
>98

İnceleme

Ortadoğu Analiz
Temmuz-Ağustos’09 Cilt 1 - Sayı 7-8

İnceleme >

Abstract
Now that the war is over, it has become more apparent that the war affected women most. 
Poverty and security issues are influencing society in Iraq in a negative way. Increasingly 
conservative social tendencies, domestic violence and the fact that many husbands and 
fathers have lost their lives in the war, are additional challenges that increase pressure on 
women. In the meantime, some circles that support women rights have been targeted by 
militias. Women who were subject to the general restrictions of the oppressive regime, are 
socially, economically and politically even more vulnerable after the US occupation. 

IRAK’TA KADINLARIN DURUMU VE SİYASET: 
TÜRKMEN KADINLARI ÖRNEĞİ

Türkmenler geçmişten günümüze Irak’ın her döneminde siyasi, ekonomik ve kültürel haklara sahip olmak için mücadele verdi.
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Iraklı Kadınların Durumu 
Hakkında Genel Bilgiler

Savaşın kadınları herkesten daha fazla ve 
farklı etkilediği gerçeği Irak’ta yaşanan 
savaşın ardından daha belirgin biçimde 

gözlenme imkânı bulmuştur. Irak’ta her şeyden 
önce güvenlik sorunu ve yoksulluk tüm toplumu 
olumsuz yönde etkilemektedir. Ek olarak, tutucu 
sosyal eğilimlerdeki artış, aile içi şiddet ve çok 
sayıda aile babasının saldırılarda yaşamını kay-
betmesi kadınlar üzerindeki baskıyı artırmıştır. 
Bu arada, kadın haklarını savunan bazı çevre-
ler militan gruplar tarafından hedef alınmaya 
devam etmektedir. Saddam döneminde baskıcı 
rejimin özgürlükleri genel anlamda kısıtlayan 
uygulamalarından mağdur olan kadınlar, ABD 
işgali sonrasında ise siyasi, sosyal ve ekonomik 
istikrarsızlığın her türlü olumsuz etkisine açık 
hale gelmiştir. 

Irak Anayasası, kanunlar önünde cinsiyet teme-
line dayanan ayrımcılığı yasaklamakta ve erkek-
lerle eşit muamele edilmelerini öngörmektedir. 
Ancak, uygulamada yaygın biçimde ayrımcılık 
devam etmektedir. Örneğin ülke çapında kadın-
ların otomobil kullanmasına izin verilmemesi ya 
da giyimleriyle ilgili zorlamalar oldukça yaygın-
dır. “Namus cinayetleri” de ciddi bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yürürlükteki mevzuatta, 
“namusu koruma” suçu hafifletici bir neden ola-
rak yer almaktadır. Irak Ceza Kanunu, “namus 
cinayetinden” hüküm giymiş bir katilin sadece, 
hafifletilmiş altı aylık bir hapis cezasına çarptı-
rılmasını öngörmektedir. İslam Hukuku gerekçe 
gösterilerek, kanunlarda ve gelenekte belirtilen 
sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla erkeklerin 
eşlerini, ebeveynler ile öğretmenlerin de kendi 
kontrollerindeki çocukları şiddet yoluyla terbiye 
etmesine izin verilmektedir.1 Ayrıca Irak İçişleri 
Bakanlığı Pasaport Dairesi, kadınların pasaport 
almadan evvel yakınları olan bir erkekten onay 
almalarını gerektiren ulusal bir tedbiri onayla-
mıştır.2

Yabancı askerler ya da karşıt gruplar tarafın-
dan cinsel istismara uğrayan kadınlar yakınları 
tarafından dışlanmakta, öldürülmekte ya da in-
tihara zorlanmaktadır. Bu durum, özellikle El-
Kaide’nin, kişisel intikam almak isteyen çok sayı-
da kadını intihar bombacısı olarak kullanmasına 
elverişli bir zemin hazırlamıştır. Diğer taraftan 
çok sayıda kadının da, aile üyelerinin ölmesi ya 
da yakalanarak kötü muameleye maruz bırakıl-
masının intikamını almak için bu yola başvurdu-
ğu belirtilmektedir.3

