna 

göre padişah bütçeden düzenli olarak belirli bir maaşı almak durumundadır, bunu Tanzimat 

getirmiştir. Ancak özellikle Kırım Harbi’nden sonra bu para artık verilememeye başlamıştır. Maliye 

o kadar zordadır ki padişahların maaşlarını bile Galata bankerlerinden borç alarak verebilmektedir. 

İşte Abdülhamid, Maliye’nin Saray’a ödemek zorunda olduğu ama ödeyemediği borçlarına 

mahsuben bu toprakları almıştır. Yani burada bir mahsup işlemi söz konusudur. Ama bunu da çok 

hafife almamak gerekir; bu bir politikadır. Hatırlayın, o dönemde Duyun-u Umumiye kurulmuştur 

ve Osmanlı kendi kaynaklarını kullanamaz durumdadır. Mesela Musul’un bazı yerlerinde tuzlalar 

vardır, buralara Duyun-u Umumiye el koyar ve işletir, parasını Avrupa’ya gönderir. Bütün 

imtiyazlar yabancıların elindedir ve yabancılar yoğun bir şekilde Osmanlı topraklarından toprak 

alımı yapmaktadır. Abdülhamid bu ortamda Musul için böyle bir politika gütmüştür. Benim ihtisas 

alanım iç hazinedir (hazine-i hassa). Bu projenin mimarlarından biri de Ermeni Agop Paşa’dır. Bir 

yerde devlet malı şahsileştirilerek yabancıların buralara uzanmaları engellenmek istenmiştir. Burada 
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bir gasp söz konusu değildir. Topraklar iltizamla işletilir ve iltizam süresi bittiğinde müzayedeye 

çıkarılır. Müzayedeye padişah da dahil olur ve parasını yüksek miktardan, maliyeden nakledilerek 

verir. Ve bu toprakları kendi şahsi mülkü haline getirir. Ve bu da Meşrutiyet’e kadar süren bir 

süreçtir. Bu şekilde cevap vermek isterim. Teşekkür ederim. 

 

Aras Neftçi: 

Biliyorsunuz haklarda iki türlü sistem var. Hukuk haklıdan yanadır. Kanun kuvvetten yanadır. 

Benim bir arkadaşım var, o anlatıyordu; Kerkük’te petrol kuyularında sayaçlar var, Amerika 

bölgeye geldikten sonra oradaki sayaçları artık kendisi kontrol etmeye başladı. Yani şu anda Irak 

kuyularının sayacı bizim değil başkalarının elindedir. Biliyorsunuz Kur’an-ı Kerim’de bir ayet var, 

ayette deniliyor ki, “Biz, bu günleri insanlar arasında çevirip dururuz.” Ben uzun zamandır Irak’ta 

değilim, ama akrabalarımdan birinden duydum. Babagürgür bölgesinde (Neftçi ailesine ait olduğu 

için) petrol olmadığını söylüyorlar. Eskiden de İngilizler o bölgedeki hakları gasbetmişlerdi. Şu 

anda orada bir işgal gücü mevcut. Yani hak ayrı bir şeydir, kanun ayrı bir şeydir. Hakkımız olsa da 

kanun farklı olabiliyor maalesef. Ben burada bunu ifade etmek istiyorum. Topraklar bugün 

elinizdedir, yarın olmayabilir. Ama buradaki mesele kanun değil, haklar meselesidir. Ben Irak 

petrolleri üzerinde hak iddia etmiyorum, ama oradaki topraklarımı istiyorum. İlla petrole ilişkin bir 

hak talebinde değilim, belki de topraklarıma bina yapacağım. Ama topraklarımı bana geri verin.  

 

Anton Keller: 

Ben burada konuşulanlar hakkında bir uzman değilim ama konunun cahili de değilim. 

Panelistlerden buradaki hanımefendi bize Osmanlı dönemindeki durumu anlattı. Sultan’ın ailesi 

nasıl haklarını elde etti, farklı ailelerden duyulan iddialar nasıl ortaya çıktı, bunlara bakmak lazım. 

Bu konularda somut bir görüşüm de yok. 16 yıl önce resmi bir belge ile Irak’ın Osmanlı 

sonrasındaki kuruluşuna ilişkin durumu yansıttım. Ve o günlerde toprak meseleleri ciddiyetle ele 

alınmıştı. O deklarasyonun en önemli maddesi 14. maddedir. Bu maddeyi okuyarak sizin hafızanızı 

tazelemeliyim. Maddeyi okuyorum: “ve bunlar Manda rejiminin sona ermesinden önce bireyler, 

dernekler veya tüzel kişilikler tarafından elde edilmiş haklar hangi doğaya sahip olursa olsunlar 

saygı duyulacaktır.” (Madde 14, Declaration of the Kingdom of Iraq, 30 Mayıs 1932). Bu 

formülasyon, Cemiyet-i Akvam’ın diğer milletleri tarafından kabul edilmiş olan mecburi hususları 

da yansıtmaktadır. Bu da Irak Krallığı’nın kurulması ve uluslararası toplumun tam bir üyesi 

olmasından öncedir. 14. maddede ise belirli bir manda döneminden söz ediliyor. Bu bir referans 

noktasıdır ama burada Osmanlı dönemine bir referans yoktur. Burada ilginç olan, ben İngiliz 

arşivcilerle bazı kontroller yaptım. Eğer hatalıysam beni düzeltin. İngilizler büyük bir dikkatle 

yasaları ve kuralları değiştirmemeye gayret ettiler. O günlerde bir manda yönetimini 
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sürdürüyorlardı. Bu nedenle manda dönemine referanslar elimizde. Önemli bir referans da Osmanlı 

dönemine yapılmaktadır. Osmanlı döneminde ne kullanılıyorsa İngilizler onları muhafaza ettiler. Ve 

hala Osmanlı dönemindeki bu yasalardan ilham alabiliriz. Böylece gelecek için bir temel 

oluşturabiliriz, ki biz bunu yaptık. Kürtler, Asuriler ve Türkmenler 1994’te biraraya geldiler. Bir 

program kabul ettiler. Kişilerin geri dönüp ben mülkiyet haklarımı tescil ettirmek istiyorum 

demelerini sağlamaya çalıştılar. 

 

Bir takvim belirlendi. Bu takvim Irak’ın kuruluşu tarihinden itibarendir. Bu da 3 Ekim 1932’dir. Bu 

bir referanstır. Eğer komşu ülkelerden cesaretlendirilirseler bu son derece somut bir görüş olacaktır. 

Toprak iddialarıyla ilgili de somut bir durum olacaktır. Ben okuduklarımdan bazı referanslar 

gördüm. Toprağı işlemenin ötesinde, tarımın ötesinde topraktan çıkanlarla ilgili birtakım haklardan 

söz ediyorum. Siz toprağı kazdığınızda veya pompaladığınızda ortaya çıkanları kapsıyor mu ben 

bunu bilmiyorum. Ben inanıyorum ki Osmanlı’daki mülkiyet hakları buna ışık tutabilir. Bu çok 

önemli. Çünkü bu, yalnızca yüzey haklarıyla ve tarımsal haklarla ilgiliyse bu durumda 1932 yılına 

ait olan bu döküman yalnızca yüzeyi kapsar. Ve toprak altındaki maden haklarını kapsamaz. Fakat 

Osmanlı’da toprak altında bulunanlar ve pompayla çıkanlar da ele alınmışsa o zaman bunlar da 

mülkiyet haklarının bir parçasını oluşturur. Bu durumda biz çok daha önemli bir şeyden bahsediyor 

oluruz. Toprağın sahibi gerçek sahiptir, sadece işleyen değildir. Bu toprak millileştirilemez. Size 

tazminat verilmeden kamulaştırılamaz. Çünkü 14. madde bu hakka saygı gösterilmesini ister. Siz 

kaba kuvvetle veya aldatarak buna sahip olamazsınız. Siz başkasının mülküne el koyamazsınız. 

Dolayısıyla Irak hükümetinin bu yöndeki uygulamaları geçersiz olur. Aynı deklarasyonun 1. 

maddesi üzerinde de durmak gerekir, zira bu madde bir anahtardır: “Yasalar, düzenlemeler ve resmi 

eylemler, bu deklarasyondan önemli olamaz. Herhangi bir Irak anayasası bu deklarasyonun üstünde 

olamaz.” Lahey’deki Adalet Divanı buna benzer bir davada 1951 yılında karar vermiştir. Bu haklar 

ve yükümlülükler hala tamamen geçerlidir. BM henüz gerekli kararı vermemiştir. Kimin 

yükümlülükleri ve Milletler Cemiyeti’ndeki kararları denetleyeceği henüz tam belli değildir; ama 

öyle bir durum vardır ki burada hükümet eli gerekecektir. 

Kaldı ki siz petrol hakları gibi bir konuyu ele aldığınızda bölgedeki tüm unsurlar arasında 

sürtüşmeler söz konusu olabiliyor. Ama dünyadaki pek çok kabine bunları dinlemeyecektir. Gerçek 

şu ki Saddam’ın çökmesinden sonraki ilk deklarasyonda biz büyük bir kitleyi, bir çoğunluğu temsil 

etmeye çalıştık. Ancak engellendi ve bunun nedenleri açıklanmalı. Biz 1932 Deklarasyonu’na basit 

bir referans yaptık, mesele budur. Irak hükümetinin bunları cevaplaması gerekirdi. Eminim ki Irak 

hükümetinin temsilcisi de burada kendi başına hareket etmemiştir. 3. taraflar adına hareket 

ediyordu. Ve gizli bir gündemi gerçekleştirmeye çalışıyordu. Çünkü bu deklarasyon ve buna 

referans, bütün anayasal konuları otomatikman halledebilirdi. Hatta bu deklarasyonu Saddam 
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sonrası dönemin ilk anayasası yapardı. Bu da etnik çatışmalara vb. pekçok çözüm de sağlardı. 

Burada pek çok kesimden katılımcı var ve bu kişiler insanları aydınlatabilir. Hepinize çok teşekkür 

ediyorum. 

 

Avni Lütfioğlu: 

Ben Araştırmacı-yazar Avni Lütfüoğlu. Sayın Keller’a bir sorum olacak. Şimdi, biz burada 

mademki sosyal meseleleri tartışıyoruz, özellikle Musul Vilayeti çapında insan haklarını 

tartışıyoruz, sosyal yapı ve insan haklarının şahsi yönünden başka bir de sosyal ve kültürel niteliği 

vardır. Yani Musul’un tarihten doğan bazı özellikleri vardır; dini yapısı, etnik yapısı, kültürel yapısı 

değişiktir. Musul’da bir Türkmen çizgisi var mesela. Bunun dışında bir de Hıristiyan, yani Asuri, 

Keldani gibi unsurlar var, ayrı bir kültürel yapı da var. Yezidiler var ve Kürtler var. Osmanlı 

zamanında Kürtler yönetim anlamında özel haklara sahiplerdi. Bu kültürel yapılar da Musul 

Vilayeti çapında farklıdır. Sorum şudur: Bu değişik kültürleri orada yaşayan insanlar hala devam 

ettiriyor. 1932 Anlaşması taahhüdüne göre ne gibi işlemler yapabiliriz? Ya da bu kültürel yapıyı 

nasıl aslına çevirebiliriz? Çünkü orada bir mağduriyet oluyor, kültür değişimi zorlaması da oluyor. 

Ben bu zorlamalarla ilgili pek çok bilgi ve belgeye sahibim. Diğer arkadaşların da bilgisi vardır, 

hepimiz bu konuları hasbelkader biliyoruz. Peki şahsi mülkiyeti diyelim ki iade edemiyoruz, ama 

bu kültürel yapıyı nasıl yeniden onarabiliriz, bu ilk sorum. Aslında Musul Vilayeti’ni konuşurken 

bir siyasal yapı ortaya çıkıyor, Kürdistan Federe Bölgesi. Bu federal sistem Şii bölgesi için de 

isteniyor. Şii bölgesi de böyle federe bir bölgeye sahip olursa, zaten Sünniler merkezden kopuk, 

onlar da özerk bir bölge olacaklar. Benim buradan anladığım, Kürdistan’ın coğrafi manasından 

siyasi bir sınır çiziliyor. Kürtlerin yaşadığı bölgeler idari yönüyle, aşiret yönüyle Kürdistan’dır, bu 

doğru. Bunun tarihi dayanakları da var. Ama bir de coğrafi manada Kürdistan coğrafyası var. 

Bununla coğrafyacılar ilgileniyor. Buna siyasal mana yükleyip orayı vatana çevirmek, coğrafyaya 

siyasi bir anlam yükleyip orada müstakil bir siyasi yapı inşa etmek olur. Bu çok değişik bir 

manadır, çok değişik bir aşamadır. Mesela Ortadoğu coğrafi bir mana taşıyor. Bunun üzerine bir 

Ortadoğu devleti kurabilir miyiz? Ya da Bereketli Hilal olarak tabir edilen coğrafyada biz siyasi bir 

kurum oluşturabilir miyiz? Sorum iki şık oldu: Yıpratılmaya çalışılan kültürlerin onarımı nasıl 

olacak? İkincisi, bu coğrafi manaları mübalağalı olarak kullanarak siyasi sınırlar çizmek ne kadar 

doğru? Bu iki meselede nasıl bir çözüm bulabiliriz? 

 

Murat Sofuoğlu: 

Özellikle Sayın Keller’dan soruyu biraz hızlıca yanıtlamasını rica ediyorum, çünkü diğer oturumun 

konuşmacıları bekliyorlar. Evet, bu bir çalıştay, size hak veriyorum ama dinleyicilere de saygı 

göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Aslında bu konu, Irak’ın sosyolojik yapısı yarın tartışılacak, 
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bunu programımızdan görebilirsiniz. Yorumlarınız ve sorularınız için teşekkür ediyorum, fakat bu 

sorular yarın da cevaplanabilir. Saat dört buçuk oldu, size yalnızca iki dakika verebilirim Sayın 

Keller. 

 

Anton Keller: 

Din, dil, eğitim kültürün bir parçasıdır. Benim sizin sorunuza tam anlamıyla cevap verecek 

imkanım yok. Biz Erbil’de bir dini araştırmalar merkezi kurmak istiyoruz. Burada monoteizmin 

kökleri araştırılacaktır. Bu çok genişleyebilir ve dinle ilgili pek çok sorunun hallini sağlayabilir. 

Aynı zamanda başka çatışmalı alanları da çözebilir. Benim bu kısacık zamanda birinci sorunuzla 

ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Fakat daha ayrıntılı bilgiye internet sitemizden ulaşabilirsiniz. 

Sanırım siz kişilerin mülkiyet haklarına kavuşamayacakları gibi bir sonuca vardınız. Filistin’de, 

İsrail’de bir örnek var. Onlar 2000 yıl geriye gittiler. Biz 1932 gibi bir limit tanımladık. Fakat 

oradaki insanlar ailelerinden herhangi bir tapu bulurlarsa geri dönebilirler, ya da ispatlayabildikleri 

belgelerle geri dönebilirler, 1932’nin de gerisine gidebilirler. Normal şartlar altında 1932 tescil için 

son noktadır. Diğerleri de tazminat alacaklardır. Bu fikir çatışma sorununu ortadan kaldırmak için 

geliştirilmiştir. Şu anda topraklarını kullanmayanlar tapuları ile gelirlerse, daha iyi bir tapu ortaya 

çıkana kadar orijinal mal sahibi olarak tescil edilecektir. Şu anda tarlalarda çalışanların da öncelik 

hakları olacaktır ve bu topraklarda kalabileceklerdir. Biz daha fazla azınlık hareketi ve etnik 

temizlik istemiyoruz. Bu korkunç bir şey, korkunç bir uygulama. Biz bunu mümkün olduğunca 

önlemeye çalışıyoruz. Tercihimiz şu anda mevcut olanda. Diğerleri ile ilgili olarak da hem 

mülkiyette, hem finansman olarak tazminat söz konusu olacaktır.  

 

Murat Sofuoğlu: 

Cevabınız için teşekkür ediyoruz. Sorular için de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir saat gecikmiş 

olarak ben bu oturumu kapatıyorum. Yirmi beş dakika ara veriyorum. Saat beşte tekrar burada 

olacağız. Önümüzdeki oturumun başlığı “Ekonomik Görünüm ve Petrol Hakları” olacak. 

Konuşmacılar, Sayın Güntekin Köksal, Sayın Gamze Güngörmüş Kona ve Sayın Anton Keller. 

Hepinize teşekkür ediyorum. 

 

*** 
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3. Oturum: “Ekonomik Görünüm ve Petrol Hakları” 
 

Taha Özhan (SETA Ekonomi Koordinatörü): 

Bu bölümde ağırlıklı olarak Irak’ın ekonomi-politiğini değerlendirmeye çalışacağız. Özellikle 

katılımcılara bu saate kadar gösterdikleri sabırları için teşekkür etmek istiyorum. En sona da aslında 

sıkıcı sayılabilecek bir konu olan ekonomi kaldığı için, ayrıca teşekkür ediyorum. 

 

Irak ve ekonomi Irak’ın işgalinden sonra belki de en fazla tartışılan konuların başında geldi. Yaygın 

söylemlerden bir tanesi Irak’ın tam da bu ekonomik sebeplerden dolayı işgal edildiği şeklindeydi. 
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Elbette oradaki ana unsur petrol meselesiydi. Katılımcıların ne söyleyeceğini bilmiyorum ama 

benim şahsi kanaatime göre bu çok naif ve liberal bir okumadır. Bu kadar basit olmasa gerek diye 

düşünüyorum, tabii bu benim şahsi kanaatim. Irak’ın petrol kaynakları ve bunun uzun dönemdeki 

finansal türevlerinin hesaplamalarını yaptığımızda da, ben açıkçası petrolün salt bir etken 

olabileceğini düşünmeyenlerdenim. Bu, meselenin başka bir tarafı. Ama Irak ekonomisi sadece 

işgalle önümüze konulan bir mesele değil, çok daha öncesi var. Belki iki ayrı dönemden bahsetmek 

lazım: 1991’e kadar, ilk savaştan önceki dönem, yani Saddam yönetimi altında geçen dönem ve 

savaşın oluşturduğu tahribatla Irak ekonomisinde oluşan yeni dönem, ambargo dönemi. Ambargo 

dönemini tam anlamıyla anlamadan, ambargoya sebep olan savaşı anlamadan, daha da önemlisi 

ambargo öncesi Irak ekonomisinin dinamiklerini anlamadan savaş sonrasında oluşan tahribatı da 

anlamak pek mümkün değil. Bugün bu detaylara girmemiz de pek mümkün değil; ama savaş 

öncesinde de Irak ekonomisi çok elle tutulur bir halde değildi, en azından bunu bilmemiz gerekiyor. 

Hatta denilebilir ki, ambargoyla beraber –altını çizerek söylüyorum- oluşan yapısal şiddet Irak’a 

savaşla vurulan şiddetten çok daha büyük olmuştur. Bunun birçok istatistik örneğini bulabiliriz. 

Yani şunu söylemeye çalışıyorum: Irak son 20 yılına üç savaş ve ambargo sığdırmış bir ülke. Bu 

başlı başına yapısal bir şiddettir ve ekonomik hayatın felç olması için yeterli olur.  

 

İşgalle birlikte Amerikan güçleri ekonomi yönetimi açısından çok büyük bir hata yaptılar, makro 

projelere odaklandılar. Bu ne demektir? Çok büyük kalkınma projelerine odaklandılar. Oysa halkın 

ambargodan dolayı zaten çok acı çektiği alanlar mikro alanlardı; elektrik, su, yapısal 

iyileştirmeler… İşgalle birlikte bunlar tamamen göz ardı edilince ve geriye kalan alt ve üst yapı 

unsurları da işgal sırasında tahrip edilince halk adeta –tırnak içerisinde- Saddam dönemini arar hale 

geldi. İşte böyle bir yapısal şiddetin içerisinde Irak ekonomisini konuşmamız gerekiyor. Tam da bu 

petrol tartışmaları yaşanırken, Irak işgalinin olduğu yıllar, yani 2003-2004-2005 yılları, petrol 

fiyatlarının zirve yaptığı tarihler oldu. Ama bu da Irak’a pek yaramadı. Mesela petrol fiyatlarının 

zirveyi gördüğü 2005 senesinde Irak, güvenlik sebeplerinden dolayı petrolü en fazla 32 dolara 

satabiliyordu. Yani orada da bir gerileme var.  

 

Bütün bunların ötesinde Irak ekonomisiyle ilgili söyleyebileceğimiz her şey neredeyse sanal 

rakamlardan ibaret; çünkü hiçbir istatistikî bilginin doğrulanması mümkün değil. Elimizdeki 

rakamlar, Irak Merkez Bankası’nın baştan aşağı sorunlu rakamları. IMF ve Dünya Bankası’nın Irak 

ekonomisine ilişkin ortaya koyduğu rakamlar var fakat bu rakamlar birbirini yalanlamanın ötesine 

geçemiyor. Dolayısıyla önümüzde çok çelişkili bir resim var. Bunu gayrisafi milli hâsıla 

rakamlarından, petrol gelirlerinden ve diğer tüm rakamlardan görmek mümkün. Bu çok ciddi bir 

sıkıntı. Mesela işgal sırasında ILO tarafından açıklanan işsizlik oranı %60’tı. IMF’nin raporlarına 
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bakarsanız %37’ydi. Dünya Bankası da keza farklı bir rakam açıkladı. Aynı şey Irak’ın borçları için 

de geçerli.  

 

Son olarak bunu söyleyip konuşmacılara geçeceğim. Borçlar konusunda da çok ciddi bir kafa 

karışıklığı var. Irak’ın borcunun ne olduğu ciddi şekilde tartışılan bir konu. Ben 5 farklı rakam 

vereceğim. SIS’in rakamı 127 milyar dolar, ABD Enerji Bakanlığı’nın 2003 yılındaki rakamı 100 

ile 200 milyar dolar, böyle bir sapma tabii çok ilginç. Finansal ajanslarda geçen rakam 142 milyar 

dolar, Dünya Bankası’nın kullandığı rakam 127 milyar dolar ve Iraklı bazı ekonomistlerin 

kullandığı rakam 120 milyar dolar. Uluslararası kuruluşlara ve devletlere olan borç tam bir 

keşmekeş içinde. Bunun da çözülmesi pek kolay gözükmüyor. Ama üç aşamalı bir plan şeklinde, 

belli teminatlar karşılığında %40-30-30 şeklinde silinerek belli bir düzeye getirilmesi öneriliyor. O 

zaman da 80 milyar dolar gibi bir paradan bahsediyoruz. Bunun da kimin tarafından kabul edildiği 

belli değil. Geçici hükümetin o dönem ilan ettiği bir rakam bu.  

 

Son olarak borçlarla ilgili diğer bir sıkıntı da, Irak üzerine yapılan uluslararası konferanslarda Irak’a 

vaat edilen ödemeler meselesi. Maalesef bunların da hiçbiri vaatten öteye geçmedi. Mesela tipik bir 

örnek Japonya’dır. Vaat edilen rakam ile hayata geçirilmiş rakam arasında inanılmaz bir uçurum 

var. Aynı şey Amerika için de geçerli. Hükümetin sorunlu da olsa oluşmasından sonra Irak’ta 

ekonomik hayat nispeten, en azından veriler anlamında size biraz daha net bir resim sunabilir. Ama 

benim şahsi kanaatim, 2010’dan önce bizim Irak ekonomisine dair söyleyebileceklerimizin 

neredeyse tamamının birbirini nesheden rakamlardan oluşan spekülasyonlardan ibaret olduğudur. 

Bu anlamda Irak ekonomisiyle ilgili konuşmanın zorluğunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla 

ben, en azından şahsım adına söyleyeceğim hiçbir rakamın arkasında durabilecek pozisyonda 

değilim. Aynı şekilde, rakamları zikredenlerin de söyledikleri rakamların arkasında 

durabileceklerini zannetmiyorum. Buna petrol rezervleri, tahmini gelirler, işsizlik oranları, hayat 

standartlarına dair rakamların da dahil olduğunu düşünüyorum. Peki elimizde ne var gerçekçi olan? 

Gerçekçi olan bir petrol satışı var. Ama petrol satışlarında da genellemeye gitmemiz mümkün değil, 

çünkü her sözleşme kendi içerisinde ayrı bir pazarlık konusu, ayrı bir rakamdan bahsetmemiz 

mümkün. Bölgesel olarak bazı net rakamlar elimizde var. Mesela Türkiye-Irak ticareti Türkiye 

tarafından istatistikî olarak doğrulanabiliyor, böyle bir potansiyelden bahsetmek mümkün.  

 

Özetle, hep altını çizmeye çalıştığım şey bu. Bu konu üzerine Türkçe’de yapılmış fazla bir çalışma 

da yok. SETA Vakfı’nın bir çalışması var. O çalışmada da biz bunun altını özellikle çizdik. 

Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda rakamlar netleşmeden Irak ekonomisi hakkında söylenebilecek 
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çok fazla bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Sözlerimi burada bitiriyorum ve sağdan başlamak 

istiyorum.  

 

Güntekin Köksal (CEO, Pet Holding): 

Benim adım Güntekin Köksal. Petrol ve maden yüksek mühendisiyim. Dışarıda tahsil gördüm. 17 

sene Türkiye Petrolleri’nde çalıştım. Bunun 10 senesi Batman’da geçti. 34 senedir de kendi 

şirketlerimi yönetiyorum. Şu esnada da petrol mevzuunda en büyük aktivitemiz olarak Irak’ta üç ve 

Yemen’de bir adet petrol sahamız var; yani petrol konsesyonlarımız mevcut. Çalışmalarımız devam 

ediyor.  

 

Birkaç kelime petrol için söyleyeyim. Bugün dünyadaki bütün harpler, bütün gürültü patırtı, Irak’ın 

işgali, İsrail’in kavgası, hepsi enerji ve petrol içindir. Dünya, petrolün etrafında dönüyor. Ama bunu 

biz Türkler halen tam olarak keşfetmiş değiliz. Bizim hâlâ doğru düzgün bir petrol politikamız 

yoktur.  

 

Bana verilen konu Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde petrol ve gaz mevzuatıdır. Yine hadiseye 

girmeden önce şunu söyleyeyim: Irak dünyanın ikinci büyük petrol rezervlerine sahip diye anılır. 

Bana sorarsanız Suudi Arabistan’dan, yani birincisinden daha fazla rezervi içinde saklayan bir 

ülkedir. Çünkü hiç el değmemiş rezervleri vardır. Sadece batı bölgesini bile ele alsak, milyarlarca 

varil petrol orada çıkarılmayı beklemektedir.  

 

Kürdistan için konuşayım. Kürdistan diyorum, çünkü biz kabul etsek de etmesek de bu olmuş, de 

facto bir hadisedir. Benim Irak’a ilk gidişim 2000 yılındadır. 2000’de adamlar devletlerini kurmuş, 

pullarını da basmışlardı. Bayrakları da, paraları da vardı. Şimdi de nasıl özerkleşiriz diye 

uğraşıyorlar. Tabii bu esasında bizim politikamız değil, Amerika’nın ve Batı’nın politikasıdır.  

 

Irak Federal Anayasası 15.10.2005 tarihinde kabul edildi ve bu anayasanın içinde petrol yasasıyla 

ilgili şeyler de var. Ancak Irak Federal Petrol ve Gaz Yasası bir türlü çıkarılamadı, hala 

konuşuluyor. Irak’taki petrollerin gelirinin paylaşım kanunu var. Bu esasında hala çözülmüş bir 

hadise değil. Ama yazılı olmasa da şuna karar verilmiştir ki Kürdistan’ın buradan alacağı pay 

%17’dir. Bu her bölgenin nüfusuna göre belirlenmiş bir paydır. Irak Kürdistan Bölgesi Petrol ve 

Gaz Kanunu ise 06.08.2007’de Kürdistan tarafından çıkarıldı, Kürt Parlamentosu tarafından kabul 

edildi. Ancak buna Bağdat şiddetle itiraz etti. Dediler ki, biz anayasaya Kürtlerle ilgili bir madde 

koymadık, bizim yasamız geçerlidir. Bir iddiayı daha aktarayım bu kanunlarla ilgili. Merkezi 
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hükümet sürekli olarak Kürt hükümetinin verdiği konsesyonları kabul etmeyeceğini söylüyor. 

Kürtler de buna karşılık “sen öyle zannet” diyorlar. Yani tam bir keşmekeş var.  

 

Irak Federal Anayasası diyor ki, “Tüm bölge ve eyaletlerde, petrol ve gaz tüm Irak halkınındır.” 

Yani bölgesel değildir, sizin çıkardığınız sizin değildir. Bütün bölgeler petrolü çıkartırlar, bunlar 

merkezi hükümetin teşkilatlarında buluşur, toplanır ve ondan sonra da tespit olanlar her bölgeye 

dağıtılır. Müteakiben de, “Ben bunu optimum gelir sağlayacak şekilde bütün Irak halkının 

menfaatine kullanırım” diyor. Irak Federal Anayasası’nın petrolle ilgili olan maddelerine göre de, 

merkezi hükümet ile bölgeler arasında bir anlaşmazlık varsa, bölgesel hükümetler son sözü 

söylerler. Bu da enteresan bir şey.  

 

Irak-Kürdistan Bölgesel Petrol ve Gaz Kanunu’nun yürürlük tarihi 6 Ağustos 2007’dir. 17 bölüm ve 

61 maddeden oluşmuştur. Mühim olan kısmı şu: “Federal Irak Anayasası ile tamamen uyumludur.” 

Bana da sorarsanız uyumludur. Ama ben hukukçu değilim. Bu kanunu da Kürdistan Enerji Bakanı 

uygular. Kanunun gerekçeleri var. “Bu kanun federal anayasanın filanca maddelerine uygun olarak, 

pazar ilkelerinin en ileri teknikleri kullanılarak ve yatırımı teşvik etmek suretiyle çıkartılmıştır” 

diyor. Petrolün çıkartılmasından nihai satışına kadar hepsini içine alıyor. Petrol operasyonları için 

hidrokarbon, yani petrol aranmasına nasıl başlanmalıdır, nasıl yapılmalıdır bütün bunları uzun uzun 

anlatıyor.  

 

Biz Irak’a ikinci harpten önce giren dünyadaki ilk petrol şirketiyiz. İsmimiz Pet Oil, onu söylemeyi 

unuttum. Biz Azerbaycan’a da dünyada ilk kez giren petrol şirketiyiz. Kazakistan’da da konsesyon 

alan ilk üç şirketten biriyiz. 

 

Kürdistan Petrol Kanunu’nda petrolle ilgili kurumlar yer alır. Bunlar nelerdir? KEPCO yani 

Kurdistan Exploration and Production Company, ikincisi KNOC yani Kurdistan National Oil 

Company, üçüncüsü KOMO yani Kurdistan Oil Marketing Organisation vs. Buradaki mühim husus 

nedir? Kuzey Irak için konuşuyorum; Kuzey Irak’ı dünyada hiçbir ülke devlet olarak kabul 

etmediği için, Kürdistan’ın verdiği menşe şahadetnamesi de kabul edilmiyor. Yani sertifika 

olmayınca siz petrolünüzü satamıyorsunuz. En büyük handikap budur. 

 

Şimdi bu söyleyeceklerim mühim. Bir taraftan merkezi hükümet, “Ben Irak Bölgesel Kürt 

Hükümeti’nin verdiği konsesyonları kabul etmiyorum” diyor. Bir taraftan da 6 Ağustos 2005’e 

kadar verilenler ki, dört tane var, uygulanabilir diyor. Yani bu da tevatür. Bunların pratiği nasıl 

oluyor? Kürtler öbür taraftan diyorlar ki, “Biz verdik, imzaladık, bunun arkasındayız.” Yirmi tane 
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anlaşma imzalanmıştır. Bunların dört tanesi Irak Anayasası’ndan öncedir. Ama Kürt Bölgesel 

Hükümeti “Ben hepsinin arkasındayım” diyor, Irak Merkezi Hükümeti de “Kabul etmem” diyor. 

Ben mühendis olduğuma göre işin pratiğinden bahsedeceğim. Kabul etmeyince ne olacak? Yani 

senin gönderdiğin şirket orada çalışabilecek mi? Hadi canım sen de! Yani bu hadiseyi çözmüyor. 

Dolayısıyla durmadan görüşmeler yapılıyor. Şu esnada yine bir heyet Bağdat’la konuşuyor. 

Herhalde önümüzdeki zaman içinde bu da halledilecek. Burada tabii Amerika da çok bastırıyor.  

 

Petrol ve Gaz Bölgesel Konseyi var. Başkanı Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve üç üyeden 

oluşuyor. Bölgenin petrol politikasını tespit ediyor. Yani bir yerde petrol satış fiyatlarını tespit 

ediyor, tabii sonuçta yine serbest pazar kuralları geçerli. Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bakanın 

Yetkileri diye bir bölüm var. Ben pratiğini size söyleyeceğim. Doktor Aşti diye İngiltere’de 35 sene 

yaşamış bir şahıs şu esnada Kuzey Irak’ın, Kürtlerin petrol bakanıdır; bilgili, görgülü bir adamdır. 

Yani pratikte o ne çıkartırsa o oluyor. Demin saydığım KEPCO, KNOC, KOMO, KODO gibi 

şirketler var. Onların da faaliyet alanlarını saydım.  

 

KEPCO diye bir şirketleri var, bizim Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi’ne tekabül ediyor. Bu şirket 

konsesyon dahi alabiliyor, yabancı şirketlerle ortaklığa girebiliyor, satış ofisleri açabiliyor, her şeye 

kadir. KNOC var, bu da bunun paralelinde bir şirket. KOMO var, bu mühim. Bağdat’ın satış 

organizasyonuna karşı Kurdistan Oil Marketing Organisation, yani Kürdistan’ın elde edeceği 

petrollerin satışını düzenleyen bir teşkilat. Bir de KODO var, Kurdistan Organisation for 

Downstream Operations. Yani rafineriler için, boru hattı için, petrokimya için, petrolden elde 

edilecek veyahut petrolü elde etmek için yapılacak her türlü aktiviteyi içine alan bir şirket. 

Kurdistan Oil Trans Organisation var. Mali ve idari yönden bağımsız bir kurum olarak kurulmuş. 

Federal hükümetle işbirliği var. Benim gördüğüm kadarıyla bu da kavga gürültüyle oluyor ancak. 

Ama inanıyorum ki yakın zamanda meselelerini halledecekler.  

 

Müsaadenizle konsesyonların ne şekilde verildiğini anlatarak bitireyim konuşmamı. Bölgesel 

konseyin onayını aldıktan sonra bakan belirli bir alan ve süre için arama izni verebilir. Bu arama 

izni alındıktan sonra uzatılabilir de. Boru hattınızı da kurabilirsiniz, araştırmanızda geliştirmeler de 

yapabilirsiniz ve petrolü çıkardıktan sonra satabilirsiniz. Burada izin konusunda hak sahiplerinin 

mesuliyetleri var. Bu oldukça detaya giriyor, atlıyorum. Eğer bununla birebir meşgul olan birisi 

varsa dinleyiciler arasında, ADAM Araştırma Merkezi’nden (Ekopolitik) benim adresimi 

alabilirsiniz. Size orijinal metni de göndeririz. Standart üretim paylaşım anlaşması var. Bu da 

İngiliz-Amerikan kanunlarına göre yapılıyor daha çok. Yerel katılım var. Bir yerel şirket size %20-

25 ile ortak oluyor.  Fakat kendi yükünü kendisi karşılıyor. İhtilafların çözülmesi içinse 
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Internatioanal Center of the Settlement of Investment Disputes, yani ICSID, United Nations 

Commission on International Trade Law, London Court of International Arbitration ve büyük önem 

taşıyan diğer kurallar var. Esasında benim söylemek istediklerim bu kadar, sualleriniz varsa 

müteakiben cevap vermeye hazırım, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.  

 

Taha Özhan: 

Güntekin Bey’e teşekkür ediyoruz, sahadan bilgiler verdi bizlere. Gamze Hanım’la devam edelim. 

Gamze Hanım meselenin uluslararası ilişkiler boyutuna bir pencere açmaya çalışacak 

zannediyorum. Gamze Hanım buyurun, 15 dakikanız var.  

 

Gamze Güngörmüş Kona: 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmacı için 

“en şanssız olan en sona kalandır” derler. Dinleyici için de en seçkin olan en sona kalandır. Yani 

ters bir ilişki var burada ama bu oturumun aslında şanssız olduğunu söyleyebilirim. Çünkü artık 

günün sonu ve sabırlar tükenmiş durumda. Çok uzatmayacağım çünkü benim konum değil Irak’taki 

ekonomi. Yani onu enine boyuna inceleyebilecek yetiye sahip değilim. Fakat uluslararası ilişkiler 

açısından bakacağım. Ben uluslararası ilişkilerde senaryo yazıyorum. Çok zevk aldığım bir işi 

yapıyorum, gelecek senaryoları yazıyorum. Ve ben bu konuşmayı da aslında mevcut durumun 

tahlilinden çok, Irak mesela kısa vadede, 2010 ya da 2015 yılında ekonomik açıdan nasıl bir 

durumda olacak, bunun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü mevcut durumu hepimiz biliyoruz, 

okuyoruz, görüyoruz. Ajanslardan dinliyoruz. İnternet çağında yaşıyoruz sonuçta. Çünkü ekonomik 

durum hepimizin bildiği gibi, Sayın başkanın da oturumun başında ifade ettikleri üzere hiç de hoş 

değil. Sanayi yatırımları, atıl bırakılan fabrikalar, ABD’nin uygun gördüğü zamanda ve şartlar 

altında faaliyete geçirilen tesislerden mevcut durumda hiçbir olumlu şey alamıyoruz. Özellikle 

Soğuk Savaş’ın başlangıcından bu yana sadece Irak’ta değil, tüm Ortadoğu’da yaptıklarından 

biliyoruz ki, ABD kötü çocuk. Peki bu kötü çocuk hep kötü çocuk olarak kalmaya, ekonomide de 

bu rolü oynamaya kararlı mı, bunu biraz tartışmak istiyorum. Yani ABD eğer giderse ekonomiyi 

nasıl bırakıp gidecek? Ekonomiyi çökertip mi gidecek, kalkındırıp mı gidecek? Çökertip giderse 

kendisinin bundan avantajı ne olacak? Kalkındırıp giderse ne tür çıkarlar sağlayacak, bunun 

tartışmasını yapmak istiyorum.  

 

Bazı mikro ve makro senaryolar ortaya koymak mümkün. Yani ABD’nin Irak’taki plan ve 

faaliyetleri üzerine eğilmek istiyorum. Bu sadece ABD’yi ilgilendirmiyor, elbette Türkiye’yi de 

ilgilendiriyor. Elbette Arapları, Kerküklüleri ilgilendiriyor. Bütün Ortadoğu coğrafyasını 

ilgilendiriyor. Benim tüm yaptığım okumalardan ve ABD’nin bugüne kadarki tavrından çıkardığım 
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bir öngörüm var. Çünkü bu ABD’nin ilk oyunu değil, sonuncusu da olmayacak. Yeşil kuşakları 

gördük biz, bu bölgelerin nasıl Amerikan çıkarları için kullanıldığını gördük; şimdi de Irak. Bu 

sanki tekrarlanan bir sahne.  

 

ABD Irak ekonomisini tamamen çökertip gidebilir. Yani Irak ekonomisi diye bir şey kalmaz. 

ABD’nin bundan çıkarı ne olur? Kendisi patron olur ve gelir oranın ekonomisini kendisi inşa 

etmeye başlar. Bütün satışları kendisi yapar, bütün ihaleleri kendisi açar, Amerika’nın işçisi oraya 

gider, Amerika’nın hammaddesi oraya gider, Amerika’nın bütün taşeronları oraya gider ve Irak’ın 

ekonomisi yapılandırılabilir. Aslında bu çok iyimser bir senaryo, yani iki tarafın da işine 

yarayabilecek bir şey. Aklıma gelen birinci görüntü bu olabilir. İkinci görüntü, belki de Ortadoğu 

dengelerini bozacak derecede önem arz eden bir senaryo olabilir. Buna göre, Amerika Irak 

ekonomisini yeniden yapılandırmak için İsrail’i öne sürebilir. Bu hem Türkiye için çok tehlikeli 

olabilir, hem de Kürt yönetiminin avantajına olsa da Irak için çok tehlikeli olabilir. Diğer Ortadoğu 

devletleri için de çok tehlikeli olabilir. İsrail’in devreye sokulması mümkün, çünkü başkan 

tarafından oturumun başında da ifade edildiği gibi, savaş ve işgalin tek nedeninin petrol olduğunu 

düşünmek çok naif bir düşünce. ABD hiçbir yere sadece petrol için girmedi. Enerji güvenliğinin 

sağlanması, oradaki enerjinin işlenmesi ve dünya pazarlarına aktarılması ve özellikle enerjinin 

yoğun olduğu belli bölgelerde başat güç olması, erk sahibi olması ABD’nin oyun tezgâhının bir 

parçası. Peki bu oyun tezgahı çok mu kötü? Hayır, büyük devletler oyun oynarlar, bu onların 

görevidir. Çünkü büyük devlet olmanın özellikleri büyük devlet olmaya çırpınmakla paralellik arz 

eder. Yani SSCB ortadan kalkmış, ABD kalmış; fırsat bu fırsat. Ben de onun yerinde olsam aynı 

şeyleri yapardım.   

 

Bence ABD’nin yaptıklarını tenkit etmek yerine, yapılanlar karşısında biz ne gibi bir tavır 

takınmalıyız, bunu tartışmamız gerekir. Hatta bunu tartışmak için hem Kerküklüler olarak, hem 

Türkler olarak, hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak çok geç kalmış durumdayız. Bu 

tartışma ve değerlendirmelerin yapılması ise stratejik araştırma merkezlerine düşüyor. Neyse, bu 

ayrı bir konu ve benim yaramdır o. Türkiye’de stratejik araştırmalar merkezi ne yapmaz? Senaryo 

üretmez, mevcut durumu konuşur. ABD’de stratejik araştırmalar merkezi ne yapar? Senaryo üretir, 

gelecek senaryosu yaparlar, stratejiler geliştirirler. 20 senelik, 30 senelik; Pasifik’e ait, Afrika’ya ait 

senaryolar üretirler. ABD Kuzey Irak’ta bizim karşımıza sürpriz çıkarmadı. Kuzey Irak’ın gelişip 

güçlenmesi beklenmedik bir durum değildi. Bu durumun oluşmasına dönük yatırımlar 10–20 sene 

önceden yapıldı. Neyse, ayrı bir konu ama hakikaten beni üzen bir noktadır bu. Türkiye’de de 

stratejik araştırma merkezlerinin yüzde doksan beşi mevcut durumu inceler. Onun için ben buna hiç 

taraftar değilim. Mevcut durumu ben gazeteden de okuyorum, haberlerden de dinliyorum.  
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İsrail’in devreye sokulması ve İsrail üzerinden Irak ekonomisinin kalkındırılmaya çalışılması 

İsrail’i hangi bakımdan güçlendirir? Birincisi, İsrail’i bulunduğu coğrafyada Araplara karşı 

güçlendirir. Filistin-İsrail sorunu çözümsüzlüğünü korumaya devam eder, zira güçlü konumda olan 

İsrail’dir ve çözüme ulaşılması İsrail’i güçsüz tarafa iter. Bu nedenle Irak’ta İsrail’in devreye 

sokulması durumunda Arap-İsrail çatışmasında güç kazanan taraf İsrail olur. 

 

İkincisi, Barzani ve Talabani himayesinde Yahudi Kürtler üzerinden Kuzey Irak için geliştirilen 

politikalarda kimin aktif olduğu söyleniyor? İsrail’in. İsrail üzerinden kalkındırılmaya çalışılan bir 

İran-Irak ekonomisini düşünebiliyor musunuz? Çekim merkezi nereye kayacaktır? Kerkük’e, Irak 

Kürtlerine, yani Kuzey Irak’a kayacaktır. Kuzey Irak’a kayan çekim merkezi neyle neticelenebilir? 

Tamamen Arap unsurların dışta tutulması, tamamen Sünni unsurların dışta tutulması ve o bölgenin 

tamamen İsrail-Kuzey Irak ittifakından oluşan bir bölge haline gelmesiyle. Çok mu tehlikeli? Çok 

tehlikeli tabii. Yani orada Araplar dururken ve o coğrafyanın esas sahipleri dururken bizim 

tabirimizle bölgeye misafir olarak gelen bir devletin doğuyu tümüyle ele geçirmesi hakikaten çok 

can sıkıcı ve çok tehlikeli bir şeydir. Bunu çok da faşizan bir biçimde söylemiyorum. İsrail oraya 

misafir olarak gelmiştir, kötü bir misafir olmuştur ve herkes de İsrail’e karşı gardını almıştır. Bir de 

Irak’ın yapılandırılmasında ABD tarafından kullanılan bir İsrail’i ve bunun neticesinde İsrail’in ne 

tür çıkarlar sağlayacağını, nasıl güçleneceğini düşünün. Bunun altından kalkamazsınız. Ekonomiye 

ait kötücül senaryolardan bir tanesi bu.  

 

Zihin pratiği neticesinde, ekonomiye ait ikinci kötücül senaryoda ABD kimi kullanabilir? İran’la 

baş edebiliyor mu? Hayır, çünkü İran’ın çok güçlü bir devlet geleneği var ve baş edemez de. ABD 

işgale neden Irak’tan başladı diye sorarsanız, en güzel cevabı, İran’dan başlayamayacağı için 

olacaktır. Çünkü çok güçlü bir Şii geleneği vardır, Fars kültürü vardır ve yüzyıllarca devam eden 

tüm bunların neticesinde halkın devletine, yönetimine ve şer’i hükümlere biat etmesi söz 

konusudur. Bu da devleti çok güçlü kılar. Şii kültürü böyle bir şey, yani Şii kültürünü kolay 

yıkamazsınız. Irak’ı yıkabilirsiniz çünkü etnik açıdan karmaşa vardır. Böyle olursa bir ülkeyi çok 

rahat bir parmakla yerinden oynatabilirsiniz. Amerika onun için Irak’tan başlamıştır. Peki, Irak 

ekonomisini kalkındırmak için baş edemediği İran’ı devreye sokarsa, böyle bir hinlik yaparsa ki bu 

çok kuvvetle muhtemeldir, İran sevinçten kanatlanır uçar. İran’ın yanında bir de Suriye’yi sokarsa, 

bakın iki devlet, ABD’nin başa çıkamadığı iki devlet ABD ile biraraya gelebilir. Çok uzak gelmesin 

bunlar size, bunlar hakikaten çok olası şeyler ve ABD’nin yakın bir gelecekte böyle bir şey 

yapacağını düşünüyorum. İran’ı ve Suriye’yi yanına alarak Irak ekonomisini kalkındırmaya 

çabalayan bir ABD hem İran’ı sevindirir, hem Suriye’yi sevindirir. Ama bunun sonucu ne olur? Bu 
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girişim, Ortadoğu dengelerinin tümüyle değişmesiyle neticelenir. Haddine düşmeden fazlasıyla 

güçlenmiş bir İran tehlikedir. Haddine düşmeden fazlasıyla güçlenmiş bir Suriye de aynı şekilde 

tehlikedir. Çünkü bu iki devlet de hakikaten tehlikeli devletlerdir. ABD kapsamında da tehlikeli 

devletlerdir, Ortadoğu kapsamında da tehlikeli devletlerdir.  

 

Üçüncü kötücül senaryo ne olabilir? Bugüne kadar ABD’nin çok yaptığı, hem de hiç kaçınmadan 

yaptığı bir şey. Bugüne kadar Soğuk Savaş döneminde ABD Ortadoğu’yu silah deposu olarak 

kullanmadı mı? Silah satıp o bölgeyi güçlendirmedi mi? Silah üzerinden o bölgede oyunlar 

oynamadı mı? ABD yine aynı şekilde Ortadoğu’yu, özellikle Irak’ı silah deposu haline getirerek 

Irak’ın ekonomisini kalkındırma yoluna gidebilir. Buradaki tehlike nedir? Çok basit ve naif gibi 

görünen bu tablo, Ortadoğu’daki siyasi ve ekonomik dengelerin tamamen alt üst olmasıyla 

neticelenebilir. Bu kötücül senaryoda, silah satışıyla Irak ekonomisini düzeltmeye çalışan bir ABD 

yine Ortadoğu’nun bütün dengeleriyle oynayabilir. ABD’nin bugüne kadar yaptığı bütün 

uygulamaların sonucu, aslında çok üzülmemek lazım, bumerang etkisi yapmıştır. Yani o “yeşil 

kuşak” kendisine döndü, “çifte çevreleme” kendisine döndü. Ben ABD’nin Irak’ta yaptıkları 

kendisine nasıl olumsuz olarak dönecek onu merak ediyorum. Çünkü hata üstüne hata yapan bir 

ABD, bunu da insanın gözüne sokarak yapan bir ABD’nin Irak’ta yaptığı şeylerin -aynen “yeşil 

kuşak” oluşturma ve Usame Bin Ladin’i Afganistan’da kullanma örneklerinde olduğu gibi -yine 

kendisine olumsuz döneceğini düşünüyorum. Ama hangi tarihte olur onu bilemem; bir öngörü de 

yapamam.  

 

Irak ekonomisini kalkındırmak için yine kötücül senaryolardan bir tanesi şöyle. İran, Afganistan ve 

Pakistan ekonomik anlamda ne ifade etmektedir? İlk akla gelen şey, uyuşturucu trafiğinin başlıca 

merkezleri olduklarıdır. Uyuşturucu trafiğini ve uyuşturucudan gelen paranın güzelliğini İran, 

Afganistan ve Pakistan’dan alıp Kuzey Irak’a getirirseniz ve Irak’ı bu şekilde kalkındırmaya 

çalışırsanız, işte o zaman felaket olur. Kötücül senaryolardan belki de en kötüsü bu; uyuşturucu 

trafiği üzerinden bir taraftan Irak’ı yapılandırmak; ama öbür taraftan her şeyin canını okumak, 

bütün dengeleri alt üst etmek, Irak’ta ayrıcalıklı bir grup yaratmak, Arapları saf dışı bırakmak, 

Sünni Arapları, Şii Arapları ortadan kaldırmak… Bunları mevcudiyet olarak değil, aktivite olarak, 

davranış kalıbı olarak söylüyorum. Tüm bunların yanında neden Afganistan bugün bu durumda? 

Yani ABD neden istediği zaman el atabiliyor Afganistan’a? Orada neden bu kadar aç insan var? 

Afganistan neden bu kadar kötü durumda? Afganistan aslında çok zengin olmalı. Uyuşturucunun 

girdiği yerde parsayı oradaki devlet toplar, en büyük payı o devlet alır. Değişik yollardan 

uyuşturucu sokulan devletler artık iflah olmuyor. Bunlar genellikle büyük devletler. Eğer aynı 

şekilde, ABD Irak ekonomisini uyuşturucu üzerinden kalkındırmaya karar verirse, çok kısa bir süre 
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sonra başa çıkılmaz bir Irak, fazlaca güçlenmiş ve zarar verecek duruma gelmiş bir Kuzey Irak, 

fazlaca otorite sahibi olmuş bir Kuzey Irak Kürt Yönetimi ve Ortadoğu dengelerini yerinden 

oynatacak bir Irak’la karşı karşıya kalırız. Tabii başında da patron olarak “büyük güç” var.  

 

Son olarak bir kötücül senaryo daha kaldı, toparlıyorum. ABD’nin AB nezdinde şu anda en büyük 

derdi, kendi başına hareket etmeyi başarabilen İngiltere, Fransa ve Almanya. Bunlar nerede? 

Avrupa Birliği kapsamında. ABD, AB üyesi ülkelerle normal bir ilişki kurmayı başaramıyor. Birer 

birer güzel küçük kekler sunduktan sonra onları kendi yanınıza çekebiliyorsunuz ya, bazı devletler 

için böyledir. Kimine silah satarsınız sevinir; kimine uyuşturucu verirsiniz, ekonomisini kalkındırır, 

yine sevinçten kuş olur kanatlanır uçar; kimini müttefik yaparsınız -maalesef Türkiye Cumhuriyeti 

en güzel örnektir bunun için- “bak benim kocaman, güçlü ve babacan bir müttefikim var” diye 

sevinir. Peki sonra ne olur? Bütün dengeler onun lehine döner ve siz sadece taşeron olarak 

kalırsınız. İngiltere, Fransa ve Almanya’yı kendi yanına çekebilmek ve AB ile ilişkileri 

normalleştirebilmek için ABD, bu ülkeleri Irak ekonomisini kalkındırmada kullanabilir diye 

düşünüyorum.  

