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ABD’nin tarafsız kaldığı bir
dönemde Kerkük, Irak ordusu
ve Haşdi Şabi’nin kontrolüne
geçmiş ve 2017’den bu yana
Irak’taki tartışmalı bölgelerin
belki de en kilit vilayeti
Kerkük’te o günden bugüne
İran etkisi de buna paralel
şekilde güç kazanmıştır. 

5 Şubat tarihinde Ulus-
lararası Havalimanı dâhil
Erbil’in farklı noktalarına

yönelik roket saldırıları neticesinde
ABD öncülüğündeki koalisyon güç-
lerinden bir sözleşmeli personelin
hayatını kaybetmesi ve bir Amerika
Birleşik Devletleri (ABD) askerinin
yaralanması, Irak üzerindeki ABD
ve İran gerginliğini tekrar görünür
kılmıştır. Zira özellikle bir süredir
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine
ve Irak’taki ABD öncülüğündeki
koalisyon güçlerine dönük ülkenin
farklı noktalarındaki saldırılar,
Washington ve Tahran’ın Irak üze-
rindeki güç mücadelesinin yeniden

alevlenebileceğine dair önemli sin-
yaller vermiştir. Nitekim Erbil’deki
saldırılar da bunun somut bir gös-
tergesi olmuş, Biden yönetiminin
başkanlık koltuğunu devralması
ile birlikte bazı kesimler tarafından
tansiyonun düşürülmesi yönelik
beklenen adımlar şimdilik Irak’ta
çok da beklendiği gibi olmamıştır. 

Kasım Süleymani’nin öldürülme-
sinin ardından devam eden süreçte
Irak’ta yaşananları dönemsel olarak
yalnızca yaşanan saldırılar üzerin-
den değerlendirmek dar bir bakış
açısına yol açabilir. Bu anlamda
daha geniş bir perspektifte rekabet
hâlindeki iki temel aktör ABD ve
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İran’ın, birbirlerinin Irak’taki güç-
lerini etkisiz kılmak adına benim-
sediği politikaları incelemek daha
doğru bir yaklaşım olacaktır. Söz
konusu politikaları incelemek,
Irak’ın geleceğinin nasıl şekillene-
ceği noktasında belirleyici vilayet-
lerden biri olan Kerkük üzerinde
aktörlerin hangi ajandalarının ol-
duğuna dair de önemli öngörüler
sağlayacaktır. 

KERKÜK’TE ZAYIFLAYAN
ABD GÜCÜ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin
(IKBY) 2017’de düzenlediği ba-
ğımsızlık referandumu sonrasında
Irak ordusu ve Haşdi Şabi, “Kanun
Uygulama Operasyonu” ile Ker-
kük’ü Peşmerge kontrolünden geri
almıştır. Kerkük’ün Peşmerge’den
alınmasında Bedir Örgütü gibi
Haşdi Şabi içerisinde İran’a yakın
silahlı gruplar ön saflarda yer almış
ve düzenlenen operasyonda Peş-
merge güçlerine karşı önemli cay-

dırıcı güç oluşturmuşlardır. Dahası
dönemin Devrim Muhafızları Ku-
düs Gücü Komutanı Kasım Sü-
leymani’nin operasyonun icrasında
etkin bir rol oynadığı; Peşmerge
güçlerinin çatışmaya girmeden
Kerkük’ten çekilmesi için IKBY
tarafı ile müzakereler yürüttüğü
bilinmektedir. 

Aralık 2019’da Amerikan
askerlerinin de bulunduğu K1
Askerî Üssü’ne gerçekleştirilen
roketli saldırıda üsteki bir
personel ölmüş, Süleymani
suikastının ardından
Amerikan üslerine saldırıların
ivme kazanmasıyla beraber K1
Üssü de boşaltılarak Irak
ordusuna devredilmiştir. 