Irak’taki dul kadın sayısının işgal sonrası dö-
nemde en iyimser tahminle 740 bini bulduğu 
bildirilmektedir. Irak İnsan Hakları Bakanlığı 
yıllık Terörizm Mağdurları Raporu’nda, 2008 
boyunca gerçekleşen çeşitli şiddet olaylarında 
580 kadının öldürüldüğünü, 1940 kadının ise 
yaralandığını açıklamıştır.4 Bu rakamların sade-
ce hastane kayıtlarına dayanılarak verildiği ve 
namus cinayetleri ile diğer olayları kapsamadığı 
düşünüldüğünde, ölen kadın sayısının daha fazla 
olduğu değerlendirilmektedir.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Iraklı kadınla-
rın siyasete girmelerini teşvik edecek bazı yazal 
düzenlemeler yapılmıştır. Irak Anayasası kadın-
lara yönelik pozitif ayrımcılıkla, parlamentodaki 
milletvekilleri ve il meclisleri üyelerinin yüzde 
25’inin kadınlardan oluşmasını öngörmekte-
dir. Ayrıca Irak seçim yasası da partilerin aday 
sayılarının yüzde 25’inin kadınlara ayrılmasını 
karara bağlamıştır. Fakat prosedür gereği seçim-
lerde kadınlar aday olarak gösterilse de seçim 
sürecinde aktif biçimde çalışmaları mümkün 
olamamıştır. Örneğin, 31 Ocak 2009’da yapılan 
yerel seçimlere katılan yaklaşık 4 bin kadın ada-
yın köktendinci örgütlerin tehditleri nedeniyle 
seçim kampanyaları sırasında evlerinden bile 
çıkmaya cesaret edemediği ifade edilmektedir. 
Irak’taki kadın aktivistlerden Kadın Yöneticiler 
Enstitüsü Başkanı Sundus Abbas, kadın adayla-
rın sayısını artırmak için çok uğraştıklarını, an-

Yanıtlardan, Türkmenlerin siyasi, ekonomik ve kültürel haklara sahip ol-
dukları bir gelecek konusunda fikir birliği içinde oldukları anlaşılmakta-
dır. Soruyu yanıtlayanların yüzde 82,7’si bu fikri beyan etmiştir. Mevcut 
durumun yeterli olduğunu düşünenler” ise yüzde 4,4 oranında kalmıştır. 
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cak kadınların korkudan aday olamadığını, olan-
ların bir kısmının ise arkalarında güçlü aşiretler 
olduğunu belirtmektedir. Diğer taraftan Abbas, 
gerçekten bir şeyleri değiştirmek için aday olan 
kadınların seçim posterlerinde kendi yüzlerini 
bile kullanamadıklarını, suikasttan korktukları-
nı ifade etmektedir. Öte yandan Iraklı erkeklerin 
kadın adaylara oy verme noktasında istekli ol-
madıkları bilinmektedir.5 Ayrıca, ülke genelinde 
kadınların seçime katılım oranının düşük oldu-
ğu gözlemlenmektedir. Örneğin, Musul’un Tela-
fer ilçesinde seçime katılan kadın sayısının yüz-
de 10’u bulmadığı ifade edilmektedir. Siyasi parti 
temsilcilerine neden kadınların teşvik edilme-
diği sorulduğunda verdikleri “Kadınlarla kadın-
lar uğraşır, biz erkekler kadınlarla konuşmayız” 
cevabı, Irak’ta sosyal gerçeklerin siyaset üzerin-
deki baskınlığını gözler önüne sermektedir. Son 
olarak Irak’ın Kadından Sorumlu Devlet Bakanı 
Naval Samarrai, Şubat 2009’da “Irak’ta büyük 
zorluklar içinde yaşayan kadınların sorunlarıy-
la ilgilenmek için yeterli yetki ve kaynağa sahip 
olamaması ve kadınların ihtiyaçlarıyla karşılaş-
tırıldığında çok az şey yapılması” nedeniyle istifa 
etmiştir. Ayrıca, Samarrai’nin ev hapsinde tutul-
duğu ve daha fazla açıklama yapmasının engel-
lendiği iddia edilmiştir.  

Bu noktada Irak’ta 961 Türkmen kadını üzerinde 
Global Strateji Enstitüsü (yeni adıyla Ortadoğu 
Stratejik Araştırmalar Merkezi-ORSAM) tara-
fından yapılan “Türkmen Kadınının Siyasete Ka-
tılımı Anketi”, Irak’ta kadınların siyasetteki rolü-
ne ışık tutmaya yardımcı olabilir. 

