
TELAFER’DE NELER OLUYOR? 

 Geçtiğimiz günlerde Telafer’de DAEŞ terör örgütünün Türkmenleri toplu halde katlettiğine dair 

haberler basınımızda yer aldı. Çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre bu haberler ne yazık ki 

doğrudur. Acil tedbir alınmadığı takdirde şu anda Telafer’de kaldığı tahmin edilen 2000 kadar Türkmen’in 

benzer akıbete maruz kalacağından endişe etmekteyiz.  

 Olaylar bu noktaya ABD’nin bölgede yaptığı operasyonlar sonucunda gelmiştir. Gerek milliyetçi 

duyarlığı gerekse uzmanlık alanı olması dolayısıyla konuya takip eden çevrelerin bundan çok önce verdiği 

bilgiler, Telafer’de bu olayların yaşanacağını işaret ediyordu (Özdağ ve Yazıcı, 2014, 

http://www.21yyte.org/tr/arastirma/irak/2014/06/16/7654/irakta-direnen-bir-turkmen-kenti-telafer). 

 Amerika’nın Irak operasyonu başladığı Mart 2003 yılında Telafer, Musul vilayetine bağlı 

tahminen 450 bin nüfuslu bir ilçeydi. İlçenin merkezinde yaşayan 350 bin insanın büyük çoğunluğunu 

Türkmenler oluşturmaktaydı. Türkmen nüfus, ilçe genelinde %70 olup geri kalanların çoğunluğu Araplar 

ve daha küçük diğer etnik gruplardı (Özdağ ve Yazıcı, 2014). 

 Türkmen nüfus, 2004-2008 arasında ABD güçleriyle Peşmerge’nin yaptığı operasyonlarda ağır 

şiddet ve baskıya maruz kalınca isyan etmiş ve çok ciddi bir direniş gerçekleştirmiştir. Sonrasında bu 

direniş kırılmış, Türkmenler büyük ölçüde göçe mecbur olmuşlardır. O güne kadar mezhep farklılığının 

önemsenmediği Telafer’de mezhep farklılıkları tahrik edilmiştir. İlçenin Türkmen nüfustan arındırılması 

adeta bilinçli bir politika olarak uygulanmıştır. Çünkü ilçenin stratejik önemi vardır (Özdağ ve Yazıcı, 

2014): 

 “36. paralelin kuzeyinde, Musul’un 60 km kuzey batısında yer alan Telafer; Irak-Suriye-Türkiye 

üçgeninde önemli bir kavşak konumundadır. Telafer; Irak Kürtleri ile Suriye Kürtleri arasında bir tampon 

bölge oluşturması, Suriye üzerinden Irak’a gelen milliyetçi ya da radikal İslamcı militanların yolu üzerinde 

bulunması, Irak’a ülkenin kuzeyindeki bölgesel yönetimin kontrolünde olmadan geçişin sağlanabileceği, 

Araplar ve Türkmenler ile Türkiye arasında doğrudan ilişkinin kurulabileceği tek alan olması, Türk kimliği 

nedeniyle diğer unsurlar tarafından bir tehdit olarak algılanması ve bu nedenle sistematik ve yoğun bir 

biçimde baskıya maruz kalması, Telafer'in kuzeyinde yer alan Ayn-zalah bölgesinin yüksek kapasiteli 

petrol alanlarını/tarlalarını içeriyor olması ve Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı'nın yine Telafer'den geçiyor 

olması, bu kente olan ilgiyi doruk noktasına çıkarmaktadır.” 

 Özet olarak söylemek gerekirse, Telafer’den Türkmen nüfus arındırılmış, bölge DAEŞ’in 

kontrolüne geçmiş, şimdi de DAEŞ’ten alınmak durumundadır. Musul merkezi için olanlar, Telafer için de 

olmaktadır. Saddam zamanında açılan ve sonra işletilmediği halde kapatılmayan petrol arama kuyusuna 

atılan kardeşlerimizin çığlığına kulak vermek ve gereken tedbirleri almak zorundayız. Hükümetimizi, 

toplu katliamı durdurmaya ve Telafer’in stratejik konumunu korumaya yönelik girişimlerde bulunmaya 

davet ediyoruz. 
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