 

Bunlar size çok uçuk gelebilir, ama ben senaryo çalışmayı seviyorum ve gelecek görüntüsü 

çizmekten de çok hoşlanıyorum. Biz ilim insanı olmaya çalışanlar bakımından Türkiye’nin 

kaybının da sadece arşiv karıştırarak bir şeyler yapmaya çalışmamız olduğunu düşünüyorum. Biz, 

20 sene sonra Türkiye Ortadoğu’da nasıl olmalı, 30 sene sonra Türkiye Afrika’da nasıl olmalı, 15 

sene sonra Kuzey Irak’ta nasıl olmalı diye düşünseydik eğer, bugün Kuzey Irak ve Kerkük bizim en 

sağlam ayağımız olurdu. Bugün biz Kuzey Irak’ta başkaca siyasetler geliştirmek zorunda olmazdık. 

Bizim canımız, gönlümüz Kerkük olurdu, Türkmenler olurdu. Biz ilişkiyi sadece dernekler açarak 

gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Biz ilişki biçimini sadece enstitüler kurarak gerçekleştirmeye 

çalışıyoruz. Biz sadece uzaktan sevmeyi deniyoruz. Ama itici güç olmak isteyen başka devletler 30 

sene sonrasının planlarını yapıyor. Umarım bu benim küçük ve kendime ait zihin jimnastiğim, bu 

konuda çalışmak isteyenlere küçücük de olsa bir ümit ışığı olmuştur. Zaman aşımı için de özür 

dilerim Sayın Başkan, teşekkür ederim hepinize.  

 

Muhammed Haruni (Cahf Aşiret Reisi): 

Bismillahirrahmanirrahim. Ben, Süleymaniye bölgesi Cahf aşiretinden Muhammed Mahmud 

Haruni. Öncelikle, Türk yetkililere ve Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ediyorum. 16 yıl önce yine 

Türkiye’ye gelmiştik ve bu o zamandan bu yana ilk toplantımız. Biz ilk kez Anton Keller’la 

tanıştığımızda son derece şanslıydık. Kendisi bizimle ciddi bir işbirliğine girdi ve onun sayesinde 

Musul Vilayeti Konseyi’ni kurma şansını elde ettik. Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti’ne bize 
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burada bulunma fırsatını verdiği için teşekkür ediyorum, burada dostlarımızın yüzlerini görüyoruz 

ve onlara hitap etme fırsatını elde ediyoruz. Bizler, hepimiz Iraklıyız ve Musul Vilayeti’ne 

mensubuz. Farklı etnik ve dini unsurlardanız ve Türkiye Cumhuriyeti bize burada toplanma 

imkânını tanıdı, zira bu tür faaliyetler bizim ülkemizde gerçekleştirilemiyor.  

 

Bizim tüm dost çevrelerden desteğe ihtiyacımız var. Musul Vilayeti’nin faaliyetlerinin 

desteklenmesini istiyoruz. Bu şekilde bölgenin istikrarına katkıda bulunabiliriz ve Türk 

kardeşlerimizle birlikte çalışarak Musul Vilayeti’ndeki tüm unsurların yasallığını 

gerçekleştirebiliriz. Biz bu konuda azimliyiz. Saddam rejimi çöktükten sonra daha fazla özgürlüğe 

sahip olacağımızı, fikirlerimizi daha rahat açıklayabileceğimizi düşünüyorduk, ancak şimdi durum 

daha da kötü. Bu toplantılar Musul’da olsaydı çok mutlu olurduk ancak bildiğiniz nedenlerden 

dolayı bu mümkün değil. Gelecekte bu gibi programların bizim memleketimizde de yapılabilmesini 

ümit ediyoruz. Bu nedenle bütün dost çevrelerden, tüm dost örgütlerden, özellikle Anton Keller 

vasıtasıyla uluslararası kuruluşlardan, insan hakları örgütlerinden destek bekliyoruz. Ancak bu 

şekilde Musul Vilayeti’nin amaçları gerçekleşebilir ve ülkemize huzur, barış ve refah gelebilir. 

Sayın Keller’ın 16 yıllık çabalarına da müteşekkiriz. Kendisi elinden gelen hiçbir şeyi 

esirgemeyerek aşiret liderlerini ve Musulluları bir araya getirerek bizim yasal haklarımızın 

gerçekleşmesi için yardımcı olmaya çalıştı. Bu tür toplantıların devamını diliyoruz. Sadece bugün 

ve yarın değil. Umarız sorumlu kimseler bu tür toplantıları gerçekleştirirler ve bunların devamını 

görebiliriz, bu şekilde hedeflerimize ulaşma imkânını elde edebiliriz. Sayın Murat Sofuoğlu’na, bu 

toplantının yapılmasında katkısı bulunan herkese ve katılımcılara amaçlarımızı dile getirme 

imkânını bize verdikleri için çok teşekkür ediyoruz.  

 

Anton Keller: 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Konumuzun esası benim sözlerimle size daha önce de yansıtıldı. 

Ben bunları özetleyerek bana ayrılan süreyi bu sefer aşmayacağım. Musul Vilayeti, gelecekte 

Avrupa’nın stratejik bir ortağı olacak. Türkiye, bu ortaklığın ebesi konumunda. Ebe, doğumlara 

yardımcı olur; fikirlerin, kavramların gelişmesine yardımcı olur ve hayat verir; mesajların 

iletilmesine, toplumların ekonomik, politik ve kültürel anlamda hukuki umutlarının 

gerçekleşmesine yardımcı olur. Tabii ki kaybedilmiş olan kuşakların geri kazanılması önemlidir. 

Musul Vilayeti bir konsepttir. 1992 yılında oluşturulmuştur. Ben Sayın Haruni ile tanışma fırsatını 

elde ettim; Şeyh Salar ile, Müşir Ahmed ile ve Konsey’in başka üyeleriyle tanışma fırsatını elde 

ettim. Ankara’da onlarla buluştuk, politik ve maddi destek arayışı içindelerdi. Arap ülkelerinde 

insancıl trajediye karşı koymak için yardım çağrısında bulunma arayışındaydılar.  
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Bazılarınızın Ekopolitik söyleşisinde okuduğu gibi, biz Ankara’da küçük bir otelde buluştuk. 

Oradaki görüşmemizin sonucu şimdi 16 yıl sonra, bu forumda sunuluyor. O gün sözü edilenler artık 

olgunlaşmış durumda ve uygulamaya konulmaya hazır. Tüm konsey üyelerimizin açıkladıkları gibi, 

bizim müttefiklere ihtiyacımız var. Politik, ekonomik, endüstri anlamında desteğe ihtiyacımız var. 

Bu endüstriler bölgeye aktif bir ilgi duymalıdır; bu şekilde Musul Vilayeti ve Irak, Türkiye 

aracılığıyla Avrupa’nın gerçek bir stratejik ortağı olabilir. Bu Irak için, Musul Vilayeti için ve 

Türkiye için önemli bir şans. Türkiye de bu şekilde enerji sektöründe Avrupa ile karşılaştırıldığında 

bugünkünden çok daha önemli kilit bir rol oynayabilir. Bunlar henüz dokunulmamış hususlar. Pek 

çok kabinede bunlar henüz konuşulmamıştır bile.  

 

Ben şimdi kısaca bu konuyu ele almak istiyorum. Dostumuz Murat ve onun meslektaşları cömertçe 

bu programı hazırlayarak bizi bir araya getirdiler. Bu bölgenin ekonomik konuları sadece tarihte 

değil gelecekte de kilit bir öneme sahip olacaktır. Bugün öğleden sonra konunun çeşitli boyutlarına 

değindik. Ancak meselenin tarihine de bakılabilir, örneğin İpek Yolu ve Musul Vilayeti aracılığıyla 

gerçekleştirilen iletişim. İran petrolü için de transit bir işlevi var bölgenin, buradan petrol Akdeniz’e 

de ulaştırılabilir. Aynı zamanda toprak sahipleri de petrolde gerçek birer aktör olabilirler. Irak 

hükümetinin yardımıyla mülkiyet hakkı kartlarını oynayabilirler, çünkü şu anda ortadaki çözüm 

arkadaşımızın belirttiği gibi Irak Anayasası’na tam olarak uygun değildir. Bu anayasa da Iraklılara 

işgalciler tarafından yaptırılmıştır.  

 

Organik açıdan kendisini gösteren çözüm şu: Toprak sahipleri, bizim şüphelerimizi 

akademisyenlerin de  teyit ettiğini görürlerse, mülkiyet hakları ve yeraltı kaynaklarına dair hakları 

söz konusu olursa, ortaklarıyla petrol piyasasında doğrudan anlaşmalar yapabilirler. Türkiye de 

doğal, önemli ve tercih edilen bir müttefik olarak hareket ederse bu mümkün olabilir. Eğer böyle bir 

şans yakalanırsa, bugün bazıları burada olan ve aynı zamanda bir kısmı Konsey üyesi olan mülk 

sahipleri Irak, Musul Vilayeti ve Türkiye arasında yapılacak bir anlaşmanın tarafları olabilirler. Su 

sorunu gibi daha önce sözünü etmiş olduğumuz başka sorunlar da buna dâhil edilebilir. Yabancı 

petrol şirketleriyle olan anlaşmalar da, Türkiye bazı güçlerden bağımsız olarak kartlarını gerektiği 

gibi oynarsa, tercihen komşu Türkiye ile yapılmalıdır. Çünkü biz daha önceleri kralı güzel 

elbiselerinden dolayı alkışladık, şimdi öyle görünüyor ki kral çıplak. Kartlarını gerektiği gibi 

oynadığı takdirde, Türk şirketlerine verilen petrol Irak devletine satılabilir, devlet de bu petrolün 

ihracatçılığını yapabilir. Bu şekilde sadece güvenlik için değil, Irak’ın ulusal kurumları, altyapısı ve 

eğitimi için kaynak sağlanır. Halen her topluluk ve her topluluğun sorumlu hükümeti gelecek 

kuşakların sorumluluğunu da üstlenmelidir. Irak’ın petrol kaynağı sonsuza kadar var olmayacaktır. 

Şimdiki hükümet elindeki kaynaklarla eğitime önemli yatırımlar yapmalıdır, şu an çok az yatırım 
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yapılıyor. Petrol sahipleri buna yardımcı olabilirler. Bu kaynaklar ulusal hükümet eliyle dışarıya 

satılırsa, Musul ve diğer bölgeler hükümeti gerekli alanlara yatırım yapmaya, verimli adımlar 

atmaya zorlayabilir.  
 

Bu öneri şu an masadaki duruma da, hukuk kitaplarına da, Irak Anayasası’na da tam olarak 

uymuyor. Çünkü bunlar bugüne kadar ele alınmış olan politikaları yansıtıyor. Fakat biz ana hatları 

hazırladıkça görülüyor ki, mevcut durum bizim anlayışımızda uluslararası ve ulusal yükümlülükleri 

yansıtmamaktadır. Daha önce de söylediğim gibi, yapılan kamulaştırmalar geçersiz sayılarak gerçek 

mülk sahiplerine hakları verilebilir, doğal kaynaklar da bu hak sahiplerine verilebilir. Bu mülk 

sahiplerinin de ulusal hükümetten beklenen hizmetleri alma şansı doğar.  

 

Biz şu an Irak’ta, Avrupa’da ya da başka yerlerde olduğu gibi ters bir durumla karşı karşıyayız. Bu 

olağandışı ve tabiata karşı, medeni dünyamızın gelişmesine karşı bir durum. Medeni dünyamızda 

bireylerin ihtiyaçları devletin meşguliyetinin merkezinde yer almıyor. Hâlbuki bireyler bir ülkenin 

gerçek hâkimleridir. Bugün ise birey, bürokratik araçlarla esir gibi işlevlere itilmektedir. Irak’taki 

ufku geniş insanlardan, vatandaşlardan bir sorumluluk bekleniyor. Onlar devlete ne yapması 

gerektiğini söylemelidir. Bunu yaparken karşılık olarak bir şeyler beklememelidirler. Devlet 

vatandaşlara hizmet eder, bu hizmetlerin nihai alıcısı vatandaşlardır. Biz bunu kendi fikirlerimizle 

modellemeliyiz. Musul Vilayeti Konseyi’nin gündemine de bu hususları getirmeliyiz. Türk 

yetkililerle, Türk dostlarımızla, Avrupa’da çeşitli düşünce kuruluşlarıyla görüşmeler yapıyoruz. 

Vaktim de bitti. Teşekkür ediyorum. 

 

Taha Özhan: 

Çok teşekkür ederiz Sayın Keller. Şimdi soru kısmına geçelim, birkaç soru alalım. 

 

 

Emanuel Tomi: 

Ben Gamze Hanım’a sormak istiyorum. ABD’nin Irak’ı işgal etmesi hakkında bu olayın gerisindeki 

nedeni dile getirmediniz. Dinleyicilerimiz bu nedenleri bilmek isterler. Iraklılar kendi ülkelerini 

savunamıyor değiller. Her şeyden önce Saddam Hüseyin Amerikalıların adamıydı. 1968 yılında 

Saddam’ı göreve getirdiler, 2003 yılına kadar. Bu bir gerçektir. Bunu kendileri de itiraf ettiler. 

Saddam’ın neden devrildiği soruldu sabah, cevaben Saddam’ın fazla ileri gittiği ve cesur davrandığı 

yönünde şeyler söylendi. Hayır. Ona, senin görevin bitti artık dediler ve attılar. Yani Saddam’ı 

Amerikalılar getirdi, onlar götürdü. Ve Irak da zayıfladı. Ambargoyu, izolasyonu unutmayın. 

Burada dostum Haruni’nin sözlerine atıfta bulunmak istiyorum. Ben burada Iraklı bir diplomat 
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olarak ülkemi savunmak durumundayım. Sayın Haruni bu gibi toplantıların Irak’ta 

gerçekleştirilemediğini söyledi. Biz tüm sorunlarımıza, şiddete, terörizme rağmen böyle toplantıları 

ülkemizde de düzenleyebiliriz. Bugün en azından fikirlerimizi açıklayabiliyoruz, liderlerimizi 

eleştirebiliyoruz. Bu bir gerçek. Bu nedenle Irak’ta böyle bir toplantıyı düzenleyemeyiz derken 

bence daha dikkatli olmalıyız. Evet, belki güvenlik nedeniyle yapılamayabilir. Ancak güvenlik 

sağlanırsa hükümetle ilgili her şeyi eleştirebilirsiniz. Teşekkür ederim. 

 

Muhammed Sıddık:  

Benim sorum Güntekin Bey’e ve oturum başkanına olacak. Söylediğinize göre Abdurrahman 

Mehmet Arif rejimin son günlerinde bir Fransız şirketiyle anlaşma yapmış ve onlara Irak’ta petrol 

arama hakları tanımıştı. Irak ulusal petrol şirketinde bulunan tüm petrol arama yetkilerini onlara da 

tanımıştı. Bu da onun görevden alınmasına yol açtı. Görevden alınma konusunda açık bir baskı 

vardı ve özellikle İngiliz petrol şirketlerinin baskıları sonucunda Abdurrahman Mehmet Arif 

görevden alındı. Sizce Saddam Hüseyin’in petrolü kamulaştırması ekonomik yönden Irak halkının 

çıkarına mıydı yoksa halka zarar mı verdi? 

 

Yusuf Ergen: 

Benim sorum Güntekin Bey’e olacak. Bence bu saate kalmanın kötü bir şey olduğunu düşünmemek 

gerekir, çünkü bu salonda söylenen her şey tarihe bir bir düşülüyor olabilir. Ben konuşmanız için 

size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni ziyadesiyle tatmin etti diyebilirim. Biliyorsunuz 

entelektüellik yeterli bir birikim sonucu oluşur. Biz de Ekopolitik’le birlikte çalışmaya 

başladığımızdan bu yana bir birikim elde ediyoruz ve onun neticesinde bir şeyler üretiyoruz. 

Medeniyetler de bu şekilde ortaya çıkmıştır. Sayın Keller Ekopolitik’e ilk geldiğinde muz 

kabuklarından bahsetmişti. Bu muz kabukları anayasaların içinde yer alıyordu. Hukuk sistemleri 

içerisinde de gerek halkı bölmeye, gerekse birleştirmeye yönelik muz kabukları olabiliyor. Sizin 

anlattıklarınız da çok önemli şeylerdi, meseleye ne kadar hakim olduğunuzu gösteriyordu. Acaba 

Irak’ta oradaki halkın refahını artıracak, azınlık haklarını koruyacak, istikrarı sağlayacak bir 

anayasa var mı? Sizce bu anayasanın içinde muz kabukları var mı? Örneğin petrolle ilgili 

maddelerde sizin gördüğünüz sorunlu noktalar bulunuyor mu?  

 

Nahide Tahan:  

Merhabalar, ben Nahide Tahan. Kerküklüyüm, İstanbul’da yaşıyorum. Gamze Hanım’a ve Sayın 

Keller’a bir sorum olacak. Gamze Hanım’ın senaryo hayaline dayanarak soruyorum. Güntekin Bey 

Irak Anayasası’na göre Irak petrollerinin tüm Irak halkına ait olduğunu söyledi. Sanırım Musul 

Vilayeti Konseyi’nde ise petrolün hak sahiplerine verilmesi gerektiği gibi bir talep var. Şimdi 
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burada başından beri Musul Vilayeti Konseyi’ni konuşuyoruz ama bunun içeriği nedir, neyi kapsar 

bunu tam olarak öğrenemedik. Daha önce hakkında bilgi sahibi olmadığım için buradaki bilgiler 

biraz havada kalıyor benim için. Mademki anayasaya göre Irak’taki petrol tüm Iraklılarındır, o 

zaman Sayın Keller’ın söylediği gibi petrolün mülk sahiplerine verilmesi halinde bu anayasaya 

aykırı olacaktır, bir kaos yaratacaktır. İkincisi, Sayın Keller “birey ülkenin gerçek hakimidir” dedi. 

Doğrudur, medeni ülkelerde bunun böyle olduğunu görüyoruz. Peki ABD’de, İngiltere’de, medeni 

ülkelerde bir kişinin arazisinde petrol çıktığı zaman petrol o şahsın mı oluyor? Böyle bir lükse 

sahipler mi? Gamze Hanım’a bu Musul Vilayeti projesinin Irak’a ne kadar zarar verebileceğini 

sormak istiyorum. Sayın Keller konuşmasında birtakım kartlardan, Türkiye’nin elindeki kartları iyi 

kullanması gerektiğinden bahsetti. Bu kartlardan o kadar çok bahsetti ki kendimi bir an poker 

salonunda zannettim. Ben böyle bir konseyin bölgeye zarar vereceğine inananlardanım. Daha önce 

hiçbir bilgiye sahip değildim, ancak sabahtan beri dinliyorum ve vardığım nokta burası oldu. Sanki 

“biz bu bölgeyi adamakıllı bölemedik, böylece daha da parçalayalım” demek gibi geliyor bana, 

kusuruma bakmayın. Teşekkür ediyorum.  

 

Taha Özhan:  

Teşekkür ederiz. Süremizi fazlasıyla aştık. Konuşmacılar cevaplar için ikişer dakika kullanırlarsa 

memnun olurum. Güntekin Bey’le başlayalım.  

 

Güntekin Köksal:  

Ben önce Muhammed Sıddık Bey’in sorusunu cevaplayayım. Saddam dönemindeki petrol 

kanununu ve Saddam’ın petrolden elde ettiği geliri kamulaştırmasının Irak halkına olan etkilerini 

soruyorsunuz. Bir Iraklı olarak düşünecek olursak, herhalde Iraklılar Saddam’ı arıyor şimdilerde. 

Çok fakirler, çok kötü durumdalar. Her aileden birkaç kişi ölmüş. Saddam’ın da belki sarayları filan 

vardı ama hangi memlekette saraylar yok ki? Dolayısıyla petrolün kamulaştırılması Irak gibi 

ülkelerde bana daha iyi gibi geliyor. Türkiye için söylemiyorum. Bizim petrolümüz olmadığı halde 

petrolü millileştirmeye çalışmışız.  

İkinci sual Musul Vilayeti Konseyi’yle ve eski hak sahiplerinin yeniden haklarına kavuşup 

kavuşamayacaklarıyla ilgiliydi. Ben hukukçu filan değilim ama bana sorarsanız bunun imkanı yok. 

Bunu hangi kanuna göre yapacaksınız? 1900’larde yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Yani ben 

böyle bir şeyin olacağını zannetmiyorum. 

 

Üçüncü soru, kanunlarda muz kabuklarının olup olmadığıyla ilgiliydi. Gayet tabii var. Peki biz 

Türkiye olarak ne yapmalıyız? Biz ilk önce doğru dürüst bir petrol stratejisi oluşturmalıyız. Hemen 

dibimizde çok büyük petrol yataklarına sahip bir memleket var: Irak. Irak halkı, Kürt’ü, Sünni’si, 
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Şii’siyle hiçbir şekilde Türk düşmanlığı beslemeyen bir halktır. Bunu gördüğüm, yaşadığım için 

söylüyorum. Irak’ın, bilhassa da Kürt Bölgesel Hükümeti’nin emniyet içinde gidebileceği tek ülke 

Türkiye’dir. Başka bir yer yok. Bundan yararlanmak gerekir. Nasıl yararlanırsınız? Bizim en büyük 

petrol kuruluşumuz TPAO, ama yıllardır maalesef bu yapılamadı. Neden yapılamadı? Askeriyemiz 

kuşkulu. Bu da sebepsiz değil. Ancak bu meselenin önemine inanmış bakanlar, hükümetler 

askerlerimizi çok rahat ikna edebilirlerdi. Galiba bu şekilde sorulara yanıt vermiş oldum. Teşekkür 

ediyorum. 

 

Gamze Güngörmüş Kona:  

Bana sorulan soruda meselenin arka planını boş bıraktığım söylendi. Yani “İran dururken, Suriye 

dururken niçin Irak” sorusuna yanıt vermediğim belirtildi. Buradaki bilgi boşluğunu doldurmak için 

de, “Saddam Hüseyin aslında Amerika’nın adamıydı, ama çok hırslıydı ve bu nedenle Irak’ı 

zafiyete uğrattı” gibi bir argüman getirildi. Benim yaptığım tüm okumalardan bildiğim kadarıyla, 

Ortadoğu’da hırslı olmayan lider yoktur. Saddam eğer günah keçisi ilan edilmek istendiyse günah 

keçisi ilan edilmiştir. Suriye’de 22 senede bir yönetim değişir. İran’da ölümsüzdür, çünkü oradaki 

imamdır, Tanrı’nın vekâletiyle yönetimde durur ve sonsuz saygı görür. Diğer tüm Arap 

coğrafyasına baktığımızda, Economist dergisinin de bir sayısında değindiği gibi ölümle değişen, 

babadan oğla geçen bir iktidar anlayışı görürüz. Bu durum, bütün Ortadoğu devletlerinin sonsuz 

hırslı olduğu anlamına geliyor. Yani sizin açıklamanız bu nedenlerden dolayı buraya oturmuyor.  

 

“Saddam çok hırslı davrandı, kendi yetkisini ve alanını fazlasıyla aştı, Kuveyt’e girdi” denilebilir 

ama Ortadoğu’nun bütününe baktığımızda yine çok hırslı liderler vardır ve çok fazla yetki aşımı 

yaparlar, hiç de demokratik değildirler. Yani hırslı olan, totaliter ve otoriter olan, alanını aşan 

sadece Saddam değildi. Tüm Ortadoğu liderleri böyledir. Burada sorulması gereken soru şudur: 

Acaba Amerika’nın amacı Ortadoğu’ya demokrasiyi getirmek miydi, yoksa Ortadoğu’da kendi 

istediği doğrultuda küçük Amerika’lar yaratmak mıydı? Bence buna cevap verildiğinde 

Amerika’nın bugün neden Irak’ta olduğu, ya da neden yarın Suriye veya İran’da olabileceğinin 

cevabı verilmiş olur.  

 

Dünyadaki tüm tek güçler gibi, Amerika Birleşik Devletleri de mücadele edebileceği niteliklerde 

düşmanlar yaratmaktadır. Bu düşman bir devlet de olabilir, bir fabrika da olabilir, bir silah da 

olabilir. Ama her yerde hakim olabilmesi için düşmanlar yaratmak zorundadır. Saddam, yaratılmış 

olan bu düşmanların en güzeliydi. Çünkü zaafları vardı, çünkü toplumsal yapı kaygandı, çünkü 

Kürtlere gaz bombası atmıştı ve 5.000 kişiyi öldürmüştü. Çünkü ABD’ye rağmen Kürtleri 
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dışlıyordu. Yani Saddam el atılabilecek en elverişli düşmandı. Amerika da kendince iyi bir şey 

yaptı. Ama Ortadoğu’nun bugünkü hali malum.  

 

Tüm bu nedenlerle, yaşananlar Saddam’ın tamahkârlığından değil, ABD’nin süper lider olma ve 

bunu devam ettirme kaygısından kaynaklanmaktadır. Şimdi “sıradaki kim” sorusu sorulunca neden 

hemen İran ve Suriye deniliyor? Bunların hepsi mi kötü çocuk? Kötü çocuk olsalar bile Amerika’yı 

neden bu kadar çok ilgilendiriyor? Bunların cevaplarını vermemiz lazım.  

 

Değerli hanımefendinin yaptığı yorum ve sorduğu soruya geleyim. Ben bölgeden değilim. Okuma 

yazma dışında başka bir şey de bilmem, hanımefendi. Ama okuduğumu anlayabiliyorum. Yaptığım 

coğrafi okumaya göre, ABD Gürcistan’a girdi, korkunç bir Gürcistan karşımızda. ABD 10.000 

kişiyle Kırgızistan’a girdi, çok kötü bir Kırgızistan karşımızda. ABD 1978’de Kuzey Irak’taki 

Kürtleri kullandı, sonra bölgenin başlıca derdi oldular. ABD Orta Asya’daydı, şu an Orta Asya 

tanınmaz hale geldi. ABD Rusya’ya karşıydı, şimdi Rusya Federasyonu gittikçe güç kaybediyor. 

Bütün bu yaptığım siyasi okumalara dayanarak ABD’nin Irak’ta ve Kuzey Irak’ta hayırlı bir iş için 

bulunduğunu düşünmüyorum. Ve kimse de beni buna inandıramaz. Vereceğim cevap bu kadardır. 

 

Muhammed Haruni:  

Musul Vilayeti projesi yalnızca Kürtler için olan bir proje değildir ve uluslararası arenada kabul 

görmüş bir projedir. Bu proje Arapları, Asurileri ve Türkmenleri de içermektedir. Musul Vilayeti 

Konseyi’nin amaçlarına bakıldığında, burada laik ve demokratik bir sistemin olacağı öngörülür. 

Projenin hayata geçmesi halinde bölgenin yönetimi Musul Vilayeti Konseyi’ne geçecek ve 

Kürdistan Bölgesel Yönetimi de kalkacaktır. Bölgedeki tüm unsurların yasal hakları da bu projeyle 

tanınacaktır. Yönetimde bölgedeki tüm unsurların temsili sağlanacak ve temsilciler demokratik 

seçimlerle iş başına geleceklerdir. Buradaki bütün hedefler Musul Vilayeti sınırları içinde 

gerçekleştirilecektir. Konsey içerisinde Arap, Kürt, Türkmen, Asuri, yani bölgedeki tüm unsurlar 

yer almaktadır.  

Anton Keller:  

Bizim konseydeki konseptimiz şöyledir: Her şeyden önce Birleşmiş Milletler karar verecektir ve 

burada Milletler Cemiyeti’nin aldığı karaların devamını sağlayacaktır. Azınlık hakları konusu 

maalesef insan haklarına indirgendi. Başka ülkelerde bu farklı şekilde halledilmiştir. Bu proje 

başlangıçta 25 yıllık bir ara dönem öngörmektedir. Ve bu madde Lozan Anlaşması’nda da yer 

almıştır. Bu 25 yıl içinde Konsey’in kurumlarında, toplumda bir gelişim olacaktır. Bu şekilde 

katılımcı bir yapı oluşturulacaktır. Tüm bunların Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında 

gerçekleştirilmesi planlanmıştır.  
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25 yıl sonunda bir referandum yapılacak ve bu referandum sonunda bölge halkı kendi kaderini tayin 

edecektir. Musul Vilayeti Irak’ın bir parçası olarak mı kalacaktır, Türkiye’ye mi, İran’a mı, 

Suriye’ye mi bağlanacaktır, ya da beşinci seçenek olarak bağımsız mı olacaktır, buna referandum 

sonucunda karar verilecektir. Yani bölgenin kaderi vatandaşlara bağlı olacaktır. Bu noktada 

vatandaşlar bilinçli bir şekilde hareket edecek ve sonuçtan tamamen onlar sorumlu olacaktır. Daha 

sonra uluslararası hukukta kabul edilecek ayrı bir varlık olacaktır. Örneğin Yugoslavya’da bir 

bölünme yaşandı. Ancak oradaki anlaşma Birleşmiş Milletler içerisinde yapılmamıştır. Birleşmiş 

Milletler de bağımsızlık statüsünü uluslararası hukuka göre verebilir. Ancak bu tehlikeli bir 

durumdur. 

 

Hasarın ne olduğu sorusuna gelince, ben herhangi bir hasar görmüyorum. Toplumlara belirli bir 

şemsiye verilirse biz buna iyileştirici bir şey olarak bakıyoruz. Burada bir uzlaşma olabilirse, 

duyarlılıklar geliştirilebilirse, zihinsel bir hazırlık yapılabilirse, Irak’a hiçbir zarar gelmez. Biz 

Saddam’ın devrilişine kadar Musul’u Irak’tan tamamen ayırmayı planlıyorduk. Mevcut durum da 

bu modeli destekliyordu. Bölge, Irak’a uygulanan Birleşmiş Milletler müeyyidelerinden de bu 

şekilde kurtulabilecekti. Sizin sorunuzda belirttiğiniz gibi bir hasar göremiyorum. Sorunuza cevap 

verebildim mi? 

 

Nahide Tahan:  

Cevabınız beni pek tatmin etmedi. Ben bir hasar olduğuna inanıyorum. Çünkü halkın eğitim düzeyi 

çok düşük. Ben de bir Iraklıyım, Kerküklüyüm ama bunu kabul etmemiz gerekir. Belli bir düzeyde 

değiliz, daha çok mülkiyet hissiyle davranabiliriz. Dolayısıyla bu projenin daha çok kaos 

getireceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. 

 

Taha Özhan: Biz de teşekkür ederiz. Tüm katılımcılarımıza ve konuşmacılarımıza teşekkür 

ediyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere. 

2. Gün 
 

4. Oturum: “Irak’ın Tarihi ve Musul Sorunu” 
 

Altay Ünaltay: 

Bendeniz epey bir süredir Ekopolitik danışmanlarındanım. Dolayısıyla bu Musul meselesiyle 

yakından ilgileniyorum. Bu oturumdaki konuşmacıları tanıtmak istiyorum öncelikle. Mete Yarar, 

Türk-Irak İş Konseyi üyesi ve işadamı. Kendisinin Kuzey Irak ile yakın ticari ilişkileri var ve 
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bölgeyi çok iyi tanıyor. Prof. Ali Arslan birazdan oturumumuza katılacak. Kendisi İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden. Hemen yanımda araştırmacı-yazar Murat Güztoklusu var. 

Kendisinin Özdemir Harekatı adıyla bölgeye ilişkin bir kitabı da var. Sağımda Prof. Mahir Nakip 

var, kendisini artık tanıyorsunuz. Kendisi hem Kerküklü hem de konuya akademik açıdan son 

derece hakim bir isim. Ve en sağımızda da araştırmacı Mehmet Güzel var. Şimdi ilk önce Murat 

Bey’den başlayalım. Buyurun. 

 

Murat Güztoklusu: 

Değerli arkadaşlar, bendeniz Irak tarihi bağlamında modern Musul tarihi ile ilgili olarak yaptığım 

çalışmadan da faydalanarak size birtakım özetler yapmak istiyorum. Bu anlatacaklarım, belge 

bazında da bugüne kadar pek bilinmeyen bazı ilginç noktaları barındırmaktadır. Bunlardan ilki, 

1918 Mondros sonrasında Musul’daki Kuvay-ı Milliye hareketini idare eden Özdemir Bey’in 

yaptıklarıyla ilgilidir. Kendisi el yazması yazışmalarını bir sırt çantasında Revanduz’u terk ederken 

götürmüş, daha sonra daktilo ettirerek bir nüshasını Genelkurmay askeri daire ataşeliği arşivlerine 

kazandırmıştır. Kendisi 1951 yılında vefat ederken bu belgeleri bırakmıştır arkasında. Ben de 2001 

yılında yayınlanan bu belgeleri alarak bunların değerlendirmelerini yapmaya çalıştım. Döneme 

ilişkin İngiliz kaynaklarından da yararlandım. 

 

Musul, Bağdat ve Basra, Osmanlı idari yapılanmasında Irak bölgesinin üç yapılanmasıydı. Bu 

taksimat, Irak işgalinden sonra yapılan ve paralellere göre cetvelle çizilen taksimatlardan çok daha 

gerçekçiydi. Bu vilayetlerden önce Basra sonra da Bağdat, 1. Dünya Savaşı sırasındaki Osmanlı-

İngiliz savaşları neticesinde İngilizlerin eline geçmiştir. Musul Vilayeti ise, Mondros Mütarekesi’ne 

göre büyük oranda Osmanlı yönetiminde kalmaya devam ediyordu. Mondros’ta ortaya çıkan bu 

durum çok önemliydi, zira Atatürk daha sonra Erzurum Kongresi’nden itibaren Hudud-u Milli 

kavramını kullanmaktadır. Bu kavrama göre Mondros imzalandığında bizim askerlerimizin 

kontrolü altında yer alan yerler Hudud-u Milli içindedir. Bu sınırlar, 23 Nisan 1920 tarihinde Büyük 

Millet Meclisi’nin Ankara’da toplanmasından sonraki ilk hafta içinde Türkiye diye tanımlanan 

sınırlardır. Bu Hudud-u Milli anlayışının temelinde, İstanbul’un işgalinden birkaç ay önce Meclis-i 

Mebusan tarafından Misak-ı Milli diye kabul edilen sınırlar vardır. Mustafa Kemal 1 Mayıs 

1920’de Misak-ı Milli’yi, yani “Türkiye sınırlarını”, tanımlarken orada “Türkiye halkını” da 

tanımlamaktadır. Bu tanıma göre, Mondros Mütarekesi imzalanırken Türk askerinin kontrolü 

altındaki bölgelerde yaşayan tüm Müslüman unsurlar, Türkmen, Kürt, Çerkes vs. diye başlıklarla da 

ifade edilmiştir, Türkiye halkı olarak nitelendirilmiştir. Daha sonra 1929 yılında Mustafa Kemal, 

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halka Türkiye halkı denir diye topluma siyasi bilinç faktörünü de 

ekleyen bir tanım yapmıştır. Bu şu açıdan önemlidir: 1919 yılında, Osmanlı çökerken, Osmanlı 
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topraklarında yaşayan ahali kendisini Osmanlı olarak tanımlıyordu. Tabii ki insanlar akşamdan 

sabaha Osmanlı kimliğinden Türk kimliğine geçmedi. Kavramsal bir dönüşüm gerçekleştirildi. 

Osmanlı hanedanına bağlı insanlar, önce Türkiye halkı gibi aslında ara bir kavram ile ifade edilmiş 

sonra da Türk halkı denilmiştir. Ortak din faktöründen sonra ortak dil ve diğer unsurlarla birlikte 

uluslaşma süreci devam etmiştir. 

 

İşte tüm bu süreç içinde asıl tartışmalı olan bölge Musul Vilayeti bölgesidir. Mondros sırasında 

Musul’un güney kısmına kadar Osmanlı kontrolünde olduğu biliniyor. Ancak Mondros’tan sonra 

İngiliz kuvvetlerinin ileri kuvvetlerini durdurmayarak Musul’un boşaltılmasını istediklerini 

biliyoruz.  O dönemde Osmanlı’nın Irak’ta bulunan komutanı Ali İhsan Paşa, İstanbul ile yaptığı 

yazışmalar sonucunda, İstanbul’un İngiliz kuvvetleri karşısında direnç gösterememesi sonucunda, 

Kasım başlarında Musul’dan çekilmiş ve İngilizler de burayı işgal etmiştir. Ali İhsan Paşa, Mustafa 

Kemal Paşa’nın Harp Okulu’ndan sınıf arkadaşıdır ve sınıfının birincisidir. Aynı sınıfta da Mustafa 

Kemal Paşa da sınıfın beşincisidir. Ancak sınıftaki başarının hayattaki başarıyla 

örtüşmeyebileceğini bu örnekten de anlıyoruz; Ali İhsan Paşa Musul’u direnmeden boşaltmak 

durumunda kalmıştır. 

 

Musul’un işgalinden sonra bölge halkının bu emrivakiyi kabul etmediğini görüyoruz ve belli başlı 

birtakım direniş hareketlerine tanık oluyoruz. Bunlardan üçü önemlidir. İlki 1. Süleymaniye 

Direnişi’dir. Şimdi söyleyeceklerimin resmi tarih yazımından biraz farklı olduğunu en başta ifade 

etmeliyim. Bize Kurtuluş Savaşı’nın Batı Cephesi’nden başladığı ifade edilir her zaman. 15 Mayıs 

tarihinde İzmir’in işgaliyle bu süreç başlatılır ve orada hiçbir direniş olmamıştır. Zira İstanbul 

Hükümeti’nden gelen talimat üzerine askerlerimiz silahlarını bırakmak durumunda kalmıştır. 

Sadece Hasan Tahsin isimli bir gazetecinin münferit direnişiyle bir çatışma oldu. Zaten bu 

çatışmaya ithafen de İzmir’de İlk Kurşun Anıtı’nın olduğunu biliyorsunuz. Örgütlü direniş 30 

Mayıs 1919’da Ayvalık’ta Ali Çetin Paşa’nın, İstanbul’un emrini dinlemeyerek, kendi müfrezesine 

ateş açtırması sonucunda başlamıştır. Biz normalde ilk direniş olarak bunu görüyoruz. Ancak 

yaptığımız araştırmalarda 26 Mayıs 1919’da Süleymaniye’de başlayan direnişi ilk direniş olarak 

görmemiz gerekmektedir. 

 

Süleymaniye 1. Dünya Savaşı’ndan itibaren farklılık göstermektedir. O dönemde Irak Cephesi 

komutanı Halil Paşa (Enver Paşa’nın da amcasıdır) İngilizlerin Bağdat’tan sonraki ilerleyişlerini 

durduramayınca Kerkük’ün tahrip edilmesini engellemek maksadıyla tahliye edilmesi 

zorunluluğunu görmüştür (kendisi hatıralarında bunları detaylı bir biçimde anlatmaktadır). Kendi 

kuvvetlerini Zap Suyu’nun kuzeyine çekmiş ve direniş hattını burada kurmuştu. Bu durumda 
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Süleymaniye de boşlukta kalıyordu. O bölge de Şeyh Mahmut’un etkin olduğu bir bölgeydi. Şeyh 

Mahmut’u daha önceden de tanıyan Halil Paşa, kendisine bir emir/ferman yollayarak Şeyh 

Mahmut’a o bölgenin Kürthanlığı ya da emirhanlığını verdiğini beyan etmiştir. Bu belgeyle aslında 

bölgede özerk bir Şeyh Mahmut emirhanlığı mümkün olmuştur. Bunun gerekçelerini ve detaylarını 

Halil Paşa’nın “Bitmeyen Savaş” isimli hatıralarında okuyabilirsiniz. Şeyh Mahmut bölgenin emiri 

(ya da bölgesel ismiyle meliki veya hanı) olunca Mondros gereğince Türk askerinin çekilmesine de 

yardımcı olmuştur; ama yine de bölgede bir miktar Türk askerinin kaldığını da biliyoruz. 

İngilizlerin bir süre sonra siyasal subaylar (political officers) sınıfı aracılığıyla bölgeyi kontrol 

altına almak istemesiyle Şeyh Mahmut ile İngilizler arasında anlaşmazlık çıktı. Bunun sonucunda 

Mayıs sonlarında büyük bir ayaklanma başlattı Şeyh Mahmut. Normalde aşiret güçlerinin böyle 

düzenli bir orduya karşı mücadele vermesi pek mümkün olmamakla beraber Şeyh Mahmut’un 

güçleri başarılar kazanıyor, mesela Teflüce’de önemli bir başarı kazanılıyor. Bu başarıda Şeyh 

Mahmut’un kuvvetleri arasında yer alan Osmanlı subaylarının da önemli bir katkısının olduğunu 

düşünüyorum. Hatta bu subaylardan birinin Şark Cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa’ya 

yazdığı rapor aracılığıyla Süleymaniye’deki durumdan, o yaz Erzurum’da bulunan Mustafa 

Kemal’in de haberdar olduğu sonucuna varıyorum. Bu rapor daha sonra yayınlanmıştır. Mustafa 

Kemal de kongreden sonra Şeyh Mahmut’a bir mesaj göndermiştir. Bu mesaj da Nutuk’ta yer 

almaktadır (yanlış hatırlamıyorsam Vesikalar bölümünde 52 no’lu vesika olarak). Bu mesajda 

Mustafa Kemal, Şeyh Mahmut’un İngilizlere karşı gayretini ve başarılarını övmekte ve onu teşvik 

etmektedir. Mustafa Kemal bu mesaja iki ek yapmıştır; ilki kongrenin sonuçlarını gösteren 

vesikadır, diğeri de Müdafa-i Hukuk örgütlerinin tek bir çatı altında toplanmasını planlayan 

nizamnamedir. Burada amaçlanan şey, Anadolu’daki hareket ve örgütlenme ile Süleymaniye’deki 

hareket arasındaki eşgüdümü kurmaktır. Ancak Şeyh Mahmut bir çatışmada yaralanmış, İngilizlere 

esir düşmüş ve bu mesajı alamamıştır, bunu biliyoruz. Fakat bu mesajın boşa gitmediğini de 

biliyoruz; çünkü daha sonra Musul ve Kerkük’te Müdafa-i Hukuk cemiyetleri kurulmuş ve 

mücadeleye devam edilmiştir. 

 

Süleymaniye’den sonraki ikinci önemli direniş noktası Telafer şehridir. Haziran 1920’de Osmanlı 

subaylarının önderliğinde teşkilatlanan halkın bir ayaklanma ile şehri aldıklarını, ama daha sonra 

ağır silahlarla gelen İngiliz ordusunun şehri yeniden ele geçirdiğini ve halkın etraftaki dağlara 

kaçarak canlarını kurtardıklarını biliyoruz. 

 

Üçüncü ayaklanma da Revanduz kasabasındaki ayaklanmadır. İngilizlerin hakimiyetlerinin en geç 

ulaştığı bölge Revanduz olmuştur. İngiliz kuvvetleri Revanduz’un Babaçiçek bölgesine geldiğinde 

bölge halkının direnişiyle püskürtülmüştür. İngilizler burada hemen hakimiyet kuramamıştır, ama 
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üstün hava kuvvetleri ile bölgeyi sürekli taciz etmişlerdir. Bu esnada bölge halkı sürekli 

Anadolu’dan imdat çağrısında bulunmuştur, ama yardım gelememiştir. Çünkü mücadele Batı 

Cephesi’nde yoğun bir biçimde sürmektedir. Sadece küçük müfrezeler gönderilebilmiştir. Anadolu, 

1920 Ekim ayında Ankara Anlaşması ile Fransızlarla Suriye sınırı çizilince rahatlamıştır. Bu süreçte 

Özdemir Bey komutasında Revanduz’a bir müfreze gönderilmiştir. Şefik Özdemir Bey, Türkiye, 

Irak ve Suriye tarihleri açısından önemli bir şahsiyettir. Kendisi Mısır kölemenlerindendir. 1. Dünya 

Savaşı’nda Suriye’deki Fransız işgallerine karşı direnmiştir, daha sonra da Antep’teki başarıları 

sebebiyle buranın kahramanlarından olarak tanınmıştır. 

 

Suriye sınırı çizilince Kuzey Irak’a gönderilen Özdemir Bey 22 Haziran 1922’de Revanduz’a 

varmıştır. Özdemir Bey yöre halkı arasındaki teşkilatlanmayı tamamladıktan sonra, 31 Ağustos 

1922 tarihinde, 30 Ağustos Zaferi’nden bir gün sonra, Derbent’te İngiliz kuvvetlerine karşı büyük 

bir başarı kazanmıştır. Bu başarıdan sonra Köysancak ve Lanya müfrezenin kontrolüne geçmiştir. 3 

Eylül 1922’de de Süleymaniye şehrindeki İngiliz kuvvetleri, işgal korkusuyla, bölgeden tahliye 

edilmiştir. Süleymaniye de bu şekilde özgürleşmiştir. İngilizler bu durumu değiştirmek için daha 

önce esir ettikleri Şeyh Mahmut’u krallık vaadiyle Süleymaniye’ye geri getirmiştir. Daha sonra 

şehirde kendilerine yakın bir hükümet kurmuşlardır. Şeyh Mahmut Ekim 1922’de şehre ilk 

döndüğünde Özdemir Bey’in gönderdiği Yüzbaşı Fevzi ile temas kurmuştur. Bu görüşmenin 

tutanaklarından oluşan rapor, az önce bahsettiğim belgeler arasında yer almaktadır. Bu rapora göre 

Şeyh Mahmut, Özdemir Bey’e dört seçenek önermiştir. Detaylarına fazla girmeyeyim ama mesela, 

eğer Anadolu’dan yardım gelecekse, hemen ayaklanalım, yoksa bir süre bekleyelim, ya da ben 

ailemi alıp geleyim ve hükümetin neresinde olmamı isterseniz orada yer alayım gibi seçenekler var. 

 

Burada müteakip dönemde bir rejim tartışması doğmuştur ve bunun Irak’taki demokrasi hareketi 

açısından önemli olduğunu düşünüyorum. İngilizlerin önerdiği krallığa karşın Şeyh Mahmut kendi 

tercihini Türkiye’ye bağlı bir muhtariyet olarak beyan etmiştir. Ve kafasındaki model yine emirlik, 

hanlık şeklinde bir modeldir. Ancak Özdemir Bey, Türkiye’de halk iradesinin egemen olduğunu ve 

bundan dolayı artık krallık benzeri bir yapılanmanın kabul edilemeyeceğini söyler. Musul 

Vilayeti’nde de bu halk iradesine uygun bir yöntemin seçilmesi gerektiğini söyleyerek bir 

kongrenin yapılmasını gündeme getirmiş, burada Şeyh Mahmut da heyet-i temsiliyenin başında yer 

almıştır. 29 Ocak 1923’te Süleymaniye Kongresi’nde 10 maddelik bir özerk bölge kararı alınmıştır. 

Bu kararın tutanağı da kitabımızda yayınlanmıştır. Türkiye’ye bağlı özerk bir Kürdistan kararı ilk 

kez bu kongrede alınmıştır. Bu kongre tutanağının üç örneği vardır, bir tanesi Şeyh Mahmut’ta 

kalmıştır, bir örnek Özdemir Bey’de kalmıştır, son örnek de Ankara’ya gönderilmek üzere 

görevlendirilen üç kişilik heyette kalmıştır. Bu üç kişilik heyet de Yüzbaşı Fettah Bey, Ahmet Hati 



 144 

Bey, Refik Hilmi Bey’den oluşmaktadır. Ben Özdemir Bey’deki nüshanın yazılmış şeklini kitabıma 

koydum. 

 

Ancak daha sonra bu kararlar tatbik edilemeden 22 Nisan 1923’te İngilizlerin ileri harekatıyla 

Revanduz’un, Mayıs ayında da Süleymaniye’nin işgal edildiğini biliyoruz. Lozan’dan bir gün önce 

Revanduz işgal edilmiştir ve belki de Musul Vilayeti’nin Türkiye açısından kaybedildiği tarih 

budur. Fakat büyük bir zafer kazanmış olan Türkiye için Musul’un kaybı birkaç yıl süren bir 

hazımla kabul edilmiştir. Bu süreçte İngilizler bölgede bazı ayaklanmalar da çıkararak Türkiye’yi 

bu kabule zorlamıştır. 25 Haziran 1926 Ankara Anlaşması’yla da Türkiye bu emrivakiyi kabul 

etmek zorunda kalmıştır. Tabi bu durumda Musul Vilayeti Irak’a bırakılmıştır. Bu yaşanan sürecin 

günümüze yansıyan implikasyonları elbette vardır. Ancak bunları belki başka bir zaman ele alma 

imkanımız olur. Benim tarihi sürece ilişkin özetin özeti olarak ortaya koymak istediklerim bunlar. 

Saygılar sunuyorum. 

 

Mehmet Güzel: 

Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce Irak adının çok farklı kökenleri olduğunu ve farklı 

dönemlerde değişik isimlendirmelerin var olduğunu bilmek gerektiğini düşünüyorum. 1. Dünya 

Savaşı’na kadar coğrafi olarak nitelenen bölge 1. Dünya Savaşı ve sonrasında ise daha çok siyasi 

tanımlamalarla isimlendirilmiştir. Bu arada Milletler Cemiyeti’nde uzun bir süre bölgenin 

Mezopotamya diye geçtiğini de eklemek isterim. Lozan’dan önce İngiltere karar değiştirerek 

bölgenin ismini Irak’a çevirmiştir. Mezopotamya isminin bölge halkına yabancı olduğunu ve Irak 

isminin daha uygun geldiğini ifade etmişlerdir. 1925 yılındaki Milletler Cemiyeti raporunda sadece 

Irak ismi ve kökenleri ile ilgili beş sayfa bulunmaktadır. Burada da Irak isminin İngiliz teorisi kabul 

edilmektedir. 

 

Irak’taki tarih ile ilgili bizim arka planda bilgimiz genelde bölgede yaşayan Müslüman Türkler 

üzerine. Hâlbuki sayıları az da olsa Hıristiyan Türkler de var ama unutulmuşlar neredeyse. Hatta 

buradan bir çağrı yapalım ve bu konu üzerine de bir çalıştay yapılabilir diye düşünüyorum. Burada 

yaşayan Türkmenlerin genelde Türkistan’dan göçen Türkler olduğu ifade edilmektedir. Oğuzların 

İslamiyet’i kabulünden itibaren de onlara Türkmen denildiği de bilinen bir husus. Türkmenlerin 

Irak’a gelişi üç dalga ile gerçekleşmiştir. İlki 676 yılında gelen Türkmen askerlerdir. İkinci dalga 

1050 yılından sonra Selçuklular tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde bazen gruplar halinde 

bazen de daha büyük kitleler halinde bölgeye göçler olmuştur. Tuğrul Bey döneminde Türkmenler 

Musul ve Kerkük bölgelerini kendilerine bir yaşam alanı olarak seçmişlerdir. Üçüncü dalga ise 
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Çaldıran Savaşı sonrasında Musul’un gönüllü olarak Osmanlı’ya katılması. 1. Dünya Savaşı’na 

kadarki 400 yıllık süreçte de bölge Osmanlı hakimiyetinde yaşamıştır. 

 

Buradan 1. Dünya Savaşı’na gelmek istiyorum. İngiliz donanmasına ait gemiler 1916-17 yıllarında 

Basra’nın bazı yerlerinde çatışmalara girmiş ve İngiliz kuvvetleri içeriye doğru ilerlemiştir. 14 Mart 

1917’de de Bağdat İngilizler tarafından ele geçirilmiştir. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’nde 

İngiliz kuvvetleri Musul şehir merkezine 60 km mesafede bulunmaktadır. Mütareke imzalandığı 

gün Kerkük merkez hariç Musul’un büyük kısmı Osmanlı’nın elindeydi. Halbuki mütareke 

hükümlerine aykırı olarak İngiliz kuvvetleri ilerlemeye devam etmiştir. İngilizler Osmanlı 

ordusunun geri çekilmesini istemiş ve buna gerekçe olarak da Mondros’un (tehdit teşkil ettiği 

savunulan herhangi bir yer işgal edilebilir anlamına gelen) 7. maddesini göstermişlerdir. Ali İhsan 

Paşa ve İstanbul Hükümeti arasındaki birçok telgraf görüşmesi sonucunda asker kan dökülmesini 

engellemek için geri çekilmek durumunda kalmıştır. 10 Kasım 1918 tarihinde de Musul İngilizlere 

terk edilmiştir. 