Iraklı Türkmen Kadınların Tutumu Üzerine 
Bir Anket
2006 yılının Nisan-Mayıs aylarında Kerkük başta 
olmak üzere Erbil, Bağdat, Musul, Telafer, Sela-
haddin ve Diyala’da yaşayan Türkmen kadınları 
üzerinde yapılan bu anket, Irak’ta hem kadın-
ların hem de özelde Türkmen kadınlarının Irak 
siyasetindeki rolü konusunda değerli veriler or-
taya koymaktadır. (Tablo-1) Anketin özelikle, 
siyasette en aktif dönemler olarak görülebilecek 
20-50 yaş kuşağı üzerinde yapılması önemlidir. 
(Tablo-2) Irak’taki güvenlik şartları düşünüldü-
ğünde anketin ulaştığı kişi sayısı da azımsan-
mayacak kadar önemlidir. Anket her eğitim ve 

gelir düzeyinden Türkmen kadınlarla yüz yüze 
yapılmıştır. Anket yapılan kadınlara çalışıp ça-
lışmadıkları da sorulmuş, ekonomik ve güvenlik 
şartları göz önünde bulundurularak, çalışan/ça-
lışmayan dengesi gözetilmeye çalışılmıştır. (Tab-
lo-4 ve Tablo-5)  

Ankete katılan kadınların “Kendinizi nasıl ta-
nımlarsınız?” sorusuna verdiği cevap, dikkat çe-
kicidir. Anketin yapıldığı dönemin koşulları göz 
önüne alındığında Irak’ta mezhepsel kimliğin ön 
plana çıktığı görülmektedir. Ancak, Türkmen 
kadınların mezhepsel siyasetten uzak durarak, 
daha çok milli ve etnik kimliklerini ön plana çı-
kardığını ifade etmek mümkündür. Ankete katı-
lan kadınların yaklaşık yüzde 70’i Iraklı, Türkmen 
ya da Türkmen kadını olduğunu beyan etmiştir. 
Yaklaşık yüzde 13’ünün ise bu soruya cevap ver-
memesi, Irak’taki etnik ve mezhepsel şiddettin 
toplum üzerindeki etkisini gösterir niteliktedir. 
(Grafik-1) Ayrıca, Irak’taki soysal yapıdaki den-
gesizlik ve çok kimlikliliğin de insanların kendi-
ni tanımlamasını güçleştirdiği düşünülmektedir. 
Bu nedenle ankete katılan bazı kişilerin kendini 
tanımlamakta zorluk çektiği ve bu soruya cevap 
veremediği değerlendirilmektedir. 

Anket Sünni Türkmen kadınlar üzerinde yoğun-
laşsa da Sünni Türkmen kadınların mezhepsel 
kimliklerini değil, etnik ve milli kimliklerine sa-
hip çıkmaları Irak’taki Türkmen varlığı açısından 
oldukça önemlidir. (Grafik-1 ve Tablo-6) Ayrıca 
ankete katılanların yarısından fazlasının “kadın” 
kimliğini vurgulayan seçeneklere yönelmesi de 
dikkate değerdir.

Katılımcıların yarısından fazlası siyasi bir par-
tiye üye olmadıklarını belirtmiştir. (Tablo-7) Bu 
durum kadınların siyasetteki etkisiz durumları-
nı gözler önüne sermektedir. Öte yandan siyasi 
partiye üye olmama sebebine verilen cevaplar, 
Irak toplumunun siyaset müessesesi konusun-
daki ümitsizliğini ortaya koyarken, siyasi süreç-
ten dışlanan Türkmenlerin genel durumunu da 
yansıtır niteliktedir. Siyasetle ilgilenmediğini be-
lirten kadınların  yaklaşık yüzde 18’inin bu duru-
mu dini inancına uygun olmaması ile açıklaması, 
siyasetteki din faktörünü ortaya koyar nitelikte-
dir. (Grafik-2)
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Siyasi bir partiye üye olanların da çok büyük bir 
bölümünün aktif görevde olmadığını ifade et-
mek mümkündür. Siyasi bir partiye üye olup da 
aktif görev alanların oranı yüzde 14,2’de kalıştır. 
(Tablo-8)

