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Kerkük, 2003 sonrası Kürt
nüfusun lehine olacak şekilde
demografik değişime tabi
tutulmuştur. 9 Nisan’da
Bağdat’ın düşmesinin hemen
ardından 10 Nisan’da Kerkük’e
giren Kürt güçlerinin tapu
dairelerindeki kayıtları
yaktıkları bilinmektedir. 

Mart 2003'te, Irak’ın
kimyasal silahlar bulun-
durduğunu iddia eden

Amerika Birleşik Devletleri (ABD),
Saddam Hüseyin ve ailesine 48
saat içinde ülkeyi terk etmemeleri
hâlinde askerî müdahaleyle karşı
karşıya kalacakları uyarısında bu-
lunmuştur. Bu çağrıdan 2 gün
sonra ABD ve ona destek veren
koalisyon güçlerinin Irak'a karşı
askerî operasyon başlattığı duyu-
rulmuş, kısa süre içinde Irak’a
giren güçler 9 Nisan'da başkent
Bağdat'ta kontrolü sağlayıp Firdevs
Meydanı'nda yer alan Saddam Hü-
seyin heykelini onlarca vatandaşın
gözü önünde devirmiştir. Bu ta-
rihten itibaren Irak, uzun yıllar iç
savaşlar ile boğuşan, birçok terör
örgütünün varlık gösterdiği ve in-
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san hakları ihlalleri ile siyasi, eko-
nomik ve toplumsal pek çok krizin
patlak verdiği bir ülke konumuna
dönüşmüştür. Irak’ta hemen her
alanda yaşanan yıkım ve krizlerin
en çok etkilediği vilayetlerden biri
de ‘Irak’ın minyatürü’ olarak anılan

Kerkük olmuştur. Özellikle barın-
dırdığı etnik ve mezhebî çeşitliliğin
getirdiği çok seslilik dolayısıyla
ciddi bir yönetim dengesinin sağ-
lanması gereken Kerkük’te, bu
dengenin sağlanamaması akabinde
ciddi istikrarsızlıklar patlak ver-

miştir. Diğer yandan sahip olduğu
petrol rezervleri bakımından da
farklı aktörlerin rekabet sahası hâ-
line gelmesine, öyle ki 2014 sonrası
süreçte görüldüğü gibi terör örgütü
Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD)
dahi kontrol etmeyi amaçladığı
yerlerden biri olmasına neden ol-
muştur. 

İşgal sonrası ABD, Irak’ın
bütününde amaçladığı gibi
Kerkük’te de kendi ajandasını
uygulama yönünde adımlar
atmış, bu adımları atarken de
bilhassa Irak’ın kuzeyindeki
Kürt siyasi grupları bölgedeki
varlığını ikame etmede birer
araç olarak kullanmıştır.

İşgalin ardından oluşturulan Irak
Geçici Yönetim Konseyi, 8 Mart
2004’te Irak Geçici Yönetim Ya-
sası’nı ilan etmiş ve yasa içerisinde
Kerkük, Irak’taki ‘tartışmalı böl-
gelerden’ biri olarak belirtilmiştir.
15 Ekim 2005’te kabul edilen Irak
Anayasası’nın 140. maddesinde
ise merkezî hükûmet ile IKBY ara-
sında uzun yıllar sorun oluşturan
Kerkük ve diğer tartışmalı bölge-
lerin nasıl çözüme kavuşturulacağı
hususu üzerinde durulmuştur.
140. maddeye göre tartışmalı böl-
gelerin statüsünün belirlenmesi
için bu bölgelerde normalleştirme,
nüfus sayımı ve referandum aşa-
malarının uygulanması gerektiği
bildirilmiştir. Fakat 2007 yılında
tamamlanması gerektiği belirtilen
bu aşamaların hiçbiri tamamla-
namamış ve Kerkük idari statü
olarak 15 yılı aşkın süredir merkezî
hükûmet ve Irak Kürt Bölgesel
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Yönetimi (IKBY) arasında tartış-
malı bölge olarak kalmıştır. 

Mayıs 2003’te altı bin
peşmerge gücünün Kerkük,
Selahattin ve Diyala’ya
konuşlandırılması da
Kerkük’te doğacak yeni
sorunların fitilini ateşlemiştir.