 

Bu arada Şeyh Mahmut ile ilgili bir not aktarmak istiyorum. Şeyh Mahmut aslında 1917 yılından 

itibaren İngilizlerle görüşen bir kişidir. Bu söylediğim husus İngiliz belgelerine dayanmaktadır. Bu 

belgelere göre “Şeyh Mahmut, bölgede bir Kürt yönetimi kurmak için İngilizlerle pek çok kez 

temas kurmuştur. Kendisi Süleymaniye valisi olarak İngilizler tarafından atanmıştır. Kendisinden 

beklenen şey, bölgenin işgal kuvvetleri için kolaylaştırılmasını sağlamak, vergileri düzenli olarak 

toplamaktır. 

 

Fransızlar petrolle ilgili taleplerinin karşılanması doğrultusunda bölgenin İngilizlere bırakılmasını 

San Remo’da onaylamıştır. Ayrıca bir başka not da eklemek istiyorum. 1 Dünya Savaşı sırasında 

İngiliz yetkilileriyle görüşen Arabistan emiri, savaş sonrasında Türkiye’nin güneydoğusundan 

başlayıp aşağıya doğru inen genişlikte bir bölgeyi kendi ülkesi için istemiş ama İngilizler Araplara 

sadece Arap yarımadasını işaret etmiştir. Musul ve Kerkük bölgelerininse İngiliz yönetiminde 

olacağı ifade edilmiştir. 

Türk milleti tarafından hiçbir zaman kabul edilmemiş olan Sevr Anlaşması’nın manda yönetimi ile 

ilgili maddelerinde Musul ve Kerkük ile ilgili hususlar da yer almaktaydı. Lozan’da Türkiye 

heyetinin bölgede plebisit yapılması önerisini de İngiliz heyeti, bölge halkının plebisitin amacını 

kavrayacak durumda olmadığını öne sürerek reddetmiştir. Bu arada, ilginçtir, İngilizler bölgenin 

bazı yerlerinde kendilerince plebisit yaptıklarını ve aşiretlerin genel olarak İngilizleri istediğini 

Milletler Cemiyeti’ne bildirmiştir. Tabi İngiltere burada kendi içinde açıkça çelişmektedir. Lord 

Curzon 23 Ocak 1925’te görüşmelerin Milletler Cemiyeti’ne havale edileceğini belirtmiş ve 25 
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Ocak’ta da başvuruyu yapmıştır. Burada İngiltere, Milletler Cemiyeti’nin 26 maddelik 

sözleşmesinin 11. maddesine gönderme yaparak bu anlaşmazlığın savaş tehlikesi doğuracağını ve 

bu manada da Milletler Cemiyeti’nin arabuluculuğuna ihtiyaç duyulduğunu savunmuştur. Milletler 

Cemiyeti 30 Ocak’ta yaptığı toplantıda, 11. maddede belirtilen savaş tehlikesinin olmadığını 

söylerken Musul’un dolaylı olarak İngiliz mandası olduğunu aslında onaylamış oldu. Çünkü o güne 

kadar Milletler Cemiyeti, içinde manda yönetiminin geçtiği herhangi bir metni onaylamamıştı. 4 

Şubat’ta İngilizler yeni bir teklifle gelerek Musul meselesinin İngiltere ile Türkiye arasında devam 

eden süreç olduğunu, bir yıl içerisinde çözümlenebileceğini söyleyerek konferans programından 

çıkarılmasını istemiştir. Görüşmeler aniden sona ermiş ve Türk heyeti yurda dönmüştür. İkinci 

Lozan görüşmelerinin başlama tarihi ise 23 Nisan 1923’tür. Irak sınırı dışında tarafların 

anlaşmasıyla Lozan Anlaşması 24 Temmuz 1923’te imzalanmıştır. Lozan’ın 2. maddesine eklenen 

bir madde ile, Irak sınırının Türkiye ile İngiltere arasında devam eden 9 aylık süre içerisinde dostça 

belirleneceği ifade edilmiştir. Öngörülen süre içerisinde anlaşmazlık çözülemezse mesele Milletler 

Cemiyeti’ne götürülecekti. Bu süre içinde her iki ülke de bölgeyi etkileyecek herhangi bir harekette 

bulunmayacaktır. Esasen İngiltere’nin amacı konuyu Milletler Cemiyeti’ne havale ederek orada 

istediği yönde bir kararın çıkmasını sağlamaktı. 

 

Milletler Cemiyeti, Haliç Konferansı’nın başarısız oluşundan sonra 3 kişilik bir heyet oluşturarak 

duruma müdahale etmiştir. Bu heyet bir rapor hazırlamış ve bu raporda Türkiye’nin bölgedeki 

haklarından feragat etmediği sürece bölgedeki haklarının devam ettiğini ortaya koymuştur. Ayrıca 

İngiltere’nin işgal ettiği topraklar üzerinde yasal hakkının bulunmadığını da beyan etmiştir. 

Bununla beraber bölgede 500 bin civarında Kürt olduğu, bölgenin iktisadi olarak Irak’a bağlanması 

gerektiği, sonuç olarak Musul meselesinin Irak’a bırakılması gerektiği, buna uyulmadığı takdirde 

Musul’un Türkiye’ye bırakılabileceği veya Türkiye ile Irak arasında bölüşülebileceği, bu durumda 

Küçük Sarp çizgisinin sınır olabileceği, İngiltere’nin Hakkari üzerindeki hak talebinin de kabul 

edilemez olduğu raporda ifade edilmiştir. Komisyonun bu raporu üzerine Milletler Cemiyeti Musul 

Vilayeti’ni o günkü fiili sınırı kabul ederek Irak’a vermiştir. Türkiye’nin bu karar karşısında 

tutunabileceği tek dal olan Lahey Adalet Divanı da Milletler Cemiyeti’nin kararına uyunca Türkiye 

biraz da çaresiz kalmıştır. 25 Haziran 1926’da Türkiye, İngiltere ve Irak arasındaki Ankara 

Anlaşması’yla da Musul Irak’a verilmiştir. Burada belirtmem gereken en önemli not, İngiltere’nin 

bu anlaşmayı, Milletler Cemiyeti’nin 26 maddelik sözleşmesinin 22. maddesinin 2. paragrafında 

belirtilen ‘Milletler Cemiyeti adına hareket eden manda yöneticisi’ olarak imzalamış olduğudur. 

Dolayısıyla aslında Milletler Cemiyeti bu anlaşmaya taraftır. 1932’de Irak’a bağımsızlığı 

verildiğinde Milletler Cemiyeti bu anlaşmayı tanımıştır. Daha sonra 46 ve 50 yıllarında Birleşmiş 

Milletler de bu anlaşmaları tanımıştır. Bu sebeple Ankara Anlaşması hala geçerlidir ve taraflar 
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Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Irak’tır. Bunun altını çiziyorum. Şu an için İngiltere, ben manda 

yöneticisi değilim, diyebilir ama Birleşmiş Milletler’in böyle bir lüksü yoktur. 1932 sözleşmesi 

Irak’ın en üst kurucu anayasasıdır. Ama son çıkarılan anayasada Birleşmiş Milletler hukuku 

bağlamında bu sözleşmeye aykırı maddeler vardır. Özellikle 142. maddede beyan edilen Kerkük 

Referandumu, Birleşmiş Milletler hukukuna ve Ankara Anlaşması’na aykırıdır. Dolayısıyla 

Birleşmiş Milletler Irak temsilcisinin Kerkük’te yapılacak referandumu 6 ay daha uzatmak 

yönündeki talebinin bir anlamının olmadığını ve bunun Birleşmiş Milletler’in kendi hukukuna zarar 

verebileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. 

 

Ali Aslan: 

Teşekkür ederim. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. İskenderun Körfezi’nden Lazkiye’ye kadarki 

hat normal bir hat değil. Burası tarihten bugüne dünya stratejik hakimiyet algısında temel bir bölge 

olarak düşünülmektedir. Dolayısıyla olayı dar bir bölge olarak değil uluslararası politika açısından 

ele almak daha doğru olabilir. Bu bağlamda Osmanlı son döneminde büyük güçlerin bölgeye ilişkin 

yaklaşımları nelerdi onlar üzerinde durmak istiyorum. 

 

1870 tarihinde İngiltere’nin bölgeye ilişkin politikasında temel bir değişiklik oluyor. İngiltere bu 

tarihten itibaren Rusya ile rekabet yerine onunla ortak çalışma stratejisini benimsemiştir. Bu ortak 

çalışma stratejisi sadece Almanya’ya karşı Avrupa’da değil Japonya’dan Osmanlı’nın başkentine 

kadar tüm bölgelerde uygulanmak istenmiştir. Baktığınız zaman Orta Asya’daki bazı yerlerin 

Rusya’da bazı yerlerin de İngiltere’de kalması da bunu göstermektedir. Bundan sonra da İran ile 

Rusya arasında 1907 yılında yapılmış meşhur anlaşma var. Bu anlaşmada çizilen hatta dikkat 

ederseniz hattın bugünkü 36. paralelin hemen altından geçtiğini görürsünüz. Yani tam da bizim 

bugün konuştuğumuz bölgedir. 

 

Burada Fransa’nın da taleplerine bakmak lazımdır. Fransa Mersin’den bugünkü İsrail’i de içine 

alacak geniş bir Doğu Akdeniz bölgesini talep etmektedir. Ama problem tam da burada 

başlamaktadır. Almanya’nın Avrupa’da devreye girmesi sadece Doğu Avrupa’daki toprak 

paylaşımını etkilemiyor, bu bölgeye de yansıyor. İşte 1889 Bağdat Demiryolu Hattı projesi de bu 

güzergah üzerinden geçiyor. Bu süreçte önce Fransa ile Rusya anlaşıyor, ardından Rusya ve İran 

anlaşıyor. Olay onların açısından çözümleniyor. Bu süreçte Almanya’nın devreye girmesi bölgede 

sınırların oluşumunda bir değişiklik meydana getiriyor. İlk önce şunu söyleyelim, Karadeniz’in 

imtiyazı Rusya’ya verilmiş durumda. 1914’teki anlaşmayla nüfus ile ilgili işler ele alınıyor. Bu da 

çok önemli. Mersin’den başlayıp Bağdat’a gidecek yaklaşık 500 km.lik hattın yapımı Almanya’ya 

veriliyor. Bakıldığı zaman o günkü anlaşmalarla Musul bölgesi Almanya’ya, bugünkü Güney 
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Suriye ise Fransa’ya verilmiş gibi görülüyor. Bu bölgenin güneyinde kalan Basra vs. ise İngiltere’ye 

ait. Bu, ortak bir anlaşma ile kendi aralarında kararlaştırılmış bir durum. İşte bu durum 1. Dünya 

Savaşı sırasında değişiyor. 1914’ün sonuna gelindiğinde İngiltere’nin Almanya’yı artık bölgede 

istememesi sebebiyle işler değişiyor. Bu süreçte İngiltere iki önemli adım atıyor. Bu arada şunu 

belirtmek isterim, İngiltere 1860’lara kadar Osmanlı içindeki Hıristiyanlar vasıtasıyla işlere 

müdahale ediyor. Ancak ’93 Harbi’nden sonra Ermeni dışında kullanabileceği bir kart kalmıyor. 

İşte bu süreçte İngiltere kendine yeni bir kart yaratmak için Araplar ile Türkler arasında bir ayrışma 

sağlamaya çabalıyor. Sürecin birinci aşaması budur. İkinci aşamada ise dinsel faktör olarak Şii-

Sünni ayrımına yoğunlaşıyor. Bunun bir sonraki aşaması ise hafif yoğunluklu Türk-Kürt çatışması 

olacaktır. 

 

Baktığınız zaman İngiltere’nin bölgeyi çok iyi analiz ettiğini ve kiminle nasıl irtibat kurabileceğini 

çok iyi tespit ettiğini görüyorsunuz. Bu bakımdan İngilizlerin Şeyh Mahmut ile irtibata geçmiş 

olması önemli bir bilgi olsa bile çok şaşırtıcı değil aslında. 

 

Bakınız başka ilginç bir noktayı belirtmek isterim. Çanakkale Savaşı’nın başladığı günlerde 

İngiltere’nin İskenderun Körfezi’ne bir çıkartma planı vardır. İskenderun’dan başlayıp çöle 

inmeden Bağdat’a ulaşma projesidir bu. Türkler ile Araplar arasındaki ayrımın savaş alanındaki 

tezahürü aslında bu tip bir projedir. Yani eğer İngiltere 1914’ün sonunda Türkler’le Araplar’ın 

arasındaki bağı kesebilseydi o zaman başta İngiltere olmak üzere birçok devlet açısından savaş 

erken bitecekti, çünkü birçok cephe daha açılamadan bitecekti. Hatta belki üç ay gibi kısa bir sürede 

İngiltere savaşı bitirmeyi ve istediği yerleri ele geçirmeyi planlıyordu. Ama o dönemde İttihat ve 

Terakki’nin önde gelenleri bu durumu çok iyi görerek İskenderun bölgesindeki Ermenileri başka 

yerlere aktarıyorlar. Lawrance, İngiliz arşivlerindeki belgelerde, bu durumdan yakınarak artık 

savaşın kolay kolay bitmeyeceğini yazıyor. İşte bu durum Musul’un daha fazla konuşulmasını ve 

önde kalmasını sağlıyor. 

 

Dikkate değer olan bir başka husus ise, bizim Irak ve Musul civarında askeri anlamda başarılar elde 

etmemizdir. 1. Dünya Savaşı sonunda Halep, Şam hariç Suriye’nin iç kesimlerini ve Musul’u vs. 

düşünürseniz burada İngilizlerin olmadığını görürsünüz. Ama biz buradaki askeri başarılarımızı 

uluslararası arenada kullanamadık. Fransa’nın bölgeye girememesi ama İngiltere’nin girebilmesi 

üzerine İngiltere bir tavır değişikliğine gidiyor. Bu tavır değişikliği şu anki oluşumun da zeminidir. 

Sykes-Picot anlaşmasına bakarsanız burada Fransa’ya verilen toprakların, İngiltere ile Türkiye 

arasındaki irtibatı kesecek bir biçimde düzenlendiğini görürsünüz. Yani İngiltere muhtemelen 

kendisiyle çatışacak gücün arasında yeni bir unsur sokmaktadır böylece. Bunun bir başka güzel 
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örneği de, Cezayir’de Fransa varken, Mısır’da İngiltere varken Libya’da İtalya’nın olmasıdır. Aynı 

biçimde Van’ın kuzeyi de Rusya’nındır. Yani ya Rusya ile çatışılmayacak, ya da Türkiye ile 

çatışılmayacak. İngiltere’nin bu yönde bir planı var. İşte bu plan çöküyor. Çünkü Sovyetler 

Birliği’nin ortaya çıkmasıyla Anadolu’da başka bir güce bırakılacak toprak durumu ortadan 

kalkıyor. Yani bu toprakları Türkiye’ye bırakamazsınız, Rusya tarafı çöktüğü için o boşluğu da 

doldurmak gerekmektedir. Bunları Kahire Bürosu’ndan anlıyoruz, İngiliz istihbaratının burada 

yazılan belgelerinde artık savaşı kazandıkları yazılıyor. “Artık Fransa’ya bu kadar toprak vermeye 

gerek yoktur. O zaman İskenderun-Halep-Musul hattı bize ait olmalı. Mademki güney de bende, o 

halde kuzeyi de benim kontrol etmem gerekiyor.” İşte o süreçte İngilizlerin yeni tavrı budur. 

 

Osmanlı istihbaratının iç yazışmalarında Wilson prensiplerine göre hangi bölgelerin Osmanlı’ya ait 

olabileceğine ilişkin belgeler var. O belgelerde söylenen şey şudur: Kerkük-Lazkiye hattının kuzeyi 

kesinlikle terk edilmemelidir. Yani Atatürk’ün daha sonra dile getirdiği olguları, Enver Paşa’dan 

sonra, İzzet Paşa döneminde Osmanlı istihbaratında görüyorsunuz. Hatta savaştan sonra hangi 

bölgede nasıl bir yapılanma olabilir diye detaylı raporlar dahi var. Yani Misak-ı Milli’den çok önce 

Osmanlı bu bölgeye ilişkin birtakım fikirlere sahip. Ama İngiltere, Van’ın kuzeyini Ermenilerle 

(çünkü artık Rusya yoktur), güneydoğunun güneyini de Kürtlerle kontrol etmeyi planlamaktadır. 

Erzurum Kongresi’ne kadar aslında Kürt kartı pek düşünülmemektedir; ama Erzurum Kongresi’yle 

birlikte Doğu Anadolu’nun terk edilmeyeceği anlaşılınca Kürtler devreye sokuluyor. Kürt kartı işte 

tam da bu dönemde devreye giriyor, Musul meselesi de burada yoğunlaşıyor. Ermeniler artık 

Türkiye ile İran’ın irtibatını kesmede yeterli olmayacağı için ikinci bir unsur olarak Kürtler öne 

sürülüyor. Artık siz Musul ve etrafı için hangi nitelemeyi kullanırsanız kullanın, İngiltere’nin esas 

politikası İran ile Türkiye arasındaki hattın kontrol edilmesi şeklindedir. Aynı biçimde Araplar ile 

Türkiye arasındaki hattı da kontrol edeceğim. Şimdi siz ister Lozan’a bakın, ister bugünkü PKK 

operasyonlarına bakın, isterse Amerika’nın askeri yerleşim planlarına bakın aynı şeyi göreceksiniz. 

Hepsinde de temel yaklaşım, İran ve Kafkasya ile Türkiye arasındaki alanın kontrol edilmesine 

dayanmaktadır. Bu noktada bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. 

Mete Yarar: 

Teşekkür ediyorum. Diğer katılımcılarımız daha çok tarihi süreçlerden bahsettiler. Ben biraz daha 

bugünden bahsetmek istiyorum, ama hemen belirtelim ki bugünkü sorunların kökeninde tarihten 

gelen güvensizlikler var. Bugün Irak’taki temel problem dinsel, etnik ve mezhepsel güvensizlikten 

kaynaklanmaktadır. Bu sorunların kaynağı da Osmanlı’nın, maalesef, yeni düzenlemeler 

yapamadan bölgeden çıkmasıyla oluşmuştur. Birçok anlaşmadaki en kilit husus, o toplumların 

içindeki unsurların (azınlık kelimesini sevmiyorum) hakları ve mülkiyet haklarındaki güven 

noktasında düğümlenmektedir. Bugün Irak’taki en temel sorun, eskiden yaşanan tecrübeler ışığında 
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bugün nasıl bir yaşama biçiminde buluşacakları noktasındaki güvensizliktir. Bugün eğer Bağdat’ta 

mahalle mahalle ayrışma yaşanıyorsa bunun sebeplerinden biri, toplumların yan yana yaşama 

isteklerindeki bir azalmadır. Geçtiğimiz günlerde New York Times’ta bir makale vardı, ben onu 

okuyunca açıkçası üzüldüm. Irak’ta savaşın başlangıç günlerinde biz insanların birarada yaşama 

iradesinin çok yüksek olduğunu düşünüyorduk. Makale Irak Bağdat’taki mahalleleri üçe ayırmış: 

Şii mahalleler, Sünni mahalleler ve hala bölüşülemeyen mahalleler. Eğer mahallelere kadar bir 

ayrışma söz konusu ise demek ki insanların birbirlerine karşı temel haklarında ve özel mülkiyet 

haklarında bir sıkıntı var. 

 

Bugün PKK ve diğer başka güvenlik sorunları varken biz burada neden azınlık ve mülkiyet 

haklarını konuşuyoruz diye düşünülebilir. Ama bütün sorunların ana sebepleri, kişilerin haklarına 

ve mülkiyet haklarına yapılan saldırılar sonucunda ortaya çıkıyor. Eğer canınızın ve malınızın 

başına bir şey gelmeyeceğine inanıyorsanız o toplumdan ayrışmak gibi bir düşünceniz olmaz. 

Osmanlı’nın başardığı şey, insanların etnik, dinsel ve özel mülkiyetle ilgili haklarına riayet 

etmesidir. Ben Irak’ta iş yapıyorum ve geçmişte de orada bazı görevlerde bulundum. Irak’ın son 20 

yılına şahitlik etme imkanım oldu. Ve oradaki hemen her grupla görüşme şansına sahip oldum. 

Herkesin temel korkusu yan yana yaşadığı insanlar içinde sabaha sağ çıkıp çıkmayacağı 

korkusudur. Yaklaşık 15 gündür Bosna’dayım ve oradaki bir durum tespitini Irak’a taşımak 

istiyorum. Bence Iraklı yetkililer bir organizasyonla insanları Bosna’ya götürsünler, orada 

yaşananları dinlesinler ve kendilerine dersler çıkarsınlar. Bugün Irak’ta zoraki bir güven ortamı 

sağlanmaya çalışılıyor. Bugün Irak’ta bir bakan Şii ise yardımcısı Sünni’dir mesela. Bu sistem ülke 

geleceğine ilişkin kararların alınması noktasında büyük sıkıntılar doğuruyor. Aynı örnek 

Saraybosna için de geçerlidir. Yani sorunlar benzerdir. Bir ülke, kaynaklarını kullanamazsa ve 

insanları bundan faydalanamazsa, insanlar iş bulamazlarsa, özel mülkiyet ve toplumsal haklarına 

sahip olamazsa zaten toplumsal bir ayrışma kendini gösterir. 

 

İnsanlar güvenlik hissettikleri bir ortamda yan yana rahat yaşarlar. Böyle olmazsa ayrışma olur. 

Musul Vilayeti denen yeri bir hatırlayalım: Erbil, Süleymaniye, Dohuk, Musul, Kerkük ve Diyala. 

Yani ülkenin üçte birinden bahsediyoruz. Ve bu bölge Irak’ın azınlık ve özel mülkiyet anlamındaki 

en sorunlu bölgesi. Buradaki sorunlar çözülebilse ne Türkiye Kuzey Irak’a askeri bir operasyon 

yapma ihtiyacı duyar, ne de bölgedeki farklı unsurlar diğer bölgelere gidip gelmede zorluk yaşarlar. 

Baktığınız zaman Osmanlı son döneminden itibaren bölgedeki şehirlerde kimler göç etti, kimler 

geldi, kimler öldürüldü, kimler öldürdü vs. hepsi çok önemlidir bugünü anlamak için. Bunlar 

çözülmeden Irak’ta yakın bir gelecekte çözümün mümkün olduğunu maalesef sanmıyorum. Hep 

denir ya, tarih tekerrürden ibarettir, ben tersini söylüyorum, insanlar tekerrür eder, tarih değil. 
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Çünkü insanlar tarihten ders almıyorlar. Biz bugün 1918’den bu yana yaşanan süreçte zaman zaman 

Şii, bazen Sünni, bazen Kürt ve bazen de Türkmen katliamlarının yaşandığı bir ülkeden 

bahsediyoruz. Bu ülkedeki insanlar birbirlerinin hakları için mücadele etmedikçe Irak’ta bazı 

şeylerin düzelmesi çok zor. Ne zaman Kürt yönetiminden Türkmenler ile ilgili veya Şiilerden 

Sünnilerle ilgili, doğru ve yapıcı bir karar çıktığını görürseniz o zaman Irak huzura kavuşur. Ama 

herkes kendine daha fazla hak almak için çalışırsa o zaman bir şey değişmez. 

 

Ortak akıl dediğimiz şey sadece kendi aklınla değil başkalarının aklıyla da düşünebilme yeteneğini 

gerektirir. Yakın dönemde Irak birçok ülke için önemli bir gösterge olacak. Eğer Irak bu süreci 

olumlu aşamazsa o zaman burada yaşayan unsurlar çok zor süreçler yaşar. Irak’ta farklı etnik gruba 

mensup oldukları için diğer bölgelerde gezemeyen insanlar var. Adı Ömer diye veya adı Ali diye 

öldürülen insanlar var. Bu kadar sorunların ayyuka çıktığı bir toplum herhalde ilk önce bireysel ve 

özel mülkiyet hakları verilirse ayağa kalkabilir. Bunu vermediğiniz sürece bu ayrışma devam eder. 

Teşekkür ederim. 

 

Mahir Nakip: 

Teşekkür ederim. Ben önce Irak’ın bir fotoğrafını çekmek istiyorum. 2003 yılından sonra birtakım 

değişiklikler oldu ve bütün hedef bir anayasa hazırlanması noktasında yoğunlaştı. Öyle bir anayasa 

ortaya çıktı ki içinde 27 yerde ayrı etnik grubun adı geçiyor. 2003 yılından bugüne üç hükümet 

kuruldu. Allavi hükümeti, Caferi hükümeti ve Maliki hükümeti. Ve bütün bakanlıklar ya etnik ya da 

mezhep esasına göre bölüştürüldü. Bu da yetmedi, anayasanın içinde yer alacak şekilde Dohuk, 

Erbil ve Süleymaniye’yi kapsayan bölge müstakil bir bölge (bölgesel Kürt yönetimi) oldu. Bunlar 

ayrışmanın ilk emareleridir. 2003’ten 2008 yılına kadar beş yıl geçmiştir. Amerika 2003’te Irak’a 

girdiğinde halka üç şey vaadetmişti: Size demokrasiyi getireceğiz, size hürriyeti getireceğiz, size 

adaleti getireceğiz. Fakat maalesef bu üçünün hiçbiri gelmediği gibi belki de giderek bu hedeften 

uzaklaşılıyor. 

Irak’ta bugün anarşi diz boyu. Doğal olarak bölüşülen bölgeler şimdi zorla bölüştürülüyor. Bugün 2 

milyonun üzerinde insan yurtdışına göç etmek zorunda kalmıştır. 1,5-2 milyon civarında iç göç 

yaşanmıştır. Tabi ki bunlar iyiye gidiş değildir. Sosyal ve kültürel bozulmayı da açıkça görüyoruz. 

Bugüne kadar üç hükümet kuruldu. Kürt siyasetini temsil eden iki büyük Kürt grubun bugüne 

kadarki tüm resmi görüşmelerinde odak nokta hep Kerkük olmuştur. Yani bu gruplar için Irak’ın 

toprak bütünlüğü değil; Kerkük, yani kendi çıkarları, hep daha önde olmuştur. Bunu ben kendim 

söylemiyorum, basında bunlar çıkıyor. Eğer siz sürekli bir kent üzerine yoğunlaşırsanız o ülkede 

birlikten söz edemezsiniz. 
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Şimdi Kerkük şehrinin fotoğrafını çekmek istiyorum. Bugün Kerkük bir sorundur. Peki neden Erbil 

sorun olmuyor da Kerkük sorun oluyor? Çünkü burada bir petrol var. O petrol kimde olursa ona 

göre hesabını yapacaktır. Zaten bu sebepten dolayı Saddam Kerkük’ü Araplaştırmak istiyordu. Ve 

buraya hiçbir yatırım yapılmamıştı. 2003 yılında ben bu şehre gittiğimde çok şaşırmıştım, çünkü 

dünya petrollerinin %4’ünü çıkaran bu şehirde kanalizasyon altyapısı yoktu. Şehir çok kötü bir 

durumdaydı ve ağaçtan tamamen yoksundu. Tüm bunların yanında şehrin yapısında ciddi bir etnik 

değişim var. 2003 yılında 700 bin nüfusu olan şehir, bugün 1 milyon 100 bin civarına çıkmıştır. 

Elbette ki bütün Irak’ın şehirleri tüm Iraklılarındır, isteyen istediği şehirde yaşayabilmelidir. Ama 

siz Kerkük’le hiç ilgili ve alakası olmayan yüz binlerce insanı farklı şehirlerden toplayıp getirir ve 

şehrin stadyumlarını bu insanlarla doldurursanız burada hiç kimse iyi niyet aramaz ve az önce de 

ifade edildiği gibi güven unsuru yok olur. 

 

Bugün Kerkük’te iki Kürt partisinin yönetiminde vali Kürt’tür, belediye başkanı Kürt’tür, güvenlik 

kuvvetleri Kürtlerin elindedir ve ticaret de yavaş yavaş tamamıyla Kürt işadamlarının eline 

geçmektedir. Ve bu Kürt işadamları da bağımsız değildir, hepsi bu iki partinin denetiminde olan 

insanlardır. Kısacası sadece siyasi anlamda değil kültürel ve ekonomik anlamda da şehirlerin yapısı 

değiştirilmektedir. Süleymaniye, Dohuk ve Erbil’de nısbi bir huzurun olması zannederim herkesi 

sevindirir. Ancak bu huzurun suni bir huzur olduğunu da burada vurgulamamız gerekmektedir. Bu 

üç şehirde de Kürt bürokratlar şehri yönetiyor, Kerkük’te de şehri Kürt bürokratlar yönetiyor. Bu 

durum belki doğrudan anayasaya aykırı değil, ama siz büyük kesimi Türkmen olan Telafer gibi bir 

yeri de bu bölge içine katarsanız o zaman Türkmen halkının Kürt yöneticilerine güven duyması 

mümkün değildir. 

 

Gelelim Musul Vilayeti projesinin Irak’ta bugünkü meselelere bir çözüm olup olamayacağına. 

Rahmetli İsmet İnönü’nün Lozan görüşmeleri sırasında, Musul Vilayeti’nin Türkiye’ye ait 

olduğuna dair çok önemli iki tezi vardır. Birincisi, Himenen Dağları’na kadar Musul Vilayeti 

coğrafi anlamda doğal olarak Güneydoğu Anadolu’nun bir parçasıdır. İkincisi, oradaki etnik yapı 

aynen Güneydoğu’nun bir devamıdır. Esasında bu doğrudur. Ama bugün tabi bir Irak devleti vardır. 

Mesele sadece milletlere haklarını vermek değildir. Mesele sadece bir bayrak değildir. Mesele 

bölgeye barış getirmektir. Bakın İsrail 1948 yılında Ortadoğu’nun ortasında kuruldu, bugün bölgede 

huzur ve barış var mı? Yoktur. Dolayısıyla bu zihniyetle bir oldu bitti düşünülüyorsa Kuzey Irak’ta, 

o zaman ikinci bir çıban başı olabilir. Tabi ki petrolün bunda büyük rolü var ama bölge halkı akıllı 

davranır ve etnik yapı yerine vatandaş kavramına sarılırsa o zaman sağduyu galip gelir. 
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Musul Vilayeti projesi bir alternatif olabilir. Ancak bu alternatifi az önce söylediğim esaslar üzerine 

kurmak lazım. Bugün bölgede yaşayan Keldani ve Asuriler elbette bölgenin en eski insanlarıdır, 

bunu kimse inkar edemez. Velev ki bugün nüfusları en az olsun. Ama onlara hakkını vermemiz 

lazım. Elbette Kürtlerin şehirleşmesinden doğan haklarını vermemiz lazımdır. Türklerin bu 

coğrafyada 850-900 yıllık bir geçmişi vardır. Bakınız 1926 Anlaşması’nda isteyen Osmanlı 

vatandaşları Türkiye’ye gelebilir diye bir hak vardı ama oradaki insanlar orada yaşamaya devam 

ettiler. Türkmenler orada yaşamayı seçtiklerine göre 800 yıllık tarihlerine sahip çıkmışlar ve o 

topraklarda yaşamaya devam etmeyi seçmişler demektir. Kimse bunu değiştiremeze, kimse 

Türkmenleri yutarak bir şey yapamaz. 

 

Eğer bir zamanlar Türk medeniyetinin merkezlerinden biri olan Erbil gibi bir şehirde sadece Kürtler 

varmış gibi davranırsak barışı sağlamamız mümkün olamaz. Musul Vilayeti ismi daha birleştirici 

bir yapı olarak düşünülebilir. Ama bir Kürdistan’dan bahsederseniz oradaki Araplar da 

Arabistan’dan bahsedebilir. Türkmenler de Türkmeneli’nden söz etmek zorunda kalacaklar. Peki o 

zaman Keldani ve Asurileri nereye koyacağız? O zaman şu noktaya geliriz: Irak’ın bütünlüğünü bu 

gibi etnik ve mezhepsel farklılıklar temelinde koruyamayız. Koruyabiliriz diyen Iraklı siyasetçilerin 

samimiyetinden şüphe ederim. 

 

Benim kanaatim tüm bu düğümlerin anahtarı Kerkük şehrindedir. Kerkük önemli bir meseledir. 

Irak’a huzurun 3-5 senede geleceğini kimse beklemesin. Kerkük, Kudüs gibi, uzun süre tartışılacak 

bir şehir haline gelebilir. Herkes hakkını almalıdır. Ama bu işler sayı ile değildir sadece. Bugün 

Irak’ta nüfus artışı en çok Kürtlerde, sonra Şii toplumunda ve sonra Türkmenlerdedir. Eğer 

böyleyse bir gün gelecek Kürtler ve Şiiler dışındaki unsurlar yok olacaktır, öyle mi? Böyle şey 

olmaz. Sadece nüfus ile sayı ile her şeyi çözemezsiniz, insanların her birinin ayrı değeri vardır. 

Bunları iyi bir şekilde düşünmek gerekir. Irak bir mozaiktir ve bu mozaik kabul edilmelidir. Bugün 

kurulacak olan partiler etnik yapıya göre değil toplumun yapısına göre kurulmalıdır. İngiltere’de ve 

Amerika’da bugün iki parti vardır. Hiç kimse partisini dini ve etnik esasa göre kurmamalıdır. Irak’ı 

etnik veya dini anlayış değil vatanseverlik kurtarabilir. Umarım ki bu Musul Vilayeti düşüncesi 

etnik yapıya dayalı olmayan ve tamamen kişi haklarını veren ve halkları unutmayan bir biçimde ve 

Irak anayasası içinde yer alacak şekilde mümkün olabilir. Irak anayasası esasında buna müsaittir ve 

umarım bu çerçevede Musul Vilayeti projesine yer aranır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür 

ediyorum. 

 

Soru: 
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Murat Güztoklusu’nun kitabından anladığımıza göre Şeyh Mahmut Osmanlı’nın güvendiği bir 

kimse ve hatta ona hanlık vermeyi dahi düşünmüş. Ve o da mücadelesini Özdemir Bey ile sonuna 

kadar yürüten bir kişi olarak biliniyor. Ama Mehmet Güzel Bey de Şeyh Mahmut’un İngilizlerle 

1917’lere giden yazışmaları var dedi. Bu yazışma ne demektir, ihanet anlamına mı gelir yoksa 

sadece yazışmak mıdır? Ayrıca ikinci bir husus olarak Türkmenlerin Irak’taki varlığı Emeviler’e 

değil daha eskilere dayanıyor. Hatta bu Türklerin Arap ordularına karşı Fars orduları ile beraber 

savaştıklarına dair belgeler de var. 

 

Mehmet Güzel: 

Şeyh Mahmut’un bahsettiğim yazışmaları İngiliz belgelerinde çıkıyor. Ve İngilizler orada Şeyh 

Mahmut’a işbirliği öneriyorlar. Ben Şeyh Mahmut’un iki taraflı oynadığını düşünüyorum. 

 

Murat Güztoklusu: 

Bu olayların yaşandığı dönemin ne kadar karmaşık olduğunu hepimiz takdir ederiz. Mehmet Bey’in 

söyledikleri bazı kaynaklarda geçiyor. Bana göre Şeyh Mahmut’un bir Mondros’tan önceki, bir de 

sonraki faaliyetlerine bakmamız lazım. Mondros’tan önce Halil Paşa’nın Şeyh Mahmut’a hanlık 

verme kararının ardında o günün askeri ve siyasi koşulları vardı. İngiliz ordusu Bağdat’ı almış ve 

kuzeye doğru ilerlemektedir, Kerkük düşmek üzeredir. Bu durumda Kerkük’ü tahliye kararını Halil 

Paşa vermek zorunda kalmıştır. Bu durumda cephenin doğu kısmında, yani Süleymaniye’de, bir 

boşluk doğmaktadır. Buna mukabil Halil Paşa, padişahın da onayını alarak, Şeyh Mahmut’a kendi 

aşiretinin etkin olduğu yerde hanlık vermiştir. Daha sonra Şeyh Mahmut’a 1918 baharında olması 

lazım, mektubun tarihi yok, gönderilen mektupta yine ona ilişkin verilen kararın doğru olduğu ifade 

edilir. Halil Paşa, Şeyh Mahmut’un bölgedeki yaralı Osmanlı askerlerini sağ salim tedavi ettirip 

Osmanlı topraklarına gönderdiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu beyan etmektedir. Ayrıca 

bazı Osmanlı askerlerinin de orada kaldığını biliyoruz. Şeyh Mahmut’a ilişkin pozitif 

değerlendirmeyi Mustafa Kemal’in de paylaştığını, Erzurum Kongresi’nden sonra ona gönderdiği 

mesajdan biliyoruz. İkinci safhada Şeyh Mahmut’un İngilizlere esir düşmesinden sonra Hindistan’a 

sürülmesi söz konusu. Bu tarihten üç yıl sonra Derbent zaferi gerçekleşince İngilizler Şeyh 

Mahmut’a geri dönme ve hanlığını tekrar kurma imkânı veriyorlar. Burada Şeyh Mahmut’un 

İngilizlere mi çalıştığı yoksa Osmanlı’ya mı sadık kaldığını anlamak için onun şehre gelince 

Özdemir Bey ile yazışmalarına bakabiliriz. Orada Yüzbaşı Fevzi Şeyh Mahmut ile görüşüyor ve bu 

belgeler de elimizdedir. Burada Şeyh Mahmut’un Osmanlı’ya sadık kaldığının ve İngilizlerin elinde 

çok sıkıntı çektiğinin açık işaretleri vardır. Ve yine Şeyh Mahmut, Özdemir Bey’e dörtlü bir 

seçenek sunup hangisine karar verilirse ona uyacağını beyan etmiştir, ki buna Anadolu’dan gelecek 

yardımın büyüklüğüne bağlı olarak hemen ayaklanma da dahildir. Bütün bunlar Şeyh Mahmut’un 
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Osmanlı’ya bağlı kaldığını göstermektedir. Zaten İngilizlerin kendisine önerdiği hanlığı da geri 

çevirmiş ve bunun bedelini de ödemiştir. Şeyh Mahmut ile Özdemir Bey arasındaki tek ihtilaf, Şeyh 

Mahmut’un Türkiye’ye bağlı bir hanlık kurmak istemesi, Özdemir Bey’in ise artık halkın iradesine 

ve demokratik talebine bağlı bir rejim kurulmasını talep etmesidir. Dolayısıyla ben Şeyh 

Mahmut’un doğru değerlendirilmesi ve bir kahraman olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Bizzat bazı İngiliz kaynaklarının yanlı ve taraflı olduğunu da tespit etmemiz gerekmektedir. 

Teşekkür ederim. 

 

Soru: 

Bahsedilen dönemde Irak’ta birtakım İngiliz politikalarının varlığı detaylı bir şekilde anlatıldı. 

Hatta Winston Churchill döneminde bazı zehirli gazların Kürtlerin direnişini kırmak için 

kullanıldığını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla ben araştırmacıların bu konuda daha detaylı çalışmalar 

yapmalarının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu konuyu dile getirmek istemiştim, teşekkür 

ederim. 

 

Soru: 

Irak’ın bugünkü durumunu konuşurken bunun sebebinin 50 yıl öncesi olduğunu düşünmüyorum. 

Bakın ben 35 yıl önce İngiltere’ye öğrenci olarak giderken Bağdat bir Avrupa kenti gibiydi. Ancak 

döndüğümde, gördüğüm Bağdat karşısında oturup ağladım. 35 yıl içinde diktatörlük Bağdat’ı 

yıkmıştı. Halbuki eskiden öyle değildi. Burada Saddam’ın 35 yıllık izolasyonunu ve savaşını 

unutmayalım. Yani mesele sadece bugün Irak’ın ne halde olduğu değil, daha önce ne oldu ki şimdi 

bu hale geldi, asıl mesele budur bence. Bir aşırılıktan başka bir aşırılığa gitmenin Irak’a bir faydası 

olmayacaktır. Ayrıca Irak’taki Hıristiyanların ne kadar acılar çektiğini de unutmamak lazım. Tarihe 

bakarken olabildiğince tarafsız ve objektif olmamız lazım ki olanları doğru anlayabilelim. Sonuç 

olarak tarihi nasıl okuyabileceğimize odaklanmamız gerek. 

 

Soru: 

Atatürk, 1919’da Hudud-u Milli’yi açıklarken “İskenderun’dan devam edip güneyde bazı yerleri 

(Musul’u da) içine alır” derken acaba az önce Ali Bey’in bahsettiği stratejik çizgi ile uyuşmakta 

mıdır? Bir de Almanların hep “beş B” stratejisinden bahsedilir, onu da izah ederseniz sevinirim. 

 

Ali Aslan: 

Eskiden itibaren Arabistan yarımadası Osmanlı için bir güvenlik bölgesi olarak düşünülmüştür. 

Arabistan yarımadasına bir yabancının adım atması Anadolu’nun tehdit edilmesiyle eşdeğerdir. Bu 

süreçte Lazkiye-Hama-Kerkük hattı düşünülmüştür. Ama İngiltere, İsrail’in kurulmasına ilişkin 
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çalışmaları bağlamında bazı yerleri Fransa’ya vermek istememiştir ve o zaman da az önceki hat 

Antep bölgesine çekilmiştir. Yani bu hattı bir miktar geri çekmenin ‘realpolitik’in zorunluluğu 

sebebiyle olduğunu açıkça ifade etmek lazım. Ama yine biliyoruz ki Atatürk Halep için, “Orası 

Arapça tekellüm eden Türklerin yaşadığı yerdir” diye konuşmuştur. Yani şu anki sınırımız hiç 

kimsenin isteyerek çizdiği bir sınır değildir. İkinci soruya gelirsek Almanların aslında bu tip bir 

projeye mecbur olduğunu görürsünüz. Çünkü Almanya’nın o günkü konumuna bakarsak 

Almanların her taraftan çevrildiğini ve ancak doğuya doğru açılabileceklerini görürüz. Aslında 

Almanlar bizi istemezler, biz de Almanları. Hatta bizim Almanlarla 1. Dünya Savaşı içinde bile 

mücadelemiz vardır. Yani esasında bizim Almanlarla ittifakımızın mecburi bir ittifak olduğunu 

tespit etmemiz gerekiyor. Bir de son olarak şunu eklemek istiyorum: Bir önceki yorumda Irak’taki 

Hıristiyanların mağdur edilmelerine yönelik eleştiri yapıldı ve bu esnada Osmanlı’da Ermenilerin 

soykırıma uğradığı yönünde bazı ifadeler vardı. Bu doğru bir ifadelendirme değildir. Hatta Ermeni 

olsun veya başka dinden ya da etnik kökenden olsun, hepsinin haklarını ve özgürlüklerini veren 

belki de tek devlet Osmanlı olmuştur ve bu da Osmanlı modeli diye literatüre geçmiştir. 1915 

olaylarında da bizzat Osmanlı Ermenilerinden cephede savaşanlar da vardır. Ama 1932’den sonraki 

süreçte yeni bir ülke kurulurken mesela jandarma teşkilatını sadece bir etnik gruptan seçmek, daha 

sonra bu işi diğer gruba nakletmek doğru değildir. Ben diyorum ki Osmanlı’nın tabiilerine davranışı 

ile Batılı devletlerin uygulamalarını aynı kefeye koymazsak sanırım daha doğru olur. İsterseniz size 

burada Osmanlı’nın Irak bölgesindeki Yahudi ve Hıristiyanlara nasıl muamele ettiğini uzun uzadıya 

anlatabilirim. Bir de Amerika’nın uygulamalarını yan yana koyup bunlara bakabiliriz. Teşekkür 

ederim. 

 

 

Altay Ünaltay: 

Ben de tüm konuşmacı ve dinleyicilere teşekkür ediyorum. Bu oturumumuzu burada noktalıyoruz. 

Öğleden sonraki oturumda görüşmek üzere… 

 

5. Oturum: “Irak’ta Sosyolojik ve Dini Altyapı” 
 

Avni Lütfioğlu: 

Değerli arkadaşlar, değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Ben öncelikle bu oturumdaki 

konuşmacıları takdim edeyim. Sayın Müşir Ahmet, Siyam aşiretinden. Sayın Muhammed Sıddık, 

avukattır ve şu an Almanya’da siyasi mültecidir. Sayın Muzaffer Arslan, kendisi otonom Türkmen 

örgütünün başkanı. Sayın Orhan Ketene, Türkmen siyasetçidir. Ve Sayın Riyaz Sarıkahya da 

Türkmeneli Partisi’nin başkanıdır. Bendeniz Avni Lütfioğlu, araştırmacı yazarım. 
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Musul Vilayeti’ni fiziki olarak ortaya koyabilmek için ben iki ihtimal olduğunu düşünüyorum. 

Birincisi Irak içinde bir akım ve hareket ortaya çıkacak ve bunu mümkün kılacak. Zaten 1926 

Anlaşması’ndan sonra Musul, Irak’ın bir parçası olmuştur. Dönemin karizmatik lideri ve milliyetçi 

ve ulus merkezli bakışa sahip Mustafa Kemal ve silah arkadaşları dahi Musul’u bu şekilde kabul 

etmişlerdir. Eğer bugün o bölgede yaşayan milletin iradesi bu yönde olursa o zaman Musul Vilayeti 

için bazı şeyler mümkün olur. Ama ben şahsen bu ihtimalin zayıf olduğunu düşünüyorum. Çünkü 

orada böyle bir irade ortaya çıksa bile bu iradenin karşısındaki en büyük engel Kürdistan olacaktır. 

 

İkinci ihtimal ise şudur: Musul Türkiye’nin iradesiyle ve belli koşullarda Irak’a bırakılmıştır. Bugün 

de Musul Irak’tan ayrı bir biçimde ondan ayrılarak var olabilir. Bakın bunun şartı da şudur: Şayet 

Irak parçalanmaya giderse. Ama şu ana kadar böyle bir şeyin ihtimali çok da gerçekçi sayılmıyor. 

Fakat yine de eğer Irak bölünürse o zaman Türkiye açısından Lozan bitmiş olur ve Türkiye’nin 

Irak’a müdahale imkânı doğar. O zaman Musul Vilayeti’ni yeniden tesis etme imkânı ortaya çıkar. 

Ancak ben bu ihtimali de uzak görüyorum. Demek ki biz şu anda uzak ihtimallerden bahsediyoruz. 

 

Diyelim ki uluslararası konjonktür Irak’ı parçalanmanın eşiğine getirdi, o zaman da Irak’taki federal 

yapının nasıl yorumlanacağı önemli hale gelir. Böyle bir durumda Musul’a ilişkin söz söyleme 

hakkı da sadece Türkiye’ye düşer, başka ülkelere düşmez. Fakat bugüne kadar Cumhuriyet ekibinin 

aksine herhangi bir görüş de ortaya çıkmış değildir. Dolayısıyla bu bağlamda ben Musul Vilayeti 

projesinin teorik bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. Bakınız Sayın Abdullah Gül, dışişleri 

bakanı iken, iki defa şu demeci vermiştir: “Biz Musul’u, birleşik bir Irak’a verdik.” Bu cümleden, 

eğer Irak bölünürse o zaman biz de Musul ile ilgili olarak üzerimize düşeni yaparız, anlamı çıkar. 

Ama şu an talip mi, hayır. Talep için plan yapıyor mu, hayır. Birinci ihtimal Iraklıların karar 

vereceği bir durumdur. İkinci ihtimal ise bir felaket senaryosudur. Çünkü Irak bölünürse herkes için 

felaket olur. Bu bağlamda Kuzey Irak’ta otonom Kürt bölgesi yöneticilerinin bağımsızlık için bir 

defa değil yüz defa düşünmeleri gerekir. Hem kendileri hem de bölge insanı batar. O halde Irak ile 

gönüllü birliğe yönelmeleri lazım. Zaman zaman Kürt yöneticileri bu yönde açıklamalar yapıyorlar 

ama bazen tersi açıklamalar da geliyor. Mesela Mesud Barzani, bugün bağımsızlığa hazır 

olmadıklarını ama 15 yıl içerisinde hazır olabileceklerini söyledi. Ama öyle kolay değil kanaatimce. 

O zaman Türkiye için de iyi olmaz ve Türkiye belki de müdahale etmek ister. Ama o zaman da 

ideolojisi farklı olacağı için Türkiye’nin bugünkü ulusal bakışı belki de dar gelecektir. Dolayısıyla 

Irak’ın bütünlüğü her şeyin temelidir. 

 

Şimdi ben ilk sözü Müşir Ahmet Bey’ vermek istiyorum. Buyurunuz. 
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Müşir Ahmet:  

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlıyorum. Siyam aşireti mensubu ve Kürt aşiretleri 

hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumu belirterek başlamak istiyorum. 1991 ayaklanmasından 

önce bu aşiretlerin belli rolleri vardı. Her aşiret liderinin belli bir rolü vardı. Ancak ayaklanmadan 

sonra biz Kürt aşiretleri ile hareket ettikten sonra aşiretlerin önemi kalmadı. Bu tarihten sonra 

bugüne kadar da bu aşiretlerin herhangi bir rolleri olmamıştır. Irak dışında olan aşiretlerin de hiçbir 

rolleri yoktur. 1992 yılında biz Türkiye’ye geldiğimiz zaman Musul Vilayeti meselesini okuduk ve 

o sırada birçok Kürt aşireti bu Musul Vilayeti projesini kabul ettiler, ta ki rollerini yeniden elde 

edebilsinler. Ancak o günden bugüne kadar herhangi bir değişiklik meydana gelmedi. Bizim 

temennimiz odur ki Musul Vilayeti projesi canlanır ve desteklenir. Bu proje desteklenirse o zaman 

Kürt aşiretleri de projeyi destekleyeceklerdir. Biz projeyle ilgili olan bütün belgeleri o sırada 

imzalamıştık. Şu anda ise elimizden bir şey gelmiyor. Esasında konuşamıyoruz. Siz de bu 

gerçekleri biliyorsunuz sanırım. İnşallah sonuç hayırlı olur ve Musul Vilayeti projesi etkin hale 

gelir. Biz bunu istiyoruz ve buna hazırız. Elimizden gelen desteği de vermeye hazırız. Teşekkür 

ederim. 

 

Orhan Ketene: 

Bu toplantının amacı Musul Vilayeti meselesinin ne olduğunu, faydalarını, avantaj ve 

dezavantajlarını kamuoyuna ve basına anlatmaktır. Dün bazı arkadaşlar sanki Musul Vilayeti 

Irak’tan ayrılabilirmiş gibi bir izlenim yarattılar. Şunu baştan söyleyeyim, Musul’un Irak’ta kalması 

lazım. Çünkü Irak’taki etnik ve mezhep dengesi o kadar hassas bir durumda ki Musul’un Irak’tan 

ayrılması Irak’ı darmadağın eder. Ben mezhep ayrımına kesinlikle karşıyım, ama bir açıdan da 

bakarsanız Irak’taki Şiilere karşı en iyi dengeyi kuran yine Musul’dur. Bu bağlamda açıkça 

söyleyeyim ki hiçbir Iraklı Musul’un ayrılmasını istemez. Ancak Musul’un bir özelliği var ki 

Irak’ın geri kalanına hiç benzemez. 

 

Bakınca buradaki haritada Musul’un çok etnikli, çok dinli ve çok dilli bir yapıya sahip olduğunu 

görürsünüz. Musul coğrafi ve tabii olarak da Irak’ın geri kalanından ayrıdır. İşte bu gördüğünüz 

çizgi Hemilin Dağları’dır, sonra Medhil Dağları vardır. Onun aşağısında da çöl vardır. Yani bu 

bölge Irak’ın geri kalanından farklıdır. Irak’ın orta ve güney kesimi daha homojen biçimde, Şii ve 

Sünni olsalar da, Arap’tır. 