Bir kadın örgütüne üye olanlarının oranının, si-
yasi partiye üye olanların üzerinde olması, Türk-
men kadınlarının sivil toplum kuruluşlarına si-
yaset kurumuna göre daha fazla güven duyduk-
larının göstergesi olabilir. (Tablo-7 ve Tablo-9) 
Aslında bu olgunun Türkmen halkının genel 
özelliğini yansıttığını ifade etmek mümkündür. 
Zira Türkmenler Irak’ta siyasetten uzak kalma-
yı tercih etmiş ya da buna mecbur kalmış, diğer 
taraftan  sosyal, kültürel ve ekonomik haklar 
elde etmek için uğraşmışlardır. Bu nedenle bir-
çok Türkmen sivil toplum örgütü kurulmuştur. 
1988’e kadar Türkmenlerin siyasi arenada güçlü 
bir varlık kazanan siyasi örgütlenmeleri olma-
mıştır. İlk olarak 1988’de Irak Milli Türkmen 
Partisi’nin kurulmasıyla siyasete girme sinyalleri 
verilmiştir. Bu durumun, Türkmenlerin Irak’ın 
2003’ten sonraki yeniden yapılanma dönemine 
hazırlıksız yakalanmalarında önemli sonuçları 
olmuştur. 

Diğer taraftan Türkmen sivil toplum örgütleri-
nin iletişim ağının etkin olduğunu ifade etmek 
mümkündür. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 
75’i “Türkmen kadın örgütlerinin faaliyetlerin-
den haberdar mısınız?” sorusuna “evet” ya da 
“kısmen” diye cevap vermiştir. (Tablo-11)

Ankete katılan Türkmen kadınların, Türkmen 
kadın örgütlerinin faaliyetlerinden memnun ol-
duğunu ifade etmek mümkündür. Katılımcıların 
yaklaşık yüzde 80’i “Türkmen kadın örgütlerinin 
faaliyetleri, Türkmen kadınların sorunlarına hi-
tap ediyor mu?” sorusuna “evet” ya da “kısmen” 
cevabını vermiştir. (Tablo-12)

Türkmen kadınların 2005’te yapılan seçimle-
re katılımının, Irak’taki genel durumun aksine 
yüksek olduğunu ifade etmek mümkündür. Yüz-
de 80’i aşan katılım oldukça önemlidir. Ankete 
katılan 961 kişiden 790’ı Ocak 2005 seçimlerine 
katılırken, 791’i de Aralık 2005 seçimlerinde oy 
kullandığını ifade etmiştir. Bu noktada Türk-
menlerin seçimlere katılımında bir istikrar fak-
törü göze çarpmaktadır. Ancak, anketin özellikle 
kent merkezlerinde yapıldığı düşünüldüğünde, 
anketin genel durumu ortaya koymada eksik ka-
lacağı söylenebilir. 

Diğer taraftan 2005 seçimlerine katılan kadınla-
rın “listelerde kadın milletvekili adayı olup olma-
dığına dikkat ettiniz mi?” sorusuna karşılık yak-
laşık yüzde 45’i evet cevabını verirken, yaklaşık 
yüzde 60’ı anayasal haklarının farkında olduğu-
nu, yaklaşık yüzde 40’ı da “listelerde kadın aday 
olmasının o listeye oy verme şansını arttırdığını” 
ifade etmektedir. Tüm bu veriler bir araya geti-
rildiğinde, Türkmen kadınının, Irak’taki diğer 
gruplara nazaran, kadın kimliğini sahiplendiğini 
göstermektedir. Zaten ankete katılanlar arasında 
Türkmen kadınının siyasete katılımının erkekler 
tarafından engellendiğini ifade eden kişi sayısı 
oldukça düşüktür. Ankete katılanların sadece 
yüzde 5’i Türkmen erkeklerin kadınların siyaset-
le ilgilenmelerini istemediklerini ifade etmiştir. 
Bu noktada “Türkmen partilerin Türkmen ka-
dınları siyasete teşvik edip etmediği” sorusuna 
verilen yanıt önemlidir. 