İşgal sonrası ABD, Irak’ın bütü-
nünde amaçladığı gibi Kerkük’te
de kendi ajandasını uygulama yö-
nünde adımlar atmış, bu adımları
atarken de bilhassa Irak’ın kuze-
yindeki Kürt siyasi grupları böl-
gedeki varlığını ikame etmede birer
araç olarak kullanmıştır. Bu kap-
samda Kerkük, 2003 sonrası Kürt
nüfusun lehine olacak şekilde de-
mografik değişime tabi tutulmuş-
tur. 9 Nisan’da Bağdat’ın düşme-
sinin hemen ardından 10 Nisan’da
Kerkük’e giren Kürt güçlerinin
tapu dairelerindeki kayıtları yak-
tıkları bilinmektedir. Mayıs 2003’te
altı bin peşmerge gücünün Kerkük
Selahattin ve Diyala’ya konuşlan-
dırılması da Kerkük’te doğacak
yeni sorunların fitilini ateşlemiştir.
ABD yönetiminin işgal sonrası
KDP ve KYB ile yapılan anlaşma
çerçevesinde attığı bu adımlar,
bahsi geçen siyasi partilerin Ker-
kük’ün ‘Kürdistan bölgesinin kalbi’
olduğu tezini de savunmalarını
beraberinde getirmiştir. Kürt siyasi
partilerinin her fırsatta savunduğu
bu tez, Kerkük’ün kontrolünü sağ-
lamaya dönük politikalarından
vazgeçmemelerine neden olduğu
gibi dönem dönem bölgedeki is-
tikrarsızlığın temel dinamiklerini
oluşturmuştur.

IŞİD TEHDİDİ ALTINDA
KERKÜK

2014’te Musul’u kontrol eden terör
örgütü IŞİD, Kerkük’ün civar köy-
lerinde de kontrol sağlamış, kentin
merkez ilçesine dönük saldırılar
gerçekleştirmeye başlamıştır. Bil-
hassa IŞİD, gücünün zirvesinde
olduğu 2014-2015 yılları arasında
Irak topraklarının üçte birini ele
geçirirken Kerkük’ün ilçeleri dâhil
birçok bölgesinde de önemli bir
hâkimiyet sağlamıştır. Kerkük’ün
Havice ilçesi ile ilçeye bağlı nahiye
ve köylerin büyük bölümü IŞİD’in
kontrolüne geçmiştir. Yine Ker-
kük’ün güneyinde Türkmenlerin
de yoğun olarak yaşadığı Beşir
köyü IŞİD kontrolü altına girerken,
Tazehurmatu ve Dakuk gibi yine
Türkmen nüfusun yoğunlukta ol-
duğu yerler ana çatışma hattı ol-
muştur. Örgüt, Kerkük kent mer-
kezini ele geçirememiş olsa da
merkeze 8-10 kilometre kadar yak-
laşabilmiş ve özellikle bombalı sal-
dırılar aracılığıyla çok sayıda sivilin
hayatını kaybetmesine neden ol-

muştur. Aynı yıllarda IŞİD’in ya-
rattığı güvenlik boşluklarından ya-
rarlanan bölgedeki bir başka terör
örgütü PKK, Kerkük ve çevresin-
deki etkinliğini artırmıştır. Bu dö-
nemde PKK mensuplarının IŞİD’e
karşı peşmergelere yardım etmek
bahanesiyle başta Dakuk olmak
üzere, Kerkük çevresinde özellikle
Süleymaniye yolu üzerindeki böl-
gelerde konuşlandığı bilinmekte-
dir.

Irak’ın işgaliyle Kerkük’te de mey-
dana gelen güvenlik boşluğu ve
güvenliğin sağlanabilmesine dönük
merkezî hükûmet tarafından atılan
adımların ne kadar zayıf bir yapıda
olduğu terör örgütü IŞİD ile birlikte
tüm netliğiyle ortaya çıkmıştır.
Nitekim 2003’ten sonra Kürt grup-
ların yoğun baskısı ile karşı karşıya
kalan Kerkük, IŞİD’in Musul’a gir-
mesinden sonra Irak Ordusunun
kenti tamamen terk etmesiyle bir-
likte Kürt partilere bağlı asayiş
güçleri ve peşmergeler tarafından
denetim altına alınmıştır. Diğer
yandan bölgedeki terör tehdidine
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karşı Irak Ordusunun Irak’ın ku-
zeyindeki bölgelerden çekilmesi,
merkezî hükûmetin güvenliği sağ-
lama noktasında ne kadar başarısız
kaldığını gösterirken; günümüzde
Kerkük’ün güvenlik sorunlarına
dair bölge halkının ve siyasetçile-
rinin sahip olduğu endişelerin de
ne kadar gerçekçi olduğunu ortaya
koymaktadır. Bugün bakıldığında,
IŞİD ve diğer bir terör örgütü PKK,
hâlen bölgede saldırı düzenleye-
bilme kapasitesine sahipken; Ker-
kük halkının tıpkı 2014 ve 2015’te
olduğu gibi olası bir istikrarsızlığın
patlak vermesi hâlinde bölgede
bulunan merkezî hükûmete bağlı
güvenlik güçlerine dönük haklı bir
güven problemi mevcuttur. Öyle
ki hem Arap hem de Türkmen si-
yasiler özellikle son yıllarda tekrar
artış gösteren IŞİD saldırılarına
karşı merkezî hükûmetten bölge-
deki askerî gücü arttırmasını talep
etmektedir. 