 

Dünya kamuoyunda yanlış olarak ifade edilen bir husus var: Kuzey denilince Kürt diye lanse 

ediliyor, ki bu son derece yanlıştır. Ben Amerika’da yaşıyorum ve Amerikan kamuoyuna bu 
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konunun nasıl anlatıldığını biliyorum. Kuzey Irak için hep Kürt bölgesi deniliyor. Bakınız 

Wikipedia diye bir kaynak var ve burada bütün kuzeyi Kürt olarak gösteriyorlar, Türkmenleri küçük 

cepler halinde gösteriyorlar. Asurileri hemen hiç saymıyorlar. Musul’daki Araplar da aynı şekilde. 

Ben hayretle seyrettim ki Musul’un %40’ının Kürt olduğunu söylediler. Yani bir dezenformasyon 

süreci var. Ama aslında öyle değil. Neden? Çünkü etnik bölünmelerin çok üstüne çıkıyor. Irak’ın 

özel bir bölgesidir ama kendi içinde çok unsurlu bir yapıdır. Şayet Musul Vilayeti olayı 

gerçekleşirse o zaman şimdiki etnik çatışmalar da son bulabilecektir. Neden derseniz; Musul’un 

etnik haritasına bakarsanız farklı unsurları görürsünüz. Eğer siz her bir unsura bir –istan verirseniz 

(Kürdistan, Türkmenistan vs.) burası hakkaç pamuğuna döner. Ama bir de idari olarak bir 

bölümlenme yapıldığını düşünün. Mesela Amerika’nın eyaletler şeklinde yönetilmesi gibi. Öyle bir 

Musul düşünün ki Kürt’ü de içindedir, Türkmen’i de içindedir, Asurî’si de içindedir. Ama hepsi bir 

çerçeve içinde birleşir. Böyle idari bir bölünme mi daha iyi, yoksa etnik baza dayalı bir bölünme 

mi? Şimdi Kürt kardeşlerimiz Kürdistan dediği zaman Türkmenler de ister istemez Türkmeneli 

diyor. Aynı şekilde Asurilerin de hakkı var. Onlar da kendi devletlerini kurmak isteyeceklerdir ki 

haritaları bile vardır. Yani demek istediğim, etnik bazlı ayrımların sonu etnik çatışmalardır. Halbuki 

Musul Vilayeti fikri bunların hepsini birleştiriyor. Ve de Musul’un Irak’tan ayrılması gibi bir durum 

da söz konusu değildir. 

 

Bizim bugün Irak’ta gördüğümüz bölünmeler İsviçre’nin 500 yıl önceki halini gösteriyor. 26 farklı 

kanton savaşıyordu. Ama adamlar biraraya geldiler ve bu işi çözelim dediler. Ve bugün İsviçre 

dediğimiz federasyon kuruldu. Bakın bu 26 kanton birbirine çok bağlı; Almanlar %60 civarında, 

Fransızlar %20’lerde, İtalyanlar %10 civarında ve İsviçre’nin asıl halkı olan Rolanlar sadece 

%2’dir. Ama bugün İsviçre Havayolları’na binin, dört dili de görürsünüz. Hatta Napolyon 1805’te 

üç kantonu, Fransız oldukları gerekçesiyle, ilhak etti. Ama Napolyon gider gitmez bu üç kanton 

İsviçre’ye geri döndü. İsteseler kalırlardı, ama dönmeyi seçtiler. Demek ki İsviçreli olmakta bir 

avantaj görüyorlar. İşte biz de aynı şeyi istiyoruz. Musul’daki bölünmeler etnik baza dayanmasın, 

coğrafi ve idari bölünmeye dayansın. Bu coğrafyada yaşayan herkes de bu coğrafyanın 

nimetlerinden yararlansın. O zaman kimse bu coğrafyadan ayrılmayı düşünmez, hatta burası 

birleştirici bir yer olur. 

 

Musul Vilayeti’ni gerçekleştirmek için bazı önemli öğeler mevcut, yani bunlar hayal mahsulü değil. 

Coğrafi anlamda kendi başına bir varlıktır. Toplumu da kendi başına farklıdır. En önemlisi ise tarihi 

birliğe sahiptir Musul. Asurîler bu bölgede uzun süreli ve çok güçlü bir devlet kurmuşlardı. Musul, 

Haçlı Seferleri’ne karşı 1100 yılında ilk direnişi başlatan yer olarak da hatırlanacaktır. Bu 

savaşlarda Kürtler de Türkmenler de Araplar da beraber hareket etmişlerdir. Şunu demek istiyorum, 
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tarihte Türk-Kürt işbirliği 823 yıl kesintisiz devam etmiştir, 1100 senesinden 1923’e kadar. Şimdi 

bu kadar uzun süren bir işbirliğini yabana atacak insanlara şaşarım doğrusu. Bu kadar büyük tarihi 

olan toplumları parçalamak abestir. 

 

1922’de Özdemir Bey Musul için görevlendirilince kısa bir süre içinde oraya gidiyor ve birkaç ay 

sonra Revanduz’da muhteşem bir zafer kazanıyor. Ama bunu fazla kişi bilmiyor. Bu kahraman kişi 

7 hafta içinde 250 kişilik küçük bir müfrezeden etraftaki aşiretlerden topladığı insanlarla 7 bin 

kişilik küçük bir ordu kuruyor ve İngilizleri yeniyor. Ama bunu insanlar yeterince bilmiyor, belki 

çoğumuz burada öğrendik. Bakın şu bayrak Musul bayrağıdır. Zemin yeşildir, hilal vardır ve 

kırmızı çember içindedir. Bu bayrak Musul halkını birleştirmiştir ve o gün Revanduz’da önemli bir 

zafer kazanılmıştır. Eğer Cezire Ordusu gelebilseydi bugün Musul kurtulmuş olurdu. Ama yardım 

gelemedi ve 1,5 yıl süren savaş sonunda kaybedildi. Ben o ruhun hâlâ yaşadığına inanıyorum. 

 

Musul meselesinin gerçekleşmesinin bir diğer önemli ayağı da siyasi iradedir. 1920’lerde verilen bu 

mücadele askeri ve siyasi olarak 1923’te söndü. 1992’de buradaki arkadaşlarımızla beraber biz bu 

fikri yeniden canlandırdık ama 1995’te yeniden söndürüldü. Çünkü petrol şirketlerinin ve büyük 

güçlerin zorlamasıyla rafa kaldırıldı. Ama Ekopolitik’in katkılarıyla bu süreç belki de yeniden 

canlanabilecektir. Ama siyasi irade derken Musul’u oluşturan unsurların biraraya gelip bu birliği 

kurmaya niyet etmeleri gerekir. 

 

Burada bazı gerçekleri de söylememiz lazım; Türkmenlerle Kürtler arasında birtakım küskünlükler 

vardır. Bunu kabul edelim ama ortadan da kaldırmaya çalışalım. İşte bunu yapmak Musul 

Konseyi’ne düşüyor. Her şeyden önce iki toplum arasında daha iyi ilişkiler için bazı tedbirlerin 

alınması lazımdır. Bir kere bu konseyin bir açıklama yaparak Kürtlerin de Türkmenlerin de 

Musul’un bir parçası olduğunu ve parçanın parçaya ilhakının söz konusu olmayacağını ifade etmesi 

gerekir. Böyle bir açıklama gelirse Türkmenlerdeki tutum daha farklı olacaktır. Çünkü şu anda 

Türkmenler can korkusu yaşıyorlar. Bu korkuyu izale etmek lazımdır. Ayrıca iki toplumun 

aydınları ve halklar arasında yakınlaşmaya ihtiyaç vardır. Bir de arayı bozucu bazı tarihi olayları 

fazla karıştırmamakta fayda var. Mesela Türkmenlerin aklında her zaman 14 Temmuz katliamı var. 

Bu katliamda birçok Türkmen yönetici öldürülmüştür. Ben de buna küçük yaşımda şahit oldum. 

Bunu yapanlar kim peki? Oradaki Kürt yöneticilerle işbirliği yapan Kürt köylülerdi. Peki, neden 

yaptılar? Çünkü komünistler tarafından tahrik edildiler ve sonuçta ortaya öyle bir tablo çıktı. Ama 

suç kime kaldı? Kürtlere kaldı. Şimdiye kadar özür dilendi mi? Hayır. Bu hatadır denildi mi? Hayır. 

İşte böyle şeylerin yapılması lazım. Derbent ruhunun canlandırılması lazım. Bu olay için bir anma 

töreni yapılabilir mesela. 31 Ağustos 2008’de Derbent Savaşı’nın 86. yıldönümü olacak. Mesela bu 
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savaşa katılmış aşiretlerin temsilcileri buraya getirilerek hepsine birer plaket verilebilir, bunu 

öneriyorum. Bu insanlar ve yaptıkları unutulmamalı. 

 

Bir de son olarak Musul Vilayeti Konseyi çalışırken şunu unutmamalı, her milletin aklında farklı bir 

fikir olur. Mesela Kürtler bir Kürdistan fikrine sahip ve siz bunu silemezsiniz. Türkmenler de aynı 

şekilde, Asurîler de aynı şekilde. Gerekirse Musul içinde dört hükümet de olabilir, Türkmen, Kürt, 

Arap ve Asurî hükümetleri (aynen İsviçre’deki her kantonun kendi hükümetlerinin olması gibi). 

Ama arada sınır olmayacak. Federal sistemler çerçevesinde Musul’da uygun olan bir yöntem 

mutlaka mümkündür. Teşekkür ederim. 

 

Muzaffer Arslan: 

Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, iki gündür gerçekten çok önemli şeyler söylendi. Irak için zor 

bir bilmecenin çözümünü arıyoruz. Daha da zoru Kuzey Irak’taki meseledir. Biz bize bırakılmış 

olsak hepimiz gayet rahat geçiniriz ki bunun örneği Osmanlı’da uzun yüzyıllar vardır. Çünkü o 

zaman bizi biraraya getiren bir ülkü vardı. Birbirine saygı gösteren bir inanç vardı. O zamanlar 

etnik anlamda da bir fark yoktu aramızda. Kerkük’te çocukluğumuzda komşularımızın çoğu Asurî 

idi, aralarında Kürt ve Araplar da vardı. Ve o toplum birbiriyle iyi geçiniyordu. Ama aramıza nifak 

sokuldu. 

 

Büyük güçlerin aramıza nifak sokmasıyla menfaatler doğrultusunda aramız bozuldu. Bu süreçte 

birilerini kullandılar ve onlar da suçlandılar. Tekrar söylüyorum biz bize kaldığımızda aramızdaki 

sorunları çözeriz. Bu problemleri çözmek için farklı fikirleri biraraya getirmek gerekmektedir. 

Musul projesi bu çözümlerden biridir. Ama her şeyden önce hoşgörü ve hüsnü niyetle işe 

başlamamız lazım. Her toplumun kendine göre bir projesi olabilir ve bunları gerçekleştirmek için 

mücadele verilebilir. Ama lütfen birbirimizin sırtına basarak bu işleri yapmayalım. Yani birbirimizi 

inkâr ederek bir yere varmamız mümkün değildir. Güçle bir yere varılamayacağı aşikârdır. Bugün 

güç sizden yanadır, yarın benden yana olabilir. O yüzden aklıselimin hâkim olacağı bir ortama 

ihtiyacımız var. Sabahki oturumda dile getirildiği gibi ne zaman bir Kürt bir Türkmen’in, bir 

Türkmen de bir Asurî’nin haklarını müdafaa edeceği duruma gelirse o zaman hakiki bir adım 

atabiliriz. 

 

1970’lerde olup biten hadiseler sonucu Irak yönetimi bizi birbirimizle karşı karşıya getirdi. Önce 

Türkmenlere pek çok alanda izin verildi ve önleri açıldı. Neden? Çünkü Kürtlerin önüne set çekmek 

amacındaydılar. Sonra da Kürtlere özerklik tanınma durumu oldu, neden peki? Bu sefer 

Türkmenlerin önünü kapamak istiyorlardı. Demek ki sistem her iki topluma karşı da samimi 
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değildi. O halde bizim bu entrikalar karşısında dikkatli ve uyanık olmamız gerekiyor. Peki, şimdi 

neler oluyor Irak’ta? Aynı parmaklar aramızda dolaşıyor yine. Yıllardır yanımdaki insanların Şii mi 

Sünni mi olduğunu bilmezken, şimdi sen Şii’sin sen Sünni’sin gibi herkese bir ad kondu ve hepimiz 

birbirimize düşman gibi olduk. 

 

Irak’ın kuzeyindeki bir bölge Kürtlere öteden beri verilmek isteniyor. Tamam, bunu tanıyacağız. 

Ama Musul bölgesinde bir düzenin olması için Türkmenlere de böyle bir bölgenin olması lazım. Bir 

de Araplara bir bölgenin verilmesi lazım. Tabi Keldani-Asurîler ve Yezidiler için de aynı şey 

geçerli. Onlara da saygı göstermek gerekir. Irak anayasasının imkân verdiği ölçüde Musul 

yönetiminin düzenlenmesi gerekir. Böyle bir durum olmazsa yarın toplumlar kendi menfaatleri 

doğrultusunda karşı karşıya gelebilir. Ama unutmayalım ki bizler komşuyuz ve akrabayız. Yine de 

herkes kendi evinin sınırlarını bilecek. O sınırları aşmadan Musul meselesini konuşalım, tartışalım. 

Evet, Musul’un tarihten gelen bazı hakları ve özel durumları vardır. Bunu uzmanlar biliyor ve 

araştırıyor ama yüz yıldır adeta üzeri örtülüyor. Madem bugün bu konu gündeme geldi, o zaman bu 

konuyu ciddi ve gerçek bir şekilde ele almamız gerekir. 

 

Özet olarak söyleyeceğim şey şudur: Evet, Musul Vilayeti. Ama herkesin yeri belli olsun. Irak’ın 

dahilinde Musul’daki tüm unsurların içinde olduğu bir yönetimle Musul Vilayeti başarılı olabilir. 

Ama ancak hepsi aynı yönetimi paylaşırlarsa bu mümkün olur, kimse dışlanmamalıdır. Teşekkür 

ederim. 

 

 

 

Riyaz Sarıkahya: 

Teşekkür ederim. Yalnız ben bazı konulara değinmek istiyorum. Irak devletinin doğuşu çok sancılı 

bir döneme denk gelmiştir, o coğrafyada iki imparatorluk arasında 4 sene süren bir harp neticesinde 

olmuştur. Ve Irak devleti İngilizlerin gücüyle ortaya çıkmıştır. Hatta Irak halkının direnişine 

rağmen bu devlet kurulmuştur, zira Irak halkının böyle bir talebi yoktu. Hele Musul bölgesinde hiç 

yoktu. Musul’da daha çok din ön plandaydı. Bağdat’ta ise İstanbul’daki siyasi hareketlerin bir nevi 

uzantıları bulunuyordu. Sadece Basra civarında marjinal gruplarda özerklik taraftarlığı söz 

konusuydu. Osmanlı yönetimi bunu da çözmüştü ve İngilizler bölgeye girdiğinde Irak halkı 

tarafından dile getirilen böyle bir talep ya da hazırlık yoktu.  

 

İngilizler ise “biz çekilirsek Osmanlı bu bölgeye tekrar girer” korkusu içindeydi. Dolayısıyla bu 

konuda tedbirlerini de alıyorlardı. Musul’da bu süreçte Kürtler, Araplar ve Türkmenler hep birlikte 
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hareket etmişlerdi. İngilizlere karşı hareket etmişlerdi. Irak’a dışarıdan bir kralın getirilmesine de 

karşılardı. Bu konuda göstermelik bir referandum yapıldı. Bu referanduma Süleymaniye katılmadı. 

Kerkük’te de on binlerce oy arasından sadece 250 lehte oy alabilmişlerdi. Dolayısıyla Musul 

Vilayeti’nin Irak’taki Arapçı hareketler için daima bir tehdit olarak algılandığını ve bu konuda bazı 

tedbirlerin alındığına şahit oluyoruz.  

 

İngilizler Irak devletini kurduktan sonra 1925 Anayasası oluşturuldu. Bu anayasa biraz modern ve 

özgürlükçü bir anayasaydı. Hiçbir etnik grubu bir diğerinin üzerinde görmeyen bir anayasaydı. 

Sadece Arapçanın resmi dil olması vardı. Çok teferruata giren bir anayasa da değildi. Bunun yanı 

sıra Irak’taki tüm etnik ve dini grupların kendi okullarını açabilecekleri ve kendi dillerinde eğitim 

verebileceklerine dair haklar içeriyordu. Fakat 1925 Anayasası 1958’de krallık devrildikten, 

cumhuriyete geçildikten sonra rafa kaldırıldı ve Irak’a uygun olmayan bir anayasa hazırlandı. 1958 

Anayasasına göre Irak, Arap ve Kürtlerin ortak devletiydi, diğerlerinden azınlık olarak 

bahsediliyordu. 1963’te değiştirildi ama yine bir halkı diğerinin üzerine çıkarma sorunu vardı. Bu 

anlamda 1925 Anayasası’ndan çok farklıydı.  

 

2005 Anayasası ise gerçekten Irak’ın realitesine uyan bir anayasa oldu, herkese hak tanıyan ve 

güvenceler veren bir anayasa oldu. Bu anayasa Irak halkının yaklaşık yüzde 70’i tarafından kabul 

edildi. Fakat bu anayasanın uygulanma şansı yok. Irak’ta son yıllarda yaşanan kaos buna imkan 

tanımamaktadır. Talihsiz bir dönemin anayasası olmuştur. Metne baktığımızda ciddi haklar 

bulunmaktadır ama uygulamada böyle bir şans bulunmadığı için anayasayı okumamış olan halk bu 

anayasanın değerini bilmemektedir. Ben bunu Türkmen aydınlardan biliyorum. Pek çoğu anayasayı 

okumamıştır ve bazı yanlış sloganların etkisi altında kalmışlardır.  

143 maddeden oluşan yeni anayasanın bence bir tek 140. maddesi sakıncalıdır. Diğerleri 

Türkmenler açısından bir endişe unsuru taşımamaktadır. 140. maddede bazı siyasi mülahazalar var. 

Ben o dönemde anayasa komisyonu üyesiydim ve zaten bu madde komisyonu tarafından 

onaylanmadı. Yasama organı tarafından eklendi. Komisyona geldiği zaman biz Türkmenler olarak 

çekince koyduk. Bu madde kendi panzehirini de taşıyordu. 2007 sonunda anayasadaki bu madde 

kendi kendini ortadan kaldırdı. Bu anayasada Türkmenlerin istifade edebileceği maddeler var. 

Bunlardan Irak’taki etnik gruplarla ilgili olanı şöyle: “Irak çok çeşitli, çok milletli, etnik, dini, 

mezhepsel çeşitliliğe sahip bir ülkedir. Bu önemli bir husustur. Çünkü daha önce bazı gruplar 

Irak’ın iki ana unsurdan oluştuğu, diğerlerinin azınlık kategorisine gireceği maddesini öneriyorlardı. 

Böyle bir madde onaylanmadı ve Irak çok çeşitli bir ülke oldu. Aynı zamanda herhangi bir grup 

diğerine üstün kılınmayarak eşitlik sağlandı. Irak’ı teşkil eden dört ana unsurdan bahsedildi. Resmi 

dil olarak Irak genelinde Arapça ve Kürtçe kabul edildi. Kürtçe zaten Kürdistan bölgesinde 
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kullanılıyordu, diğer bölgelerde kullanılma şansı pratik olarak mevcut değil. Biz de bu hakların 

kullanılmasından gocunmuyoruz, haklarını kullanabilirler. Türkmencenin, Süryanicenin de bu 

grupların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde resmi dil olması bizleri sevindirdi. Bu hak şu an pratikte 

yok ama anayasada böyle bir hak net olarak bulunuyor. Şartlar şu an uygulamayı zorlaştırıyor. 

 

Yine bu anayasa Irak bayrağının Irak’taki bütün grupları temsil ettiğini sembolize etmesini 

öngörmektedir. Burada çoğul kelimesi kullanılmış ve çoğul da Arapçada ikiden fazla unsur için 

kullanılır. Daha önce Irak bayrağı Arap ve Kürtlere vurgu yapan bir bayraktı. Baas gelince sadece 

Arap birliğini sembolize eder hale geldi. Şu anki anayasaya göre bayrak tüm grupları temsil etmek 

zorundadır. Bunun tersi bir anayasa suçudur.  

 

2005 Anayasası Irak ordusunun Irak’taki tüm unsurlardan oluşturulmasını öngörmektedir. Daha 

önce özellikle Saddam döneminde Irak ordusunda Türkmence konuşmak ağır bir suçtu. Ancak 

bugün ordu da Türkmen’in, Kürt’ün olmaması suçtur. Mülkiyet edinme hakkı da demografik 

değişikliğe yol açmama şartına bağlanmıştır. Ayrıca Türkmenlere ve diğer gruplara siyasi, eğitimle 

ilgili ve kültürel haklar verilmiştir. Irak parlamentosunda zaten bütün gruplar bu anayasa uyarınca 

temsil edilmektedir. Bunlar olumlu hususlardır.  

 

Elbette uygulanmaya konulamıyorsa anayasalar da çok fazla bir şey ifade etmez. Ama biz bu 

konuda kimseyi suçlayamıyoruz, çünkü gerçekten Irak’ta bir siyasi kaos yaşanmaktadır. Bugün Irak 

için yeni yönetim modellerinden bahsedilmektedir. Biz Türkmeneli Partisi olarak güney, orta ve 

kuzey olmak üzere üç bölgeli bir modeli öneriyoruz. Bunun tarihi temelleri de mevcuttur. Biz neden 

federal bir Irak istiyoruz? Çünkü merkezi yapı içerisinde Türkmenlerin hemen hemen üçte biri 

asimile oldu. Dolayısıyla güçlü bir sistemin Türkmenlerin ve tüm Irak halkının çıkarına olduğunu 

düşünüyoruz. Bu üç bölgeli Irak’ta Kuzey Irak’ın da kendi içerisinde üç bölgeli bir otonom 

yönetime sahip olmasını öngörüyoruz. Bunlar şimdiki Kürdistan bölgesi, Musul bölgesi ve Kerkük 

bölgesi olarak ayrılabilir. Bu üç bölge Kuzey Irak federal bölgesini teşkil edecek.  

 

Biz Irak’ta sorunların sloganlarla değil, uzlaşmayla diyalogla çözümünden yanayız. Diğer 

konuşmacıların da değindiği gibi bölgedeki Türkmenlerin ve Kürtlerin ilişkileri 1959’dan sonra 

zedelendi. O tarihe kadar en ufak bir sorun bile yoktu. Şu anda da Kürtlerin hepsiyle yaşanmıyor bu 

sorun. Yani bizim İslamcı, liberal Kürtlerle bir sorunumuz yok. Ancak iki partiyle bazı sorunlarımız 

oluyor çünkü bunlar yayılmacı bir politika izliyor. Birisi tekelci bir politika izlerken, diğeri yani 

Talabani’nin partisi bizim varlığımızı kabul ediyor, 1991’den bu yana “Kürdistan Kürtlerin ve 

Türkmenlerindir” diyor. Ancak bu da lafta kalmış bir şey oldu. Mesut Barzani de bunu geçen ay 
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Erbil’deki bir Türkmen toplantısında söyledi. Biz bunları olumlu adımlar olarak görüyoruz. Ancak 

Kürt partileri tarafından Bağdat’ta Türkmenlere karşı uygulanan siyasi ambargo sona ermelidir. 

Örneğin Başbakan yardımcılığına bir Türkmen kardeşimizin atanmasına Sayın Barzani engel oldu, 

bunu da inkâr etmiyor. Bu gibi şeyler elbette ki iki toplum arasındaki ilişkilerin zedelenmesine yol 

açmaktadır.  

 

Ben buradan bütün Kürt gruplarına, özellikle de sayın Barzani ve Talabani’ye bir çağrıda bulunmak 

istiyorum. Türkmen kuruluşlarıyla diyalog kurmaktan kaçınmasınlar. Kuzey Irak’ı bir an önce 

istikrara kavuşturacak projeler üzerinde anlaşsınlar. Bu konuda uzlaşma herkesin çıkarınadır. Kuzey 

Irak istikrarsız olursa tüm Irak istikrarsız olur. Bundan Kürt de zarar görür, Hıristiyan da, Türkmen 

de, Suriye de, Türkiye de. Kuzey Irak’ın istikrarı bütün bölge için gereklidir. Herkesin bu konuda 

üzerine düşeni yapmasını istiyoruz. Konuşacak konu çok ancak zamanımız dar. Hepinize teşekkür 

ediyoruz.  

 

Avni Lütfioğlu: 

Çok çok teşekkürler Sayın Riyaz Sarıkahya Bey. Riyaz Bey Irak’taki anayasaları özetledi. Ve iki 

öneri dile getirdi. Kuzey Irak Federal bölgesi önerisinde Kürt, Türkmen ve Asuri bölgeleri 

bulunuyor. Bu da Musul Vilayeti projesine oldukça yakın bir öneri. Alternatif olarak da Kerkük’ün 

ayrı bir federal bölge olarak ortaya çıkmasını önerdi. Ben şimdi Sayın Muhammed Sıddık Bey’e söz 

vereceğim.  

 

 

 

Muhammed Sıddık: 

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Önceki 

oturumlarda yapılan konuşmaların hepsi temel bir meseleyle ilgiliydi: İnsanın özgürlüğü. İnsanın 

özgürlüğünün sağlanması ve bu özgürlüğün başkaları tarafından gasp edilmemesi gerekiyor. 

Başkasının hakkını gasp etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bunu tüm dünyada filozoflar da dile 

getirmişlerdir. Müslümanların halifesi Ömer bin Hattab da bunu dile getirmiştir ve annelerin 

çocuklarını özgür bir şekilde doğurdukları üzerinde vurgu yapmıştır. Dolayısıyla hiç kimsenin bu 

özgürlükleri çalmaya hakkının olmadığı söyleniyordu. Ancak biz son dönemde özgürlük ve 

demokrasi arasında bir karmaşanın meydana geldiğini görmekteyiz. Zira bilindiği üzere demokrasi 

ve özgürlük birbirinden ayrı kavramlardır. Demokrasi bir düzendir, öyle ki bazı özgürlükleri 

kısıtlayabilir. Örneğin kırmızı trafik ışığı sizin o yoldan geçme özgürlüğünüzü kısıtlar. Bu 
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düzenleme konusunda toplumsal bir anlaşma var. Mademki bu konuda böyle bir anlaşma var; 

anayasa, kanunlar gibi tüm düzenlemeler de böyle anlaşma ile yapılmalı.  

 

Tarihe geri dönersek, herhangi bir topluluğun hakkı çiğnendiği takdirde bu hata tekrarlanmazsa ve 

ders alınırsa, bu aradaki dostluğu geliştirir. Demokrasiye gelirsek, şimdiye kadar, özür dileyerek 

söylüyorum, insanların pek çoğu demokrasinin ne olduğunu bilmiyorlar, sadece bir sistem olarak 

ismini duyuyorlar. Şunu söyleyebilirim ki, dünyanın hiçbir yerinde tam anlamıyla demokrat bir kişi 

yoktur. Çünkü demokrasi aslında Yunanlı filozof Demokritos’un bir düşüncesidir. Demokritos, 

suların içinde zerrecikler olduğunu keşfeden bir filozoftur. Bu filozof daha sonra Yunan ordusunun 

Fars diyarında yenilgiye uğradıktan sonra geri dönmesini ele aldı. Yunan ordusu o bölgeden, 

özellikle de Musul’un kuzeyindeki Zaho Vadisi’nden geçerken oradaki yerleşik Kürtlerin çok ciddi 

direnişiyle karşılaştı. Sabahın erken saatlerinden geceye kadar çok şiddetli çarpışmalar yaşandı. 

Ancak geceleri, o bölgede yaşayanlar Yunanlılara ölülerini toplama konusunda yardım ediyorlardı, 

hatta evlerinde misafir ediyorlardı. Demokrasi kavramına adını veren bu bilgin bir gerçeği keşfetti. 

Tüm insanların sürekli olarak kardeşlik içerisinde yaşayabileceğini düşündü. Bunun için de insanın 

içindeki kötülük duygularını atması gerekiyordu.  

 

Bu durumda bizler Musul Vilayeti konusunda, Irak konusunda kendi kendimizi eğitmeliyiz, çok 

katı olmamalıyız. Değerli kardeşlerimiz Muzaffer Bey’in ve Orhan Bey’in dile getirdiği gibi, tarihte 

yapılan hataları tekrar etmemeliyiz, yeni bir yaşam kurup toplumun gelişmesini sağlamalıyız. Şimdi 

federalizm, konfederalizm gibi kavramlardan bahsediyoruz. İnsanlar bunlardan da bir şey 

anlamıyor. Yönetim biçimi olarak konfederalizmde birden fazla devlet bir araya gelir ve üst bir 

yapıyı oluşturur. Ancak hiçbir devlet özerkliğini ve özgürlüğünü kaybetmez. Örneğin dış temsilde 

taraflar ortak temsilci belirleyebilir ya da ayrı ayrı temsilcilikler açabilir. Ama bu ayrımcılığa kadar 

gitmez. Zamanla buradaki unsurlar yakınlaşır ve federalizme geçilebilir. Şu an bu İsviçre’de 

uygulanıyor. İsviçre’de farklı, bağımsız kantonlar varken, zamanla İsviçre toplumu içerisinde 

yaşanan gelişmelere paralel olarak federal bir yapıya geçildi. Bugün isim olarak konfederalizm 

olarak geçiyor ama uygulamada federalizm var. Benim kanaatimce İsviçre 20-30 yıl içinde merkezi 

bir yapıya bürünecek.  

 

Bu örneğe bakarak biz de Irak meselesini ele alırken konfederalizm sistemini ele alabiliriz. Eğer 

Musul Vilayeti’ni oluşturacaksak Basra Vilayeti de oluşturulsun, Bağdat Vilayeti de oluşturulsun, 

daha sonra Iraklılar arasında hoşgörü sağlanınca bu sistemden federalizme geçilir. Nerede olursa 

olsun insanların özgürlüklerini elde etmesi gerekiyor. Küçük bir köy olsa dahi, bir kanton 

oluşturabilirler ve özgürce, istedikleri gibi yaşayabilirler. Sonuçta insanlar geliştikçe şüphesiz 
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merkezi devlete döneceklerdir. Bir topluluğun birden fazla kantonu da olabilir, bunun da zararı 

yoktur. Kardeşimiz Riyaz Bey Irak Anayasası’na değindi. Ben de anayasa çalışmalarıyla 

ilgilenenlerden biriyim. 10 ay anayasa üzerinde çalıştım ve hazırladığım taslağı Irak Anayasası ilan 

edilmeden önce Bağdat’a yolladım. Fakat benim göndermiş olduğum taslağa itibar etmediler. 

Çünkü yönetimde olan değişik grupların kendi ortak çıkarlarına hizmet edecek bir anayasaya 

ihtiyaçları vardı. Ben bu anayasanın Irak halkının ihtiyaçlarına cevap vereceğine inanmıyorum. 

Hatta ne yazık ki gelecekte Irak için trajik sonuçlar verebilir.  

 

Anayasada yer alan haklara gelecek olursak, Riyaz ve Muzaffer kardeşlerimin dile getirdiği gibi, 

1932 yılındı Birleşmiş Milletler tarafından kabul ettirilen anayasada da hem Türkmenlere hem 

Kürtlere hem de diğer unsurlara bazı haklar tanınıyordu. Bizim bunları daha da geliştirmek için 

çalışmamız gerekir. Böylelikle siyasi ve sosyal yapımızı güçlendirelim, adımlarımızı ileriye doğru 

atabilelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allahın selamı üzerinize olsun.  

 

Avni Lütfioğlu: 

Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz Muhammed Sıddık Bey. Özetlemek gerekirse, 

Muhammed Bey bizi demokrasi ve özgürlük kavramları konusunda bir seyahate çıkardı. Çok 

memnun olduk. Ama en önemli tespitlerinden biri şuydu: Kendisi bir anayasa taslağı hazırlamış ve 

Bağdat’a göndermiş, ancak önem verilmemiş. Zira Bağdat’taki partilerin kendi çıkarları 

doğrultusunda bir anayasa hazırladıklarını söylüyor. Kendisi mevcut anayasaya pek olumlu 

bakmadığını ve uzun ömürlü olacağını da zannetmediğini söyledi. Ben şahsen bunlara bütünüyle 

katılıyorum. Ben de mevcut anayasada yüz ayrı yanlışlık tespit ettim ve Anayasa Tadilat 

Komisyonu’na gönderdim. Zannediyorum Muzaffer Bey ve Riyaz Bey de bunu yakından biliyorlar. 

Irak’ta mevcut bulunan anayasaya ben anayasa ismini dahi yakıştıramıyorum. Aslında daha fazla 

partilerin bir bildirisine benziyor. Belki içerisinde bazı olumlu maddeler var ama bu da sağdan verip 

soldan almaya benziyor. Bu anayasaya daimi anayasa diyorlar ama ben geçiciden daha da geçici 

buluyorum. Aslında süremizi aşmış olduk belki çok kısa bir iki soru alabiliriz.  

 

Soru: 

Ben Marmara Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler doçenti Gülden Ayman. Bu Musul Vilayeti 

projesine karşı İran ve Suriye’nin çekinceleri nelerdir? Özellikle Orhan Ketene’ye bir başka soru 

yöneltmek istiyorum. Amerika’da bu proje üzerinde tartıştınız mı, bu konuda Amerika’nın duruşu 

nedir?  

 

Orhan Ketene: 
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Teşekkürler. Öncelikle böyle federal bir yapının oluşması bölgede istikrarın anahtarıdır. Örneğin 

bildiğiniz gibi İran’da Azeriler, Kürtler, Türkmenler, Araplar ve tabii Farslar var. Böyle bir yapıdan 

etkilenir mi? Evet etkilenir. Bu durum İran rejimi için tehlikeli olabilir ama istikrar için anahtardır. 

Suriye için de böyle bir yapı olabilir. Yani bölgedeki hakları yenen etnik gruplar için gerçekten bir 

anahtardır. Musul’da böyle bir şey rahatlıkla olabilir ve bölge için de güzel bir örnek teşkil eder. 

Ama bölgedeki rejimler bunu kabul eder mi, ondan şüpheliyim. Sadece bir etnik grubun hâkim 

olduğu ülkelerde bu geçerli olmayabilir. Amerika’da ben bazı dışişleri yetkilileriyle görüştüm. 

Öncelikle Amerika’nın mantalitesini anlamamız gerekir. Amerika haklının değil, kuvvetlinin 

yanındadır. Kuvvetliyseniz sizi tutar. Sizi denge unsuru olarak görür. Yani dengeyi 

sağlayabilecekseniz sizi tutar. Amerika hakkında “mazlumların savunucusu, demokrasinin 

sancaktarı” gibi bir algılama var. Hayır. Amerika menfaatlerini ve denge unsurunu sağlayacak 

güçlere bakar. Ben Musul Vilayeti projesini söylediğimde, bana “bunun arkasında kimse var mı” 

diye cevap veriyorlar. Savunucusu varsa düşünürüz derler, ama fikir sadece masadaysa onunla pek 

ilgilenmezler. Örneğin “güzel bir fikir” diyorlar ama onunla kalıyor. Bu proje aydınlar bazında, halk 

bazında yayılırsa, tutulursa Amerikalılar için desteklenmeyecek bir şey değil. 

 

Riyaz Sarıkahya: 

Efendim öncelikle şunu söyleyeyim. Ben farklı siyasi hareketlerin bu projeye nasıl bakacağını 

tahmin edebiliyorum. Arap milliyetçileri hariç, Irak’taki siyasi hareketler buna karşı değil. Ayrıca 

Amerika’da da Demokratlar bu üç bölgeli çözümü benimseyen bir tutum içerisine girmişlerdir. 

Irak’ta bundan başka bir çözüm de yoktur. Irak’ın merkezi yönetime dönme gibi bir şansı yoktur, 

çünkü merkezi yönetimin idaresinde Irak halkının çok acı tecrübeleri olmuştur.  

 

 

Soru: 

Merhaba, ismim Nahide, avukatlık yapıyorum. Sorum Muhammed Bey’e olacak. Aslında 

demokrasi anlayışına demokrasi kelimesiyle ilgili bir espriyle karşılık vermek istiyorum. Ben 

Saddam yönetimi devrildikten sonra eşimle birlikte Irak’a gittim. Günlük hayatında demokrasiyi hiç 

görmeyen halk tarafından demokrasi şöyle algılanıyor: Trafikte araçlar sağdan gitmesi gerekiyorken 

soldan gidiyor, kamu arazileri üzerine evler yapılıyor. Bunu sorduğumda “artık demokrasi var” 

diyorlardı. Yani bizim insanlarımıza demokrasiyi anlatmak için daha çok ekmek yememiz 

gerekiyor. Muhammed Bey’e sorum şu: Muzaffer Bey konuşmasında Musul Vilayeti Konseyi’nde 

Arap, Türkmen, Asuri ve diğer unsurların da bulunması gerektiğini söyledi. Peki bu unsurlar Musul 

Vilayeti Konseyi’nde yok mu? Ya da siz bu unsurlar olmadan orada bir başarı elde etmeyi mi 

bekliyorsunuz? Bence bu topal bir demokrasiye benzer. Diğer unsurlar da dahil edilmezse burada 
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başarı elde etmek mümkün olmaz. Bir de Muzaffer Bey’e sorum olacak. Muzaffer Bey’i Türkmen 

Otonom Bölgesi lideri olarak tanımlıyoruz. Sizin dağınık olan Türkmen örgütlerini birleştirme 

hedefinizi biliyoruz. Bu hedefinize ulaşmak için diğer Türkmen örgütleriyle bir çalışmanız var mı? 

Son olarak, siz bir ara Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin danışmanıydınız. Bu danışmanlık 

sıfatı size birileri tarafından teklif mi edildi, yoksa bir paylaşım sonucunda mı elde ettiniz? Size 

verildiyse bu bir bakanlık olabilir miydi? Ya da bizim bildiğimiz Celal Talabani kendi milliyetini 

ön planda tutar. Sizin danışman olarak görev yapmanız tepki topladı mı veya diğer Türkmen 

liderlere bu konuda danıştınız mı? Bu görevden Türkmenler lehine herhangi bir şey elde edebildiniz 

mi? Teşekkür ediyorum.  

 

Muhammed Sıddık: 

Sizin de dile getirdiğiniz gibi aslında demokrasi ve özgürlük arasında bir karmaşa var, insanlar bunu 

anlamıyorlar. İnsanlar “bu bizim özgürlüğümüz, istediğimizi yaparız” diyeceklerine “demokrasi” 

diyorlar. Bu demokrasi demek değildir. Demokrasi bir sistemdir, özgürlük ise insana yapışık olan 

bir kavramdır. İnsanın bir bölümünü oluşturur özgürlük. Belirtmiş olduğum gibi, trafik 

sinyalizasyonları bile özgürlüğümüzü kısıtlıyor. Demokrasinin aynı zamanda sistem olarak şimdiye 

kadar bir diktatörlük yönü de oldu. Parlamentoda çoğunluğun hakimiyeti olduğu zaman diğerlerinin 

görüşleri dikkate alınmıyor. Örneğin bir parlamentoda 10 koltuk birilerinin elindeyse ve kararlar o 

10 koltukla alınabiliyorsa diğerlerinin hakları çiğnenmiş olur. Bundan dolayı demokrasi de bazı 

durumlarda zalimce kullanılabilir. Şu ana kadar siyasi sistemler açısından insanlık bu noktaya kadar 

geldi. Özgürlük ise tüm insanlar için eşittir ve insana yapışık olan bir şeydir. Her insan özgürlüğüne 

sahip olma hakkına sahiptir. Toplum bu hususta sosyal bir anlaşmaya varır. Herkesin özgürlüğünün 

sınırları çizilir. Örneğin son günlerde Türk parlamentosunda alınan türban özgürlüğüne dair kararı 

ben İslam’a yöneliş olarak yorumlamadım. Bir hanım kardeşimiz türban takmak istiyorsa biz niçin 

ona karışalım, bu onun özgürlüğüdür. Toplumsal düzene zarar vermiyorsa sistemin böyle bir 

kısıtlama getirmemesi gerekir. Teşekkür ederim.  

 

Muzaffer Arslan: 

Öncelikle Türkmenlere bir hedef göstermek gerektiğini belirteyim. Eskiden beri Türkiye’nin Irak 

Türkmenlerine dikte ettiği bir hedef vardı: Irak’ın toprak bütünlüğü. Bununla bir yere 

varmayacağımız ortadadır. Herkes Irak’ı parçalamaya çalışırken siz hâlâ Irak’ın toprak 

bütünlüğünden bahsederseniz, sizin için söylemiyorum, avucunuzu yalarsınız. Nitekim o noktaya 

varıldı. Irak Türkmenlerine, benim tabirimle bir “kızıl elma” göstermek gerekir. O kızıl elmaya 

ulaşmak için canhıraş bir şekilde mücadele edilmelidir, o uğurda ölünürse de bir hedef için ölünmüş 

olur. Ama sadece Irak’ın toprak bütünlüğü diyerek, bir hedef göstermediğimiz sürece şimdi olduğu 
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gibi Türkmenler anarşinin hakim olduğu bir ortamda yaşamak durumunda kalır. Bütün Türkmen 

partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 350 Türkmen’in biraraya geldiği bir 

toplantıda biz bu otonom örgütü ilan ettik. Maksadımız buradan bir makam elde etmek değil, 

Türkmenlere ilerisi için bir hedef göstermekti. Şimdi biz bu konunun tartışılmaya başlandığını 

görünce “başarıya ulaştık” diyoruz. Artık Türkmenler de Irak’ın çeşitli bölgelerinde yer alan 

emsalleri gibi bazı hakları elde etme isteğine kavuştular.  

 

Bir diğer husus, benim müsteşarlığım halen devam etmektedir. Benim Türkmen Kurultayı 

liderliğini sürdürdüğüm bir dönemde Bağdat’tan bize davetliler geldi. Ben orada şahsımın 

Cumhurbaşkanlığı’na gidip davette bulunmamın doğru olmayacağını söyledim ve 50 kişilik bir 

Türkmen grubun cumhurbaşkanını ziyarete gitmesi ricasında bulundum. O gruba böyle bir teklif 

yapıldı ve benden de bu görevi kabul etmem rica edildi. Önce kabul etmedim, erteledim. Üç ay bu 

şekilde erteledikten sonra, her yerden bu teklifi kabul etmemiz gerektiğine dair ifadeler geldi. 

Sonuçta paylaşım için, kalıcı olması için Cumhurbaşkanlığı’nda bir Türkmen’in bulunması 

gerektiği fikrine vardık. Cumhurbaşkanlığı’nda, Başbakanlık’ta, Meclis Başkanlığı’nda ve diğer 

kurumlarda mutlaka Türkmenlerin de bulunması gerekir. Siyasete açılmak gereklidir. “Filanca 

şahsın müsteşarı” diyerek bazı siyasi propagandalarla yola çıkmak doğru olmaz. Çünkü 

bulunduğunuz her yerde insanlara yardımcı olabilirsiniz. Irak bugün bir keşmekeşin içindedir. 

Söylediğiniz, yaptığınız her şey faydalı olabilir. Yani bu amaçla yaptığımız pek çok proje var, orada 

da bunları duyuruyoruz, çeşitli temaslarda bulunuyoruz. Dolayısıyla vicdanen rahatız, siz de rahat 

olabilirsiniz. Teşekkür ederim. 

 

 

 

Emmanuel Tomi:  

Teşekkür ediyorum. Yapılan değerlendirmelerle ilgili olarak, eğer süremiz varsa Asurluların 

tarihiyle ilgili kısa bir bilgi vermem gerekiyor. Ama zannediyorum ki bunun için yeterli vaktimiz 

yok, bunu bir sonraki oturuma bırakıyorum. Yalnız bir şeyi dile getirmek istiyorum. Değerli 

kardeşlerimizin konuşmalarından anladığım kadarıyla buradaki çoğunluk Irak’ın birliğinden yana 

olmakla birlikte Musul Vilayeti’nin haklarının da garanti altına alınmasını istiyor. Ben de bunu 

destekliyorum. Arap, Kürt, Türkmen, Asurî, Yezidi... Bu güzel mozaikte yer alan herkes haklarına 

kavuşsun. Herkes ekonomik, siyasi, kültürel haklarına kavuşarak kendi kimliğini korusun. Fakat 

bunu korurken de diğerlerinin çıkarları çiğnenmemelidir. Sayın Arslan da, Orhan Bey de, diğer 

kardeşlerimiz de bunu dile getirdiler.  
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Fakat burada bazı sakıncalı durumlar var. Zorla alınmış topraklar var. Bunların incelenmesi 

gerekiyor. Örneğin İsviçre’deki kantonları dile getirdiniz. Asla diğer tarafın haklarının 

çiğnenmemesi gerekiyor. Sayın Sarıkahya birleşik federalizm konusunu gündeme getirdi, ben bunu 

da takdire şayan buluyorum.  

 

Bir diğer konu, arkadaşlarımızdan birinin dile getirdiği gibi Doğu Hıristiyanlarının, özellikle 

Asurilerin ve Keldanilerin hep hakları çiğnenmiştir. Sanki bu halkların Batı’da lobicilik faaliyetleri 

varmış gibi konuşuluyor. Bu gerçekle bağdaşmıyor. Buradaki kıymetli kardeşlerimin şunu 

bilmelerini isterim: En çok hakları çiğnenen toplumlar Doğu Hıristiyanlarıdır. Özellikle Asurîler ve 

Keldaniler. Orta Çağ’da bile ilk kurbanlar Doğu’nun Hıristiyanları olmuştur. Doğu’da kiliselerin 

nasıl bölündüğünü biliyorsunuz. Dünyadaki ilk kilise bilindiği üzere Irak’ın kuzeyindeki 

Alkoç’taydı. Daha sonra Bağdat’a ve Erbil’e geçti. Katolik misyonerler geldiğinde kiliseyi 

Protestan ve Ortodoks olarak ikiye böldüler. Bu gelen misyonerler aslında Müslümanlar arasında 

misyonerlik çalışmalarını yürütmeleri gerekirken gelip Doğu Kilisesi arasında bir bölünmeye yol 

açtılar.  

 

Pek çok kişi Amerikan işgali sırasında, “Daha ne istiyorsunuz, Amerika sizi destekliyor” dedi. 

Amerika nasıl bizi destekliyor? Bu konuda en çok zarar gören bizleriz. Çünkü bilindiği üzere biz 

Irak’ta azınlığız ve Batı’daki Hıristiyanların taraftarı gibi gösteriliyoruz. Bu gerçek herkes 

tarafından bilinmelidir.  

 

Demokrasi konusunda da değerli arkadaşıma katılıyorum. Doğu’daki demokrasi anlayışıyla 

Batı’daki demokrasi anlayışı arasında ok büyük farklar var. Avrupa parlamentolarına gittiğinizde 

nasıl bir demokrasi uyguladıklarını görürsünüz. Ben İngiliz Parlamentosu’na gittiğimde orada 

azınlık haklarını nasıl koruduklarına şahit oldum. Muhafazakâr Parti 15 sene iktidarı elinde tutarken 

İşçi Partisi’nin de isteklerini yerine getiriyordu. Yani bizimle demokrasi arasında çok büyük bir 

uçurum var. Keşke biz doğulular da demokrasinin bir sorumluluk olduğunu anlayabilseydik. 

Demokrat olduğunu söyleyen birisinin başkalarına karşı sorumlulukları vardır. Ama bizde böyle bir 

şey yok.  

Değinmek istediğim bir husus da özgürlük meselesi. Biz özgürlüğü bir kargaşa olarak anlıyoruz. 

Değerli kardeşimin de belirttiği gibi herkes kafasına göre hareket ederse bu özgürlük değil kargaşa 

olur. Çok teşekkür ederim. 

 

Murat Sofuoğlu: 
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Ben tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Her birinden çok güzel şeyler öğreniyoruz. Bölgeden 

gelen misafirlerimizin kendi iç yapılarıyla ilgili daha detaylı bilgiler vermesi de iyi olacaktır. 

Böylece Musul Vilayeti’ndeki birliğin nasıl tekrar kurulabileceğini de tartışma imkânı buluruz. 

Aslında burada bulunan hem Türkmen hem de Kürt temsilcilere sorabileceğim bir soru soracağım. 

Ancak süreyi aşmamak için ben sorumu Muhammed Sıddık Bey ile Müşir Ahmed Bey’e yöneltmek 

istiyorum. Musul Vilayeti Konseyi kurulurken Barzani ve Talabani’nin nasıl bir tepkisi olmuştur? 

Barzani ve Talabani’nin partileri sürecin bir parçası olmak istediler mi, istemediler mi? Ben bunu 

merak ediyorum.  

 

Müşir Ahmed: 

Bahsettiğiniz her iki parti de, kendi çıkarlarına hizmet etmediği için Musul Vilayeti Konseyi’ne 

katılmayı kesin olarak reddettiler. Bizi de, “Siz Musul’u tekrar Türkiye’ye bağlamak istiyorsunuz” 

şeklinde suçladılar. Sanıyorum cevap anlaşıldı.  

 

Muhammed Sıddık: 

Biz 15 Mayıs 1992’de Ankara’da Musul Vilayeti Konseyi’ni kurduktan sonra Kürdistan’a dönerken 

iki parti arasında seçim yapılıyordu. Sınıra vardığımızda seçimler yeni bitmişti ve iki parti arasında 

çatışmalar meydana gelmişti. Biz aşağı yukarı bir ay sonra Musul Vilayeti Konseyi’nin 

kurulduğunu ilan edebildik. Kürdistan cephesinde yer alan hiçbir örgüt, hiçbir parti böyle bir 

oluşumu kabul etmiyordu. Elde ettikleri kaynakların bölünmesinden korkuyorlardı ve bizi 

suçlamaya başladılar.  

 

Avni Lütfioğlu: 

Teşekkür ederiz. Ben burada bir şey ilave etmek istiyorum. Sayın Dr. Muzaffer Arslan ve Sayın 

Riyaz Sarıkahya’nın da Musul Vilayeti Konseyi’nin oluşumunda aynı şekilde katkıları vardır. Yani 

bu oluşumda yer alan iki şahıs da şu an yanımda oturuyor. Savaş Avcı Bey’in bir sorusu olacak. 

Buyurun. 

 

Savaş Avcı: 

Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İsmim Savaş Avcı. Benim ilk sorum Türkmeneli Partisi 

Başkanı Sayın Sarıkahya’ya, ikinci sorum da Muzaffer Bey’e olacak. Sayın Sarıkahya yeni Irak 

Anayasası’ndan bahsederken Irak’taki Türkmenler, Asurîler ve Keldaniler için güzel bir tablo çizdi. 

Yani bu anayasanın Türkmenleri de Asurîleri de tatmin ettiği gibi bir sonuca vardı. Sayın Sarıkahya 

Anayasa Hazırlık Komisyonu’nun bir üyesiydi. Bu maddelere imza atmış ve anayasayı savunuyorsa 

o farklı bir şey. Ama şöyle bir hakikat var. Anayasa’da geçen madde şudur: “Irak; Arap, Kürt ve 
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diğerlerinden oluşur.” Dil ile ilgili maddede ise, “Arapça ve Kürtçe resmi dildir, diğer diller de 

yoğun biçimde konuşuldukları yerlerde resmi dildir” deniyor. Hiçbir yerde böyle insan haklarına 

aykırı kriterler olamaz. Eğer bir grubun dili diğerlerine üstün kabul edilirse, diğerleri resmi dil 

olarak kabul edilmezse söyle bir haksızlık ortaya çıkar: Süleymaniye’deki bir Kürt arkadaşımızın 

Bağdat’ta veya ara bölgelerde bir mahkemesi söz konusu olduğunda, orada mahkeme bir tercüman 

aracılığıyla onun ifadesini almak zorundadır. Ama bir Türkmen Arapça ya da Kürtçe bilmiyorsa 

böyle bir haktan yararlanamaz.  