Tablo-13’te görüldüğü üzere, ankete katılanların 
yaklaşık yüzde 63’ü Türkmen partilerin kadın-
ların siyasette aktif olmaları konusunda teşvik 
ettiğini belirtmekte, yaklaşık yüzde 20’si yeter-
siz bulmaktadır. Bu verilerin “Türkmenlerin 
Irak’taki en aydın toplum” olduğuna ilişkin ka-
naatini desteklediği değerlendirilmektedir.

Irak’ın geri kalan kısmından farklı olarak Türkmen kadının şartlarının çok 
daha değişik olduğu, sivil topluma daha fazla entegre olmaya çalıştığı, 
mücadeleden kaçmadığı ve toplumun genel kazanımına öncelik tanıdı-
ğını ifade etmek mümkündür. 



Tablo-1: Katılımcıların Bölgesel Dağılımı 

Katılan Kişi Sayısı Katılım Yüzdesi

Kerkük 736 76,6

Erbil 16 1,7

Bağdat 16 1,7

Musul 3 0,3

Telafer 4 0,4

Selahaddin 158 16,4

Diyala 26 2,7

Toplam 959 99,8

Cevap Vermeyen 2 0,2

Genel Toplam 961 100,0

Tablo-2: Katılımcıların Yaş Grubu
Katılan Kişi Sayısı Katılım Yüzdesi

20-29 277 28,8

30-39 377 39,2

40-49 207 21,5

50-59 88 9,2

Toplam 949 98,8

Cevap Vermeyen 12 1,2

Genel Toplam 961 100,0

Tablo-3: Katılımcıların Ailevi Durumu
Katılan Kişi Sayısı Katılım Yüzdesi

Evli 597 62,1

Bekar 237 39,2

Dul 95 9,9

Boşanmış 24 2,5

Toplam 953 99,2

Cevap Vermeyen 8 0,8

Genel Toplam 961 100,0

Tablo-4: Katılıcıların Eğitim Durumu
Katılan Kişi Sayısı Katılım Yüzdesi

Okuma-Yazma Bilmeyen 9 0,9

İlkokul 306 31,8

Ortaokul 152 15,8

Lise 266 27,7

Üniversite 188 19,6

Yüksek Lisans Doktora 4 0,4

Toplam 925 96,3

Cevap Vermeyen 36 3,7

Genel Toplam 961 100,0

Tablo-5: Katılımcıların Gelir Düzeyi
Katılan Kişi Sayısı Katılım Yüzdesi

100 Dolardan Az 397 41,3

100-199 281 28,2

200-399 111 11,6

400’den Fazla 41 4,3

Toplam 820 85,3

Cevap Vermeyen 141 14,7

Genel Toplam 961 100,0

Tablo-6: Katılımcıların Mezheplerini İfade Etme Durumu 
Katılan Kişi Sayısı Yüzdesi

Sünni 743 77,3

Şii 173 18,0

Toplam 916 95,3

Cevap Vermeyen 45 4,7

Genel Toplam 961 100,0

Tablo-7: Katılımcıların Siyasi Partilere Üyelik Durumları  
Katılan Kişi Sayısı Yüzdesi

Evet 260 27,1

Hayır 589 61,3

Toplam 849 88,3

Cevap Vermeyen 112 11,7

Genel Toplam 961 100,0

Tablo-8: Siyasi Partilerde Aktif Olarak Görev Alma Durumu
Katılan Kişi Sayısı Katılım 

Yüzdesi

Evet 136 14,2

Hayır 700 72,8

Toplam 836 87,0

Cevap Vermeyen 125 13,0

Genel Toplam 961 100,0

Tablo-9: Bir Kadın Örgütünde Görevli Misiniz?
Katılan Kişi 

Sayısı
Katılım Yüzdesi

Evet 315 32,8

Hayır 498 51,8

Toplam 813 84,6

Cevap Vermeyen 148 15,4

Genel Toplam 961 100,0

TABLOLAR



Tablo-11: Türkmen Kadın Örgütlerinin Faaliyetlerinden 
Haberdar mısınız?

Katılan Kişi Sayısı Katılım Yüzdesi

Evet 403 41,9

Hayır 179 18,6

Kısmen 319 33,2

Toplam 901 93,8

Cevap Vermeyen 60 6,2

Genel Toplam 961 100,0

Tablo-12: Türkmen Kadın Örgütlerinin Faaliyetleri, 
Türkmen Kadınların Sorunlarına Hitap Ediyor Mu?