BAĞIMSIZLIK
REFERANDUMU
SONRASINDAKİ SÜREÇ

2014 yılında Kerkük’te idari ve
güvenlik kontrolünü ele geçiren
IKBY, IŞİD sonrası dönemde idari
sınırlarını genişletme yoluna git-
miş, bu kapsamda 2017’de bir ba-
ğımsızlık referandumu gerçekleş-
tirmiştir. Dönemin IKBY Başkanı
Mesut Barzani’nin, yalnızca
IKBY’ye bağlı vilayetlerde değil
Kerkük’te de referandumun ger-
çekleştirileceğini açıklaması, ba-
ğımsızlık referandumuna olan tep-
kileri artırırken merkezî hükûmetin
Kerkük’e yönelik askerî operasyo-
nunu da kaçınılmaz kılmıştır. Başta
İran ve Türkiye’nin sert tepkisiyle
karşılaşan Barzani yönetimi, 16
Ekim’de Irak Ordusunun Kerkük’e

yönelik başlatılan operasyonu ile
karşı karşıya kalmış ve peşmerge
güçleri Kerkük’ten çekilmek zo-
runda kalmıştır. Ardından Kerkük’e
merkezî hükûmet tarafından bir
vali vekili atanmasıyla kent hem
idari hem de güvenlik anlamında
Bağdat’ın kontrolüne geçmiştir.
Ayrıca Kerkük’ün yeniden merkezî
hükûmetin kontrolüne geçtiği ope-
rasyonda, Haşdi Şaabi içerisindeki
İran’a yakın Şii milis gruplarının
son derece etkili olduğunu ve ope-
rasyon sonrasında Haşdi Şaabi’nin
bölgedeki etkinliğinin de paralel
olarak arttığını söylemek müm-
kündür.

Kerkük, 2003 sonrasında Irak’taki
aktörlerin ortaya koyduğu güç mü-
cadelesinin merkez noktalarından
biri olması nedeniyle hemen he-
men siyasi, ekonomik ve toplumsal
her alanda son derece büyük yı-
kımlar yaşamıştır. Irak’ın işgali za-
ten tek başına yeterince büyük
bir sorunken, işgal sonrasında
IŞİD’in bölgede hâkimiyet kurması,
PKK’nın güçlenmesi, kentin kont-
rolünün el değiştirmesi gibi hadi-
seler zinciri söz konusu soruna
en az onun kadar önemli diğer
sorunların da eklenmesini bera-
berinde getirmiştir. Yalnızca IŞİD
sonrasında Kerkük alt ve üst yapı
olarak ciddi boyutlarda zarar gör-
müş, bugün hâlen kentteki en bü-
yük problemlerden biri yeniden
imarın tam manası ile gerçekleş-
tirilememiş olmasıdır. Ocak
2021’de Kerkük Valiliğinin yaptığı
açıklamada, Kerkük’ün güneyinde
IŞİD nedeniyle yıkılan 138 köyün
hâlen imara ihtiyaç duyduğu açık-
lanırken bu köylerden göç eden
70 bin ailenin köylerine geri dö-
nemedikleri bildirilmiştir. IŞİD ve
öncesindeki istikrarsızlık dönem-

lerinin birer faturası olan bu so-
runlara hiç şüphesiz Irak’taki kötü
yönetimin de katkıları olmuştur.
Nitekim genel anlamda Irak’taki
kötü yönetimi gösteren istatistik-
lere bakıldığında Kerkük’ün bu
sorunlardan etkilenmemesi müm-
kün değildir. Zira Uluslararası Şef-
faflık Örgütü’nün 2020 verilerine
göre, yolsuzluğun en fazla görül-
düğü 180 ülke arasında Irak 160.
sırada yer almaktadır. Böyle bir
tabloda, Kerkük halkı da kamu
hizmetlerinden faydalanma, eğitim
ve sağlık hizmetlerine ulaşabilme
gibi en temel haklarını elde ede-
memektedir.

Günümüzde Kerkük, 2003 sonrası
yaşadığı sorunların bir birikimi
olarak çok hassas bir denge üze-
rinde yer almaktadır. Sonlandırı-
lamayan terör tehditleri, kentteki
farklı etnik grupların temsil so-
runu, yeniden imarın gerçekleşti-
rilememesi ve kamu hizmetlerinin
sağlanamaması nedeniyle bölge
halkı üzerinde oluşan stresler bu
dengenin gözetilmesini de zaman
zaman son derece zorlaştırmak-
tadır. Bu zorluklara ilaveten ABD
ve İran rekabetinin yansımaları
ile IKBY’nin Kerkük üzerinde tek-
rar kontrol sağlamak için fırsat
kollaması da Kerkük’ün istikrarını
gelecek dönemler açısından daha
tehlikeli bir boyuta taşımaktadır.
Bu bağlamda merkezî hükûmetin
son yirmi yıllık yakın tarihten ders-
ler çıkartarak Kerkük’ün istikrarının
Irak’ın istikrarı üzerinde son derece
şekillendirici bir güce sahip oldu-
ğunun farkına varması gerekmek-
tedir. Bağdat’taki yönetimin Ker-
kük’teki problemleri göz ardı etmesi,
geçmişte yaşananların tekerrürünü
belki de daha şiddetli şekilde bera-
berinde getirebilecektir.
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