 

Eğer biz insan haklarına dayalı bir anayasadan bahsediyorsak, orada insanların dinine göre, etnik 

kökenine göre ayrım yapılamaz. Dolayısıyla burada Sayın Sarıkahya’ya katılmıyorum. Türkmenlere 

ve diğer unsurlara verilen hak sadece yoğun oldukları bölgelerde kendi dillerini resmi dil olarak 

kullanabilecekleridir. Anayasanın kabulünün üzerinden iki sene geçti. Peki şu anda neden 

Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Kerkük’te Türkmence resmi dil değil? Demek ki bu 

uygulanmayacak bir maddeydi. Uygulanmayan bir şeyi savunmak da doğru değildir. Sayın 

Sarıkahya’nın anayasa konusundaki tek itirazı 140. maddeye oldu. Yani anayasadaki diğer 

maddelere “evet” mi diyor? Onu öğrenmek istiyorum. 

 

Muzaffer Bey’e de sorum şöyle olacak: Az önce bir hanımefendi Cumhurbaşkanlığı müsteşarı 

olduğuyla ilgili bir soru yöneltti. Tabii herkes kendi iradesinde hürdür, ancak sizin o görevde 

bulunmanız şahsen benim için üzücü bir şeydir. Türkmeneli Partisi’nde genel başkanlık yapmış bir 

liderimizin Talabani’nin müsteşarı olmasından dolayı ben Savaş Avcı olarak üzüntü duyuyorum. 

Biz Türkmenlerin haklarını savunurken, Barzani ve Talabani’nin fikirlerini Türkiye’de savunan 

yazarlar ve araştırmacılar bize şunu söylüyor: “Siz hangi haksızlıktan bahsediyorsunuz? Barzani ve 

Talabani Türkmenlere tüm haklarını verdi. Erbil’de iki tane Türkmen bakanınız var.” Bunlardan bir 

tanesi eski Türkmen Cephesi Başkanı Vedat Bey, ikincisi de Talabani’nin yanındaki Muzaffer 

Arslan. O zaman siz orada neyi savunuyorsunuz? Bu makamdan istifa etmeyi düşünüyor musunuz? 

Düşünmüyorsanız, Musul Vilayeti Konseyi’nde yer almanız da biraz tuhaf. Çünkü Barzani zaten bu 

oluşuma karşı. Teşekkür ederim.  

 

Riyaz Sarıkahya: 

Konuşmamda da değindiğim gibi, Irak Anayasası ne yazık ki pek okunmuyor, hakkında kulaktan 

dolma şeyler söyleniyor. Öncelikle, anayasada, “Irak; Arap, Kürt ve diğerlerinden oluşur” gibi bir 

madde yok. Sizin bahsettiğiniz madde sanıyorum üçüncü madde. Bakın orada ne diyor: “Irak çeşitli 

milliyet, din ve mezheplerden oluşan, İslam aleminin bir parçası olan bir ülkedir. Arap Ligi’nin 

etkin bir üyesi olup, kurucu anlaşmasına bağlıdır.” Burada hiç etnik gruplardan bahsedilmiyor. 
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Zannediyorum bu konuda anlaştık. Dil konusunda ise Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı 

bölgelerde Türkmence resmi dildir.  Irak’ın bütün bölgelerinde resmi dil olması gibi bir imkânımız 

yoktur. Bugün Kerkük İl Meclisi’nde Türkmence resmi dildir. Tabelalarda Arapça, Türkmence, 

Kürtçe ve Süryanice yazılıdır. Uygulama konusunda yine de bazı sorunlar vardır. Bazı yerlerde 

Barzani bizim bu hakkımızı gasp etmektedir. Ancak maalesef Türkmen halkı da bu konuda çok 

istekli değildir. Böyle bir anayasal hakkımız var, ama kimse bu konuda bir çaba içerisinde değildir. 

140. maddede hukuki açıdan bir sorun vardır. Siyasi alanda istismara açık bir maddedir. Biz oraya 

çekince koyduk, ancak bir kişinin çekince koyması bir şeyi engellemeye yetmiyor. Teşekkür 

ederim.  

 

Muzaffer Arslan: 

Sayın arkadaşlar. Bizler orada çalışıp elimizi taşın altına koyan insanlarız. Uzaktan gazel okumak 

çok kolaydır. Bugün hiçbirinizin Barzani ve Talabani’ye karşı çıkamadığınız konularda biz onların 

yüzüne karşı hararetle söylüyoruz. Bununla da iftihar ediyoruz. Oturup en hassas konuları orada 

konuşuyoruz. Bize teklif edilen makam hiç kimsenin lütfu değildir. Arkadaşımız Orhan’ın da 

şahadetiyle söylüyorum, bu biraz da bizim ve Amerika’nın baskısıyla olan bir şeydir. Bizim 

yıllardır Irak’ta muhalefette verdiğimiz mücadelenin karşılığı mademki cumhurbaşkanı yardımcılığı 

ya da başbakan yardımcılığı olmuyor, böyle bir makamda bir Türkmen’in bulunması lazım. Üstelik 

bu durum Türkiye’yi de memnun etmiştir. Ben bunu savunmak için değil, sizleri aydınlatmak için 

söylüyorum.  

 

Bulunduğumuz mevki çok önemli bir mevkidir. Biz de iftiharla bu mevkide mücadele vermek 

durumundayız. Bugün cumhurbaşkanı Talabani olabilir, yarın bir Yezidi, Asurî ya da Şii olabilir. 

Ama bunların yanında müsteşar olunmaz, yardımcı olunmaz gibi bir anlayış doğru değildir. 

Özellikle Türkiye’den bize bu konuda şikâyet geliyor. “Türkmenlere verilen hiçbir makamı kabul 

etmiyorsunuz” deniyor. Siyaset cesaret işidir. Vicdanen rahatsanız, milletiniz için çalışıyor ve 

uzaktan gazel okumayı tercih etmiyorsanız gidip Irak’ta hedef olursunuz ve bunun mücadelesini 

verirsiniz. Bakın Riyaz arkadaşımız anayasada birçok Türkmen maddesi olduğunu söylüyor. Benim 

buradaki sivil toplum kuruluşlarından ricam bu maddelerin içini doldurmalarıdır. Bu anayasanın 

içerisinde olumlu olanı da var, olumsuz olanı da var. Irak tarihinde içerisinde bu kadar çok 

Türkmen kelimesi geçen başka bir anayasa yoktur. Çok da iyi olduğunu söylemiyoruz. Yarın para 

basılacak, bir tarafında Arapça bir tarafında Kürtçe yazacak, tabelalarda yine öyle. Bizim bunlardan 

da şikâyetimiz var. Ama verilen hakları yerine getirmiyorsak bu biz Türkmenlerin kabahatidir. 

Haklarımızı elde etmek Irak’taki Türkmen siyasetçilerin işidir. Ama biraz da diasporadaki 

kardeşlerimizin işidir. Doktorumuz var, mühendisimiz var, avukatımız var, profesörümüz var. “Bize 
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projeler sunun, hatta gırtlağımıza yapışın” diye yalvarıyoruz sizlere. Ama sadece tenkit geliyor. 

Tenkitler de başımızın üstüne, inanın biz hepsini çok büyük hoşgörüyle karşılıyoruz. Siyasete giren 

insan her zaman eleştiriye açık olmalıdır. Bizi her zaman eleştirebilirsiniz. Bu eleştirileriniz bizim 

için faydalı olur. Ayrıca bu soruları sorduğunuz için de çok teşekkür ederim Savaş Bey.  

 

Avni Lütfioğlu:  

Sayın katılımcılar, süremizi fazlasıyla aştık. Burada oturumu kapatmak zorundayım. Epey uzun bir 

oturum oldu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Oturum: “Irak’ta Sosyolojik Yapının Geleceği” 
 

Gamze Güngörmüş Kona: 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu oturumda Irak’ın sosyolojik dokusunun geçmişte ne 

ifade ettiğini, bugün ne ifade ettiğini, Amerika’nın iki kez müdahale etmesinin ardından gelecekte 

ne ifade edeceğini konuşacağız. Aslında bu konuda oldukça şanslıyız. Çünkü Bay Haruni burada. 

Bir Kürt aşiret reisinden Irak’ın sosyolojik yapısıyla ilgili bilgiler almak, bu konuyu Kürt özelinde 

tartışmak da bizim için bir şans olacaktır. İkinci şansımız ise, Irak Kültür Ataşesi’nin bugün bizimle 

birlikte olmasıdır. Yani konuyu tümüyle bilen, bölgenin içinden iki kişiyle birlikte olmak 

ağırlayanlar olarak bizlerin şansıdır diye düşünüyorum.  
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Şimdi ben Irak’ın sosyolojik yapısının ne ifade ettiği konusunda birkaç cümle sarf etmek istiyorum. 

Öncelikle, Irak’ın sosyolojik yapısı Ortadoğu’nun genelinden fazlaca ayrılmaz. Irak nasıl bir sosyal, 

kültürel ve politik görünüm arz ediyorsa, Ortadoğu da benzer bir görünüm arz eder. Ortadoğu’nun 

tümü de benzer bir sosyolojik görünüm arz eder. Irak ve Ortadoğu’nun sosyolojik yapısından 

bahsederken, öncelikle oradaki Arap milliyetçiliğini ele almalıyız. Hangi Ortadoğu ülkesine 

giderseniz gidin, orada siyasi ve sosyal dokuyu belirleyici temel unsurun liderlerin otoriter ve 

totaliter özellikleridir. İkinci belirleyici olarak da milliyetçilik gözükmedir. Ortadoğu’da karşımıza 

iki farklı milliyetçilik çıkıyor: Bunlardan biri Arap milliyetçiliği, diğeri de Kürt milliyetçiliği. Biz 

Kürt milliyetçiliğini ancak Amerika’nın bölgeye girmesinin ardından fark ettik. Ama orada bariz bir 

Kürt milliyetçiliği vardı. Her ne kadar Arap milliyetçiliği güçlüyse de, Kürt milliyetçiliği de bir o 

kadar güçlü ve güçlenmeye de devam ediyor. O halde ikinci belirleyici özellik olarak milliyetçiliği 

söyleyebiliriz.  

 

Toplumsal örtüyü oluşturan bir üçüncü unsur ise geleneksel ilişki kalıplarıdır. Irak’ta da geleneksel 

ilişkilerde tüm Ortadoğu toplumlarında görülen unsurlar mevcuttur. Örneğin aileler arası ilişkiler, 

aşiretler arası ilişkiler, tanışıklık, iktidarların babadan oğula geçmesi gibi geleneksel ilişki 

modelleri. Bir sonraki belirleyici özellik ise din. Din unsuru tüm Ortadoğu’yu bir arada tutabilen bir 

özelliğe sahip. Irak’ta da toplumsal örgüyü bir arada tutan, sağlamlaştıran, siyasal sistem örgüsünü 

güçlendiren en önemli unsurlardan biridir din.  

 

Tüm bunların yanında çok önemli bir belirleyici etken daha ortaya çıkıyor. Aile ve aşiret ilişkilerine 

bağlı olarak, piramidin en üstünde aşiret temeline dayalı bir askeri elit karşımıza çıkıyor. Bütün 

Ortadoğu toplumlarında siyaseten ve toplumsal olarak yöneten ve yönlendiren bütün unsur bunun 

üzerine kurulu. Geleneksel aile tipolojisi, onun üstünde aşiretler ve en üstte de gücünü aşiretlerden 

alan askeri doku. Yani Ortadoğu’nun sosyal yapılanmasına kabaca baktığımızda karşımıza bu 

çıkıyor. Ama ben Türkiye perspektifinden bakıyorum, dolayısıyla bu bilgiler eksik olabilir. İşte 

bunu tamamlamak üzere iki uzmanımız burada bulunuyor. Bu konuda uzun uzadıya konuşabiliriz. 

Sorularınızı da bekliyoruz, başımızın üstünde yeri var. Bu artık son oturum. Mademki bu saate 

kadar burada kaldınız, oturumu da istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz.  

 

Bay Haruni, öncelikle sizinle başlayalım. Sizin bizlere Kürt özelinde söyleyeceğiniz önemli şeyler 

olabilir. Kürt aşiret yapısı acaba Irak’ın sosyal dokusunda nasıl bir yere sahip?  

 

Muhammed Haruni: 
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Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ben Haruni ailesine bağlıyım ve Haruni ailesi 

de Caf aşiretine bağlıdır. Caf aşireti Kuzey Irak’ta bilinen bir aşirettir. Aşiretlerin yapay biçimde 

oluşturulduğu söyleniyor. Aksine, tarih boyunca aşiretler bir aile dokusu olarak asil bir şekilde 

bulunuyordu. Temmuz 1958 devriminden sonra o zamanki lider Abdülkerim Kasım döneminde 

aşiret yapısının siyasi partilere doğru kaydırılması için bir çaba harcandı. Fakat hiçbir şekilde 

aşiretlerin sosyal dokusu ortadan kaldırılamadı ve bütün siyasi partiler aşiret dokusundan meydana 

geldi. Şimdi de bölgemizdeki tüm siyasi liderler bazı ailelere ve aşiretlere bağlı kimselerdir, bizim 

kardeşlerimizden akrabalarımızdan kimselerdir. Şimdiye dek aşirete danışma ve öğüt kaynağı 

olarak bakılmaktadır ve siyasi liderler güçlerini aşiretlerden almaktadır. Bizler aşiretlerin çocukları 

olarak sürekli sorunlarımızı kendi aramızda çözüyoruz, başka bir yere başvurmuyoruz. Zira bizim 

kendimize özgü bir sosyal dokumuz var ve bu doku içerisinde kendi sorunlarımızı çözüyoruz.  

 

Örneğin Caf aşiretinin tam 53 kolu vardır. Bizim belli merkezlerimiz, aşiret merkezlerimiz vardır. 

Süleymaniye’deki merkezimizde aşiret olarak toplanıyoruz ve burada aşiret meselelerini ele 

alıyoruz, kendi sorunlarımızı çözüyoruz. Aynı şekilde bir aşiret içerisinde meydana gelen sorunların 

çözümünde, halklarla ilgili ya da siyasi konulardaki sorunların da çözümünde aşiretler etkindir. Caf 

aşireti bölgedeki büyük aşiretlerden birisidir ve Caf aşireti olarak bizim kendimize özgü mali 

kaynaklarımız da vardır. Biz kendi kaynaklarımızla geçimimizi sağlamakta ve mali açıdan başka 

hiçbir tarafa başvurmamaktayız. Aynı zamanda kendimize özgü değerlerimiz vardır. Biz 

aşiretimizin çerçevesi içinde çalışmalarımızı sürdürürken anlaşmazlıkları çözüyoruz, güvenliğimizi 

sağlıyoruz ve diğer aşiretlerle de barışçıl bir ilişki içerisinde olmaya özen gösteriyoruz. Bundan 

dolayı da siyasi partiler bizi asimile edemediler, biz kendi geleneklerimizi aynen sürdürüyoruz. Bu 

aşiret yapısı sadece Kürtlere özgü değildir. Irak’ın genelinin aşiret toplumundan oluştuğunu 

söyleyebiliriz. Türkmenlerin de aşiretleri vardır, Arapların da aşiretleri vardır. Bildiğiniz gibi 

Amerikan Başkanı Bush Irak’a yaptığı ziyarette Ramadi bölgesindeki aşiret liderleriyle bir araya 

geldi. Sizlere kısaca aşiretlerin oynadığı rolden bahsettim, şimdilik bu kadarıyla yetineceğim. Beni 

dinlediğiniz için teşekkür ederim.  

 

Emmanuel Tomi: 

Teşekkür ederim. İyi akşamlar bayanlar baylar. Gerçekten benim bu çalıştaya konuşmacı olarak 

katılmam bir tesadüf oldu. Sizlere Irak’taki Asurîler ve Keldaniler ile ilgili bilgiler vereceğim. Ben 

tarihçi değilim, ancak kendi edindiğim bilgilerden, yaptığım okumalardan ve aynı halka mensup 

biri olarak sizlere Asurîlerin tarihiyle ilgili bilgi vereceğim. 
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Ben üniversiteyi Londra’da okudum. Uluslararası drama tarihi konusunda yüksek lisansım var. 

Aynı zamanda İngiliz ve Fransız tiyatrosuyla ilgili çalışmalar yaptım. 4 yıl İsviçre’de bulundum. Şu 

anda İstanbul’da, Irak Konsolosluğu’nda kültür ataşeliği yapıyorum.  

 

Tarihçilerin, arkeologların ve diğer bilginlerin açıklamalarına göre Asurîler Sümerlerin bugünkü 

temsilcileridir. Bunlar doğu kavimlerindendir. Tarihte Sümerler ve Asurîler tarafından büyük 

medeniyetler kurulmuştur. Aynı zamanda medeniyetin kaynağıdırlar. Bu da bilimsel olarak ortaya 

çıkmış bir gerçektir. Berlin’deki tarih müzesine gittiğinizde Asurîlerin, Sümerlerin tarihiyle ilgili 

çok önemli eserler görebilirsiniz. Yine Louvre Müzesi’ne giderseniz Asurîlerle ilgili geniş bir 

bölüm ayrıldığını görürsünüz.  

 

Asur tarihinin en başına gidecek olursak, eski çağlarda o bölgenin kavimleri Musul, Telafer ve 

Kerkük’teki mağaralarda yaşıyorlardı. İnsanlığın başlangıcının da burada doğduğu söyleniyor. Tabii 

tarihçilerin söylediğine göre insanlar topluluklar halinde yaşamıyorlardı. Zamanla Irak’ın 

kuzeyinden güneye doğru gitmeye başladılar. Ancak bazı kaynaklar da güneyden kuzeye doğru bir 

gidiş olduğunu söyler. Tabii 10.000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu konudaki bilgiler zamanla 

daha da aydınlanacaktır. Ama şunu söyleyebiliriz: İnsanlığın medeniyetinin doğuşu 

Mezopotamya’dan gerçekleşmiştir. Gılgamış, Yaradılış destanlarını herkes biliyor. Bizler 

Asurluyuz, Iraklıyız, ancak üzülerek söylüyorum ki hep tarihimizi ihmal ettik. Irak’taki 

ilkokullarda, ortaokullarda Mezopotamya tarihinden, Sümerlerden, Asurîlerden çok az bahsedilir. 

Maalesef, sanki tarih İslam fetihlerinden sonra başlıyormuş gibi 1400 yıl öncesinden 

başlanmaktadır. Sümerlerden sadece Irak’ta yaşamış bir kavim olarak bahsedilir ve geçilir. Tabii 

buna da saygı duyuyorum.  

 

Ben Londra’da tarih müfredatına baktığımda, örneğin drama tarihinin ilk olarak Grek dramasından 

başladığını gördüm. Yani Mezopotamya’daki medeniyetlerden sonra başladığı anlatılıyor. Ancak 

dramanın Sümerler ve Asurîlerce Mezopotamya’da başladığına, Yaradılış destanı gibi konularda 

dramalar yapıldığına dair önemli kaynaklar görüyoruz.  

 

Şimdi hızlı bir şekilde dramadan tarihe geçeyim. Asur ülkesi ilk olarak M.Ö. 3500’lü yıllarda ortaya 

çıkmıştır. O zaman bu bölgeye hükmeden Ninova, Babil gibi pek çok kent devletleri vardı. Zamanla 

daha güçlü krallar ortaya çıkınca, M.Ö. 1500’lü yıllarda kent devletleri birleştirilerek daha büyük 

devletler kuruldu. Asur hükümdarlarından bilinen 150 kral ve kraliçe vardır. Son Asurî devleti ise 

M.Ö. 593 yılında yıkıldı. Asur İmparatorluğu gerçekten büyük bir gelişme gösterdi. Ben sadece 

kendi kaynaklarıma değil, Türk kaynaklarına da baktım, Asur İmparatorluğu Türkiye’nin 
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kuzeydoğusundaki Karadeniz’den doğuda İran’a kadar uzandı, Şemira Mad gemileriyle ta 

Hindistan’a kadar gitti ama savaşı kaybetti, bu savaşta yaralandı. Burada Asurlular, Mezopotamya 

halkı ilk defa fil görmüşlerdi ve bu dev hayvanları görünce savaşı kaybettiler. Memphis’e, Eski 

Mısır’ın güneyine kadar gittiler ve şimdi de Memphis’te Asur eserlerini görüyorsunuz. Asurlular 

Kıbrıs’a da girdiler, bütün Arap körfez bölgesini, özellikle Bahreyn bölgesini aldılar. Bu da şunu 

göstermektedir: Asur İmparatorluğu M.Ö. 800’lü yıllara kadar güçlüydü. Asurbanipal Ninova’daki 

sarayında dünyanın en büyük kütüphanesine sahipti. Bunların çoğu tabii çamurdan yapılmış 

tabletlerdi. Bunlar 18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere’ye, Berlin’e, Fransa’ya kaçırıldı. Şimdi bu 

eserleri oralarda görebilirsiniz.  

 

Bu büyük imparatorluğun neden dağıldığı soruluyor. Tabii ki benim analizime bakıtığımızda ve 

tarihçilerle konuştuğumuzda çeşitli nedenlerin olduğunu görürüz. Ancak üç tanesi çok önemli. 

Birincisi, çok büyük bir alana yayılması. Üç bin yıl gerçekten çok büyük bir alana yayılması çöküşü 

hazırladı. İkincisi, siyasi çekişmeler. Sanki tarih kendini tekrar ediyor. Ninova ve Babil arasındaki 

siyasi çekişme çöküşte etkili oldu. İmparator Babil’de yaşıyordu. Pek çok zaman kral Ninova’daki 

merkeze karşı baş kaldırıyordu ve iktidar savaşı çok önemliydi. M.Ö. 612 yılına gelindiğinde 

Babillilerle Ninova’ya saldırı için bir anlaşma yapıldı. Üçüncü konu ise, yönetimde yolsuzluk vardı. 

Asurî krallığı kendisine baş kaldıracak bir gücün oluşacağını hiç tahmin etmiyordu. Sefahat 

başlamıştı. Araştırmacıların da söylediği gibi özellikle dini yönden çöküş vardı, Allah Yunus 

Peygamber’i gönderdi. Ninova halkına üç gün oruç tutmaları emredildi. Bunlar Tevrat’ta ve İncil’de 

vardır, Kuran’da olup olmadığını bilmiyorum. Bu üç sebep nedeniyle Asur İmparatorluğu yok oldu, 

Ninova yıkıldı, bahsettiğim kütüphane ve diğer ilim merkezleri yıkıldı. Yönetim de Babil’e geçti. 

Babil M.Ö. 593 yılına kadar hakimiyetini sürdürdü. Bu, benim şahsi kanaatime göre Abdülkerim 

Kasım dönemine, 1958’e kadarki son Irak devletiydi. M.Ö. 593’ten 1958 yılına kadar Irak’ta ulusal 

bir devlet kurulmadı. Tabi bu benim şahsi fikrimdir. Ben Asur’un varlığını bu şekilde özetlemiş 

oldum. Ayrıca dünkü ve bugünkü arkadaşlara teşekkür ediyorum. Asurlularla ilgili sorunları dile 

getirdiler. Sadece Irak değil tabii Ortadoğu’da, Türkiye’de de Asurlular vardır. Asurluların Orta 

Asya’dan, İran’ın kuzeyinden göç ettiğine dair iddialar vardır. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. 

Asurlular Irak’ın gerçek halkıdır, orada medeniyetler kurdular ve her zaman barıştan yana oldular. 

Bölgedeki diğer halklarla birlikte yaşadılar. Ben Avrupalı dostlarımla konuşurken Asurluların 

tekerleği keşfettiğini söylediğimde bunu hayretle karşılıyorlar. Yine Asurlular astrolojik alanda 

büyük gelişmeler sağladılar, bunların hepsi Mezopotamya bölgesinde gerçekleşti. Yani eğer telif 

hakkı filan isteyecek olsak şu anda petrolden çok daha öte bir zenginliğimiz olurdu.  
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Dini yönden Asurlular ilk olarak Hıristiyanlığı kabul ettiler. Daha önce puta tapıyorlardı. M.S. 60 

yılında ilk kez misyonerler Mezopotamya bölgesine geldi ve Hıristiyanlığı ilk kabul eden halk 

Asurlulardır ve bizdeki kilise en eski kilisedir. Aynı zamanda Asurlular Hindistan ve Çin’e giderek 

Hıristiyanlığı yaydılar. Şu anda Hindistan’da Asurca konuşan bazı topluluklar vardır. Eski doğu 

kilisesinin eğitimini de görüyorlar şu anda. Bazı arkadaşlar Ortodoks nedir, Katolik nedir, Keldani 

nedir diye soruyorlar. Kilisede bölünmeler oldu, Asuri kilisesi önce 1552’de Avrupa’dan özellikle 

Fransa’dan Roma Katoliklerinden misyonerler gelerek Katolik inancını yaymaya başladılar. 

Böylece aramızda nifak tohumları ekilmeye başlandı. Kimisi Roma’ya, kimisi Ortodoks kilisesine 

bağlı olarak yaşamaya başladılar. Kim eskidir kim yenidir diye bölünme ve ayrım başladı. Ben 

genel olarak bu konulara değindim, inşallah süreyi çok aşmamışımdır. Soru gelirse cevaplayacağım, 

teşekkürler.  

 

Gamze Güngörmüş Kona: 

Bay Elyas’a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben Asurluları sadece Türk Tarih 

Kurumu’nun Asurluları, Suriyelileri, Keldanileri anlattığı çok güzel kitaplardan biliyordum. Fakat o 

bilgilerin bana yetmediğini gördüm. O bölgeden ve kökenden olmanın ne kadar önemli olduğunu 

bir kez daha hatırlamış oldum. Güzel bir bilgilendirmeydi, ben size tekrar teşekkür etmek istiyorum 

Bay Elyas. Sadece sosyolojik olarak değil, dünden bu yana aklınızda kalan ve soramadığınız soru 

varsa bu dakikadan itibaren soruları alabiliriz. Sadece bu oturumu değil, dünkü oturumu da 

kapsayabilir sorulacak konular.  

 

Soru: 

Benim Muhammed Haruni Bey’e iki sorum olacak. Az önce sağ olsunlar Caf aşireti hakkında 

detaylı bilgiler verdiler. Hem de bu aşiretin 53 koldan oluştuğunu ve tarihi anlamda bu aşiretin 

köklü bir aşiret olduğunu söylediler. Benim sorum şu olacak: Böyle köklü bir aşiretin, 53 kola 

ayrılan bir aşiretin Irak Kürt nüfusu içindeki oranı nedir? İkincisi, bu kadar büyük bir aşiretin Kürt 

siyaseti içindeki yerini göremiyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Teşekkür ederim.  

Muhammed Haruni: 

Aşiretimiz coğrafi olarak geniş bir alana yayılmaktadır. Fakat belli bir istatistiki sayı verirsem 

abarttığımızı düşünebilirsiniz. Şunu söyleyebilirim ki Süleymaniye bölgesindeki insanların dörtte 

biri Caf aşiretine bağlıdır. Kerkük ve Süleymaniye şehirlerinden bahsediyorum, ancak ağırlıklı 

olarak Süleymaniye ve dolaylarındaki insanların dörtte biri benim aşiretime bağlıdır. Aynı zamanda 

Seyid Sadık’a kadar uzanan bölgeleri de kapsıyor. Esasında siyasi yaşamda da, belli siyasi 

partilerde de rolümüz var. Örneğin bir partinin genel sekreteri bizim aşiretimize bağlıdır. Aynı 

zamanda Kürdistan bölgesinin parlamentosunda da aşiretimize bağlı üyeler var. Partilerin şube 
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başkanlarının çoğu, peşmerge liderlerinin çoğu bizim aşiretimize bağlıdır. Yani bölgede siyasi bir 

varlığımız var.  

 

Gamze Güngörmüş Kona: 

Burada ben de bir soru sormak istiyorum. Acaba Kuzey Irak özelinde Barzani’nin politikalarını Caf 

aşireti ve 53 kol ne ölçüde destekliyor? Destekliyorsa neden destekliyor? Ya da desteklemiyorsa 

bunun nedenleri nelerdir? 

 

Muhammed Haruni: 

Bizim aşiretimize mensup olan kimselerin bir kısmı peşmerge güçlerinde bulunmaktadırlar, siyasi 

partilere üyedirler ve oradaki siyasi yaşama katkıda bulunmaktadırlar. Aşiret olarak da varlığımız 

devam etmektedir. Ve bu kimseler aşiretimizden tavsiyeler almaktadırlar, zira aşireti temel 

almaktadırlar.  

 

Soru: 

Merhabalar, benim ismim Nurettin, uluslararası ilişkiler öğrencisiyim. Sorum Sayın Haruni’ye. 

Saddam döneminde bu kadar güçlü bir aşiretin nasıl bir siyasi tutumu vardı? Kimden taraftaydı ve 

ne gibi uygulamaları bulunuyordu?  

 

Muhammed Haruni: 

Bizim Saddam dönemindeki siyasi tutumumuz diğer Kürt aşiretlerininkine benziyordu. Bir kısmı 

Saddam’ı destekliyordu, bir kısmı ona karşıydı, bir kısmı daha bağımsız düşünüyorlardı. Diğer bir 

kısmı da peşmerge güçlerinin yanında duruyorlardı. Ben Saddam rejimine muhaliftim, hakkımda 

idam kararı verilmişti ancak daha sonra genel af ile çıkarıldım.  

 

 

 

Soru: 

Teşekkürler. Sorum şu: Eğer Caf aşireti Saddam döneminde de şimdiki dönemde de, şimdiki 

politikaların bir parçası ya da uygulayıcısıysa, sizin aşiret reisi olarak Musul Vilayeti Konseyi’nde 

yer almanız bir çelişki teşkil etmiyor mu?  

 

Muhammed Haruni: 

Esasında aşiret mensuplarının tutumu bölgesel yönetimi destekleme, karşı koyma ya da ılımlı bir 

tavır takınma arasında değişmektedir. Aşiretimin fertleri istedikleri yönde siyasi seçimlerini 



 182 

yapabilirler. Biz hâlihazırda bölgemizdeki siyasi mozaikte yerimizi almaktayız, herkesin kendine 

özgü bir görüşü var. Fakat buna rağmen aşiret olarak hepimiz bir şemsiye altında bulunmaktayız.  

 

Avni Lütfioğlu: 

Benim sorum kardeşim İlyas’a yöneliktir. Sunmuş olduğunuz tarihi bilgiler çok güzeldi ve yeni, 

cesaretlendirici bilgiler verdiniz. Fakat hâlihazırdaki durumunuza ilişkin olarak edindiğim bilgilere 

göre, Asurîlerin, Keldo-Asurîlerin bir kısmı Kürdistan bölgesinde ve dışında da bulunmaktadır. Bu 

arada ben bu Keldo-Asurî tanımlamasını da yanlış buluyorum onu da eklemek isterim. Benim bu 

konuda bilgim var, fakat dinleyicilerin, özellikle Türklerin oradaki nüfus yapısına dair, hangi 

bölgelerde Asurîlerin bulunduğuna dair bilgileri yok. Aynı zamanda Asurîlerin siyasi tutumuna 

ilişkin bize bilgi verirseniz memnun oluruz.  

 

Emmanuel Tomi: 

Bu faydalı ve değerli sorunuz için teşekkür ederim. Öncelikle Keldo-Asurî adlandırması benim 

kanaatimce siyasi bir adlandırmadır. Tarihi veya milli bir adlandırma değildir. Bir zorunluluk olarak 

kullanılıyor. Ben de bu adlandırmaya karşıyım. Fakat üzülerek belirteyim ki bölünmüş olan 

halkımız arasındaki bazı çekişmeler bu adlandırmaya yol açtı. Despot yönetim sonrasında Asurî-

Keldani partiler arasında yapılan görüşmeler sonucunda bu iki ismi birleştirmeyi uygun gördüler. 

Bu aşamada hiç olmazsa Keldo-Asurî adlandırmasını kullanmayı kabul ettiler. Zira bilindiği üzere 

halkımızın birçok ferdi Keldani olarak adlandırılmayı tercih ediyor. Diğer bir kısmı ise Asurî olarak 

adlandırılmayı tercih ederken, bir kısmı Süryani, bir kısmı Arami olarak tanımlanmak istiyor. 

Bilindiği üzere Mesih, Aramca konuşuyordu, Mel Gibson’un filminde de bunu görebilirsiniz. 

Oradaki Amerikan aktörler bile Aramca konuştular. Bu sorun çok derindir. Süryanice esasında 

Asurcadan gelmektedir. Büyük İskender bilindiği üzere Babil’de 32 yaşındayken öldü. Aslında 

Yunanlılar hiç Asurîler kelimesini kullanmadılar, onun için bugün Avrupa’da Assyrian kelimesini 

kullanıyorlar. Zamanla lafzen kolaylık sağlanması için iki ‘s’ harfi kaldırılarak Süryani haline geldi. 

Bölgemizde ve Türkiye’nin güneyinde bulunan kardeşlerimize Süryani adı veriliyor. Bir kısmına 

ise Keldani deniyor. Burada şüphesiz ki kilisenin bölünmesi ve Avrupa kiliselerinin komploları 

sonucunda Keldani tanımı ortaya çıktı. Bizim tarihimizde bu kelime vardır, bunu inkâr edemem, 

fakat eski Babil’de astroloji ile ilgilenen kişilere bu ad veriliyordu. Sarayda kâhinlik hizmeti veren 

bu kimselere ‘Keldan’ adı veriliyordu. Babil yıkıldıktan sonra bu adlandırma sona erdi ve tarih 

kitaplarında kaldı. Ancak daha sonra 1500’lü yıllarda Katolik misyonerlik çalışmaları başlayınca bu 

terimi yeniden canlandırdılar ve Babil’in patriarkını Keldanilere lider yaptılar. Benim ailem 

kendisini Keldani saymaktadır, fakat işin aslına baktığınızda bizim milliyet anlayışımız 250 yıl 

öncesine aittir. Bu terimler Fransız Devrimi ile başladı. Ancak tarihe bakarsak 1000-1500 yıl önce 
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milliyetçilik terimleri yoktu, devletçikler vardı. Milliyet mefhumunun ömrü 250 yıllıktır. Bu 

adlandırmalar aslında bizim halkımız için büyük bir sorun yaratıyor. Halkımızın nüfusu sadece 

Irak’ta belki üç milyona varmaktadır. Fakat ne kadar eşitli isimlerimiz var görüyorsunuz. Ümit 

ederiz ki gün gelir diğer deneyimlerden yararlanırız. Değerli kardeşlerimiz Yahudilerin deneyimine 

baktığımız zaman, onların da böyle bir sorunu vardı. Bazıları kendilerine İbri diyordu, bazıları 

Yahudi bazıları İsrailli diyordu. Fakat sonuçta sorunlarını çözdüler. İnşallah biz de çözeriz.  

 

Yerleşik bölgelerimize gelince, Asurîler pek çok bölgede bulunmaktadır. Türkiye sınırından 

başlayarak Ninova ovalarına kadar uzanmaktadırlar. Örneğin, üzülerek belirteyim ki askeri 

operasyonların yapıldığı Türkiye-Irak sınırındaki bazı köyler de Asurî köyleridir. Asurî ve Keldani 

nüfusu tüm Kuzey Irak’ta, Erbil’de, Süleymaniye’de, Dohuk’ta, Zaho’da, Kerkük’te bulunmaktadır. 

Fakat ağırlıklı olarak Musul ve Musul’un kuzeyindeki Ninova ovalarındadır. Aşağı yukarı 

Kürdistan bölgesi sınırlarında bulunmaktadırlar.  

 

Anton Keller: 

Ben öncelikle dostum Haruni’ye değişik aşiretler arasındaki ilişkilerin arka planını aydınlattığı için 

teşekkür ediyorum. Burada işleyen bir aşiret yapısı vardı, bu yapı yeniden canlandırılabilir mi? 

Çünkü bu aşiret yapısı silindikten sonra oraya uymayan birtakım yapılar, çoğunlukla gerçek 

olmayan yapılar geldi. Bu yapıların üzerine birtakım siyasi yeni düşünceler getirildi. Bunların 

toplumsal gerçekliklerle bir ilgisi yok. Burada zaten işlemekte olan aşiretler arası ilişkiler ve aşiret 

yapıları üzerine dayanan reel bir yönetim kurgusu olması gerekir. Şimdi yerleştirilmeye çalışılan ve 

işe yaramadığı görülen yapının yerine böyle bir kurgu mümkün müdür?  

 

Muhammed Haruni: 

Aslında bizim aşiretimizin uzantılarının İran sınırından Irak’ın içlerine doğru göç tarihi ile ilgili 

bilgim yok. Çok uzun yıllar önce bu göç gerçekleştirildi. Aşiretimiz çok eski yıllardan beri bu 

bölgelerdedir. Aşiretler siyasi partiler gibi değildir, insanların var olduğu dönemden bu yana 

aşiretler bu bölgelerde olmuştur. Caf aşireti her zaman dostluk ve barış köprüleri kurarak diğer 

aşiretlerle barış içerisinde yaşamayı yeğliyordu. Kerim Caf diye bilinen çok meşhur bir liderimiz 

vardı. Bu zat bizim aşiretimizin önemli kişilerindendi ve bazı Türkmen aileleriyle de akrabalıklar 

oluştu. O dönemde çeşitli aşiretler dostça ve kardeşçe yaşadılar. Bizim aşiretimiz çok güçlü bir 

aşirettir, fakat… 

 

Gamze Güngörmüş Kona: 
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Affedersiniz, soru bu değildi. Ben soruyu hatırlatmaya çalışayım. Bay Keller, şu anki siyasi yapının 

sağlıklı bir görünüm arz etmediğini söylüyor. Sebebini ise Irak’a çok da uymayan bir yapının 

tepeden inme bir şekilde getirilmesi olarak gösterdi. Bunun, siyasi yapıya işlev kazandırılması için, 

pratik bir hal alabilmesi için ve toplumun daha fazla refaha ulaşabilmesi, daha iyi bir Irak’a 

ulaşabilmek için aşiretler eski gücüne kavuşturulabilir mi? Aşiretler eski güçlerine kavuşursa bu 

durum Irak toplumunun geleceği için ne tür bir etkiye sahip olur? Caf aşiretinin önemi değildi soru. 

 

Altay Ünaltay: 

Burada ben de bir katkıda bulunmak istiyorum. Sayın Keller bir çeşit aşiretler konfederasyonundan, 

yani aşiretler arası bir yapıdan, Irak’ın gerçek temel yapılarına dayanan bir siyasi yapılanmadan 

bahsetti. Tüm Irak’ı bir cemiyet gibi sayan, modern bir demokrasi inşa edilebileceği muhayyilesinin 

işlemeyeceğinden, çünkü bunun temelini teşkil eden bizim bildiğimiz manada modern bir toplumun 

bulunmadığından bahsetti. Buna karşılık mevcut bulunan aşiret yapılanması üzerinden bir aşiretler 

konfederasyonu gibi bir siyasi yapı önermeliyiz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu manada 

aşiretlerin eski fonksiyonları, toplum içindeki işlevler diriltilebilir mi? 

 

Muhammed Haruni:  

Bizim bölgemizdeki aşiret yapısı şimdiye kadar devam etmektedir. Fakat Kürt bölgesindeki 

aşiretlerin yapısında belli bir zayıflık var. Bu da bölgemizdeki siyasi yapının bir sonucudur, 

bildiğiniz gibi büyük partiler bölgemizdeki her şeyi kontrol altına almışlardır. Bazı aşiretlerin 

haklarını ellerinden almışlar hatta bazı aşiret mensuplarına maaş vererek onları kazanmaya 

çalışıyorlar. Fakat sosyal sınırlar içerisinde aşiretlerimiz halen güçlerini koruyorlar. Ekonomik, 

sosyal ve manevi düzeylerde etkinliğimiz vardır. Tüm işlerimizi, sorun ve anlaşmazlıklarımızı 

çözüyoruz. Diğer partilerle ilişkilerimizi koruyoruz. Özel mülkiyetle ilgili diğer aşiret ve köylerle 

düzenli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, fakat bu eski gücümüzü koruduğumuz anlamına 

gelmiyor.  

 

 

Soru: 

Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Benim sorum Emmanuel Bey’e olacak. Bize verdiği tarihi 

bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bize lise kitaplarında çok üstünkörü bir Asurî tarihi 

anlatıldı, biz burada çok renkli bir tarih bilgisi aldık. Benim sorum şu: Asurîler olarak, herhangi bir 

tarih evresinde göçe zorlandınız mı? Veya herhangi bir kötü muameleye maruz kaldınız mı? Böyle 

bir göç olduysa sizin halkınız için geldikleri topraklara geri dönmek gibi bir şey söz konusu mu? 

Teşekkür ederim. 
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Emmanuel Tomi: 

Ben bu soruya özet olarak cevap vermek istiyorum. Benim görevimden dolayı bilindiği üzere siyasi 

konulara pek giremiyorum. Sadece sosyal ve insani yönlere değineceğim. Bilindiği gibi Asurî halkı 

zulme, baskılara maruz kaldı. İmparatorluk yıkıldıktan sonra, göçe zorlandılar, baskılara maruz 

kaldılar, bunlar günümüze kadar da devam etmektedir. Sayılarına baktığınız zaman da Asurî 

halkının sayısı tarih boyunca çok büyük bir azalma gösterdi ve bugünkü toplam sayıları 3 milyon 

civarındadır. Halbuki yapılan incelemelerden öyle anlaşılıyor ki Arap-İslam fütuhatı sırasında 

Mezopotamya topraklarındaki Asuri sayısı 9 milyon kadardı. Şimdi bu rakam 3 milyonu 

aşmamaktadır ve halkımızın yaşadığı katliamlara dair pek çok tarihi belge bulunmaktadır. Bir 

anekdot olarak şunu anlatmak istiyorum: Bilindiği gibi Mesih’ten önce Asurlular çok güçlü 

savaşçılardı. Aşurbanipal’in de söylediği gibi, Asurlular her zaman bilimi ve savaşı bir araya 

getiriyorlardı. Fakat son devletleri yıkıldıktan sonra ve Asurîler Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra 

bu dine son derece bağlandılar ve şiddeti terk ettiler, her şeyi Allah’a bıraktılar. Bugüne kadar da 

barışçıl olarak devam ettiler. Küçük bir halk olarak da sürekli baskılara maruz kaldılar. Bugün de 

Irak’ta kiliseler yakılıyor, müsait olan tapınaklar yakılıyor. Benim ailem Bağdat’ın Dora bölgesinde 

bulunuyordu, orada çoğunluk Asurîlerden oluşuyordu, fakat şu an sadece birkaç ev kaldı. Kürdistan 

bölgesinde de göç etmeye zorlanıyorlar. Dün konuşmacılar 1932 Anlaşması’ndan bahsettiler, küçük 

halklara verilen haklardan bahsettiler. Ama 1939’da Irak’taki Hıristiyan Asurîler toplu katliama 

maruz kaldılar ve binlercesi öldürüldü. Bunlar tarihte belgelenmiştir, tüm kaynaklarda vardır. 

Dohuk iline yakın bir bölge olan Sümmül bölgesinde büyük bir katliam yapılmıştır. Buradaki Asurî 

halk göçe zorlanmıştır. Yine Suriye bölgesinde, o zamanki Baasçılar bir köyü tamamen yaktılar, 

buna benzer pek çok katliam yaşanmıştır. 1914–1915 yıllarında da birçok katliam yapıldı, sürekli 

olarak göç etmek zorunda kaldılar. Asurîler Hıristiyan oldukları için zaten göçe razıydı deniliyor, 

bu asla doğru değil. Asurîler şiddete de başvurmadılar. Amerika’ya, İngiltere’ye ve diğer bazı 

ülkelere mecburen göç eden birçok aile olmuştur. Şu anda gurbette pek çok Asurlu vardır, bunu dile 

getirmek istiyorum.  

 

 

Şeyh Salar el-Hafid: 

Teşekkür ederim. Ben bir düzeltme için önceki oturumla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Müşir ve 

Sıddık Bey’e Murat Sofuoğlu bir soru sormuş. Talabani ve Barzani’nin Musul Vilayeti Konseyi’ni 

destekleyip desteklemediklerini sormuş. Anton Keller özellikle benim Talabani ve Barzani ile 

görüşmemi istedi, bana bu görevi verdi. Bir hafta sonra Talabani ile görüştüm. Ben o sırada 

Süleymaniye’de Kürdistan Cephesi’nin temsilcisiydim. Talabani bu konseyi destekledi, “Bu plana 
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on parmağımla da imza atabilirim” dedi. Daha sonra Selahaddin’de Barzani ile görüştüm. O da 

destekliyordu. 22 Mayıs’ta Ankara’ya döndüm. Sayın Keller, Barzani ve Talabani’nin Ankara’ya 

geleceğini söyledi. 11 Haziran’da Talabani’yle Ankara’da görüştük. Talabani Keller’dan planın 

detayını istedi. Sayın Keller kendisine planla ilgili detayları verdi. Daha sonra Barzani, Keller’ın 

Kürdistan parlamentosu başkanı ve üyeleriyle görüşmesi için bir toplantı hazırladı. 2005’e kadar 

Sayın Keller Kürdistan bölgesine ziyaretlerde bulundu. Ben de Neçirvan Barzani ile görüştüm. 

Kendisinden Musul Vilayeti Konseyi’nin Erbil’de geniş bir toplantı yapması talebinde bulundum. 

Neçirvan Barzani buna sıcak baktı. Kürdistan Yurtseverler Birliği de buna onay verdi. Ben bu 

konuyu açıklamak istedim, çok teşekkür ederim.  

 

Müşir Ahmet: 

Musul Vilayeti’ne bütün aşiretler destek verirse Irak’taki siyasi haritanın değişmesinde etkin bir rol 

oynayabilir, değil mi?  

 

Muhammed Haruni: 

Biz Musul Vilayeti Konseyi’ni 1992 yılında oluşturduk. O kutlu toplantılarda bizim 

amaçlarımızdan biri de Musul Vilayeti Konseyi’nin faaliyetlerini desteklemek ve etkinlik 

kazandırmaktı. Eğer gerekli mekanizma oluşturulsaydı ve o mekanizma doğrultusunda konsey 

etkinleştirilseydi, o zaman aşiret mensupları da aşiretler etrafında toplanacak ve aşiretler böylece 

konsey çerçevesinde üzerlerine düşen görevleri yerine getirirlerdi. Musul Vilayeti Konseyi sadece 

Kürtleri değil, Türkmenleri, Asurîleri, diğer azınlıkları, mezhep mensuplarını da kapsıyor. Bu 

unsurlar haklarının gözetildiğini görürlerse bu projeye katkıda bulunurlar ve siyasi yapıya etkin bir 

biçimde katılırlar. Ben kendi aşiretimin mensuplarına “Musul Vilayeti Konseyi’ne bağlılığımızı ilan 

ediyoruz ve çalışmalara başlıyoruz” desem bile, mesela bir siyasi, mali destek olmazsa nasıl beni 

destekleyebilirler? Herhangi bir destek elde etmezsek biz de bu sözlerimizi yerine getiremeyiz. 

Belki de o zaman bizi, “Siz Türk ve Avrupa hükümetlerinden destek görüyorsunuz, aşiret reisleri 

olarak kendi çıkarlarınızı düşünüyorsunuz, bize yardımda bulunmuyorsunuz” diye suçlayacaklar. 

Bundan dolayı ben değerli kardeşlerimden şöyle bir istekte bulunuyorum: Hepimiz birlikte Musul 

Vilayeti Konseyi’nin çalışmalarını destekleyelim, özellikle Anton Keller’ın şahsında konseyin 

amaçlarına ulaşana kadar bu çalışmaları sürdürelim. Bu şekilde Musul Vilayeti Konseyi’ni yeniden 

canlandıralım. Aslında çalışmalarımızı etkinleştirme zamanı geldi, hatta geçti. Zamanımız daraldı, 

çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Aslında savaşla değil; bilimle, yönetimle ve insanlara 

müreffeh bir yaşam temin etmekle çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Teşekkür ederim, inşallah 

işbirliğimiz sürecektir. Satın Keller’a, Sayın Murat Sofuoğlu’na teşekkürlerimi sunarken, burada 
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hazır bulunan tüm katılımcılara da sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Burada iki gün içerisinde 

yaptığımız görüşmelerden de memnun kaldığımızı belirtmek isterim. Teşekkür ederim.  

 

Gamze Güngörmüş Kona: 

Ben oturumun kapanış konuşmasını yapmıyorum, çünkü Bay Haruni herkese teşekkür ederek bu 

konuşmayı yapmış oldu. Bu çalıştay iki gün sürdü. Burada emeği geçen, bizim uluslararası 

ilişkilerde, ‘başlıca aktör’ dediğimiz Tarık Çelenk Bey bir kapanış konuşması yapacak. Ben sadece 

kendi oturumum için hepinize teşekkür ediyorum. Bu saate kadar kaldınız ve sorularınızla konuyu 

daha da aydınlattınız. Katılımcılara ayrıca hem tarihi bilgiler için hem de bölgeden bilgiler için 

teşekkür ediyorum. Her iki tarafa da teşekkür borçlu olduğumuzu söylemek isterim. Tarık Bey, siz 

galiba bir konuşma yapacaksınız, bizim görevimiz burada bitti. 

 

A. Tarık Çelenk: 

Ben bu saatte bu sabrı gösterdiği için özellikle Gamze Hanım’a teşekkür ediyorum. Ama inanın 

farklı yapıdan insanlar gelse bile burada bir ideal birliği var. Bizim de amacımız zaten bu kadar 

insanı aynı amaç doğrultusunda bir araya getirmekti. En azından bu topluluğu görüyorum ve 

vicdanen mutlu oluyorum. Öncelikle kusurumuza bakmayın, bu çalıştayın bazı mesajlarını 

iletebilmek için birkaç defa canlı yayına çıkmak durumunda kaldık. Bu nedenle bazı kesintiler oldu, 

onun için sizlerden özür diliyorum.  

 

Müsaadenizle ben konuyla ilgili olarak biraz kendimden bahsedeyim. Benim iki dedem de Osmanlı 

ordusunda subaydı. İkisinden de kalan istiklal madalyaları var. Baba tarafından gelen bende, anne 

tarafından gelen madalya da dayımda duruyor şu an. Anne tarafından gelen dedem Harbiye 

mezunu, Mustafa Kemal Paşa’nın sınıf arkadaşı, ayrıca Süleymaniyeli. Hatta Şeyh Salar’la uzaktan 

akraba oluyoruz. Kendisi (dedem) Harbiye’de eğitim görmüş, Sarıkamış’ta, Kurtuluş Savaşı’nda 

savaşmış, Erzurum’da Kazım Karabekir Paşa’nın ordusuna girdiği zaman da evlenmiş. Memleketi 

Süleymaniye’ye birkaç kez gidip gelmiş, arazi problemlerimiz de hala devam ediyor. Yani böyle bir 

bağımız var. Baba tarafım da Horasan Türkmenlerinden. O dedem de maalesef Şeyh Sait İsyanı’nda 

bir gözünü kaybetmiş. Sonuç olarak biz kendi ailemiz özelinde Osmanlı İmparatorluğu’nun 

hafızasını taşıyoruz. Aslında Türkiye Cumhuriyeti de Osmanlı İmparatorluğu’nun külleri üzerinde 

kuruldu ve aynı anda Osmanlı’nın acı ve tatlı tecrübelerini de yaşıyor. Bu tecrübeler çok önemli, 

çünkü bu tecrübeler aynı zamanda istikrarı ve öngörüyü de beraberinde getiriyor.  