Katılan Kişi Sayısı Katılım Yüzdesi

Evet 502 52,2

Hayır 127 13,2

Kısmen 266 27,7

Fikrim Yok 1 0,1

Toplam 896 93,2

Cevap 
Vermeyen

65 6,8

Genel Toplam 961 100,0

Tablo-13: Türkmen Partileri Türkmen Kadınlarını 
Siyasette Aktif Olmaları İçin Teşvik Ediyorlar mı?

Katılan Kişi 
Sayısı

Katılım Yüzdesi

Evet 413 43,0

Hayır 237 24,7

Evet Ama Yetersiz 189 19,7

Toplam 839 87,4

Cevap Vermeyen 122 12,6

Genel Toplam 961 100,0

Tablo-15: Çocuğunuz Varsa Öğrenci Birliği Gibi Bir Teşkilatta 
Görev Almasını Teşvik Ediyor musunuz?

Katılan Kişi Sayısı Katılım Yüzdesi

Evet 630 65,6

Hayır 126 13,1

Teşvik Etmiyorum 
Ama İlgilenirse 
Karşı Çıkmam

118 12,3

Toplam 874 91

Cevap Vermeyen 87 9

Genel Toplam 961 100,0

Tablo-16: Çocuğunuz Varsa Siyasi Bir Partiye Üye Olmasını 
Teşvik Ediyor musunuz?

Katılan Kişi Sayısı Katılım Yüzdesi

Evet 484 50,4

Hayır 245 25,5

Teşvik Etmiyorum 
Ama İlgilenirse 
Karşı Çıkmam

145 15,1

Toplam 874 91

Cevap Vermeyen 87 9

Genel Toplam 961 100,0

Tablo-10: Tanıdıklarınızdan Kaç Kişi Bir Kadın Örgütüne Üye?
Katılan Kişi 

Sayısı
Katılım Yüzdesi

1 107 11,1

2 59 6,1

3 89 9,3

4 87 9,1

5 443 46,1

Toplam 785 81,7

Cevap Vermeyen 176 18,3

Genel Toplam 961 100,0

Tablo-14: Çocuğunuz Varsa Oy Kullanmasını 
Teşvik Ediyor musunuz?

Katılan Kişi Sayısı Katılım Yüzdesi

Evet 767 79,8

Hayır 91 9,5

Teşvik Etmiyorum 
Ama İlgilenirse 
Karşı Çıkmam

5 0,5

Toplam 863 89,8

Cevap Vermeyen 98 10,2

Genel Toplam 961 100,0

Tablo-17: Eşinizin Milletvekili Olmasını İstemenizin Nedeni Nedir?

Katılan Kişi Sayısı Katılım Yüzdesi

Hayat 
Standardımız 
Yükselir

90 9,4

Prestijli Bir 
Meslek

127 13,2

Türkmen Toplumu 
Irak Siyasetinde 
Aktif Olmalı

419 43,6

Toplam 636 66,2

Cevap Vermeyen 325 33,8

Genel Toplam 961 100,0
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Tablo 18: Bir Türkmen Kadını Olarak Irak’ta Türkmenlere Nasıl Bir Gelecek Düşünüyorsunuz?

Türkmenlerin 
Siyasi, Ekonomik 
ve Kültürel 
Haklara Sahip 
Oldukları Bir 
Gelecek

Türkmenlerin 
Otonomilerinin 
(Kendi 
Kendilerini 
Yönetme Hali) 
Sağlandığı Bir 
Gelecek