 

Musul’da, Irak’ta yaşanan sorunlar sadece Türkiye’yi değil, dünyayı da tehdit eder hale geliyor. Biz 

bir sivil toplum kuruluşu olarak, Musul gibi hem hukuki hem sosyolojik bağlarımız olan bir yapıya 
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kayıtsız kalamazdık. Bugün geldiğimiz noktada, 21. yüzyılda yaşanan süreçlerde sivil toplum 

kuruluşlarının en az tüccarlar kadar, hatta daha da fazla belirleyici rolü var. Bizim her şeyi 

devletlerimizden beklemememiz gerekir. Sivil toplum kuruluşları olarak bizler çok şeyler 

yapabiliriz. Devletlerimizi de kamuoyu baskısı sonucunda bu süreçlere dâhil edebiliriz. Zaten 

bunun sonuçlarını da gözlemliyoruz. Tabii şunu da ifade etmek isterim ki, Irak’ın istikrarının 

bozulması, Türkiye’nin asla istemeyeceği bir şeydir. Musul Vilayeti’yle ilgili demokratik bir 

projenin hayata geçirilmesinin bir denge unsuru olacağını düşünüyoruz. Bildiğiniz üzere etnik 

kökene ya da mezhebe dayalı parti kurmak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre yasaktır. Fakat 

Irak’ta demokratik bir anayasa olduğu iddia edilmesine rağmen partiler bu temellerle kuruluyor. Bu 

anlamsız bir yapıdır. Musul Vilayeti Projesi ise en azından demokratik bir proje. Ve bu proje aslına 

bakarsanız bir denge, istikrar unsuru olacaktır. Burada isimler zikredilmesin, yanlış algılanmasın. 

Yani şu an var olan herhangi bir yapıya, mesela Barzani ya da başka şahıslar gibi kimseye bir 

düşmanlık yok. Aksine, hak ve hukuk doğrultusunda, herkesi demokratik mekanizmalara katılmaya 

ikna etmek gerekir. Burada kimsenin düşmanlığı yapılmıyor. Biz bir think-tank kuruluşu olarak, 

sevgili Kürt aşireti reisleri ve Türkmen dostlarımızla bunu yapabildik. Arzu ediyoruz ki bunu ileride 

daha farklı bir yapıda gerçekleştirelim. Özellikle Kürt aşiretlerinin ve Türkmenlerin bu süreçlere 

katılma konusunda ikna edebileceği insanlar olabilir. Yani çoğulcu mekanizmaların ve bölgesel 

yapıların güvenini sağlayan bir sivil toplum projesi olarak devam edilebilir. Bizim görevimiz bir 

beyin fırtınası başlatmak. Sonuç olarak buradaki süreçlerin burada yaşayan insanlar tarafından 

belirlenmesi lazım. Burada yaşamayan insanların belirleyeceği süreçler her zaman kan ve gözyaşı 

getirecektir.  

 

Ben hepinize teşekkür ediyorum. Cumartesi günü yine bir yemeğimiz olarak, pazartesi günü de 

arkadaşlarımızla bir değerlendirmemiz olacak. Bu arada ben sizlerden biraz daha sabır istirham 

ediyorum. Murat Sofuoğlu Bey’in bu çalıştayın hazırlanmasında çok büyük emeği geçti. Onun kısa 

bir değerlendirme yapmasını arzu ederim. Müsaadenizle Murat Bey’i davet ediyorum.  

 

 

 

Murat Sofuoğlu: 

Herkese tekrar merhaba. Şimdi ben kendim değerlendirme yapmak yerine sizlerin 

değerlendirmelerini almak istiyorum. Katılımcı olarak ya da konuşmacı olarak burada bulunan 

herkese teşekkürlerimi sunuyorum. En son oturumumuzu yöneten Gamze Hanım başta olmak üzere, 

Muhammed Haruni Bey, kendisinin mütercimi Abdurrahman Bey, keza Irak Konsolosluğu’ndan 

Emmanuel İlyas Bey’e çok teşekkür ediyorum. Ben burada sizlerin görüşlerini rica edeceğim. 



 189 

Sizlerin çalıştayla ilgili ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Hatalarımız nelerdi, doğrularımız 

nelerdi, neleri tartışabilirdik, neler yapmamız gerekirdi? Tabii Emmanuel Bey’in de söylediği gibi 

Asurilerin, Yezidilerin, Nasturilerin, Arapların ve başka unsurların burada olamaması bizim kendi 

imkanlarımızla alakalıydı. Biz çağrıları da yaptık ama bazı muhataplarımızın Irak’ta yaşadığı 

birtakım sorunlar da burada bulunamamalarında etkili oldu. Fakat biz Mayıs ayında 

düzenleyeceğimiz uluslararası sempozyumda tüm unsurları bir araya getirmek istiyoruz. Sizler 

şimdiden davetlisiniz.  

 

Şimdi sizlerin değerlendirmelerine geçmeden önce, çalıştayın hazırlanmasında üstün çabalar sarf 

eden tüm arkadaşlarıma isim isim teşekkür edeceğim. Arkadaşlarım listeyi aceleyle yazdıkları için 

soyadı sırasına göre gidemiyorum, dolayısıyla adaletsizlik olursa herkesten özür diliyorum: 

Muhiddin Keskin, Kemal Bilal Aydın, Muttalip Tütüncü, Gökhan Övenç, Murat Yiğit ve kardeşi, 

Zeynel Kılınç, Abdürrezzak Yamaçlı, Selçuk Gençaslan, Enes Yalçın, Cem Yenice, Ahmet Cem 

Özen, Mustafa Çınar. Listede göremediğim iki isim var, onlar biraz da yönetici konumunda 

oldukları için yazılmamış, Yusuf Ergen ve Hakan Çopur. Bütün bu arkadaşlarımıza çok teşekkür 

ediyorum, üstün bir çaba sarf ettiler.  

 

Bunun dışında, konuşmacılarımıza da isim isim teşekkür etmek istiyorum. Akademisyen olarak 

katılanlardan Ali Aslan Bey’e, Arzu Terzi Hanım’a, Mahir Nakip Bey’e, Gamze Güngörmüş Kona 

Hanımefendi’ye çok teşekkür ediyoruz. Yine burada ben hiçbir öncelik gözetmeden yazdığım 

listeden okuyacağım, Türkmenler olarak çalıştaya katılan Riyaz Sarıkahya Bey’e, Dr. Muzaffer 

Aslan Bey’e, Avni Lütfioğlu Bey’e, Amerika’dan gelen Orhan Ketene Bey’e, Aras Neftçi Bey’e ve 

Savaş Avcı Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu organizasyonun gerçekleşmesinde hepsi çok 

büyük rol oynadı. Musul Vilayeti Konseyi üyelerinden, Şeyh Salar Hafid Bey’e, Müşir Ahmed 

Bey’e, Muhammed Haruni Bey’e, Musul Vilayeti Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Sıdık 

Bey’e, İstanbul şiiri için çok teşekkür ediyorum. Burada herhalde Mister Anton Keller’ı 

zikretmezsek Allah bizi çarpar. Kendisi Musul Vilayeti Konseyi’nin danışmanı, temsilcisi. Ona da 

çok teşekkür ediyoruz, kendisinden çok şey öğrendik, umut ediyorum ki öğrenmeye de devam 

edeceğiz.  

Mütercimlerimiz iki gündür üstün bir başarı gösterdiler, yoruldular. Şu anda da hala çeviriye devam 

eden Cengiz Ketene Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Kendisi de Kerküklü sanıyorum. Hemen yanında 

bulunan Turgut Avcı Bey’e de çok teşekkür ediyoruz. Yine Turgut Bey de Kerküklü bir Türkmen. 

Onların akrabaları, Orhan Ketene ve Savaş Avcı da burada. Keza Nur Hanım, o da İngilizceden 

Türkçeye çevirilerde gerçekten çok büyük emek sarf etti. Ayrıca teknisyen arkadaşlarımız Mustafa 

Bayır Bey’e ve Nişan Uluğhak’a çok teşekkür ediyoruz. Onlar da sabahtan akşama kadar ayakta 
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çekim yaptılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Tüm bunlardan sonra siz katılımcılara teşekkür 

etmek istiyorum. Sorularınızla, ilginizle çalıştaya renk kattınız.  

 

Şimdi sizlerin değerlendirmelerine geçmek istiyorum. Öncelikle SETA Vakfı’ndan bu 

organizasyonun gerçekleşmesinde çok büyük katkısı bulunan Taha Özhan’a söz vermek istiyorum. 

Aynı zamanda kendisi Kürt meselesiyle ilgili ciddi bir rapor yayımlanmasında da çok büyük rol 

oynadı. Kendisinden bir konuşma bekliyorum. 

 

Taha Özhan: 

Teşekkürler Murat. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Toplantının ana maddelerinden olan Musul 

Vilayeti Konseyi pek çok kişi tarafından merak edilen bir konu oldu. Dün üç oturum yapılmasına 

rağmen bunun hala tam olarak anlaşılmadığı ortaya çıktı. Umarım bugünkü tartışmalardan sonra bu 

konu biraz daha netleşmiştir.  

 

Ben yeni bir tartışmayı başlatmak için söylemiyorum, ama gerçekçi davranmak ve meseleye biraz 

daha farklı bakmak adına çok kısa bir şeyler söyleyip bitireceğim. Birincisi, hukuki tartışmalar 

genelde bitmeyen tartışmalardır. Egemen istisnayı tayin edendir. Bu gerçeği akıldan çıkarmadan, 

Irak gibi her şeyin alt üst olduğu, işgal sonrası her konuda etnik ve dini kimliğin kullanıldığı bir 

coğrafyada önemli bir dönemden geçiyoruz. 2003 öncesinde Şii Türkmen, Sünni Türkmen, Şii 

Arap, Sünni Arap, Şii Kürt, Sünni Kürt gibi unsurları dile getirmezken artık bütün dile etnikçi, 

mezhepçi sözcüklerin hakim olduğu bir durumla karşı karşıyayız.  

 

Buradan çıkış kolay olmayacak, öncelikle bunu söyleyeyim. Çeşitli modeller geliştirmek de çözüme 

çok yardımcı olmayacak. Dolayısıyla Irak’ı çok zorlu bir süreç bekliyor. Umarım Irak buradan 

kardeşçe bir yolla çıkar. Ama birkaç şeyden dolayı bu çok mümkün görünmüyor. Birincisi, hukuki 

tartışmalar biteceğe benzemiyor. Bunun en güzel örneği Balkanlar. Hukuki tartışmalar arttıkça, 

Irak’ın da en azından sosyolojik olarak Balkanlaşması hızlanacak. İkincisi, bölgesel güçlerin burayı 

bir satranç tahtası olarak kullanmasından dolayı fiili durumlara kadar gidebileceğini düşünüyorum. 

Bu anlamda Irak’taki hâkim gücün Amerika olduğunu da düşünmüyorum. Irak’taki hâkim gücün 

İran olduğunu düşünüyorum. İran’la bölgedeki diğer hâkim güç olan Türkiye’nin belli konularda 

uzlaşması sağlanmadan Irak’ta ciddi adımların atılabileceğine inanmıyorum. Dolayısıyla, Musul 

Vilayeti Konseyi gibi, aslında özünde hukuki bir tartışma olan ve en azından bu aşamada sahaya 

çok da nüfuz edemeyecek olan bir konunun güzel bir zihin egzersizi olduğunu düşünüyorum. Ama 

bunun sahanın güçlü aktörlerini yanına çekmeden bir yere gidebileceğine de inanmıyorum. Bundan 

kastettiğim şey şu: Musul Vilayeti Konseyi ya da başka bir şey konu edildiğinde, bu tartışmalara 
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İran, Kuzey Irak’taki bölgesel yönetim ve Türkiye müdahil olmadığı sürece bu tartışmalarda bir 

yere gitmenin imkânı yok. Eğer önümüzdeki toplantılarda böyle bir katılım sağlanabilirse, bizim de 

mesafe alma şansımız artacaktır. Bunun dışında işin bir de ekonomi boyutu var. Irak’ta ekonomik 

anlamda taşlar yerine oturmadan yine adım atabileceğimizi sanmıyorum. Dolayısıyla ben çok ümitli 

değilim. Önümüzdeki birkaç sene içinde en azından tamir sürecinin ilk adımları atılabilirse bu tür 

hukuki tartışmalar kendisine bir zemin bulabilir. Zemin bulabileceği de mesafe alabileceği anlamına 

gelmiyor, dediğim gibi Balkanlar bunun en güzel örneğidir. Ben 10 gün kadar önce Bosna’daydım. 

Bosna’da da benzer yapıları gördüm. Çok büyük kan döküldükten sonra kurulmuş olan de facto 

düzeni gördüm. Oradaki tartışmalarla Irak’taki tartışmalar birbirine biraz benzer. İnşallah Irak, 

Balkanlar olmaz. Çünkü son 30 yılında Irak, Balkanları defaatle yaşadı. İnşallah bir daha yaşamaz 

diyorum ve sözlerimi burada bitiriyorum, teşekkürler. 

 

Murat Sofuoğlu: 

Biz teşekkür ediyoruz. Ben az önce bazı isimleri zikretmeyi unuttum. Cemiyet-i Akvam’da 

araştırmalarını sürdüren Mehmet Güzel Bey’e çok teşekkür ediyorum. İki oturumumuzda da 

konunun hukuki ve siyasi yönleriyle bize katkılarda bulundu. Keza Murat Güztoklusu Bey, “El 

Cezire ve Özdemir Harekatı” isimli kitabın yazarı, kendisine çok teşekkür ediyorum. Kuzey Irak’ı 

çok yakından tanıyan, bölgede uzun zaman kalmış, çok değerli bir büyüğümüz olan Mete Yarar 

Bey’e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca biz bu çalıştayın hazırlanmasında Ekotek Vakfı’ndan çok 

ciddi destek aldık, onlara da çok teşekkür ediyorum. Direktör Hüseyin Esen Bey ve Lütfü Ertekin 

Bey’e çok teşekkür ediyorum. Genel Koordinatörümüz Tarık Bey, Gamze Hanım’ın da ifade ettiği 

gibi bu organizasyonun gerçekleşmesinde hepimize büyüklük yaptı, organizasyonu sağladı. 

Kendisinin yardımlarıyla, liderliğiyle bu noktaya geldik, kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. 

Bu arada TİKA’ya da sponsorluğu için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerlendirmelere devam 

edelim. 

 

Yusuf Ergen: 

Benimkisi duyuru babında bir değerlendirme olacak. Bölgeden bu kadar sağduyulu insan bir araya 

gelmişken, bu sinerjinin kaybolmaması adına, bundan sonra da irtibatımızın devam edebilmesi için 

bir ağ oluşturabiliriz. Tabii biz Ekopolitik olarak sadece Musul’la ilgilenmiyoruz, dünya siyasetiyle, 

dünya ekonomisiyle ilgili pek çok çalışmamız oluyor. Dolayısıyla bir parçamızı bu sinerjinin devam 

etmesi için kullanabileceğimiz, bu kadar sağduyulu insanı bir araya getirebileceğimiz, örneğin bir 

internet grubu kurabiliriz. Sorunların çözümü için fikir alışverişi yapabileceğimiz, birbirimizle olan 

irtibatımızı sürdürebileceğimiz bir ortamda buluşabiliriz. Bizimle irtibata geçip fikirlerinizi 

paylaşabilirsiniz. Biz bunları hinterlandımızdaki kişilere duyurabiliriz. Aklınıza gelen projelerde 



 192 

birlikte hareket edebiliriz. Bunları gerçekleştirebileceğimiz bir ortamın olması faydalı olacaktır diye 

düşünüyorum. 

 

Şeyh Salar el-Hafid: 

Dün ve bugün değerli kardeşlerimiz Irak’ın toprak bütünlüğüne değindiler. Biz de Irak’ın toprak 

bütünlüğünü destekliyoruz. 1925 yılından 16 Ekim 1926’ya kadar Musul ili Irak Krallığı’na 

bağlanmadı. Bağlandığı zaman Milletler Cemiyeti tüm azınlıkların Irak Anayasası ile korunması 

şartını temel bir koşul olarak getirmişti. Fakat Irak’taki siyasi rejimler azınlık haklarını çiğnedi. 

1933 yılında Asurîlere karşı bir katliam yapıldı. 1948’de Yahudiler Irak’tan sürüldü. 1974’te 

Yezidiler bir katliama maruz kaldı. 1986 yılında da Kürtlere karşı el-Enfal operasyonunu 

uyguladılar. Bunun gibi pek çok operasyon yapılmıştır ve belgeleriyle sabittir. Bundan dolayı 

Musul Vilayeti’nin Irak’tan ayrılma imkânı vardır. Zira Irak devleti azınlık haklarını gözetmedi. 

Böylece Musul Vilayeti’nin Irak’tan ayrılıp Birleşmiş Milletler vesayeti altına girme imkânı 

doğmuştur. Teşekkür ederim.  

 

Murat Sofuoğlu: 

Teşekkürler. Çalıştayla ilgili görüşlerinizi, değerlendirmelerinizi almaya devam edebiliriz. Ama 

öyle görünüyor ki söz isteyen yok. O halde çalıştayı kapatacağım. Umut ediyoruz ki önümüzdeki 

sempozyumda yeniden bir araya geleceğiz. Herkese çok teşekkürler. 

 

 

 

 

*** 
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Bölgenin Barışa İhtiyacı Var         

Irak Çalıştayı’nın açılış konuşmasını yapan ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi 
Koordinatörü A. Tarık Çelenk; “Bölgede barışa duyulan ihtiyaç son derece açıktır. Bir asır önce 
barış içinde yaşayan insanlar ve toplumlar, bir asır sonra neden bu kadar kan ve gözyaşına mahkûm 
oldular. Barış ancak bölge halklarının demokratik bir biçimde, yani etnik olmayan bir 
zeminde, bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Bu çalıştayın barışa vesile olması temennisi en 
önemli dilek olarak ortaya çıkmaktadır” dedi.    

Irak’ın Toprak Bütünlüğünü En Çok Savunan Ülke Türkiye’dir     

Çalıştay’ın diğer bir açış konuşması yapan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan idi. 
Kuzey Irak’a yapılan sınırötesi kara operasyonuna denk gelen bu çalıştayın çok önemli olduğunu 
vurgulayan Mercan “Irak’ın toprak bütünlüğünü en çok savunan ülke Türkiye’dir. Bölgedeki tüm 
etnik ve siyasi yapılar bizim komşumuzdur. En büyük temennimiz tüm Irak halkının huzur içinde 
yaşamasıdır” dedi. 

Türkiye’nin Irak politikası konusunda fikirlerini dile getiren Mercan, “Türkiye “Yurtta sulh, 
cihanda sulh” temel ilkesine göre hareket etmektedir. Türkiye’nin sınırötesi operasyonu barışa 
yöneliktir. Irak’a komşu ülkeler toplantıları Türkiye’nin inisiyatifiyle başladı; çünkü Türkiye 
bölgesinde ve tüm dünyada barış istemektedir” dedi. 

ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi Koordinatörü Tarık Çelenk ve TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Murat Mercan’ın açış konuşmalarının ardından başlayan Irak Çalıştayı’nın 
birinci oturumu, “Azınlıkların Korunması ve Özel Mülkiyete Dair Irak’ın Tanıdığı 
Uluslararası Garantiler” başlığı altında gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü ADAM Sosyal Bilimler 
Araştırma Merkezi Direktörü Murat Sofuoğlu’nun yaptığı oturumda ilk konuşmacı Musul Vilayet 
Konseyi’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve uluslararası hukukçu Anton Keller idi.  
 
Bölgedeki Azınlıkların ve Özel Mülkiyet Haklarının Korunması Önemli 

“Musul Vilayeti Konseyi hakkındaki yanlış anlamaları gidermek çok önemli” cümleleriyle 
konuşmasına girizgâh yapan Keller, “Uzmanlar olarak tarihsel süreci gözden geçirmemiz gerekiyor. 
Bölgedeki azınlıkların ve özel mülkiyetin korunması önemli; bu bağlamdaki fikirler kimsenin 
tekelinde değildir, bunları tartışmalıyız. Kuzey Irak’taki en önemli bölge Kerkük’tür. 1932 
deklerasyonu Irak halkı için çok önemlidir, Irak’ın uluslararası arenada hukuksal olarak tüzel kişilik 
kazanmasını sağlayan özelliğine sahiptir. Bu deklarasyonun 9. ve 14. Maddeleri azınlık ve özel 
mülkiyet haklarını düzenlemektedir. Irak Devleti deklarasyon tarafından koruma altına alınan bu 
haklara aykırı hareket edemez. Bölgedeki meselelerin çözümüne yönelik olarak Irak’ın kurucu 
unsurları arasında bir görüş birliği aranmalıdır” dedi. Keller ayrıca “Bölgede şimdiye kadar 
azınlıklara pek hoş davranılmadı, bunun mutlaka değiştirilmesi ve kanuni haklara saygı 
gösterilmesi gerekir” şeklinde görüş beyanetti. 

Diğer yandan Keller Türkiye’nin Kuzey Irak’a yaptığı sınır ötesi harekâtların uluslar arası hukuk 
prensiplerine göre meşru bir zemininin olabileceğinden bahsetti. 1946 Türkiye-Irak Sınır 
Anlaşması’nda 75 km’lik derinlik içinde asayişi bozan unsurların olması halinde, sınır ötesi 
operasyonun mümkün olabileceğine dair bir takım düzenlemelerin olduğuna dikkat çeken Keller, 
Irak’ın kendi topraklarının başka ülkelere saldırılar için kullanılmasını engellemesi gerektiğini ifade 
etti. Aksi halde Keller ya bela çıkartan unsurların- yani PKK ve benzeri- liderlerinin Türkiye’ye 
tesliminin, ya da söz konusu unsurların Türkiye topraklarında yol açtığı zararların Irak Devleti 
tarafından tazmin edilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin ise zararların karşılanması 
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bağlamında Irak’a ya da uluslar arası ilgili örgütlere tazminat talebi başvurusunda bulunabileceğini 
de sözlerine ekledi. 

İngilizler Verdikleri Sözleri Tutmadılar 

Anton Keller’dan sonra oturumun ikinci konuşmasını Musul Vilayet Konseyi’nin genel Sekreteri 
Şeyh Salar el-Hafid yaptı. Çalıştay’ın tamamen insani amaçlarla toplanmış olduğunu vurgulayan 
Salar el Hafid, Musul Vilayeti Konseyi’nin 1992 yılındaki bildirisinin son derece önemli olduğunun 
altını çizdi. El Hafid “Türkiye ile Irak arasındaki komşuluk bağları çok eskilere dayanır ve 
önemlidir. Musul’un siyasal durumuna ilişkin olarak 1. Dünya Savaşı ertesinde İngilizler verdikleri 
sözleri tutmadılar. Irak’ın tarihi sürecinde 1958 devriminde Baas topraklara el koydu, zaten daha 
sonra da Baas rejimi uzun yıllar Irak’ı yönetti. 70’lerde arazi sahipleri büyük zarar gördü, birçok 
kimsenin toprağına tazminatsız el konuldu” dedi. 

1932 Irak Bağımsızlık deklarasyonunda yer alan uluslar arası ilgiye mazhar prensiplerin ‘azınlık 
hakları’ ve ‘özel mülkiyet korumaları’ olduğuna atıfta bulunan Şeyh Salar el Hafid “Bölgedeki 
insanların mülkiyet haklarına ilişkin ihlallerin ve genel anlamda insan hakları ihlallerinin son 
bulmasını temenni ediyoruz” dedi. 

Birinci oturumun üçüncü konuşmacısı olarak söz alan ve Cemiyet-i Akvam’ın arşivlerinde 
çalışmalarını sürdüren Araştırmacı Mehmet Güzel; “Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Irak’ta 
Milletler Cemiyeti, bölgedeki sorunların çözümüne değil İngiliz menfaatlerine hizmet etmiştir” 
dedi.  
 
BM Sekreteri Özel Temsilcisi Acilen Görevden Alınmalıdır 

Bölgede yaşanan gelişmeleri uluslar arası hukuka göre değerlendiren ve ilginç belgelerle tezlerini 
destekleyen Mehmet Güzel konuşmasında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Güzel; “BM 
Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Stephan de Mistura bugün aynı gelenekle hukuka uygun 
davranmayarak Birleşmiş Milletler yetki sınırlarını aşmıştır. Bu sebeple BM Sekreteri Özel 
Temsilcisi acilen görevden alınmalıdır. BM Sekreteri Özel Temsilcisi bölgedeki 
hukuksuzluklara göz yummakla kalmamış, BM adına Kerkük Referandumuna 6 ay uzatma 
istemiyle ayrı bir hukuksuz istekte bulunmuştur. Bugün için konuşursak şunu söyleyebiliriz; 
Türkiye, Musul’dan ancak Irak Krallığı’na bağlanması koşuluyla vazgeçmiştir; Milletler Cemiyeti 
sözleşmesinin 22 maddesine göre anlaşma imzalamıştır, eğer Irak parçalanırsa BM ile TC yeniden 
masaya oturmak zorundadır. Kerkük referandumu bu çerçevede hukuksuzdur. Anlaşmalara göre 
Türkmenler için eğitim ve hukuk dili Türkçe olmalıdır” dedi. 

Zorla Kabul Ettirilen Bir Anayasa İle Ülke Biraz da Emrivaki İle Yönetilmeye Başlandı 

Oturumun dördüncü konuşmacısı olan Irak Devlet Başkanı Celal Talabani’nin Türkmen İşleri 
müsteşarı olan Muzaffer Arslan “Musul’a ve Musul Vilayeti Konseyi’ne ilişkin tabu gibi 
görünen tüm konuları bir bütün olarak görmek ve açık bir zihinle tartışmak önemli bir 
girişimdir; ayrıca MVK konusunda komşu ülkelerin de ikna edilmesi gerekir” dedi. Arslan, 
“1920 yılında Musul, Misak-ı Milli sınırları içindeydi. 1926’da Türkiye bu bölgeden mecbur kaldığı 
için feragat etmiştir. Bu süreçte aslında tüm azınlıkların hakları garanti altına alındı, ama bunlar 
daha sonra görmezden gelindi. 35 yıllık dikta döneminde bölgedeki tüm unsurlara zulüm yapıldı. Şu 
anda ise dikta yerine anarşi ve karmaşa geldi. ABD Irak’ı işgal etme planını hayata geçirmek için 
bölgede işbirliği yapacağı unsurlar aradı. 1 Mart tezkeresi reddedilince Kürtleri kendine dost edindi. 
Zorla kabul ettirilen bir anayasa ile ülke biraz da emrivaki ile yönetilmeye başlandı. Bu haliyle 
anayasadaki kimi maddeler yakın gelecekte Irak’ta daha büyük felaketlere neden olabilir. MVK 
kulağa hoş geliyor; ancak reel politikte bu konudaki anlaşmazlıkların giderilmesi ve ciddiyetle ele 
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alınması gerekir. Türkmenlere göstermelik haklar verildi; ama anayasal anlamda Türkmen hakları 
verilmedi. Irak yönetimi bu süreçte Türkmenlere kiracı gibi baktı; bugün Kürtlere de bu şekilde 
bakıyor. Her etnik grubun Irak anayasasından haklarını almasını isteriz. Kürtler haklarını alınca biz 
de sevindik sıra bize gelecek diye; ama böyle bir şey olmadı. Irak’ta tüm etnik grupların 
uzlaşmasıyla birşeyler yapılabilir” dedi. 

Birinci oturumun son konuşmacısı olan Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı ise 
Irak’ta 1926’da oluşan yapının, koşulların herhangi bir biçimde değişmesi veya değiştirilmesi 
halinde Türkiye’nin bölgeyle ilgili birtakım taleplerinin doğabileceğini söyledi.” 

Kürtlerin Arkasında ABD Varsa Türkmenlerin Arkasında da Türkiye’nin Olması Gerekir 

Avcı, “Kuzey Irak denince akla sadece Kürtlerin gelmesi yanlış; bölgede Türkmenler, Asuriler, 
Keldaniler ve Süryaniler gibi değişik etnik ve dini gruplar da var. Kuzey Irak’taki tüm unsurlar 
Irak’ın eşit ve birincil vatandaşları olarak görülmelidir. Herkese eşit haklar verilen bir statü 
belirlenmelidir. Bölgede yaşayan Türkmenler ile Kürtler arasında bir sorun yoktur, onlar kardeşçe 
yaşamaktadır; ama sorunlar bölgesel Kürt yönetiminin yani Barzani’nin politikalarından 
kaynaklanmaktadır. Bölgedeki insan hakları ihlallerine karşı yaptırım gücü olmalıdır. Sünni 
Arapların arkasında Suudi Arabistan, Şiilerin arkasında İran, Kürtlerin arkasında ABD varsa 
Türkmenlerin arkasında da Türkiye’nin olması gerekir” dedi. 

“Osmanlı, İngiliz ve Diğer Yönetimler Döneminde Tapu Kayıtları ve İade-i Mülk Girişimleri” 
başlıklı ikinci oturum Musul Vilayet Konseyi’nin Genel Sekreteri ve Saddam döneminde Saddam’a 
danışmanlık yapan Muhammed Sıddık Mahmud, Akademisyen Arzu Terzi, Akademisyen Aras 
Neftçi ve Musul Vilayet Konseyi kurucularından Memo Seni Aşireti reisi Müşir Ahmed’den oluştu.  
 
Tarihsel politik analizle konuşmasına başlayan Muhammed Sıddık Mahmut “İngiltere 1. Dünya 
Savaşı sonrasında bölge petrol zengini olduğu için orada emperyal bir süreç içine girdi” dedi.  
 
Saddam Petrolü Millileştiren Kanunu Çıkardıktan Sonra Düğmeye Basıldı 

Petrol ile politik süreçlere de değinen Mahmut, “Abdülkerim Kasım hükümeti Irak’ta ulusal bir 
petrol kanunu çıkarmamış olsaydı düşürülmezdi. Emperyalistler, Saddam ne yaparsa yapsın razıydı, 
ta ki petrolü millileştiren kanunu çıkarana kadar. İşte o zaman Saddam için düğmeye basıldı” dedi.  
 
Birinci oturumda konuşan Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı’nın ve Muzaffer 
Arslan’ın “Türkmenlere azınlık olarak bakıldığı” sözlerine karşılık Mahmut “Türkmenler Irak’ta 
ikinci sınıf vatandaşlığa razı olmamalıdır” dedi. 

Musul Vilayet Konseyi’nin kurulma sürecine de değinen Mahmut, “Saddam af çıkardı diye 1992’de 
tüm aşiretleri bir araya getirmek istedik. Ancak para kesilince Suudi Arabistan’a gittik; ancak 
oradan da bir sonuç çıkmayınca biz de Anton Keller’a gittik. Biz bu süreçle birlikte Musul üzerine 
uluslararası hukuk bağlamında daha çok çalışmaya başladık. Musul Vilayeti’nde oluşacak 
demokratik bir yapı tüm Ortadoğu’ya örneklik de teşkil edebilir” dedi. 

Bölge Abdülhamit Zamanında Gelişti 

İkinci oturumun ikinci konuşmasını yapan akademisyen Arzu Terzi Musul Vilayeti’ni tarihsel 
olarak değerlendirdi. Terzi “Tarihsel olarak bakıldığında İstanbul-Bağdat demiryolu stratejik bir 
öneme haizdi. Bölge II.Abdülhamit zamanında gelişti. Aynı zamanda kişisel mülk edinme 
imkânları hazırlanıyor ki petrol vb. sebeplerle büyük güçler oraları ele geçirecek olursa özel 
mülkiyetlere dokunamasın. O dönemde iki vilayette 25 milyon dönümlük alan özel mülkiyet haline 
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getirildi. Oradaki petrolden faydalanma hakkı bölge halkına verilmiş oldu. Böylece petrolü 
kullanma hakkı başkalarına değil bölgede yaşayan halka verilmişti. 4. Murat zamanında petrolün 
işletme hakkı açık artırma yoluyla Neftçizade aşiretine verilmiştir. Petrollerin padişaha ait olduğuna 
ilişkin 1889 ve 1902 yıllarında iki ayrı belge vardır. Abdülhamit’in petrol bölgesine olan ilgisi 
sebebiyle yabancıların da bölgeye ilgisi artmıştır. Ancak normal yollardan birşeyler yapamayınca 
başka yollara başvuruyorlar” dedi. 

İngilizler Şahıslara Ait Mülkiyetlere Tecavüz Etti 

İkinci oturumun üçüncü konuşmasını yapan Neftçi ailesinin üyelerinden akademisyen Aras Neftçi 
özel mülkiyet haklarına ait kendi dedelerinden ait belgeye dayalı bir örnek verdi. Aras Neftçi; 
“Dedelerimin İngilizlere yazmış olduğu bir mektup var; bu mektup İngilizlerin şahıslara ait 
mülkiyetlere tecavüz ettiğinden ve bunun en kısa zamanda tazmin edilmesi gerektiğinden 
bahsediyor. İngilizler ise bölge halkının sadece sızan petrol üzerinde hakkı olduğunu ama yeraltında 
olan petrolün kendilerine ait olduğunu söylemiş” dedi. Lozan Anlaşmasında Musul Vilayeti 
sorununun çözüme kavuşturulmadığını dile getiren Neftçi “Zaten Lozan’da Musul Vilayeti sorunu 
çözülememişti; İngilizler de tüm boşlukları kendi lehlerine kullandılar. Dolayısıyla buradaki 
sorunun temelinde İngilizlerin o dönemdeki petrole dönük politikası var” dedi  
 
Bölgedeki Aşiretler Bölgenin Gerçek Sahibidir 

İkinci oturumun son konuşmasını yapan Musul Vilayeti Konseyi’nin kurucularından Muşir Ahmed 
ise bölgenin aşirete dayalı yapısına vurgu yaptı. Muşir Ahmed, “Bölgedeki aşiretler bölgenin gerçek 
sahibidir. Dolayısıyla bölgenin tüm imkan ve zenginliklerinin de bu topluluklar arasında 
bölüşülmesi lazım. 1990’daki ayaklanmadan sonra bölgedeki aşiretler nasıl daha etkin olunabileceği 
üzerine kafa yormaya başladı. Türkmenler ile Kürtler arasındaki kardeşliğin sağlam bir şekilde 
devam etmesi gerekir. Bizim bugün bölgede yüzlerce petrol yerimiz olmasına ve bunların 
belgesinin de olmasına rağmen bir faydasını göremedik” dedi. 

 “Ekonomik Görünüm ve Petrol Hakları” başlıklı üçüncü oturumun konuşmacıları Petholding 
CEO’su Güntekin Köksal, akademisyen Gamze Güngörmüş Kona, Caf Aşireti’nin reisi Muhammed 
Haruni, ve Musul Vilayet Konseyi’nin BM Daimi Temsilcisi Anton Keller oldu.  
 
Üçüncü oturumun ilk konuşmacısı Güntekin Köksal, “Dünyadaki tüm mücadelenin temeli enerji 
ve petrol etrafındaki savaştır ve bu savaşın ana merkezlerinden biri Irak’tır. Bu yüzden Irak 
önemlidir ve Türkiye de bu ülkenin hemen yanı başındadır” sözleriyle konuşmasına girizgah 
yaptı.  
 
Irak’ın Kuzeyi’nde gözlenen değişimleri net şekilde tanımlayan Köksal; “Kürdistan de facto olarak 
zaten var, biz bunu kabul etmesek de durum değişmez. Bu büyük devletlerin ve bilhassa ABD’nin 
politikasıdır” dedi. 

Irak’ta Gelirlerin Nasıl Paylaşılacağı Hâlâ Belirsiz 

Irak Suudi Arabistan’dan bile daha fazla rezerve sahip; elbette Irak üzerine bu kadar oyun olur 
diyen Köksal Irak Anayasası’nın Irak üzerindeki etkilerine değindi. Irak Anayasası ve Bölgesel 
Kürt yönetiminin çıkardığı yasaları ve Merkezi Yönetimin çıkardığı yasaları değerlendiren Köksal 
bu yasalar arasındaki çatışan noktalara da dikkat çekti. Köksal, “Bugün öyle ya da böyle bir Irak 
Anayasası olmasına karşın hala petrol ve gaz yasası çıkarılamamıştır. Bu gelirlerin nasıl 
paylaşılacağı hala belirsizdir. Ama görünen o ki kuzeydeki bölgesel Kürt yönetimi % 17 pay alacak. 
Merkez ile kuzeydeki yönetim arasında paylaşım sorunu var” dedi. Köksal konuşmasında ayrıca, 
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Irak’ta özellikle petrol konusunda ve diğer alanlarda iş yapabilmenin ipuçlarına da değindi.  
 
Bölgedeki Çoklu Yapı Birçok Karmaşaya Gebe 

Üçüncü oturumun ikinci konuşmasını yapan Gamze Güngörmüş Kona 2. Dünya Savaşı’ndan 
itibaren ABD’nin Ortadoğu bağlamında iki senaryo yürüttüğünü söyledi. İlk senaryoda ABD 
Ortadoğu’da kötü çocuk rolünü oynayıp girdiği yeri batırıyor, oranın yeniden oluşumunda ise 
kendisi baş aktör oluyor. İkincisi ise İsrail’i öne süren bir ABD politikası var dedi. Kona, “Bana 
göre ABD bölgeye sadece petrol için gelmiş değil. Bölgedeki çoklu yapı birçok karmaşaya da gebe. 
Her ortak zemin arayışı bana göre çok önemli. Bu çalıştay da bu anlamda önemli”  
 
Böyle Bir Toplantıyı Herhalde Ancak Türkiye’de Yapabilirdik 

Oturumun üçüncü konuşmacısı olan Caf Aşiret reisi Muhammed Haruni. “Hepimiz Iraklıyız!” 
dedi. Türkiye’ye olan duygularını dile getiren Haruni, “Böyle bir toplantıyı herhalde ancak 
Türkiye’de yapabilirdik, Irak’ta buna izin verilmezdi sanırım. Saddam gittiğinde daha özgür ve 
müreffeh olacağımızı sandık; ama hiç de öyle olmadı” dedi. 

Musul Vilayet Konseyi üyesi olan Haruni Konsey’in barış ve istikrara vesile olması istediklerini 
dile getirdi. Haruni “Umarım bu toplantının bir benzerini gelecekte Musul’da da yapabiliriz. 
Tüm dost ülke ve örgütlerden desteğe ihtiyacımız var. 16 yıllık desteği için Anton Keller’a çok 
teşekkür ediyoruz” dedi. 

Irak Gelecekte Avrupa’nın Stratejik Partneri Olacaktır 

Üçüncü oturumun son konuşmasını yapan Anton Keller, “Irak gelecekte Avrupa’nın stratejik 
partneri olacaktır. Dolayısıyla Türkiye enerji sektöründe anahtar bir oyuncu olabilir” dedi. 
Türkiye için düşüncelerini dile getiren Keller “Türkiye toplumsal, siyasal ve ekonomik 
doğumların gerçekleşmesi için bölgede ebe rolündedir. Dolayısıyla bu pozisyonun farkında 
olmak tüm bölge barışı açısından çok önemli” dedi. 

Musul Vilayeti Konseyi’nin varlığını güçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Keller, “1992 yılında 
ortaya çıkan bu oluşum 16 yıl sonra epey olgunlaşmış bir biçimde varlığını güçlendirmek için 
çalışmaya devam ediyor. MVK’nın siyasal ve ekonomik olarak desteğe ihtiyacı vardır. Şayet 
Türkiye kartlarını doğru oynarsa tercih edilen bir aktör olur. Bölgede demokrasinin eksikliği 
hissediliyor; demokrasinin geliştirilmesi en önemli temennilerimizden biridir. Kişisel hakların 
daha ciddi ve hassas bir biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. Kişisel haklar devletin 
haklarına kurban edilmemelidir” dedi. 

Türkiye’nin Kuzey Irak’ta terör örgütüne yönelik kara operasyonun sona erdiği güne denk gelen 
Irak Çalıştayı’nın ikinci gününün ilk oturumu “Irak Tarihi ve ‘Musul Sorunu” idi. Oturumun 
konuşmacıları araştırmacı yazar Murat Güztoklusu, araştırmacı Mehmet Güzel, akademisyen Ali 
Arslan, güvenlik uzmanı Mete Yarar, akademisyen Mahir Nakip oldu. 

Türkiye’nin Musul Harekatı ve Şefik Özdemir Bey 

Araştırmacı-yazar Altay Ünaltay’ın moderatörlüğünde başlayan ilk oturumunun ilk konuşmasını 
yapan Murat Güztoklusu, Osmanlı İmparatorluğu zamanında Irak’ın idari taksimatını masaya 
yatırarak tarihsel analizlerde bulundu. Göztoklusu, “Irak üç vilayetten oluşuyordu. Bu taksimat 
daha sonra İngiliz-Fransız ittifakı tarafından yapılan cetvel taksimatına göre çok daha tutarlıydı. 
Basra ve Bağdat Vilayetleri Mondoros Ateşkes Anlaşması’ndan önceki dönemde İngilizlerin eline 
geçmişken Mondoros Ateşkesi sırasında Musul Vilayeti Osmanlı idaresi altındaydı. Misak-ı 
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Milli’ye göre de Musul Vilayeti Türkiye sınırları içerisinde yer almaktaydı. Bu yüzden Mustafa 
Kemal’in Misak-ı Milli tanımını içinde bu bölgede Türkiye yurdu ve Türkiye tarifi çerçevesi içinde 
yer almaktadır” dedi. 

Mustafa Kemal Atatürk “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halka Türkiye halkı denir” demiştir. 
Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş döneminde bölge halklarına Türkiye’nin bakış açısını 
ortaya koyan Göztoklusu, “Türkiye halkı, Türk milleti kavramına geçişte bir ara dönemdir. Musul 
mütarekeden sonra Kasım başlarında İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Ali İhsan Paşa bölgeden 
direnmeksizin çıkmış ve bu çok pahalıya mal olmuştur. Halk işgali kabul etmemiş ve direnişe 
geçmiştir. Bunlardan ilki Süleymaniye direnişidir” şeklinde konuştu. 

Özellikle Musul Vilayeti perspektifinde resmi tarihin bilinmeyen ya da göz ardı edilen noktalarına 
da değinen Murat Göztoklusu, “Batı’daki ilk örgütlü direniş 30 Mayıs 1919’dadır. Fakat yazılı 
tarihin aksine ilk silahlı direniş Süleymaniye’de olmuştur. Bu direnişte Kerkük’ü terk edip Zap suyu 
önlerinde direniş hattı kurulmuştur. Halil Paşa’nın “Bitmeyen Savaş” kitabında ayrıntısı var. Halil 
Paşa Şeyh Mahmut’a bölge yönetimini bırakmıştır. İngilizler yönetimi ele geçirmeye çalışınca 26 
Mayıs 1919’da direnişe geçmiş ve ayaklanmıştır. Teslice’de büyük başarı kazanmıştır ki bunda 
Türk subaylarının da katkısı büyüktür. Mustafa Kemal Paşa da bu durumdan haberdar olmuştur ve 
Şeyh Mahmut’a tebrik mesajı göndermiştir. Fakat yakalanıp İngilizlerin eline düştüğünden Şeyh 
Mahmut bu mesajı alamamıştır” dedi. 

Murat Göztoklusu Osmanlı’nın son dönemlerine denk gelen ve Musul Vilayeti konusunda pek fazla 
bilinmeyen 2. büyük direnişin ise Telafer’de olduğunu söyledi. Göztoklusu, “2. Büyük direniş 
Telafer’de oldu. Fakat ilk başta yönetimi ele geçiren direnişçiler daha sonra İngiliz ordusunun 
gelmesiyle şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Bir diğer direniş ise Revanduz da olmuştur. İngilizler 
burayı daha çok hava yoluyla kontrol etmektedir. Revanduz halkı Anadolu’dan yardım 
beklemektedir. Suriye sınırı çizildikten sonra, 22 Haziran 1920’de Revanduz’a Anadolu’da ki 
Mustafa Kemal liderliğinde ki Kuvay-ı Milliye yönetimi Şefik Özdemir komutasında bir birlik 
göndermiştir.”  
 
Şefik Özdemir Beyi büyük bir kahraman olarak niteleyen Göztoklusu Revanduz’daki 
örgütlenmenin Şefik Özdemir Bey tarafından sağlandığını 31 Ağustos 1922’de Derbent’te de 
İngilizlere karşı bir büyük zafer kazanılmasında başrolü oynadığını hatırlattı. Göztoklusu sözlerine 
şöyle devam etti; “3 Eylül 1922’de ise Süleymaniye İngilizler tarafından boşaltılınca orası da özgür 
kalmıştır. Fakat İngilizler kontrol için Şeyh Mahmut’a krallık vadetmiş. Daha sonra Şeyh Mahmut 
ve Özdemir Bey görüşmüştür. Şeyh Mahmut’un burada tercihi Türkiye’ye bağlı bir emirlik şeklinde 
iken Özdemir Bey buna karşı çıkarak halk iradesine uygun bir yönetim tarzının gerekliliğini 
öngörmüştür. Daha sonra Süleymaniye kongresinde özerk bir Kürdistan kararı alınmıştır. Bu kongre 
kararının 3 örneği vardır. Şeyh Mahmut, Özdemir Bey, Refik Hilmi Bey bulunmaktadır. İlk özerk 
Kürdistan fikri bu Süleymaniye kongresinde ele alınmıştır. Fakat 22 Nisan 1923’te Revanduz ve 
Mayıs’ta da Süleymaniye işgal ederek bölge yönetimi İngilizlerin eline geçmiştir. 5 Haziran 1926 
Ankara Antlaşması’yla da Türkiye Musul Vilayeti’nin yönetimini kaybetmiştir.”  
 
1926 Ankara Antlaşması BM, Türkiye ve Irak Sorumluluğunda Hala Geçerlidir 

Birinci oturumun ikinci konuşmacısı Araştırmacı Mehmet Güzel ise sözlerine tarihi akış içerisinde 
Murat Göztoklusu’nun kaldığı yerden devam etti. Irak’ın isminin nereden geldiğini anlatan Mehmet 
Güzel, “3 Kasım 1918’de İngilizler Türk komutanına Mezopotamya’nın Diyarbakır’da başladığını 
bildirmiştir. İngilizler bölgeye Mezopotamya adıyla hitap etmiştir. Tüm Milletler Cemiyeti 
toplantılarında ve konferanslarında İngilizler bölgeye Mezopotamya adıyla hitap etmiştir. Irak ismi 
1925’te Cemiyet-i Akvam’da kullanılmıştır ve Irak ismi İngiliz diplomasisi tarafından burada kabul 
edilmiştir” dedi. 
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Musul Vilayeti’nde Türkmenlerin tarihi seyrine de değinen Güzel; “Irak’a üç dalga ile yerleşmiş. 
676’da 2,000 kişilik Türk ordusu daha sonra Abbasilerin asker olarak koruma görevi için Samarra 
şehrini kurmuştur. Daha sonra Selçuklular döneminde akın akın Türk göçleri olmuştur. 3. Dönem 
ise Çaldıran savaşı sonrası Yavuz döneminde de ele geçirilerek Türk yönetimine geçmesi olarak 
görülebilir. Bağdat’taki Türk yönetimi İngilizler 1. Dünya Savaşı’nda Bağdat’ı işgal etmesine kadar 
sürmüştür. İngilizlerin Musul harekâtı ise Ekim 1918’de başlamıştır. 30 Ekim 1918’de imzalanan 
Mondoros Ateşkes Anlaşması sırasında İngiliz Birlikleri Musul kentinden 60 km dışarıda 
bulunuyordu. İngilizler 7. maddeden dolayı elde ettikleri hak ile Musul’un boşaltılmasını 
istemişlerdir. Ali İhsan Paşa ise 10 Kasım’da Musul’u boşaltmıştır. İngilizler Şeyh Mahmut’u 
bölgenin işgalci yönetimine bağlanması için vali yapmıştır. Mekke Şerifi’nin Hatay, Halep ve 
Mersin’den başlayan büyük bir Arap bölgesi talebini İngilizler önermiş buralarda Arap çoğunluğu 
olmadığından dolayı reddetmişlerdir” dedi. 

Konuşmasında Lozan Anlaşması’nda Musul Vilayeti Sorunu’nun çözüme kavuşturulamadığı 
döneme de değinen Güzel, “Lord Cruzon Lozan’da plesibit önerisini bölge halkının oylama 
alışkanlığı olmadığını belirterek reddetmiştir. Fakat daha sonra kendileri oylama yaparak 
kendileriyle çelişmiştir. İngilizler Milletler Cemiyeti’ne Irak’ın manda olarak kalmasını 
kararlaştırması yönünde baskı yapmıştır. Lozan’da çözülemeyen Musul Sorunu İngiltere ile Türkiye 
arasındaki ikili müzakerelere bırakılmıştır. İngilizler Haliç Konferansı’nda Hakkâri’yi isteyerek 
konferansta Musul’un hiç konuşulmamasını sağlamıştır. Haliç Konferansının başarısızlığı üzerine 
Milletler Cemiyeti araya girmiş ve Irak konusunda Musul’u İngilizlere bırakacak bir rapor beyan 
etmiştir. Türkiye Lahey Adalet Divanı’na başvurduktan sonra aynı sonucu alınca Ankara 
Antlaşması’na imza atmıştır. Sonuç olarak 1926 Ankara Antlaşması Cemiyet-i Akvam’ın halefi 
olan BM, Türkiye ve Irak sorumluluğunda hala geçerlidir” dedi. 

İngilizlerin Temel Politikası Arap Türkiye Hattı İlişkisi Kesmekti 

İlk oturumda üçüncü tebliği sunan akademisyen Ali Arslan dönemin batı-doğu dengelerine ışık 
tutarak Musul Meselesini değerlendirdi. Ali Arslan “İngilizler 1870’de Rusya ile rekabet yerine 
ortak çalışmaya başladı. 1907 İran Rus Antlaşmasıyla sınır belirlendi. Fransızlar Mersin’den 
bugünkü İsrail’e kadar bölgedeki kontrolü istiyordu. Almanların devreye girmesiyle bölgede sınır 
oluşumunda değişim yaşandı. 1903’te Karadeniz bölgesi Rusya imtiyazına verildi. 1914’te nüfuz 
bölgeleri oluşturuldu. Mersin-Musul hattı Almanlara, bu bölgenin güneyi Fransızlara Basra ise 
İngilizlere bırakıldı. Ancak 1. Dünya savaşının devreye girmesiyle bu dengeler değişti. İngilizler 
önce gayrimüslimler, daha sonra Tatarlar daha sonra da Türk-Kürt çatışması üzerinden bölgede 
siyaset yapmıştır. Çanakkale savaşında İskenderun’dan da bir çıkartma projesi yapan İngilizler 
burada savaşı çok hızlı bitirmeyi hedeflediler. Fakat bu plana İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetimi 
İskenderun’daki Ermenileri tehcir etmekle karşılık vermiştir. Sykes-Picot Anlaşması ile Musul 
Vilayeti Fransızlara verilmiştir. İngilizler Türkiye ile İngiltere arasında tampon bölgesi oluşturmak 
amacıyla böyle bir dizayn yapmışlardı. Rusya’nın çöküşüyle bu politika değişecektir ve Fransızlara 
bölgeyi bırakma kararından vazgeçilecektir. Kerkük Laskiye hattı bölgesinin kesinlikle terk 
edilmemesini Türkiye kendi içinde vurgulamıştır. İngilizler yeni politikalarında doğuya Ermeniler, 
güney doğuya ise Erzurum Kongresinden sonra Kürtler perspektifinde yönlenmişlerdir. İngilizlerin 
temel politikası Arap-Türkiye hattı ilişkisi kesilecek, İran Türkiye hattı kontrol edilecek 
şeklindeydi” dedi.    

Irak’ta Zoraki Yaratılmış Bir Güven Ortamı Var 

Oturumun dördüncü konuşmasını yapan ve bölgenin coğrafyasını çok iyi bilen Güvenlik uzmanı 
Mete Yarar ise günümüz Irak’ının şartlarına vurgu yaparak konuşmasına başladı. Yarar, “Irak’ta 
zoraki yaratılmış bir güven ortamı var. Irak’ta bakan Şii ise yardımcısı Kürt, müsteşarı ise Sünni 
Araptır. Bu zoraki güven yüzünden hiçbir iş yapılamıyor. Aynı durum benim yeni döndüğüm 
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Saraybosna’da da yaşanmaktadır. Irak’ın tarihi incelenerek ve iyi dersler çıkarılarak ancak istikrar 
sağlanabilir. Bölge halkı birbirleri açısından fayda sağlamayı düşünmedikçe bölgede çözüm 
oluşturulamaz. Kürt bölgesinde Türklerin de hakları tanınmalıdır. Toplumda çok fazla ayrışma var. 
Özel mülkiyet hakları ve bireysel haklar verilmediği sürece Musul Vilayeti halkın bütünleşmesi 
mümkün değildir” dedi. 

Irak’ta Tüm Hükümetler Etnik veya Mezhebi Durumuna Göre Paylaştırıldı 

İlk oturumun son konuşmasını yapan akademisyen Mahir Nakip ABD’nin Irak’ı işgalinden sonra 
yaşanan süreçleri değerlendirdi. 2003’ten bu yana üç hükümet değiştiren Irak’ın 27 etnik 
tanımlaması olduğuna değinen Nakip, “Tüm hükümetler etnik veya mezhebi duruma göre 
paylaştırıldı. Bu ayrışmanın ilk görünüşüdür. ABD Irak’a demokrasi, hürriyet, adalet vaat etmiştir. 
Fakat durum hiç de böyle değil. Ülkede kaos var. 1,5- 2 milyon kişi iç göç yapmış. İnsanlar 
isminden dolayı bile öldürülmektedir” dedi. 

Kerkük’ün sorun olmasında temel nedeninin petrol olduğuna vurgu yapan Nakip “Saddam bölgeyi 
bu nedenle Araplaştırmaya çalıştı. 2003’te Kerkük’te 700 bin nüfus varken bugün 1,1 milyon nüfus 
vardır. Köylerden getirilen Kürtler stadyumlarda kalmaktadır. Bugün Kerkük’te yönetim tamamen 
Kürtlerce tekelleştirmeye çalışılmaktadır. Kerkük’te özel mülkiyet hakları hiçe sayılmaktadır. 
Saddam’ın yaptığı bölge baskısı bugün de yerel yönetimce yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Kürt 
yöneticilerinin tüm Türk bölgelerine yutarcasına niyeti Türkmenlerde güvensizlik oluşturmaktadır. 
Şunu unutmayalım ki İsmet İnönü Musul yöresini hem coğrafik hem de nüfus olarak 
Güneydoğu’nun doğal bir devamı olarak nitelemiştir” dedi. 

Musul Vilayeti Projesi’nin bölge meselelerine bir çözüm olup olamayacağını değerlendiren Nakip 
sözlerine şöyle devam etti; “Vilayet Projesi çözüm için alternatif olabilir; fakat gerekli güven ortamı 
oluşturulmalıdır. Türkmen bölgeleri yutularak asla Irak’a huzur ve barış gelmeyecektir. Irak da 
etnik ve mezhepsel bir bölünmeyle asla Irak’ın bütünlüğü korunamaz. Irak’ta çözümün en önemli 
parçası Kerkük şehridir. Çözüm için mutlaka karşı tarafın haklarına saygı duyulmalıdır. Irak bir 
mozaiktir. Herkes bunu kabul etmeli ve bütünlüğü vurgulamalıdır. Hiçbir parti etnik ve milliyetçi 
çerçevede olmamalı, bütünleyici olmalıdır”  

“Irak’ta Sosyolojik ve Dini Altyapı” başlıklı 29 Şubat gününün ikinci oturumunda Memo Seni 
Aşireti Reisi Müşir Ahmet, Türkmen politikacı Orhan Ketene, Irak Cumhurbaşkanlığı Türkmen 
İşleri Müsteşarı ve Türkmen Otonom Örgütü Lideri Muzaffer Arslan, Türkmeneli Partisi Başkanı 
Riyaz Sarıkayha, Musul Vilayeti Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Sıddık Mahmut 
konuşmacılar arasındaydı. 

Irak’ın kuzeyindeki aşiret yapılarında son 20 yıldır gözlenen değişimleri değerlendirerek 
konuşmasına başlayan Müşir Ahmet, “1991’deki Kürt ayaklanmasından önce tüm Kürt aşiretlerinin 
bir önemi vardı. Bu ayaklanmadan sonra Kürt aşiretleri etkin rollerinin tamamını kaybetmiştir. 
1992’de Türkiye’ye gelen Kürt aşiretleri eski rolleri elde edebilmek için Musul Vilayeti projesini 
kabul etti. Şu anda Kürt aşiretleri bulundukları bölgelerde hiçbir etkin yönetime sahip değil; yeterli 
hakları yok” dedi. 

Oturumunun ikinci konuşmasını yapan Türkmen politikacı Orhan Ketene ise Musul Vilayeti 
Projesi’nin amacı ve faydalarını kamuoyuna anlatmak için buradayım diyerek konuşmasına başladı. 
Ketene “Musul Vilayeti projesi gerçekleşmesi ancak Irak’la bütünleşerek gerçekleşebilir. Hiçbir 
Iraklı Musul’un ayrılmasını istemez” diyerek sözlerine devam etti. Ketene Musul Vilayeti’nin 
coğrafik olarak Irak’ın orta ve güney bölgesinden ayrılmış aynı zamanda etnik olarak da çok çeşitli 
olduğunu söyledi. Musul Vilayeti’nin sosyolojik yapısına da değinen Ketene, “Güney ve Orta 
genellikle Arap yoğunlukta iken Musul bölgesi çok karışık ve çeşitli bir bölgedir.(Asuri, Kaldeni, 
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Türk, Kürt, Yezidi, Arap vs.) Musul vilayeti projesinin gerçekleşmesi şimdiki çatışmalara da büyük 
ölçüde son verecektir. Eğer Kürtler Kürdistan derse, Türkler Türkmeneli, Asuriler Asur devletini 
kurmak isterler. Ayrıca etnik bazda ayrışma etnik çatışmayı çıkaracaktır. Bugünkü Irak’ın 
bölünmüşlüğü İsviçre’nin 500 yıl önceki hali gibidir. 26 farklı bölgeden oluşan İsviçre tam bir 
bütünlük içindedir. Musul’daki bölünmeler etnik değil coğrafi bazda olsun ve bu denge sağlayıcı 
birleştirici bir şekilde olsun” dedi. 

Özdemir Paşa’nın kahramanlıklarına da değinen Ketene sözlerine şöyle devam etti; “Kürt 
aşiretlerini örgütleyip İngilizlere karşı Derbent’te 31 Ağustos 1922’de büyük bir zafer kazanmıştır. 
Ortak bir bayrak altında kısa sürede tüm halkı örgütlemeyi başarmış ve sağlam bir hareket 
gerçekleştirmiştir. Fakat Türkiye’den askeri yardım gelmemesi Musul’un düşmesine neden 
olmuştur. Türkmenler ve Kürtler arasında bir küskünlük vardır. Bunu kaldırmak Musul meclisinin 
işidir. Meclisin tüm toplumu kucaklayıcı bir açıklama yapması oldukça etkili olacaktır. Ayrıca iki 
toplumun aydınları arasında yakınlaşmaya olanak sağlanmalıdır. Eski tarihi olaylarında rafa 
kaldırılması gereklidir. Birleştirici unsur olarak Derbent ruhunun canlandırılmasında fayda vardır. 
31 Ağustos 2008 Derbent zaferinin 86. yıl dönümünde bu zafere katkı sağlayanların çağrılıp 
hatırlanması faydalı olacaktır. Her etnik grubun kendi devletini kurmak istemesi doğaldır. Bu 
yüzden Musul vilayeti içerisinde dört farklı unsur için dört farklı hükümet anlaşması ile sorunlar 
çözümlenebilir.” 
 
Orhan Ketene’nin ardından tebliğini sunan Irak Cumhurbaşkanlığı Türkmen İşleri Müsteşarı 
Muzaffer Arslan ise bölge insanının hali hazırdaki durumunu ortaya koyarak konuşmasına başladı. 
Arslan, “600 sene kardeşçe yaşayan Kuzey Irak toplumu bugün çok içinden çıkılmaz karışık bir 
durumdadır. Serpilen nifak tohumlarıyla toplumlar anlaşmazlığa ve çatışmaya sürüklendiler. Bu 
karışık durumun çözümü bir çok projeyle çözülebilir. Musul vilayeti projesi de bunlardan biri 
olabilir. Burada önemli olan iyi niyet ve hoşgörüdür. Toplumlar birbirini ezerek bir yere varamaz. 
Çünkü güç her an bir diğer tarafa geçebilir. Önemli olan nokta farklı unsurların birbirlerin hakkını 
müdafa edip saygı duyacak duruma gelmesidir” dedi. 

Bölge halklarının eşit haklardan istifade etmesini vurgulayan Arslan sözlerine şöyle devam etti: 
“Irak yönetimi 1970’lerde Türklere okul açma vb. haklar sağlayıp, kullanıp daha sonra da Kürtlere 
bu hakları verip onları kullandı. Halkı birbirine düşürmek için birçok entrika oluşturuldu. Şu an 
bölgede Kürtlere tanınan özerk bölgeyi biz tanıyoruz. Aynı şekilde Türklere, Asurilere Yezidilere 
de aynı özerk bölgelerini kurma imkanının tanınması gerekiyor. Musul Vilayeti olsun fakat bölge 
içerisinde herkesin kısmı belli olsun. Bu yapılar Musul’a, Musul’da, Irak’a bağlı olabilir. Böylelikle 
söz konusu bölge farklı etnik gruplardan oluşan meclislerce yönetilebilir.” 

Muzaffer Arslan’dan sonra konuşmasını yapan Riyaz Sarıkahya ise Irak’ın tarih sürecindeki 
anayasalarını ve 2005 Irak Anayasası’nı kıyas ederek konuşmasına başladı. Sarıkahya, “Irak 
devletinin doğuşu çok sancılı bir dönemdi. İngilizlerin kendi plan ve projelerini hayata 
geçirmeleriydi. Halkta böyle bir devlet fikri yoktu. Musul Vilayeti her zaman ayrılıkçı İngiliz devlet 
politikasına karşıydı. Halk yapılan göstermelik refarandumda da aleyhte oy kullanmıştı. 1925 
anayasasında tüm halklara eşitlik sağlanırken 1958’de krallıktan Cumhuriyete geçişte yapılan 
anayasadaki bu eşitlik yok sayılmış ve düzen bozulmuştur. Sonraki anayasalarda 2005’e kadar 1958 
benzeriydi. 2005 anayasası gerçekten iyi, halklara eşitlikçi ve birçok hak sağlanmaktadır. Fakat 
uygulanmamakta ve hiç kimse tarafından ciddiye alınmamaktadır” dedi. 

2005 Anayasası’nda yer alan ve Türkiye’nin de yakından takip ettiği Kerkük referandumuna ilişkin 
140. madde ile ilgili olarak Riyaz Sarıkahya şu değerlendirmelerde bulundu. “Anayasada 
Türkmenler açısından sadece 140. madde problemliydi. Bu anayasada Türkmenlerin faydasına en 
az 10 madde vardır. Anayasada Irak çok çeşitli dini, mezhebi, etnik grubu olan bir ülke olarak 
tanımlanmış ve eşitlik sağlanmıştır. Yeni anayasada ayrıca tüm etnik grupları kapsayan bir bayrak 
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oluşturulacağı belirtilmiştir. Mülkiyet edinme hakkı demografinin değişmemesine bağlanmıştır”  
 
İkinci oturumun son konuşmasını yapan Musul Vilayet Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Sıddık 
Mahmut tebliğinde kinayeli bir biçimde Irak halkının özgürlük diye bir şey bilmiyor sözleriyle 
konuşmasına başladı. Sıddık, “Bundan önceki tüm oturumlarda vurgulanan nokta insanların 
özgürlüklerinin sağlanması şeklinde idi. Irak’ta kimse özgürlük diye bir şey bilmiyor, özgürlükle 
karıştırılıyor. Geçmişten alınacak dersler toplumların barışını ve özgürlüğünü sağlayacaktır. Tarihte 
yapılan hatalar sürekli dile getirilmemeli. Irak’ın bütünlüğü için bir konfederasyon sistemi 
düşünülebilir. İsviçre’de bu şekilde başlayan sistem bugün tek bir devlet olma düzeyine gelmiştir. 
Konfederasyondan federasyona buradan da daha merkezi bir sisteme geçiş oluşumu 
gerçekleşebilecektir. Şu andaki Irak anayasasında farklı toplumlara eşitlik tanınıyor; fakat bu 
geliştirilmeli ve daha uygulanabilir hale getirilmelidir. Ben kendim bir anayasa oluşturup 
göndermiştim fakat bu dikkate alınmadı ve partiler kendi çıkarlarına uygun bir anayasa oluşturdu. 
Bu da oldukça fazla eksiklik içermektedir. Oldukça fazla geliştirilmeye ihtiyaç vardır” dedi.  
 
ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi’nin düzenlediği Irak Çalıştayı’nın son oturumu 
‘Irak’ta Sosyolojik Yapının Geleceği’ başlığı altında gerçekleşti. Oturum başkanlığını yapan 
akademisyen Gamze Güngörmüş Kona; “Irak’ın sosyolojik yapısı Ortadoğu ile aynı yapıya sahiptir. 
Liderlerininin ototriter ve totaliter duruşu ve tüm Ortadoğu genelinde olan Arap ve Kürt 
Milliyetçiliği bölgenin belirleyici unsurlarıdır. Üçüncü olarak ise geleneksel ilişki kalıpları 
belirleyici olarak görülebilir. Dördüncü olarak ise din olgusu en öne çıkan belirleyicilerdendir. 
Aşiret temelli askerî bürokrasinin bölgede nüfuzu güçlüdür” dedi. Gamze Kona’dan sonra söz alan 
Caf Aşiret Reisi Muhammed Haruni ise “Aşiretler tarih boyunca Kürt toplumunun en önemli 
parçaları olmuşlardır. Bölgedeki siyasî yönetim Kürt aşiretlerinden oluşmaktadır. Sahadaki tüm 
siyasiler güçlerini aşiretlerden almaktadır. 53 koldan oluşan Caf aşireti oldukça eski olmakla 
birlikte kendi kaynaklarıyla geçinmektedir. Bu aşiret yapısı Kürtlere özgü değil, Türkmenlerde de 
Araplarda da bu aşiretlenme yapısı bulunmaktadır” şeklinde konuştu. 

Irak Çalıştayı’nın son oturumunun son konuşmasını Irak Konsolosluğu’nun Medya ve Kültür 
Ateşesi Emmanuel Tomi yaptı. Irak Asurîlerinden olan Emmanuel Tomi, Asurîlerin tarihsel 
süreçlerinden bahsetti. Tomi “Asurîler Sümerlerden günümüze gelen kalıntılardır. Bunlar bir doğu 
toplumudur ve medeniyetin kurucularıdır. Medeniyet bu bölgeden Mezopotamya’dan doğmuştur. 
Asurlular Iraklı, Ortadoğulu kişilerdir. Irak terimi sadece İslamiyet’ten sonraki dönemi 
anlatmaktadır. Asurlular ve Sümerler’in varlığı M.Ö. 3000 yılına kadar uzanır. Asur ülkesi M.Ö. 
3000’de vardı. Asur İmparatorluğu sonraları M.Ö 500’lerde son buldu. Bu imparatorluk İsa’dan 
önceki dönemlerde var olan dünyadaki en büyük kütüphaneye sahipti. Çökmesinin önemli sebepleri 
geniş alanlara yayılması, siyasî çekişmeler ve yönetimde yolsuzluktu. Irak’taki son ulus devleti de 
işte bu Asur devletiydi. Asurlular M.S. 60’lı yıllarda Mezopotamya’ya gelen misyonerlerden 
Hristiyanlığı kabul eden ilk topluluktur. İlk kilise de bu bölgededir. Şu anda da farklı 
adlandırmalarla 3 milyon kadar Asurî bulunmaktadır” dedi. 
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Musul Vilayet Konseyi  
(Sabah, Okur Temsilcisi, 12 Kasım 2007) 
 
Hararetli Irak tartışmaları ortasında Musul'un statüsü ve Kuzey Irak'ın Türkiye'ye ilhak edilmesiyle 
ilgili bir haber, içinde görüşleri alınan kaynak tarafından 'hatalı' bulundu. Karışık bir konuya mercek 
tutuyoruz  
 
Bu haftaki ana yazıda bir haberde yer aldığı öne sürülen bazı tarihsel hatalara ilişkin, belki bazı 
okurlara sıkıcı gelebilecek bir değerlendirme var. Şikâyet sahibinin vahim bulduğu hataları ele 
almak elbette ki görevimiz. 
 
1 Kasım tarihli, Erhan Öztürk imzalı bir haberde, Kuzey Irak'ta 63 aşiret liderinin Türkiye'ye 
bağlanmak istediği anlatılmaktaydı. Bu bilgiler ekopolitik.org adlı bir sitede, Musul Vilayet 
Konseyi'nin BM daimi temsilcisi, hukukçu Anton Keller'in verdiği mülakata dayanıyordu. Dört 
parçalı haberde, başta Musul Vilayet Konseyi olmak üzere, pek çok detay açıklanmaktaydı. 
 
Ancak, hukukçu Anton Keller'e göre haberde hatalar var. Onun itirazları, aşağıda italikle aktardığım 
haber ifadelerinin her birinin altında yer alıyor:  
 
- "1925'te Musul, Erbil, Dohok, Süleymaniye, Kerkük ve Diyala 'Musul Vilayet Konseyi' çatısı 
altında bir araya geldi."  
Musul Vilayet Konseyi, 1992'de K. Irak'ta yer alan 63 aşiretin liderinin bir araya gelmesiyle 
oluşturulan bir konsey.  
 
- " Musul Vilayet Konseyi'ne imtiyaz verildi"  
Musul Vilayet Konseyi'ne hiçbir zaman verilmiş hiçbir imtiyaz mevcut değildir ve böyle bir 
imtiyaza hiçbir zaman atıf yapılmamıştır."  
 
- " İkinci Dünya Savaşı sonrası Musul, Irak devletinin parçası oldu."  
Cemiyeti Akvam Musul Vilayeti'ni şartlı bir şekilde 1926'da Türkiye'ye değil Irak'a bağladı. Irak, 
Musul Vilayeti dâhil olmak üzere 1945'te Birleşmiş Milletler'e üye oldu. Irak 1932'de Cemiyeti 
Akvam tarafından kurulurken Irak uluslararası öneme sahip olan haklar ve yükümlülüklerinin 
olduğunu kabul etti. Bu haklar ve yükümlülükler değişmeden varlığını sürdürmekte.  
 
- " 63 Kürt aşireti: Türkiye'ye bağlanalım"  
Musul Vilayet'inin tüm kurucuları 65 Arap, Kürt, Süryani, Türkmen ve Yezidi topluluğundan 
oluşmaktadır. Konsept Birleşmiş Milletler'ce desteklenen 25 yıl gibi bir uzlaşma ve imar 
döneminden sonra bir referandum öngörür. Ancak bundan sonra Musul Vilayeti halkı Irak'a bağlı 
mı kalacaklarını, Türkiye'ye mi, Suriye'ye mi veya İran'a mı bağlanacaklarını yoksa bağımsız mı 
olacaklarına karar vereceklerdir.  
 
- "Keller, milletvekillerine, 'aşiret liderlerinin Türkiye'ye bağlanma' isteklerini iletti."  
MVK temsilcisinin Konsey'e dâhil herhangi bir aşiret reisinin topraklarını Türkiye'ye bağlamak 
istediği ile ilgili bir bilgi verdiği konusundaki iddia tamamen gerçekdışı propagandadır.  
 
- " Musul'a girme hakkımız var"  
1992 toplantısı da Türkiye'nin K. Irak'a bir nihai müdahale hakkı üzerine değildir. Hâlihazırda 
internette Yalçın Koçak'a ait Musul vilayeti üzerine herhangi bir rapor bulmak kabil değildir. 
Erhan Öztürk'ün cevaplarına da başvurduk. MVK'nin 1925'te kurulduğunda ısrarlı, ancak "1992'ye 
kadar hiçbir aktivitesi olmamıştır" diye de ekliyor. Aslında, farklı haber ve bilgi kaynakları, Musul 
Vilayet Konseyi'nin resmiyet kazanmasının başlangıç tarihi olarak 1992 yılını gösteriyor. 
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Öztürk iki ve üçüncü noktalara itiraz etmiyor. Dördüncü noktayla ilgili olarak da "Irak'ın kuzeyinde 
yaşayan 63 aşiret, gelip de toplantıyı Ankara'da yapıyorlarsa, Türkiye'nin hamiliğini kabul 
ediyorlarsa, buna başka bir anlam verilemez. 1992'de yapılan toplantıda bu sözler ifade edildi.  
 
Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da bu konuda detaylı bilgisi vardı. Kuzeyde yaşayan 
aşiretlerin talebi de bu yöndeydi. Şimdi de aynı görüş belirtiliyor" diyor. 
Beşinci noktada net bir açıklaması yok Öztürk'ün. Altıncı noktayla ilgili olarak da haklı biçimde, 
"Sorunun muhatabı 1992'de Ankara'daki toplantıyı organize eden, dönemin ANAP Milletvekili 
Yalçın Koçak'tır" diyor.  
 
Sonuç: Dört ve altıncı itirazlar dışında haberde, bulanık olduğu için yanıltıcı ifadeler var. 
Düzeltmiş oluyoruz. Konu karışık, gerçekten de. 

 
Kaynak: http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/baydar/2007/11/12/Musul_Vilayet_Konseyi1 
 

 
*** 

 
PKK’nın verdiği zarar Irak’tan tahsis edilebilir 
(Gazeten.com, 29 Şubat 2008) 
 
İlginç iddia: Türkiye, PKK’nın yolaçtığı zararı Irak’tan tahsil edebilir 
 
Musul Vilayeti Konseyi ve Birleşmiş Milletler Irak Daimi Temsilcisi ve Danışman John Anton 
Keller, 30 yıldır Türkiye’nin başına bela olan PKK’nın ülkeye verdiği zararın maddi ve manevi 
olarak Birleşmiş Milletler’e dava açıp Irak’tan tahsis edilebileceğini iddia etti. 
 
Keller, “Bir ülke sınırlarından sorumludur. Bu noktadan komşusuna saldırı olamaz. Buna müsaade 
edemez. Aksi takdirde zarar gören ülkeye hukuki olarak meşru müdafaa hakkı doğar? dedi. 
Keller’in program sürecinde kulaklık takmayarak diğer katılımcıları dinlememesi büyük tepki aldı. 
Salonda bulunan bayan bir avukat da “Herhalde Keller, Arapça ve Türkçeyi çok iyi konuşuyor. Ya 
da kimsenin düşüncesini dinlemek istemiyor? diye sitem etti. 
 
Irak’ın kuzeyinde son dönemde yaşanan bazı sorunlar bu bölgeye yönelik bir sınır harekatının 
başlamasına neden oldu. Bu operasyonla birlikte bölgede güveni sağlamak adına gerekli tedbirler 
alındı. PKK’nın konuşlandığı yerler kara harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bu çerçevede tüm 
dünyanın desteğini arkasına alan Türkiye, gerekli gördüğü yerlerde operasyonlarına hız verdi. Bu 
çerçevede ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi, Taksim Elite Otel’de Türk ve Iraklı bölge 
uzmanlarını bir araya getirdi. Toplantıya katılan İsviçre doğumlu bölge uzmanı Anton Keller, 
Türkiye’nin Kuzey Irak’a yönelik askeri operasyonun anlaşılır olduğunu kaydetti. 
 
Ülkemizin 30 yıldan bu yana PKK terör örgütünün saldırılarına maruz kaldığını da kaydeden 
Keller, “Sizler terör örgütünden dolayı çok sayıda insan kaybettiniz. Bu aşamada Irak’ın sınır 
güvenliğini sağlaması gerekliydi. Avrupa Hukuku’na göre bu zararınızı Birleşmiş Milletler’den 
tahsil edebilirsiniz. Bunun için de hukuki hakkınızı kullanmanız gerekiyor? açıklamasında bulundu. 
Irak’ta güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Anton Keller, Irak’ın bölünmemesi 
gerektiğini vurguladı. Keller, ayrıca Türk askerinin Irak’ın kuzeyinde verdiği zararları da ödemesi 
gerektiği imasında bulundu. 
 
Irak Tapu Kayıt Sorumlusu Şeyh Saler El Hafız ise Türkiye’nin Ortadoğu’da büyük bir güç 
olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin bu bölgede çok ciddi bir rol oynadığını belirten El Hafız, 
“Bizler Türkiye’nin büyük bir rol oynağını görüyoruz ve görmek istiyoruz. Biz 
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iki ülke arasında sıkı iletişim kurulmasını istiyoruz. Bu aşamada bölgede istikrarın sağlanması için 
Türkiye’ye büyük iş düşüyor? diye konuştu. 
 
Barzani’nin de Saddam gibi bir diktatör olduğunu iddia eden Türkmenistan İnsan Hakları Derneği 
Başkanı Savaş Avcı da “Barzani bir diktatördür. Yaptıkları Saddam’ı aratmadı. Kendi kafasına göre 
iş yapıyor. Türkiye, Türkmenlerin arkasında olmalıdır. Bu desteğinizi her zaman bekliyoruz. Biz 
ülkede kaos değil, huzurlu bir ortam istiyoruz?açıklamasında bulundu. 
 
Kaynak: http://www.gazeten.com/pkknin-verdigi-zarar-iraktan-tahsis-edilebilir/ 
 

 
*** 

 

"Türkiye, PKK'nın zararını Irak'tan tahsil edebilir" 
(Zaman, 28 Şubat 2008)  
 
Birleşmiş Milletler Irak Daimi Temsilcisi ve Danışman John Anton Keller, 30 yıldır Türkiye'nin 
başına bela olan PKK'nın ülkeye verdiği zararın maddi ve manevi olarak BM'den tahsis 
edilebileceğini iddia etti. 
 
Keller, "Bir ülke sınırlarından sorumludur. Bu noktadan komşusuna saldırı olamaz. Buna müsaade 
edemez. Aksi takdirde zarar gören ülkeye hukuki olarak meşru müdafaa hakkı doğar." dedi. 
Keller'in program sürecinde kulaklık takmayarak diğer katılımcıları dinlememesi büyük tepki aldı. 
Salonda bulunan bayan bir avukat da "Herhalde Keller, Arapça ve Türkçeyi çok iyi konuşuyor. Ya 
da kimsenin düşüncesini dinlemek istemiyor." diye sitem etti.  
 
Irak'ın kuzeyinde son dönemde yaşanan bazı sorunlar bu bölgeye yönelik bir sınır harekatının 
başlamasına neden oldu. Bu operasyonla birlikte bölgede güveni sağlamak adına gerekli tedbirler 
alındı. PKK'nın konuşlandığı yerler kara harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bu çerçevede tüm 
dünyanın desteğini arkasına alan Türkiye, gerekli gördüğü yerlerde operasyonlarına hız verdi. Bu 
çerçevede ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi, Taksim Elite Otel'de Türk ve Iraklı bölge 
uzmanlarını bir araya getirdi. Toplantıya katılan İsviçre doğumlu bölge uzmanı Anton Keller, 
Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik askeri operasyonun anlaşılır olduğunu kaydetti.  
 
Ülkemizin 30 yıldan bu yana PKK terör örgütünün saldırılarına maruz kaldığını da kaydeden 
Keller, "Sizler terör örgütünden dolayı çok sayıda insan kaybettiniz. Bu aşamada Irak'ın sınır 
güvenliğini sağlaması gerekliydi. Avrupa Hukuku'na göre bu zararınızı Birleşmiş Milletler'den 
tahsil edebilirsiniz. Bunun için de hukuki hakkınızı kullanmanız gerekiyor." açıklamasında bulundu. 
Irak'ta güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Anton Keller, Irak'ın bölünmemesi 
gerektiğini vurguladı. Keller, ayrıca Türk askerinin Irak'ın kuzeyinde verdiği zararları da ödemesi 
gerektiği imasında bulundu.  
 
Irak Tapu Kayıt Sorumlusu Şeyh Saler El Hafız ise Türkiye'nin Ortadoğu'da büyük bir güç 
olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin bu bölgede çok ciddi bir rol oynadığını belirten El Hafız, "Bizler 
Türkiye'nin büyük bir rol oynağını görüyoruz ve görmek istiyoruz. Biz iki ülke arasında sıkı iletişim 
kurulmasını istiyoruz. Bu aşamada bölgede istikrarın sağlanması için Türkiye'ye büyük iş düşüyor." 
diye konuştu.  
 
Barzani'nin de Saddam gibi bir diktatör olduğunu iddia eden Türkmenistan İnsan Hakları Derneği 
Başkanı Savaş Avcı da "Barzani bir diktatördür. Yaptıkları Saddam'ı aratmadı. Kendi kafasına göre 
iş yapıyor. Türkiye, Türkmenlerin arkasında olmalıdır. Bu desteğinizi her zaman bekliyoruz. Biz 
ülkede kaos değil, huzurlu bir ortam istiyoruz." açıklamasında bulundu.  
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Kaynak: http://www.haberaktuel.com/Turkiye,-PKKnin-zararini-Iraktan-tahsil-edebilir-haberi-
113886.html 

 
*** 

 

Kürt aşiret liderleri İstanbul'da  
(Sabah, 28 Şubat 2008, Meliha Okur) 
 
Önümüzdeki dönemde Irak'ın toprak bütünlüğü değil, dağılması gündeme gelirse, 1932'de şartlı 
olarak Milletler Cemiyeti tarafından Irak Krallığı'na bırakılan Musul Vilayeti'nin statüsü ne olur?  
Konu, iki gün boyunca Elite Otel'de tartışılacak. Adam Sosyal Bilimler Araştırmalar Merkezi'nin 
organize ettiği çalıştayda, "Uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış azınlık ve özel 
mülkiyet hakları" masaya yatırılacak. 
 
Musul Vilayet Konseyi içinde yer alan Türkmen, Kürt ve Arap aşiret liderleri görüş bildirecek. 
Bugünkü toplantıya, Berzenci aşiretinden Şeyh Salar El Hafid, Cef aşiretinden Muhammed Haruni, 
Memoseni aşiretinden Müşir Ahmet, eski Dohuk Valisi Muhammad Sıddık ve Irak Cumhurbaşkanı 
Celal Talabani'nin resmi danışmanı Muzaffer Aslan ile Musul Vilayet Konsülü Anton Keller 
katılıyor. 
 
Türkiye'den çok sayıda katılımcı var. Neftçi ailesinden Aras Neftçi, Atatürk'ün yakın silah arkadaşı 
Ali Şefik Özdemir'in torunu Batur Özdemir konuşmacı. 
 
Bilginize.  
 
http://arsiv.sabah.com.tr/2008/02/28/haber,5EC1DF32EFA745DE8E4557C01F07475B.html 
 

 
*** 

 
Gerçek Haberler  
(Yeni Şafak, Tamer Korkmaz, 09.05.2009) 

Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt, Kandil Dağı'na yönelik son hava harekatı hakkında 
gazetecilerin sorularını cevaplarken şunları söylemiş: 

'PKK çok ağır darbeler yedi. Bu darbeler sürecek. Terörle mücadelede psikolojik üstünlüğü ele 
geçirdik. Yakında sonuçlarını göreceksiniz…' 

*** 

5 Kasım Zirvesi'ni müteakip PKK'nın bitirilme sürecine girildiğini ısrarla vurguluyorum… 

Son hava harekatında 150 terörist etkisiz hale getirildi… 

Şubat'ın son haftasında ağır kış şartlarına rağmen başarıyla gerçekleştirilen kara harekatında 
PKK'ya vurulan büyük darbe resmi rakamlarda ifade edilenden çok daha fazlaydı! 

Kamuoyuna açıklanmayan bir başka önemli gelişmeyi tekrar hatırlatayım: Kasım ayının ikinci 
yarısından itibaren Kandil'den tam 1670 terör örgütü mensubu indirilmiş bulunuyor! 
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PKK elebaşlarından bazılarının 1-2 Mayıs'taki son hava harekatında öldürülmüş olabileceğinden 
söz edilmişti… 

Terör örgütünün lider kadrosundan birkaç ismin K.Irak'ta yakalandığına dair kimi haberler de 21 
Kasım gecesinden itibaren kısa bir süre Ankara kulislerini dalgalandırmıştı: 

Bunlar ciddi bilgilerdi! 

*** 

PKK'ya hayati darbeler vurulurken; bir diğer yandan da Ankara'nın Kürt sorununa ve K.Irak'a 
yaklaşımında köklü değişiklikler meydana geldiğini gösteren gelişmeler birbirini izliyor… 

Güneydoğu için hazırlanan 'sosyal ve ekonomik paket' Ankara'daki değişimin ileri adımlardan birini 
oluşturacak… 

Kara Kuvvetleri Komutanı Org. İlker Başbuğ, Milliyet'e 'Son dönemde teslim olan PKK'lı sayısında 
gözle görülür bir artış var. Çünkü TSK mensupları, çocuklarını örgütten ayrılmaya ikna etmeleri 
için dağdakilerin aileleriyle sık sık görüşüyor' demişti. (16 Nisan'08) 

Devletin hadiseye yaklaşımının değiştiğini gösteren bu 'ikna' çabaları yeni ortaya çıkmış değil: Sözü 
edilen görüşmeler 2006'nın ikinci yarısından beri titizlikle sürdürülüyor… 

*** 

Ankara'da Statüko'nun değiştiğini, 'Devletin K.Irak'a yeni bakışı' bağlamında da gözleyebilmek 
mümkün:  

24 Nisan'daki MGK toplantısında 'Tüm Irak'lı grup ve oluşumlarla istişarelerin sürdürülmesi' kararı 
alındı! 

Türkiye ile Irak Bölgesel Kürt yönetimi arasındaki 'ilk resmi temas' 1 Mayıs'ta Bağdat'ta 
gerçekleştirildi: Başbakanlık Başdanışmanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye'nin Irak Özel temsilcisi 
Murat Özçelik, Neçirvan Barzani ile görüştü… 

Bu noktaya bir süredir perde arkasında hayata geçirilen görüşmeler sonunda gelindi: Mesut Barzani 
Kasım'ın sonu ile Aralık ayının başında 'üç haftalık bir süre ile ortadan kaybolduğunda' Türkiye'ye 
gizli bir ziyarette bulunmuştu... 

Barzani, Diyarbakır'daydı: Kürt lider, artık bölgedeki süreci yönlendiren gücün Ankara olduğunun 
farkına varmış durumda! 

11 Aralık'ta Erbil'e dönüşünde 'Kürt devleti kurmamız sözkonusu değil' diye konuşması bu 
yüzdendi. Dikkat ediniz, o günden bu yana Barzani'nin açıklamalarında çok belirgin bir değişiklik 
var… 

Son olarak 'Türkiye ile aralarındaki psikolojik engelin kalktığını' söyledi, Barzani… 

Bu vesileyle Org. Büyükanıt'ın 'Barzani'de olumlu yönde üslup değişikliği var' şeklindeki sözlerini 
de not edelim… 

K.Irak'la yeni sayfa açıldığı gerçeğini kabul etmeyenler 'Asker farklı yaklaşım içinde' diyorlardı… 
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MGK'da K.Irak'la ilgili olarak alınan kararlar, o cenahtakilerin yanıldıklarının resmidir… 

Büyükanıt'ın sözleri de MGK'da alınan kararların yansımasıdır. 

*** 

ABD, Irak'ta mahvoldu; Türkiye ise artık bölgesel güç… 

'K.Irak'ın Türkiyesiz olamayacağı' kaçınılmaz bir gerçek! 

Bir süre önce bölgeyi ziyaret eden eski milletvekili Haşim Haşimi'nin 'Kürtler, Türkiye'ye 
bağlanmak istiyor' şeklindeki izlenimleri, Kuzey Irak'ta oluşan yeni atmosferi gayet iyi anlatıyor… 

Demek ki neymiş?  

Musul Vilayet Konseyi'nin BM Daimi Temsilcisi İsviçreli hukukçu Anton Keller'ın '63 Kürt 
aşiretinin (K.Irak nüfusunun yüzde 70'i) Türkiye'ye bağlanmak istediği' yolundaki açıklamasına 
aylardır vurgu yapıyor olmamız boşuna değilmiş!  

Kaynak: http://yenisafak.com.tr/yazdir/?t=09.05.2008&i=10801&y=TamerKorkmaz 
 

 
*** 

 
Fasid daire 
(Yeni Şafak, Hüseyin Hatemi, 08.11.2009)  

Bush not defterine PKK yazıp etrafını çizmiş. Türkiye'ye de, verilecek istihbaratın çok önemli 
olduğunu söylemiş. Biz de PKK'nın çevresine kağıt üzerinde çizilen daireyi herhalde artık bu 
daireden çıkamayacağını müjdeleyen bir muska işareti sanmalıyız ve 'PKK'ya silâh, size de 
caydırıcı istihbarat!' paylaşımına razı olmalıyız. Bu arada da, çocuk aldatır gibi, 'Musul Konseyi' 
temsilcisi Keller deyû bir falcı ortaya çıkıyor ve o da şu eşsiz müjdeyi veriyor: Musul Vilayeti 
özerklik isterse özerk, Türkiye'ye bağlılık isterse Türkiye'ye bağlı olur! Çok doğru! Belki de cümle 
Amerikan eyaletleri de artık doğru yolu görürler de, birbiri ardından Türkiye'ye iltihak ederler! 

Bush'un not defterinin diğer sahifeleri hakkında 'istihbaratımız' yok. Büyük bir ihtimal ile birçok 
başka görüşmede de -önceden nasıl yazılacağını sorarak öğrendiği- 'Türkiye' adını defterine 
yazarak, bu adın çevresine de bir fâsid daire çizmiştir. 

Yine bir seçim karşısında kaldık: Merhum Sultan İbrahim gibi bir 'cinci Hoca bulduk!' diye 
sevinecek, 'PKK'yı kıskaca aldın, şimdi de Musul vilâyetinin tümüyle bize katılması için defterine 
bir işaretçik çiziktiriver, bir şirinlik muskası yaz' diyerek, Washington Büyücüsü'nden tekrar 
randevu mu alacağız? Elbette Washington'un keskin nefesli cinci Hocası bedava üfürmez, tavuktan, 
yumurtadan, götürülecek hediye tavizlerin yanında, özellikle 'nefesimin etki etmesi için, cinlerimi 
kızdırmamanız lâzım, İran'la her türlü dostluk ilişkinizi kesmezseniz cinlerim tepeme çıkar!' ihtarını 
da ihmal etmez. 

Ey Azîzan, bu fasid dairen çıkmalıyız. Washington Büyücüsü'nün kargacık-burgacık işaretleriyle, 
bunlara güvenerek siyaset olmaz. Yakın Tarih'den dahî ibret almıyor, olup-bitenleri çok çabuk 
unutuyoruz. Ferd ve toplum olarak bizim insanlık ödevimiz 'cinliler'den meded ummak değil, 
insanlığı silm'e, selâmet'e, esenliğe, Sevgi'nin adaletine çağırmaktır. Washington Büyücüsü'nün 
cinli siyaseti karşısında, bir de 'Ali'ce siyaset' vardır. Bu açıdan 'siyaset'; 'saygın' bir 'anlam' kazanır. 



 218 

Ne var ki cinci Hoca siyasetçileri, 'Ali'ce siyaset' özleminin gönüllerde doğmasını önlemek için, 
yine üfürmeye ve çiziktirmeye devam ederler: '- Bize siyaset haramdır gardaşım, biz işimize 
bakalım!' Firavun büyücülerinin 'Gizli ilimler' arasına kattığı Çağdaş Siyaset Bilimi'nin bilimcileri 
de 'Ali'ce siyaset'i bir ağızdan mahkûm ederler. Ali'ce Siyaset, İlkeli Siyaset demektir. Bu ilkelerin 
başında da eşitlik adaleti, hakkaniyet (hak ve nasfet) adaleti, dürüstlük (istikamet) ilkesi ve somut 
olay adaleti gelmektedir. 'İlkeli Siyaset' der demez, 'bize siyaset haramdır gardaşım' diyenler, derhal 
papuçlarını alıp savuşurlar. Firavun'un kadrolu büyücüleri de 'ilkeli siyaset demek, dini siyasete 
karıştırmak demektir, bu cürmü işleyenin de en azından medenî ölümüne (mort civile) fetva veririz' 
derler. –Zulmü ilke edinen neoconların 'medeniyetler savaşı' gibi rezaletnamelerine ses 
çıkarmazsınız da, Nehc-ul- Belâğe'den bahsedeni mi itham edersiniz? Bu ne iştir? –İlke koymak da 
değişmek de 'güçlü'nün hakkıdır. 'İlkelerin gücü' yok, 'güçlünün ilkeleri' vardır. Bu gerçeği 
görmedikçe çağdaş, realist ve dolayısıyla bilimsel siyaset yerine çağdışı bir siyaset anlayışını 
savunuyorsunuz demektir. İşte bu kadar basit! hâlâ anlamadın mı? –Anladım, esasen biliyordum, ne 
var ki aslâ kabul etmedim ve etmeyeceğim. İlkeli Siyasetin ilkelerinin koyucusu da, İsviçre 
Anayasası'nın başında 'Kadir-i Mutlak' ismiyle anılan Mutlak Güç Sahibi değil mi? Bu ilkeleri 
Makyavelist siyasetiniz gereği sık sık siz de anmıyor musunuz? Şu halde bunların içten 
bağlanılacak ilkeler olduğunu, yoksa Makyavelist siyaset sloganları olmadıklarını mı söylemek suç 
oluyor? –'Kadir-i Mutlak', metafizik bir anlamda yorumlanmamalıdır. O anda Yeryüzü'nde en güçlü 
olan, silâh ve teknolojide üstün olan hangi 'Devlet' ise, 'Kadir-i Mutlak Tanrı' ibaresi de bu gücün 
simgesinden, 'soyutlanma'sından başka bir şey değil! İşte bu kadar basit! Yine mi anlamadın? –Ne 
dediğini anladım, esasen biliyordum, fakat aslâ doğrulamadım ve doğrulamam da! Yanılan veya 
'yanılış'ı bilerek seçen sensin. Bunu görmeni ve kurtulmanı diliyorum. Gerçek 'ilm', 'silm'den 
ayrılmaz. 

Ey Azîzan, Fasid Daire'den çıkmalı, İstikamet çizgisine girmeliyiz. –Heyhat! Varak-ı Mihr-ü 
Vefa'nın yerini Bush'un not defteri almış! Süleyman tahtını sanki mâr almış / Gama tebdil olmuş 
ülfetin çağı! – Bezmeyin, gevşemeyin, yılmayın, Silm'e çağırın, üstün olan sizsiniz! (47/35). 

Kaynak: http://yenisafak.com.tr/yazdir/?t=08.11.2007&i=7767&y=HuseyinHatemi 

 
*** 

 
Musul Irak'tan Ayrılamaz 
(Haber10, 29 Şubat 2008)  
 
Türkmen siyasetçi Orhan Ketene, ''Musul'u Irak'tan ayırmadığını'' belirterek, ''Musul Vilayeti 
Projesi gerçekleşirse, etnik çatışmalar sona erecektir. Eğer tutup bölgeye 'Kürdistan' derseniz, etnik 
çatışmalar çıkar'' dedi. 

Taksim Elit Otel'de, ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezince düzenlenen ve bölgenin önemli 
Türkmen, Arap ve Kürt liderlerini bir araya getiren ''Irak Çalıştayı''nın son günündeki oturumda 
konuşan Ketene, Musul'un Irak'a bağlı kalmasının, bölgedeki barışın sağlanması açısından şart 
olduğunu dile getirdi. 

Etnik bölünmelerin ince bir dengeye bağlı olduğu Irak'ta, Musul'un Irak'taki Şiilere karşı bir denge 
unsuru olduğuna dikkati çeken Ketene, ''Hiçbir Iraklı da Musul'un ayrılmasını istemez. Bunun 
yanında Musul Irak'ın kalan kısmına da hiç benzemez. Çok etnikli, çok dilli, çok dinli bir bölgedir. 
Coğrafi açıdan da farklıdır. Irak'ın diğer kısmı çoğunlukla Arap'tır, ama kuzey kısmı öyle değil'' 
diye konuştu. 
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Irak'ın kuzeyinin dünyaya ''Kürt unsurların yeri'' olarak anlatıldığını vurgulayan Ketene, bu 
anlayışın, bölgedeki Türkmen ve Asurilerin hiçe sayılması demek olduğunu kaydetti. 

Ketene, bölgedeki kaos ortamına bir çözüm olarak ortaya konulan Musul Vilayeti Projesi hakkında 
da şunları söyledi: 

''Musul Vilayeti Projesi gerçekleşirse, etnik çatışmalar sona erecektir. Eğer tutup bölgeye 
'Kürdistan' derseniz, etnik çatışmalar çıkar. Musul idari olarak eyalet gibi ayrılırsa bütün unsurlar 
bir arada olacaktır. Bugün Kürdistan fikrine binaen Türkmeni, Asurisi, Arabı kendi vatanını 
kurmaya girişti. Bizim eyalet fikrimiz Musul'u Irak'tan ayırmıyor. Musul'daki bölünmeler etnik 
değil, coğrafi baza dayansın. İnsanlar coğrafyadan faydalansın ve hiç ayrılmasın. En önemlisi 
Musul, Orta Doğu'nun denge unsuru olsun.'' 

Ketene, Musul için önerdikleri bu yapıya İsviçre modelini örnek göstererek, 26 kantondan oluşan 
İsviçre'nin gün geçtikçe daha merkezi bir devlet haline geldiğini kaydetti. 

-DERBEND ZAFERİ BİRLEŞTİRİCİ OLSUN- 

Haçlı seferlerine karşı ilk direnişin başladığı Musul'da, Kürt ve Türkmenlerin yıllarca istilalara karşı 
beraberce direndiğini belirten Ketene, bölgede Türk ve Kürt işbirliğinin 823 yıl sürdüğünü söyledi. 

Ketene, Derbend Zaferi'ni birlikte kazanan Kürt ve Türkmenler tarafından, bu Zafer'in önemi ve 
anlamının bilinmesi gerektiğini ifade etti. 

İngiliz işgaline karşı Atatürk tarafından görevlendirilen Milis Yarbay Özdemir'in bölgedeki 
aşiretlerden kurduğu güçle 7 bin kişilik bir milis savaşı yürüttüğünü anlatan Ketene, 31 Ağustos 
1922'de bu mücadelenin İngilizleri hezimete uğrattığını kaydetti. 

Ketene, ''O işbirliği ölmüş değil, şimdi de aramızda arkadaşlarımız var. Bu coğrafi ve tarihi 
birlikteliğin yanında siyasi iradenin de varlığı şart. Ancak önce Musul'u oluşturan toplumun bir 
araya gelip birliği kurmak istemesi gerek'' diye konuştu. 

Musul'da Türkmenler ve Kürtler arasında tarihi bir küskünlüğün olduğu gerçeğinin 
yadsınamayacağını ifade eden Ketene, bu küskünlüğün karşılıklı ziyaretlerle giderilebileceğini, 
arayı bozucu tarihi olayları fazla karıştırmamakta fayda olduğunu söyledi. 

31 Ağustos'ta Derbend Zaferi'nin 86. yıl dönümü olacağına işaret eden Ketene, Zafer'in yıl 
dönümünde savaşa katılan aşiretlerin temsilcilerini bir araya getirip, kendilerine teşekkür plaketi 
verilebileceğini dile getirdi. 

Ketene, konuşmasının sonunda ''Musul vilayeti düşünüyoruz, ama her unsurun kendi vatanını 
kurma düşü var. Musul içerisinde de sınırları olmayan 4 hükümet olabilir'' dedi. 

-''BİZ BİZE KALIRSAK PROBLEM YOK''- 

Türkmeneli Partisi Lideri Riyaz Sarıkahya da 2005 yılında Irak gerçeğine uygun olarak yapılan Irak 
Anayasası'nın Türkmenler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: 

''Anayasalar uygulama olmazsa bir şey ifade etmez. Ancak bu kaos ortamından biz kimseyi 
suçlamıyoruz. Biz federal bir Irak öngörüyoruz. Kuzey Irak federe devleti içinde Musul, Kürt ve 
Kerkük federe bölgesi önermekteyiz. Sorunları diyalogla çözümleme niyetindeyiz. Bütün Kürt 
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gruplara, özellikle Barzani ve Talabani'ye çağrıda bulunuyorum. Türkmenlerle diyaloğa girişsin, 
Kuzey Irak'ı oluşturan unsurlarla anlaşsın.'' 

Türkmen Otonomi Örgütü Lideri Muzaffer Arslan da yıllar içinde dış güçlerce Kürt ve Türkmen 
unsurların arasına nifak sokulduğunu belirterek, ''Biz bize kalırsak problem yoktur, olmayacaktır. 
Ne zaman birbirimizin hakkını müdafaa edecek duruma gelirsek, o zaman mutluluğa ulaşabiliriz'' 
dedi. Irak Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi yarın açıklanacak. 

 

Kaynak: http://www.haber10.com/haber/114271 

 
*** 

 
Türkiye Irak'ta taşları yerinden oynatabilir  
(Yeni Şafak, Hatice Kılıç, 06 Kasım 2007) 

Kuzey Irak'taki 63 Kürt aşiretinin biraraya gelmesiyle oluşturulan Musul Vilayet Konseyi'nin BM 
daimi temsilcisi İsviçreli hukukçu Keller, Musul Vilayeti'nin hukuki durumunun tartışmaya 
açılması için dünya kamuoyuna çağrıda bulundu  

ZEYNEP SANDIKÇI – HATİCE KILIÇ / İSTANBUL 
 
1992 yılında Kuzey Irak'taki 63 Kürt aşiretinin biraraya gelerek oluşturduğu Musul Vilayeti 
Konseyi'nin BM nezdinde daimi temsilcisi olan İsviçreli hukukçu ve arabulucu J. Anton Keller, 
ADAM Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi'nin düzenlediği 'Musul Vilayeti'nin Yeniden Doğuşu 
mu?' başlıklı bir panele katılmak üzere geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. 1926 yılında İngiltere 
ile Türkkiye arasında imzalanan Ankara anlaşması ve daha sonra Irak'ın 1932 yılında bağımsızlığını 
kazanmasını takiben Musul Vilayeti'nin (Musul, Erbil, Duhok, Süleymaniye, Kerkük ve Diyala'yı 
kapsıyor) statüsünün tam olarak netlik kazanmadığını kaydeden Keller, Musul Vilayeti'nin 
Türkiye'ye ya da Irak'a bağlanması veya özerklik kazanması konusunun tartışmaya açılması 
gerektiğini savundu. 

TÜRKİYE TAKİPÇİSİ OLSUN 

Gazetemize yaptığı açıklamada, Keller, uluslararası haklardan doğan bir kararla Musul Vilayeti'nin 
kurulduğunu söyleyerek bu konseyin de uluslararası hukukta bir yeri olduğunu söyledi. Fakat tüm 
bunların BM tarafından harekete geçirilebilmesi için birilerinin bu mekanizmayı çalıştırması 
gerektiğini, bunu da Türkiye'nin yapabileceğini söyleyen Keller, 'Türkiye, 1926 Ankara 
Anlaşması'nda imzası olan bir ülke olduğu için BM'ye bu anlaşmanın takipçisi olun diyebilir. Ve bu 
şekilde, Türkiye konseyin arkasına bir güç vermiş olur. Sonuç olarak Konsey kararlarda denetim 
hakkı elde ederse o zaman vilayet özerklik isterse özerklik, Türkiye'ye bağlanalım derse Türkiye'ye 
bağlanır' dedi.  

1992'DE ANKARA'DA TOPLANTI... 

Musul Vilayet Konseyi 1992 yılında Kuzey Irak'ta yer alan 65'e yakın aşiret liderinin bir araya 
gelerek oluşturulan bir konsey. Konsey'in BM temsilcisi Anton Keller, Musul Vilayeti Konseyi'nin 
Ankara'da toplandığı yıl olan 1992'de Türkiye'ye gelerek bir takım üst düzey görüşmelerde 
bulundu. O dönemde Kuzey Irak'ta yer alan birçok değişik parti ve aşiret liderinden oluşan 315 
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kişilik heyetten oluşan Musul Vilayet Konseyi temellerinin atıldığı 1992 yılından sonra çeşitli 
dönemlerde yeni deklarasyonlar da yayınladı. 

Musul Vilayeti'nde Kürdistan hayal! 