Mevcut Durumun 
Yeterli Olduğunu 
Düşünüyorum

Genel 
Toplam

Eğitim 
Durumunuz

Ümmi
Kişi Sayısı /
Yüzdelik Dağılım

9 
%100,0

0
%0,0

0
%0,0

9
%100,0

İlkokul
Kişi Sayısı / Yüzdelik 
Dağılım

193
%76,9

48
%19,1

10
%4,0

251
%100,0

Ortaokul
Kişi Sayısı / Yüzdelik 
Dağılım

114
%86,2

15
%10,9

9
%6,5

138
%100,0

Lise
Kişi Sayısı / Yüzdelik 
Dağılım

196
%88,3

19
%8,6

7
%3,2

222

%100,0

Üniversite
Kişi Sayısı / Yüzdelik 
Dağılım

143
%82,7

21
%12,1

9
%5,2

173

%100,0
Yüksek 
Lisans /
Doktora

Kişi Sayısı / Yüzdelik 
Dağılım

3
%100,0

0
%0,0

0
%0,0

3

%100,0

Genel Toplam
Kişi Sayısı 658 103 35 796

Yüzdelik Dağılım %82,7 %12,9 %4,4 %100,0

Grafik 1: Katılımcıların Kimliklerini Tanımlama Biçimi
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Grafik 2: Kadınların Siyasete Bakışı
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Siyasal bilincin gelişimi açısından ankete katı-
lanların verdiği yanıtlar umut vericidir. Katılım-
cıların yaklaşık yüzde 80’i çocuklarını oy kul-
lanmaya teşvik ettiğini belirtmiştir. (Tablo-14) 
Çocuklarının öğrenci birliği gibi bir teşkilatta 
görev almasını teşvik edenlerin sayısı da yüksek-
tir. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 65’i teşvik 
ettiğini, yaklaşık yüzde 13’ü de ilgilenirse karşı 
çıkmayacağını ifade etmiştir. Yüzde 50’si de bir 
siyasi partiye katılmasını teşvik ettiğini beyan et-
miştir. (Tablo-15 ve Tablo-16)

Katılanların yaklaşık yüzde 60’ının “eşinin ak-
tif siyasete katılmasını istediğini” dile getirmesi 
dikkate değerdir. “Eşinizin milletvekili olmasını 
ister misiniz ve nedeni nedir?” sorusuna veri-
len cevaplarda kadınların ilk tercihi “Türkmen 
toplumu Irak siyasetinde aktif olmalı” seçene-
ği olurken, ikinci tercihi “hayat standartlarının 
yükseleceği ve prestijli bir meslek” yanıtı olmuş-
tur. (Tablo-17)

Anketin son sorusu, Türkmen kadınlarının Türk-
menler için nasıl bir gelecek düşündükleridir. 
Yanıtlardan, Türkmenlerin “siyasi, ekonomik ve 
kültürel haklara sahip oldukları bir gelecek” ko-
nusunda fikir birliği içinde oldukları anlaşılmak-
tadır. Soruyu yanıtlayan 796 kişiden 658’i (yüzde 
82,7’si) bu fikri beyan etmiştir.  “Türkmenlerin 
otonomilerinin sağlandığı bir gelecek” seçene-
ğini tercih edenlerin oranı yüzde 12,9 olmuş, 

“mevcut durumun yeterli olduğunu düşünenler” 
ise yüzde 4,4 oranında kalmıştır. (Tablo-18) 

Sonuç
Özellikle son sorunun, yakın tarihteki gelişme-
lere uygun olarak Türkmen toplumunun genel 
eğilimini yansıttığı düşünülmektedir. Zira Türk-
menler geçmişten günümüze Irak’ın her döne-
minde siyasi, ekonomik ve kültürel haklara sahip 
olmak için mücadele vermiştir. Irak’ın her dö-
neminde Türkmenlerin Iraklılık kimliğini koru-
duğunu ve devlete bağlılık gösterdiği bilinen bir 
gerçektir. 

Irak’taki güvenlik, ekonomik, sosyal ve siyasal 
durum göz önüne alındığında ülkedeki yaşam 
koşullarının ne kadar zor olduğu aşikârdır. Şid-
det Irak’ta insanları vururken, Irak kadınını daha 
fazla vurmakta, kadının gördüğü zarar aile ku-
rumunu kökten etkilemektedir. Pek çok kadın 
geçimini sağlamak ve çocuklarına bakabilmek 
için terörist grupların ağına düşmek, intihar 
bombacısı olmak, dilencilik yapmak ya da fuhuş 
batağına sürüklenmek gibi durumlara mahkûm 
olmaktadır. Ancak, Irak’ın geri kalan kısmından 
farklı olarak Türkmen kadının şartlarının çok 
daha değişik olduğu, sivil topluma daha fazla en-
tegre olmaya çalıştığı, mücadeleden kaçmadığı 
ve toplumun genel kazanımına öncelik tanıdığı-
nı ifade etmek mümkündür. 
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