'Musul Vilayeti hiçbir şekilde Kürdistan'a dönüşemez.' diyen Keller, uluslararası anlaşmaların 
hiçbirinde Kürdistan geçmiyor. Böyle bir tanım kullanılamaz. Kürdistan sahte bir umuttur. Sonuç 
olarak Musul'daki Kürt aşiretleri Musul Vilayeti konseyinin altına imzalarını attılar. Kürdistan'la 
Musul vilayeti iki ayrı kavram. Burada bir Kürdistan'ın kurulması anlaşmaya göre hukuksuz bir 
durumun doğmasına yol açar. Musul vilayetinin hiçbir ülkenin kullandığı bir araç haline gelmesini 
istemem. Anlaşmaya göre taraf ülkeler onay vermediği sürece burada kurulacak bir Kürdistan'ın 
varlık göstermesi mümkün değil' şeklinde konuştu.  

Aşiret lideri Surçi: Irak bizi yok sayıyor 

Konsey'in önde gelen liderlerinin katılımıyla İstanbul'da yapılması planlanan toplantı için İstanbul'a 
gelişlerinin engellendiği iddia edilen 4 aşiret liderinden biri olan Nedim Surçi gazetemize yaptığı 
açıklamada, hem kendi sınırları dahilinde hem de uluslararası alanda Musul Vilayet Konseyi'nin 
sesini duyurmaya çalıştıklarını ve bu amaçla geniş çaplı bir konferans düzenlemek istediklerini 
kaydetti. 'Burada bulunan tüm etnik unsurların (Arap, Kürt, Türkmen, Asuri vs ), demokratik bir 
şekilde ortak katılımıyla haklarımızı arıyoruz. Irak hükümeti bizi çoğu kez yok sayıyor.' diyen 
Surçi, 'Bu bölgede bulunan tüm halkların demokratik bir ortamda nereye, Irak'a veya Türkiye'ye 
veya başka bir yere yakınlaşmak istediklerini tartışıyor ve bölgede çeşitli araştırmalar yürütüyoruz.' 
dedi. İstanbul toplantısı için Türkiye'ye gelişleri engellenen diğer aşiret liderlerinin isimleri isi 
şöyle; Almanya'da yaşayan eski Dohuk valisi, Saddam dönemi eski Tarım Bakanı ve yazar Musul 
Vilayet Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Sıddık Mahmut, Hollanda'da mülteci olarak yaşayan 
ve Kerkük bölgesindeki petrol yataklarında önemli bir paya sahip olan Mama Seny aşiretinin lideri 
Müşir Hadi Ahmet, Musul vilayetine ait tapu kayıtlarını elinde tutan ve şuanda Kuzey Irak'ta 
bulunan Surçi aşiretinden Nedim Surçi, Süleymaniye'de yaşayan ve tapu sicillerinden sorumlu olan 
Şeyh Saleh. 

Kaynak: http://yenisafak.com.tr/dunya/default.aspx?t=08.07.2007&c=4&i=79734 

 
*** 

 
Musul Vilayet Konseyi Temsilcisi Keller'den İHA'ya Açıklama 
(Haberler.com, 03 Kasım 2007) 

Musul Vilayet Konseyi'nin BM Daimi Temsilcisi İsviçreli Hukukçu J. Anton Keller, Irak ile 
İmzalanan 1946 Anlaşmasına Göre, Türkiye'nin 75 Km İçeri Girip Sıcak Takip Hakkına 
Sahip Olduğunu Söyledi. 

Musul Vilayet Konseyi'nin BM daimi temsilcisi İsviçreli hukukçu J. Anton Keller, Irak ile 
imzalanan 1946 anlaşmasına göre, Türkiye'nin 75 km içeri girip sıcak takip hakkına sahip olduğunu 
söyledi. 

Türkiye ile Irak arasında 1946 yılında imzalanan dostluk ve sınır anlaşmasına göre, her iki ülkenin 
sınırları içinde bulunan 75 kilometrelik bir bölge içinde eğer komşu ülke o bölgede asayişi 
sağlayamıyorsa, saldırıya maruz kalan ülkenin sıcak takip yapabilme hakkını kabul ettiğini 
kaydeden Keller şöyle konuştu: 
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"Sınırın her iki tarafında hiçbir silahlı Güce izin verilmeyecek bir bölge var. Eğer ilgili ülkelerden 
birinde böyle bir silahlı güç aktif haldeyse, uluslararası yasalardaki yükümlülük yerine getirilerek 
bu güç etkisizleştirilecek. Anlaşmanın diğer tarafı olan ilgili ülke de bu zorunlulukların yerine 
getirilip getirilmeyeceğini takip edecek". 

Keller, Irak'ta manda rejiminin bitimini ilan eden 30 Mayıs 1932 bildirisine ilişkin yaptığı 
açıklamada, "Anayasamız uluslararası yasalarca da tanınan ve halen geçerli olan Mayıs 1932 tarihli 
anayasadır. Azınlıklara, uluslararası nitelikte belirtilmiş garantiler ile halen varlığını sürdüren 
uluslararası yasalar çerçevesinde özel mülkiyet hakkı tanımaktadır" dedi. 

63 Kürt aºiretini temsilen Avrupa'dan İstanbul'a gelmesi beklenen ancak Viyana havaalanında vize 
engeline takılan iki Kürt liderle ilgili ise Keller, "Bunun gerçekten araºt?r?lmas? gerekir. Çünkü 
Türkiye üzerinden Irak'a geri dönme haklarına engel olundu. Vize almalarına gerek yoktu. 
Viyana'daki havaalanında kendilerine vize soruldu. Bu da onların gelişine mani oldu" diye konuºtu. 

Kuzey Irak'ta bulunan Surçi aºiretinden Nedim Surçi ile Süleymaniye'de yaºayan ve tapu 
sicillerinden sorumlu olan ªeyh Saleh'in de ?stanbul'a geliºine mani olundu?unu söyleyen Keller, 
"Süleymaniye ve Erbil'den gelmesi beklenen bazı liderlere de Erbil-İstanbul uçuşunun iptal olduğu 
söylenmiş" ifadesini kullandı. 

Keller, ayrıca PKK terör örgütünün militarize yöntemler yerine diplomatik yollardan 
silahsızlandırılabileceğine ilişkin beklentilerin giderek güçlendiğini söyledi. 

PKK'nın Kuzey Irak'taki varlığının Türkiye'ye müdahale hakkı verip vermediğinin sorulması 
üzerine Keller, "Uluslararası yasalara dayanarak yapacağız bir tartışma bu ama evet Türkiye'nin 
böyle bir hakkı var" dedi. 

Keller, sınır ötesi operasyona karşı uyararak, sınır çatışmaları ve ihlalleriyle dozu yükselen siyasi 
bir atmosferde düzenlenecek askeri harekatın ateşe benzek dökmek gibi olacağını söyledi. Keller, 
"Sanırım bu durumda herkes için en iyisi geçmişteki tecrübelerden ilham alarak yeni alternatifler 
aramak" dedi. 

63 Kürt aºiretinin Türkiye'ye bağlanmak istediği yönünde basında çıkan haberleri de değerlendiren 
Keller, bu tür söylentilerin bölge üzerinde başka gündemleri olan insanların ortaya attığı bir 
propaganda olduğunu söyledi. Keller, "Bu, aºiret liderleri, etnik gruplar ve siyasi partilerce 
onaylanan ve1992 y?l?nda geliºtirdi?imiz 1994 ve sonras?nda çeºitli seferlerde onaylanan ve 
adaptasyon geçiren temel yap?yla çeliºiyor" diye konuºtu. 

Keller, ayr?ca 63 aºiret lideri aras?nda sadece Kürtler de?il Araplar da oldu?unu söyledi. 

Kaynak: http://www.haberler.com/musul-vilayet-konseyi-temsilcisi-keller-den-iha-ya-haberi/ 

 
*** 

 
 
 
63 Kürt aşireti: Türkiye'ye bağlanalım  
(Sabah, Erhan Öztürk, 01 Kasım 2007) 
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Musul Vilayet Konseyi'nin BM daimi temsilcisi İsviçreli hukukçu Keller, Türkiye'nin Kuzey Irak'a 
müdahale hakkı bulunduğunu ve aşiret liderlerinin Türkiye'ye bağlanmak istediğini söyledi..  

 
Kuzey Irak'ta bulunan 3.5 milyonluk nüfusun yüzde 70'ini oluşturan 63 aşiret lideri Türkiye'ye 
bağlanmak istiyor. 1925'te kurulan Musul Vilayeti 1992'de dönemin Cumhurbaşkanı Özal 
öncülüğünde Körfez Savaşı nedeniyle yaşanan bölünme ihtimalleri üzerine Ankara'da bir araya 
gelerek harekete geçti ve İsviçreli hukukçu J. Anton Keller'i BM daimi temsilcisi seçti. Son 
dönemde yaşanan gelişmeler üzerine Konsey'in Türkiye ile konuyu görüşmek için toplanma kararı 
alması üzerine Keller İstanbul'da toplantı yapmak için girişimleri başlattı.  
 
PASAPORTA EL KONULDU  
 
Ancak Keller'in yapacağı toplantıya 63 aşiret liderini temsilen katılması beklenen Kuzey Iraklı 4 
aşiretin liderleri Türkiye'ye gelemedi. Aralarında Almanya'da sığınmacı olarak yaşayan eski Dohuk 
valisi, Saddam dönemi eski Tarım Bakanı ve yazar Musul Vilayet Konseyi Genel Sekreteri 
Muhammed Sıddık Mahmut, Hollanda'da sığınmacı olarak yaşayan ve Kerkük bölgesindeki petrol 
yataklarında önemli bir paya sahip olan Mama Seny aşiretinin lideri Müşir Hadi Ahmet, Musul 
vilayetine ait tapu kayıtlarını elinde tutan ve şu anda Kuzey Irak'ta bulunan Surçi aşiretinden Nedim 
Surçi, Süleymaniye'de yaşayan ve tapu sicillerinden sorumlu olan Şeyh Saleh'in de bulunduğunu 
söyleyen Keller, Barzani yönetiminin bu kişilerin pasaportlarına el koyarak ve telefon iletişimlerini 
keserek Türkiye'ye gelmelerine engel olduğunu söyledi. Keller, Türkiye'nin acil olarak devreye 
girmesi gerektiğini belirtti. Keller bu durum üzerine Türkiye'de Başbakan Erdoğan'ın Başdanışmanı 
Prof. Ahmet Davutoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Gündüz Aktan ile muhalefet partisi 
milletvekilleriyle görüşerek durum hakkında bilgi verip, aşiret liderlerinin Türkiye'ye bağlanma 
isteklerini iletti. Keller önceki gün ise Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi'nin düzenlediği "Musul 
Vilayeti'nin Yeniden Doğuşu mu?" başlıklı bir panele katıldı. Emekli orgeneral Edip Başer'in de 
katıldığı toplantıda, "Türkiye'nin Musul'a müdahalesi için tarihsel, hukuksal ve sosyolojik 
zemininin bulunduğu" belirtildi.  
 
Kaynak: 
http://arsiv.sabah.com.tr/2007/11/01/haber,8D3F22EDD582430BBC421B21426C7470.html 
 
 

*** 

 
Musul Vilayet Konseyi 
(Sabah, 01 Kasım 2007)  

1925 yılında Musul, Erbil, Dohok, Süleymaniye, Kerkük ve Diyala 'Musul Vilayet Konseyi' çatısı 
altında bir araya geldi. Kurtuluş savaşı bitince Türkiye 'Musul Vilayeti' ile ilgili durumu tartışmaya 
başladı. İlk sıkıntı 1922'de yaşandığı için konu o zaman görev yapan Milletler Cemiyeti'ne yansıdı. 
Cemiyet, 1925'te 'Bölge, Milletler Cemiyeti'nin kontrolündedir. Bölgede yaşayanların hakları 
belirlenmeli' kararı aldı. Musul Vilayeti, 1932 yılında Irak Krallığı'na bağlanırken iki önemli şart 
koşuldu: 'Birincisi, bölgedeki bütün halkların insan hakları nezdindeki kuralları güvenceye alınmalı. 
İkincisi bölgedeki aşiretlerin veya şahısların petrol ya da maden imtiyazları güvence altında 
tutulmalı'. Bu şartlarla Musul Vilayet Konseyi'ne imtiyaz verildi. İkinci Dünya Savaşı sonrası 
Musul, Irak devletinin parçası oldu. Konsey, Körfez Savaşı'yla birlikte Irak'ta bölünmenin ilk ateşi 
yakılınca harekete geçti ve 1992'de İsviçreli hukukçu Keller'i BM nezdinde temsilci seçti. 

Kaynak: 
http://arsiv.sabah.com.tr/2007/11/01/haber,A91D1680B8B54842A5C6B5B3B1B07804.html 
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*** 

 
Türkiye'nin 75 km. içeri girip takip hakkı var  
(Sabah, 01 Kasım 2007) 

Türkiye ile Irak arasında 1946 yılında imzalanan dostluk ve sınır anlaşmasına göre her iki ülkenin 
sınırları içinde bulunan 75 kilometrelik bir bölge içinde eğer komşu ülke o bölgede asayişi 
sağlayamıyorsa, saldırıya maruz kalan ülkenin sıcak takip yapabilme hakkını kabul ettiğini 
kaydeden Keller şöyle konuştu: "Dönemin Başbakanı Özal'ın Barzani ve Talabani üzerinde çok 
önemli bir etkisi vardı. Ankara'daki toplantıda Talabani ellerini masanın üzerine koyarak bu 
oluşuma destek olacağına dair yemin etti. Barzani ise Musul Vilayet Konsülü'ne destek olabileceği 
sözü verip diğer Kürt aşiretlerle birlikte hareket edeceği konusunda teminat verdi." 

Kaynak: 
http://arsiv.sabah.com.tr/2007/11/01/haber,F507B1DBDAB3418B9F9E71B28052C1DB.html 

 

*** 

Musul'a girme hakkımız var  
(Sabah, 01 Kasım 2007) 

1992'de Özal'ın direktifiyle yapılan toplantının baş aktörlerinden olan eski Sakarya Milletvekili 
Yalçın Koçak da Türkiye'nin bölgeye müdahale hakkının olduğunu savundu. Koçak Musul 
Meselemiz, adlı bir kitapçık hazırlayarak Başbakan Erdoğan başta olmak üzere bir çok üst düzey 
yetkiliye gönderdi. Türkiye'nin Kuzey Irak politikasının odak noktasının Kerkük değil Musul 
olmasını öneren Koçak, Türkiye'nin o dönem Musul'u bağımsız bir Irak devleti olmadığı için şartlı 
olarak Irak Krallığı'na bıraktığını ifade etti. 

Kaynak: 
http://arsiv.sabah.com.tr/2007/11/01/haber,78A16F14A11441A4ACB1927436FB71A9.html 

 
*** 

 
 
 
 
İlginç iddia: Kuzey Irak'taki 63 aşiret lideri Türkiye'ye bağlanmak istiyor 
(Zaman, 01 Kasım 2007) 
 
Kuzey Irak’ta bulunan 3,5 milyonluk nüfusun yüzde 70’ini oluşturan 63 aşiret lideri Türkiye’ye 
bağlanmak istiyor.  
 
1925'te kurulan Musul Vilayeti 1992'de dönemin Cumhurbaşkanı Özal öncülüğünde Körfez Savaşı 
nedeniyle yaşanan bölünme ihtimalleri üzerine Ankara'da bir araya gelerek harekete geçti ve 
İsviçreli hukukçu J. Anton Keller'i BM daimi temsilcisi seçti.  
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Sabah gazetesinin haberine göre son dönemde yaşanan gelişmeler üzerine Konsey'in Türkiye ile 
konuyu görüşmek için toplanma kararı alması üzerine Keller İstanbul'da toplantı yapmak için 
girişimleri başlattı.  

PASAPORTA EL KONULDU  

Ancak Keller'in yapacağı toplantıya 63 aşiret liderini temsilen katılması beklenen Kuzey Iraklı 4 
aşiretin liderleri Türkiye'ye gelemedi. Aralarında Almanya'da sığınmacı olarak yaşayan eski Dohuk 
valisi, Saddam dönemi eski Tarım Bakanı ve yazar Musul Vilayet Konseyi Genel Sekreteri 
Muhammed Sıddık Mahmut, Hollanda'da sığınmacı olarak yaşayan ve Kerkük bölgesindeki petrol 
yataklarında önemli bir paya sahip olan Mama Seny aşiretinin lideri Müşir Hadi Ahmet, Musul 
vilayetine ait tapu kayıtlarını elinde tutan ve şu anda Kuzey Irak'ta bulunan Surçi aşiretinden Nedim 
Surçi, Süleymaniye'de yaşayan ve tapu sicillerinden sorumlu olan Şeyh Saleh'in de bulunduğunu 
söyleyen Keller, Barzani yönetiminin bu kişilerin pasaportlarına el koyarak ve telefon iletişimlerini 
keserek Türkiye'ye gelmelerine engel olduğunu söyledi. Keller, Türkiye'nin acil olarak devreye 
girmesi gerektiğini belirtti. Keller bu durum üzerine Türkiye'de Başbakan Erdoğan'ın Başdanışmanı 
Prof. Ahmet Davutoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Gündüz Aktan ile muhalefet partisi 
milletvekilleriyle görüşerek durum hakkında bilgi verip, aşiret liderlerinin Türkiye'ye bağlanma 
isteklerini iletti. Keller önceki gün ise Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi'nin düzenlediği "Musul 
Vilayeti'nin Yeniden Doğuşu mu?" başlıklı bir panele katıldı. Emekli orgeneral Edip Başer'in de 
katıldığı toplantıda, "Türkiye'nin Musul'a müdahalesi için tarihsel, hukuksal ve sosyolojik 
zemininin bulunduğu" belirtildi.  

Musul Vilayet Konseyi  

1925 yılında Musul, Erbil, Dohok, Süleymaniye, Kerkük ve Diyala 'Musul Vilayet Konseyi' çatısı 
altında bir araya geldi. Kurtuluş savaşı bitince Türkiye 'Musul Vilayeti' ile ilgili durumu tartışmaya 
başladı. İlk sıkıntı 1922'de yaşandığı için konu o zaman görev yapan Milletler Cemiyeti'ne yansıdı. 
Cemiyet, 1925'te 'Bölge, Milletler Cemiyeti'nin kontrolündedir. Bölgede yaşayanların hakları 
belirlenmeli' kararı aldı. Musul Vilayeti, 1932 yılında Irak Krallığı'na bağlanırken iki önemli şart 
koşuldu: 'Birincisi, bölgedeki bütün halkların insan hakları nezdindeki kuralları güvenceye alınmalı. 
İkincisi bölgedeki aşiretlerin veya şahısların petrol ya da maden imtiyazları güvence altında 
tutulmalı'. Bu şartlarla Musul Vilayet Konseyi'ne imtiyaz verildi. İkinci Dünya Savaşı sonrası 
Musul, Irak devletinin parçası oldu. Konsey, Körfez Savaşı'yla birlikte Irak'ta bölünmenin ilk ateşi 
yakılınca harekete geçti ve 1992'de İsviçreli hukukçu Keller'i BM nezdinde temsilci seçti.  

Türkiye ile Irak arasında 1946 yılında imzalanan dostluk ve sınır anlaşmasına göre her iki ülkenin 
sınırları içinde bulunan 75 kilometrelik bir bölge içinde eğer komşu ülke o bölgede asayişi 
sağlayamıyorsa, saldırıya maruz kalan ülkenin sıcak takip yapabilme hakkını kabul ettiğini 
kaydeden Keller şöyle konuştu: "Dönemin Başbakanı Özal'ın Barzani ve Talabani üzerinde çok 
önemli bir etkisi vardı. Ankara'daki toplantıda Talabani ellerini masanın üzerine koyarak bu 
oluşuma destek olacağına dair yemin etti. Barzani ise Musul Vilayet Konsülü'ne destek olabileceği 
sözü verip diğer Kürt aşiretlerle birlikte hareket edeceği konusunda teminat verdi."  

1992'de Özal'ın direktifiyle yapılan toplantının baş aktörlerinden olan eski Sakarya Milletvekili 
Yalçın Koçak da Türkiye'nin bölgeye müdahale hakkının olduğunu savundu. Koçak Musul 
Meselemiz, adlı bir kitapçık hazırlayarak Başbakan Erdoğan başta olmak üzere bir çok üst düzey 
yetkiliye gönderdi. Türkiye'nin Kuzey Irak politikasının odak noktasının Kerkük değil Musul 
olmasını öneren Koçak, Türkiye'nin o dönem Musul'u bağımsız bir Irak devleti olmadığı için şartlı 
olarak Irak Krallığı'na bıraktığını ifade etti.  

Kaynak: http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=607997 
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*** 

 
'Türkiye'nin beyefendisi' 
(Hürriyet, Yalçın Bayer, 01 Kasım 2007) 

 
OKAN Üniversitesi'nin yeni öğrenim yılına başlamasıyla düzenlenen törene giderken radyodan 
Habertürk'te Meliha Okur'un programında İngilizce konuşan bir konuk vardı. 
 
Sonradan anladığımıza göre, bu kişi Anton Keller'di. Özal döneminde 1992'de bölgedeki 63'e yakın 
Türk, Kürt, Süryani, Yezidi gibi aşiret ve grupların oluşturdukları 'Musul Vilayeti Konseyi'ni BM 
nezdinde temsil eden kişiydi... İsviçreli bir hukukçu, diplomat ve arabulucu olarak Keller, bu 
konseyin haklarını savunuyordu.  
 
1946'da Türkiye ile Irak arasındaki sınır anlaşmasına göre, Türkiye bir saldırı halinde Irak 
topraklarından içeri 75. kilometre girebiliyordu. Türkiye'nin self-determinasyon hakkını elinde 
tuttuğu, hatta buranın Hatay gibi Türkiye'ye katılabileceği görüşü yanında, bölgeden saldırı gelmesi 
halinde Türkiye'nin bölgeyi silahsızlandırma ve güvenli hale getirme hakkı bulunuyordu... 
Türkiye'nin 'sıcak takip' hakkı vardı yani. 
 
Keller, bir anlamda Türkiye'nin hakları konusunda 'gözünü açması' gerektiğini vurgularken, 1946 
anlaşmasını İsmet İnönü ve Şükrü Saracoğlu'nun imzaladığını tam anlatırken... Alt yazıdan "Erdal 
İnönü'nün öldüğü" duyuruldu. Keller, İnönü Ailesi'ne başsağlığı diyebildi ancak. Ama Keller, K. 
Irak konusunda çok önemli şeyler biliyordu.  
 
İNÖNÜ MÜZESİ 
 
ÇANKAYA'da Pembe Köşk olarak bilinen 'İsmet İnönü Evi' yılda iki kez açılıyor. 26 Ekim-26 
Kasım tarihlerinde açılan serginin konusu 'Cumhuriyetin Kalkınma Mucizesi-1923-50' idi. Hep 
yenilgiyle sonuçlanmış savaşlardan, parçalanmış, yorgun, yoksul, ümitsiz çıkmış bir ülkenin bu 
yıllarda nasıl gelişme gösterdiğinin belgesiydi Pembe Köşk... Kızı Özden Toker, babası, annesi ve 
kardeşleriyle yaşadıklarını anlatırken "Bu zor şartlar içinde yolundan şaşmayan genç Türkiye 
Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilebilen sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmanın izleri işte burada..." 
diyordu. Sağlığı için umutlu olduklarını söylüyordu. 
 
Houston'da son ziyaretçileri geçen cuma günü Şule Bucak, Mustafa Sarıgül, Hikmet Çetin, Onur 
Kumbaracıbaşı, Halit Toroman ve İbrahim Yıldız olmuştu. Telefondan selam iletmişti; biz de 
kendisini kısa sürede aramızda görmek istediğimizi söyledik... "Geleceğim, geleceğim" demişti. 
Ancak iki gün sonra durumu yeniden ağırlaştı ve dün acı haber geldi. 
 
O en has 'Aslan sosyal demokrat'tı. 
 
Musa'dan Erdal İnönü anıları 
 
ERDAL İnönü, mizah duygusu güçlü bir siyasetçiydi. Onun esprilerini en iyi nakleden gazeteci 
Musa Ağacık'tır. İnönü ile birçok anısını vardır. Dinliyoruz: 
 
Turgut Özal'ın cumhurbaşkanlığının TBMM'de ilk tur oylaması yapılmıştı. Meclis'te yanına 
yaklaşan Ağacık sordu: 
 
- Sayın İnönü cumhurbaşkanı olmak istediğiniz doğru mu?"  
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- Cumhurbaşkanlığı istemekle olmuyor Musa kardeşim, seçimle oluyor. 
 
- Biliyorum ama efendim her yiğidin gönlünde bir aslan yatıyor. Acaba sizin gönlünüzde ne 
yatıyor? 
 
- Musa kardeşim benim gönlüm hayvanat bahçesi değildir. 
 
Gönlünün hayvanat bahçesi olmadığını kanıtlayan ilk bilim insanı ve siyasetçiydi İnönü... 
 
SİZDEN İSTEMEYE GELDİM 
 
"GÜNEYDOĞU gezisindeydik. Birecik'te bizi karşılayan sakallı, şalvarlı vatandaşların arkasında 
peçeli, çarşaflı kadınlar vardı. "Başbakan İnönü" diye bağırıyorlardı.  
 
İnönü "Hiç yolu yok Başbakan Ankara'da" diyordu. Danışmanı olan eski Tekirdağ Milletvekili 
Güneş Gürseler "Tabii insanlar sizi başbakan olarak görmek istiyorlar efendim" karşılığını verdi. 
İnönü halkın arasına doğru yürüdü. Kadınlara hitaben "Kadınlar sizden istemeye geldim, 
vereceksiniz değil mi?" diye sordu. Öndeki erkekler "Ula bu karıları bizden istiyor" diye 
söylendiler. İnönü'ye "Ne için geldiğinizi söyleyin efendim" diye düzeltme yapmasını hatırlattım.  
 
"Oyları demek istedim... Oyları demek istedim..." diye düzeltti. 
 
Sol birleşirse İnönü'nün ruhu rahat edecektir 
 
İNÖNÜ'nün en yakın dostlarından biri Uğur Büke idi... Başbakan Yardımcılığı görevinde özel 
kalem müdürlüğünü yürüten Büke, son günlere kadar hep yanındaydı. Dün kendisiyle konuşurken 
İnönü için duygularını aktarmasını istediğimizde "Ne söyleyeyim" dedi Büke: 
 
"Türkiye beyefendisini kaybetti." 
 
Birinci tedavisinden sonra kendisini havaalanında karşılayan Büke'ye "Uğur geldim ama bak nasıl 
geldim" diyordu. Terapi tedavisi kendisini çok sarsmıştı, bitkindi. 
 
Bu halini kendisine yakıştıramıyordu. 
 
Ancak kendisini kısa sürede toparladı; direncini korudu. Anılarını "Anılar ve Düşünceler" başlığı 
altında üç kitapta toplamış, bu arada çalışmalarını 'bilim tarihi' üzerine yoğunlaştırmıştı. Dört kitap 
hazırlıyordu; bunlardan ilk ikisi 'Fizik' ve 'Kimya'yı yayınladı. 'Matematik' ve 'Astronomi' 
konularında çalışmalarını da yayına hazır hale getirmişti.  
 
Bunlar önümüzdeki günlerde Boyut Yayınevi tarafından piyasaya sürülecek. 
 
SOLA MESAJ 
 
Uğur Büke'ye "En çok kime kızardı?" diye soruyoruz: 
 
"Kızmaz, eleştirirdi. En çok istediği şey de, soldaki dağınıklığın bitirilmesiydi. Bu konuda kimin 
üzerine görev düşüyorsa, bunu gerçekleştirmek için çaba gösteriyorsa Erdal Bey'in ruhu herhalde 
böyle rahat edecektir." 
 
Söz vermek kolay 
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5-6 Haziran 2006 tarihinde Sabancı ve Boğaziçi Üniversiteleri 80. doğum günü dolayısıyla 'Erdal 
İnönü Günleri' etkinliği düzenlemişlerdi. Houston'da kaldığı otelden eşi Sevinç İnönü ile birlikte 
etkinliğe katılan İnönü konuşmasıyla hem düşünürdü hem de güldürdü konukları... 
 
"Benim gibi yaşamı boyunca eylemlerden çok fikirlerle ilgilenmiş bir insanın 80. doğum gününde 
bundan daha güzel bir hediye olamazdı. Bu toplantılar, bilimsel araştırmalar beni biraz daha yaşatıp, 
ismimden yararlanma fırsatı verdi. Ölümcül bir hastalıkla karşı karşıya kalmak insanları meşhur 
ediyor. Hiçbir şey yapmadan birdenbire meşhur hale geldim. Ben zaten hiçbir şey yapmadan bir 
şeyler yapmış gibi görünen bir insanım." 
 
Katılımcılardan birinin "85 ve 90'ıncı doğum günlerinizi beraber yapacağımıza söz verir misiniz?" 
sorusuna "Söz vermek kolay" yanıtını veriyordu. 
 
Kaynak: http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=7599315&yazarid=42 
 

 
*** 

 
Türkiye Musul'u mu istiyor? 
(Yeni Şafak, İbrahim Karagül, 02 Kasım 2009)  

Tarih bize çok acı bir miras bıraktı. Birinci Dünya Savaşı sonrasının travmalarını hala yaşıyoruz. 
Bölgesel statüko, İngiltere'nin belirlediği statüko onlarca yıldır çatışmalardan, krizlerden, kardeş 
kavgalarından başka bir şey vermedi bu coğrafyaya. Kürtlerin bugünkü Ortadoğu'da bütün krizlerin 
merkezinde yer almasının nedeni de bu.  

Bize ait olan, bizden olan, ortak kimlik, geçmiş ve gelecek beklentisi, ne varsa yabancılaştırıldı. Bu 
coğrafyanın çocukları, aslında başkalarının savaşı için yıllarca birbirlerine düşman oldular, 
birbirlerini yediler, yok ettiler. Etmeye de devam ediyorlar.  

Bu kabus büyük bir kıyıma dönüşmeden yapılacak tek şey var: Bizim için yazılan, çizilen her şeyi 
tersine çevirmek. Bunun için Türkiye dahil, bölgedeki bütün ülkelerin, toplulukların ciddi 
özverilerde bulunması zorunlu. Aksi takdirde, ne olabileceğini hepimiz biliyoruz.  

Türkiye açısında düşünürsek: Yüzyıl boyunca bedel ödeyen bir ülke Türkiye. Bir dünya gücü iken 
Anadolu'ya hapsedilmiş, sürekli tehdit altında tutulan, sindirilen, kafasını kaldırmasına izin 
verilmeyen Türkiye, tarihin kendisine bıraktığı ağır mirasın faturasını ödemeye devam ediyor. Kürt 
meselesi, Kürtlerin, bin yıldır birlikte yaşadığımız, bin yıl daha birlikte yaşamak istediğimiz 
Kürtlerin temel arayışlarının ötesinde Anadolu'ya hapsedilip bedel ödettirilen Türkiye için yeni bir 
faturaya dönüştürüldü. Türkiye, başını kaldırıp, zor kararlar almadığı, bir meydan okumaya 
girişmediği sürece bu koz kendisi için büyük bir yıkıma dönüştürülecek. Sonrasında kimsenin mutlu 
olmayacağını yakın tarihten çok iyi biliyoruz.  

Bugüne gelirsek: Tam da her şeyin bittiği, yolun sonuna gelindiği, savaştan/hesaplaşmadan başka 
bir yol kalmadığı, bütün arayışların tüketildiği dönemi yaşıyoruz. Ancak tarih, bu ağır faturayı 
ödeten tarih, bedel ödettiği kadar fırsatlar da sunuyor.  

Çarşamba günü Türkiye ile Irak arasındaki statüyü belirleyen 1926 tarihli Ankara Anlaşması'na 
dikkat çekiğim yazım fazla dikkat çekti. Siyasetin bittiği, askeri seçenek dışında bir şeyin kalmadığı 
bir dönemde, sürpriz bir diplomasi atağı olarak karşımıza çıkan gelişme, gerçekten de bir çözüm 
kapısı aralayabilir.  
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Ankara ile Bağdat arasında yapılan Güvenlik Anlaşması, Mesut Barzani'nin anlaşmanın içeriğine 
karşı çıkma sebebi, Türkiye ile İngiltere arasında benzer bir yakınlaşmanın doğması, aynı 
yakınlaşmanın ABD ile de yapılması ve bölgede derin değişimlere zemin hazırlayacak bir sürecin 
başlaması ihtimali doğdu. Bu nedenle 5 Kasım'da Washington'da yapılacak pazarlık bir dönüm 
noktası olabilir. Sadece Türkiye için değil, bölgede varolan, bölgeye dışarıdan gelen güçler için de.  

Şunları söylemiştik:  

1926 bugüne taşınıyor. O dönemdeki yükümlülükler yenileniyor. Türkiye'nin 75 kilometre Irak'a 
girme hakkı, bugünkü şartlarla hukuki bir zemin kazanıyor. Bu bölgede hiçbir güce temsil hakkı 
tanınmıyor. Türkiye neredeyse garantör ülke statüsü elde ediyor. Bağdat, bu yaklaşıma çok soğuk 
değil. Çünkü meselenin dar anlamda PKK ya da terör olmadığını artık herkes biliyor. Bu süreç, 
Türkiye ile Barzani arasında uzlaşma zemini bile oluşturabilir. Aksi takdirde Barzani'nin otoritesi 
zayıflatılabilir. Misak-ı Milli farklı biçimde gündeme gelebilir. Bu durum özellikle İran'ı rahatsız 
edebilir.  

Dün Türkiye'de bazı gazeteler konuyla ilgili dikkat çekici bilgiler sundu. Özetle şöyle: 1925'te 
kurulan Musul Velayet Komisyonu, 1992'de Turgut Özal tarafından Ankara'da bir araya getirildi. 
Bu komisyon şimdi yeniden toplanmaya çalışılıyor. Komisyonun BM Temsilcisi olan J. Anton 
Keller Ankara'da toplantıyı organize etmeye çalışıyor. Ona göre bölgedeki 63 aşiret Türkiye'ye 
bağlanmak istiyor. Barzani, Ankara'ya gelmek isteyen aşiret temsilcilerinin bazılarının pasaportuna 
el koydu. Komisyon başkanı da Türkiye'nin 75 kilometre Irak'a girmek hakkı olduğunu, Barzani ve 
Talabani'nin 1992'de Konsey'in alacağı karara uyacağına dair söz verdiğini söylüyor.  

O zaman şu tespitleri paylaşalım: Türkiye ile İngiltere arasındaki son anlaşma, Bağdat yönetimi ile 
belli konularda uzlaşma ABD ile de sağlanırsa yepyeni bir kapı aralanacak demektir. Bu yüzden 5 
Kasım görüşmesinin sonuçlarını beklemek gerekiyor. Ancak buna İran'ın ve Rusya'nın tavrı 
olumsuz olacaktır. Kürt milliyetçiliğinin nasıl dizginleneceği bir başka konu olarak varlığını devam 
ettirecektir. Atlantik ülkeleriyle böyle bir işbirliği, bölgede yeni cepheleşmeye yol açacaktır. 
Türkiye, Irak'ta güçlü aktör olacak ancak ABD cephesinin karşısında olan ülkelerle ilişkileri 
gerilebilecektir. Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın İngiltere ziyaretinin ardından Türkiye'ye gelecek 
olmasının bu konu ile ne kadar ilgili olduğu henüz bilinmiyor ancak gündeme alınmaması mümkün 
değil gibi.  

Barzani ikna edilir, Türkiye'ye yakınlaştırılabilir, PKK etkisizleştirilir, Kürt meselesi ile ilgili 
radikal çözümler masaya gelebilir. Ancak Türkiye'nin Musul Vilayeti ile ilgili beklentileri 
karşılanır. Sözünü ettiğim, harita değişikliği dediğim bu işte. Türkiye, PKK'nın ötesinde, sınırı Irak 
içlerine uzatabilir.  

Büyük pazarlıklar yapılıyor. Nihai pazarlıklar. Sonuçsuz kalmasının yıkım olacağını herkesin 
bildiği pazarlıklar. Tarihi iddialar raflardan iniyor. Yüz yıl önceki müzakereler yenileniyor. Büyük 
savaş beklerken sürpriz çözüm gelişebilir. Şu an herkes birbirinin sabrını ölçüyor. Tahammül 
sınırını. Sinirleri sağlam olan kazanacaktır.  

Türkiye'nin tezleri Kerkük değil Musul üzerinden yürütülecekse eğer bu harita değişecek demektir! 

Kaynak: http://yenisafak.com.tr/yazarlar/?i=7661&y=IbrahimKaragul 
 
 

*** 
 

Barzani’den Musul Harekatı 
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(Ortadoğu Gazetesi, 2 Kasım 2007) 
 
Musul'daki 63 aşiret Türkiye'ye bağlanmak istedi. Barzani harekete geçti. Musul Vilayeti BM daimi 
temsilcisi J. Anton Keller'i, bu durum üzerine Türkiye'de Başbakan Erdoğan'ın Başdanışmanı Prof. 
Ahmet Davutoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Gündüz Aktan ile muhalefet partisi milletvekilleriyle 
görüşerek durum hakkında bilgi verip, aşiret liderlerinin Türkiye'ye bağlanma isteklerini iletti. 
 
Kuzey Irak'ta bulunan 3.5 milyonluk nüfusun yüzde 70'ini oluşturan 63 aşiret lideri Türkiye'ye 
bağlanmak istiyor.  
 
Bu gelişmeler üzerine harekete geçen Barzani, 63 aşireti temsil eden 4 aşiret liderin pasaportlarına 
el koydu, Türkiye'ye gitmelerine izin vermedi.  
 
Musul Vilayeti İsviçreli hukukçu J. Anton Keller'i BM daimi temsilcisi seçti. Ancak Keller'in 
yapacağı toplantıya 63 aşiret liderini temsilen katılması beklenen Kuzey Iraklı 4 aşiretin liderleri 
Türkiye'ye gelemedi.  
 
BARZANİ'NİN ENGEL OLDUĞU AŞİRET LİDERLERİ  
 
Eski Dohuk valisi, Saddam dönemi eski Tarım Bakanı ve yazar Musul Vilayet Konseyi Genel 
Sekreteri Muhammed Sıddık Mahmut, Hollanda'da sığınmacı olarak yaşayan ve Kerkük 
bölgesindeki petrol yataklarında önemli bir paya sahip olan Mama Seny aşiretinin lideri Müşir Hadi 
Ahmet, Musul vilayetine ait tapu kayıtlarını elinde tutan ve şu anda Kuzey Irak'ta bulunan Surçi 
aşiretinden Nedim Surçi, Süleymaniye'de yaşayan ve tapu sicillerinden sorumlu olan Şeyh Saleh..  
 
TÜRKİYE DEVREYE GİRSİN  
 
Keller, Türkiye'nin acil olarak devreye girmesi gerektiğini belirtti. Keller bu durum üzerine 
Türkiye'de Başbakan Erdoğan'ın Başdanışmanı Prof. Ahmet Davutoğlu, MHP İstanbul Milletvekili 
Gündüz Aktan ile muhalefet partisi milletvekilleriyle görüşerek durum hakkında bilgi verip, aşiret 
liderlerinin Türkiye'ye bağlanma isteklerini iletti.  
 
TÜRKİYE'NİN 75 KM. GİRME HAKKI VAR  
 
Türkiye ile Irak arasında 1946 yılında imzalanan dostluk ve sınır anlaşmasına göre her iki ülkenin 
sınırları içinde bulunan 75 kilometrelik bir bölge içinde eğer komşu ülke o bölgede asayişi 
sağlayamıyorsa, saldırıya maruz kalan ülkenin sıcak takip yapabilme hakkını kabul ettiğini 
kaydeden Keller şöyle konuştu:  
 
"Dönemin Başbakanı Özal'ın Barzani ve Talabani üzerinde çok önemli bir etkisi vardı. Ankara'daki 
toplantıda Talabani ellerini masanın üzerine koyarak bu oluşuma destek olacağına dair yemin etti. 
Barzani ise Musul Vilayet Konsülü'ne destek olabileceği sözü verip diğer Kürt aşiretlerle birlikte 
hareket edeceği konusunda teminat verdi." 
 
Kaynak: http://www.ortadogugazetesi.net/habergoster.asp?id=10840 
 

 
*** 

 
Anton Keller'ın öyküsü! 
(Sabah, Meliha Okur, 26 Temmuz 2007)   
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Kim bu adam! Adı Anton Keller. Türkiye'de Keller'ı tanıyan yok! Kendisi burnumuzun dibindeki 
Musul Vilayet Konseyi'nin Konsülü.  
İsviçreli bir diplomat ve avukat. 1992'den bu yana Birleşmiş Milletler'in Musul'daki yasal 
temsilcisi.  
Şaşırmayın!..  
Özellikleri var.  
İyi bir arabulucu.  
1979 yılında İran ile ABD arasında yaşanan rehine krizinde ABD adına İran'la, Yugoslavya'daki 
iç savaşta Sırbistan ile Bosna arasında arabulucuk yapmış. 
Ayrıca İsrail ile Filistin arasında da arabuluculuk yapıyor. Musul Vilayet Konseyi çatısındaki 
Diyala şehrinde Filistinlilerin 'sürgün hükümeti' kurması konusunda alternatif bir çalışma 
yürütüyor. 
Diyeceksiniz ki, Keller'ı kim konsül olarak tayin etmiş?  
Tartışmalı bir konu! Kimine göre ABD'li petrol şirketi OCCIDENTAL OIL tayin etmiş. 
İlgilisi bilir, 'Ekopolitik.org' sitesi editörü Murat Sofuoğlu Keller ile ilginç bir söyleşi yapmış. 
Sofuoğlu'na göre Keller, "Dünyadaki çatışma çözümü sorunlarını" irdeliyor. 
Kolay anlaşılacak biri değil.  
Bir tarafta dünyanın su sorununu araştırıyor. Diğer tarafta OECD'nin ekonomik suçlar üzerinde 
yaptığı çalışmalara katılıyor. ABD ve AB ilişkileri, azınlık hakları uzmanı. 'Ulus kurma' 
konusunda kafa yoruyor. 
Kuzey Irak konusunda, "Burası Osmanlı İmparatorluğu'nun Musul Vilayeti'dir" diyerek " 
Kuzey Irak'ın tarihsel derinliği anlaşılmadan Kürt sorunu çözülemez, Kuzey Irak 
tanınmamaz!" yorumu yapıyor. 
Kafam karışıyor!..  
Keller diyor ki; " Barzani ve Talabani gibi karakterler çok fazla büyütülüyor. Bu ikili, Kürt 
halkının gerçek temsilcisi değil. Musul Vilayeti Konseyi içinde Türkiye'ye sıcak bakanlar 
var."  
 
Buyrun tartışmaya!..  
Gelin görün ki, Türkiye'nin küçük bir sorunu var. Bu sözleri değerlendirecek bir Musul uzmanı 
yok!  
Konuyu AK Parti eski milletvekili Mehmet Dülger ve Başbakan Erdoğan'ın dış politika danışmanı 
Ahmet Davutoğlu takip ediyor. 
Oysa Musul, Türkiye için hassas bir konu. 
Niye demeyin!.. 
Türkiye'nin çözülmesi gereken en temel sorunu Kürt meselesi değil mi? Bu sorun çözülmeden 
Türkiye'nin lig atlaması ve ekonomik sorunlarını çözmesi mümkün mü? Türkiye, 27 yılda Doğu ve 
Güneydoğu sorununun çözümü için başta askeri harcamalar olmak üzere kayıp, tazminat, bakım 
olmak üzere 250 milyar dolar harcadı. 
Bir yığın insanını kaybetti, onca şehit verdi. Aileler acı çekiyor. 
Acilen sağlam bir Ortadoğu politikasına ihtiyacı var. 
Bu noktada Keller'a kulak verin:  
"Ortadoğu'nun ve Türkiye'nin Güneydoğusu'nun en temel sorunu, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun dağılmasıyla ortaya çıkan problemleri tanımlıyor. Türkiye Cumhuriyeti, 
Osmanlı Devleti'nin halefi olarak bu sorunların merkezinde yer alıyor. Bu rolü oynamaya niyetli 
misiniz? Yoksa rüzgâr nereden eserse oraya gidip felaketi mi bekleyeceksiniz? ABD, Irak'ta bir 
bataklığa saplandı. Bu noktada devreye girerseniz, belki de bu yaklaşımınızdan dolayı ABD sizi 
sempatiyle karşılayacak, en azından size karşı çıkmayacaktır. Bir şeyler yapmanıza izin verebilir."  
Haydi tartışmaya!..  
 
Kaynak: http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/okur/2007/07/26/Anton_Keller_in_oykusu 
 



 232 

 
*** 

 
Musul Vilayet Konseyi! 
(Sabah, Meliha Okur, 21 Temmuz 2007)  
 
Haydi çılgın Türkler iş başına!.. Lütfen boş durmayın! Bir an önce yakın tarihinizi öğrenmeye 
bakın. Görünen o ki, burnumuzun dibindeki Irak, bizim açımızdan bambaşka bir yolculuk 
başlatacak. 
Bana, "Niye?" diye sormayın!  
Ben işi gücü bıraktım, Musul Vilayet Konseyi'ni izlemeye başladım. 
1992 yılında göreve başlayan Musul Vilayet Konseyi Konsülü Anton Keller, Birleşmiş Milletler 
nezdinde durmadan bastırıyor!.. 
Diyeceksiniz ki, "Yahu nedir bu Musul Vilayet Konseyi!"  
Anlatalım!..  
Musul Vilayet Konseyi 1925 yılında kurulmuş. Musul, Erbil, Dohok, Süleymaniye, Kerkük ve 
Diyala" şehirlerinin tümü Konsey çatısında toplanmış. 
Kurtuluş savaşı bitince genç Cumhuriyet, 'Musul Vilayeti' ile ilgili durumu tartışmaya başlamış. 
Musul ile ilgili ilk sıkıntı 1922'de yaşandığı için konu o zaman görev yapan Milletler Cemiyeti'ne 
yansımış. 
Cemiyet, 1925 yılında "Bölge, Milletler Cemiyeti'nin kontrolündedir. Bölgede yaşayanların 
hakları belirlenmeli" kararını almış. Ve, Musul Vilayeti 1932 yılında Irak Krallığı'na bağlanırken 
iki önemli şart koşulmuş. 
Denilmiş ki;  
"Bölgedeki bütün halkların insan hakları nezdindeki kuralları güvenceye alınmalı. Ayrıca 
bölgedeki aşiretlerin veya şahısların petrol ya da maden imtiyazları güvence altında 
tutulmalı."  
Açıkçası Musul Vilayet Konseyi'ne imtiyaz verilmiş!.. 
Gerisi malum!..  
İkinci Dünya Savaşı sonrası Musul, Irak devletinin parçası olmuş. 53 yıl boyunca Musul Vilayet 
Konseyi, Irak devletinin çatısı altında yola devam etmiş. 
Gelin görün ki, Körfez Savaşı'yla birlikte bölge altüst olmuş!.. 
Niye mi?  
1991'de Çekiç Güç 32. ve 36. paralele yerleşmiş. 
Irak'ta bölünmenin ilk ateşi yakılınca bölgedeki 90 aşiret harekete geçmiş. 
Kendilerini temsil eden 14 grup 53 yıl önce elde ettikleri imtiyazı kullanmak için önce İsviçre'nin 
önemli bir hukuk bürosuyla anlaşmış. 
Arkasından Anton Keller'i Musul Vilayet Konseyi'nin Konsülü olarak atamış. Sonra Birleşmiş 
Milletler nezdinde lobi yapmaya başlamış. 
Bir yıl sonra ise ilk deklarasyon yayınlanmış: "1932'de verilen insan hakları ve petrol imtiyazı 
konusundaki haklar yerine getirilmedi. O yüzden bölgeden ayrılmak istiyoruz."  
İddia o ki, 1992'de bu olay gündeme geldiğinde Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Celal 
Talabani, Ankara'da yarı resmi bir toplantıya katılıp, "Gelin bu kararla beraber size bağlanalım" 
önerisi getirmiş. 
Bu gelişme karşısında Türkiye ne yapmış dersiniz? "Komşu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı!" 
demiş. Keller ise o gün bugündür göreve devam ediyor. 
Peki, "Konsey ne istiyor?"  
Basit. 
2002'de yapılan açıklama durumu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor:  
"2004 ile 2019 yılları arasındaki bir tarihte referandum yapacağız. Kime bağlanmak 
istediğimizi oylayacağız. Suriye'ye mi? Türkiye'ye mi? İran'a mı? Irak'a mı? Yoksa 
bağımsızlık mı? Karar vereceğiz."  
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Sakın şaşırmayın!  
"Durduk yerde niye böyle bir konuyu yazdınız?" diye sormayın. Partiler iç politika yapmaktan dış 
politikaya ilişkin ne yapacaklarını anlatamıyor.Bana göre Türkiye'nin önündeki en büyük problem 
Irak. O halde siyasetçi Irak sorununa niye uzaktan bakıyor?  
Toplum Türkiye'nin Irak politikasını öğrenmek istiyor. 
Sandıktan çıkacak sonuç elbette önemli. Ama iktidara aday parti liderlerinin dış politikaya öncelik 
tanıması ve topluma bilgi vermesi şart. 
Diyoruz ki: Önce oy verin!.. Sonra Irak'la ilgili bilgi istemeyin!..  
 
Kaynak: http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/okur/2007/07/21/Musul_Vilayet_Konseyi2 
 
 

*** 

 
Barzani'nin Türkiye'de kaç parası var? 
(Sabah, Meliha Okur, 01 Kasım 2007) 
 
Ekonomik yaptırım uygulamaya başlayacağımız Irak'ın Kürt Bölgesi lideri Mesud Barzani acaba 
Türkiye'de hangi sektörlerde hangi şirketlere ne kadar para yatırdı? Bize ulaşan bilgiye göre, 
yatırılan para 2 milyar dolar... 
 
Diyeceksiniz ki; "Yahu, 2 milyar dolarlık yatırımı bilgisine nasıl ulaştınız? 
 
Yanıt basit. "Paranın izini takip et, gerçeği bulursun!.." 
 
Üstelik, Erbil ve Süleymaniye başta olmak üzere Irak'ın Kürt bölgesinin inşaat sahasına dönüştüğü 
göz önüne alınırsa Barzani'nin finansman kaynakları arasında "İnşaat malzemeleri ve çimento 
sektörü" ilk sırada yer alıyor. 
 
Biz de Barzani'nin Türkiye'ye yaptığı yatırımla ilgili soruyu, Musul Vilayet Konseyi'nin Birleşmiş 
Milletler'deki Daimi Temsilcisi olan ve Adam Sosyal Bilimler Merkezi'nin davetlisi olarak 27 
Ekim'de Türkiye'ye gelen Anton Keller'e sorduk. Keller, diplomat, "Yangına körükle gidilmez!" 
dedi. 
 
Sonuçta Irak'ın geleceğine ilişkin sorunların önemli bir bölümünü Kuzey Irak'ın ve Kerkük'ün 
geleceği oluşturuyor. Kerkük, Musul Vilayeti'ne bağlı bir il. 1992'de 64 aşiretin kendisine temsil 
yetkisi verdiğini söyleyen Keller diyor ki; 
 
"1932'de Milletler Cemiyeti'nin bize tanıdı ğı özel mülkiyet ve azınlık hakları kararına herkes saygı 
göstermeli. Konseyi temsil eden aşiretlerin politik bir kimliği yok. Politik kimlik taşıyan Barzani ve 
Talabani'nin ise Konsey'de yeri yok. O yüzden Konsey, 'Ne Talabani, ne Barzani' diyor. Ne de 
Osmanlı'nın yeniden uyanış düşüncesine kapıldı. ABD'ye karşı ise mesafesini koruyor." 
 
Peki, Konsey ne anlatmaya çalışıyor? 
 
Yanıtı yine Keller veriyor. 
 
Musul Vilayeti, Türkiye ve İran'a karşı yapılacak saldırılar için kullanılamaz! 
 
PKK'nın silahsızlandırılması için uluslararası hukukun gereği olarak Konsey üzerine düşen görevi 
yapmaya hazır. Konsey, kaçırılan sekiz askerin serbest bırakılması için uygun bir zemin 
hazırlanmasına uğraşıyor. 
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Kaynak: http://www.kerkuk.net/haberler/koseyazisi.aspx?dil=1055&metin=2007110156 
 

 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