ABD’nin tarafsız kaldığı bir dö-
nemde Kerkük, Irak ordusu ve
Haşdi Şabi’nin kontrolüne geçmiş
ve 2017’den bu yana Irak’taki tar-
tışmalı bölgelerin belki de en kilit
vilayeti Kerkük’te o günden bugüne
İran etkisi de buna paralel şekilde
güç kazanmıştır. Kerkük’teki bu
yeni tablonun ABD’nin Irak’taki
varlığına ve gücüne yönelik oluş-
turduğu tehditler, 2019’da İran
yanlısı gruplar ile bölgede girişilen
mücadelenin ivme kazanması ile
çok daha net ortaya çıkmıştır. Ara-
lık 2019’da Amerikan askerlerinin
de bulunduğu K1 Askerî Üssü’ne
gerçekleştirilen roketli saldırıda
üsteki bir personel ölmüş, Süley-
mani suikastının
ardından Ame-
rikan üslerine
saldır ılar ın
ivme ka-
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zanmasıyla beraber K1 Üssü de
boşaltılarak Irak ordusuna devre-
dilmiştir. K1 Üssü ile birlikte
Irak’taki birçok üssünü kapatan
ABD, askerî varlığının ağırlığını
Erbil’e kaydırmış, Erbil’deki Hava-
limanı ve çevresindeki üslerini
güçlendirme yoluna gitmiştir. An-
cak ABD ve İran arasındaki ger-
ginliğin arttığı dönemlerde Erbil’in
füze ve roket saldırıları ile hedef
alınması, Amerikan yönetiminin
Erbil’de kendisine oluşturmaya ça-
lıştığı güvenli alanın İran tarafın-
dan oluşturulacak tehditlerden hiç
de uzak olmadığını göstermiştir.
Nitekim son hadisede Erbil’e fır-
latılan füzelerin Kerkük’e bağlı Di-
bis ilçesinden fırlatıldığına dair
iddiaların güç kazanması, ABD’nin
yalnızca Erbil kapsamlı bir güvenlik
atmosferi oluşturamayacağını, Er-
bil’in hemen kuzeyindeki Kerkük’te
İran yanlısı grupların etkisizleşti-
rilmeden tehdidin son bulmaya-
cağını ortaya koymuştur. Dolayı-
sıyla Erbil’in güvenliğinin Ker-
kük’teki İran varlığı tarafından is-
tendiğinde tehdit altına alınabiliyor
oluşu, önümüzdeki dönemde

ABD’nin Kerkük üzerinde daha
ciddi adımlar atabilmesini de be-
raberinde getirebilir. 

IKBY’NİN OLASI SÖYLEM
DEĞİŞİKLİĞİ 

2017’de Kerkük’te idari ve güvenlik
kontrolünü kaybeden IKBY, bu ta-
rihten itibaren bölgede gerçekleşen
terör örgütü Irak Şam İslam Devleti
(IŞİD) saldırılarına yönelik merkezî
hükûmete bağlı Irak ordusu ve
Federal Polis güçlerinin IŞİD ile
mücadelede yetersiz kaldığını sa-
vunmuştur. Bu bağlamda özellikle
2019 ve 2020 yıllarında IŞİD mi-
litanlarının Kerkük, Diyala ve Se-

lahattin gibi tartışmalı bölgeleri
içeren vilayetlerde hücre yapılan-
maları aracılığıyla saldırılarını ar-
tırması IKBY’nin, Peşmerge’nin
tartışmalı bölgelere geri dönmesi
gerektiği argümanını güçlendiren
faktörlerden biri olmuştur. İran’a
yakınlığıyla bilinen milis güçlerin
Erbil’e yönelik saldırılarını arttır-
ması ve bu saldırıların Kerkük’ün
Erbil sınırına yakın bölgelerde var-
lık gösteren gruplar tarafından
gerçekleştirildiğinin gündeme gel-
mesi, IKBY’nin diğer bir söylemi
inşa etmesini de sağlayabilir. Ker-
kük ve diğer tartışmalı bölgelerin
İran yanlısı gruplardan temizlen-
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mesi gerektiğine dayanan bu söy-
lem hâlihazırda Sincar Anlaşma-
sı’nda da zikredilmiş, anlaşma
ABD ve İngiltere gibi ülkelerden
destek almıştır. Yeni dönemde
İran yanlısı grupların Erbil’deki
saldırılarını arttırması hâlinde Er-
bil’e yakın Kerkük gibi bölgelerden
bu grupların temizlenmesi ve bu
gruplar yerine Peşmerge’nin ko-
nuşlanmasının gerektiği argümanı
IKBY tarafından bölgedeki temel
müttefikleri konumunda bulunan
ABD’ye sunulacak önemli bir ar-
güman olacaktır. ABD’de başkanlık
koltuğuna oturan Joe Biden’ın,
özellikle Barak Obama dönemin-
deki başkan yardımcılığı görevinde
Barzani yönetimi ile kurduğu iyi
ilişkiler göz önüne alındığında,
Beyaz Saray’ın IKBY’nin bu söy-
lemini değerlendirmeye alacağını
söylemek yanlış olmayacaktır. Ni-
tekim ABD’nin uzun süredir
Irak’taki İran varlığını zayıflatma
yönünde izlediği politikalar,
IKBY’nin ortaya koyacağı çözüm
önerisi ile de uyuşmaktadır. 

Diğer bir ifadeyle İran yanlısı milis
grupların Irak’taki Amerikan var-
lığını tehdit etmeye devam etmesi,
Biden’ın başta Brett McGurk olmak
üzere oluşturduğu yeni Ortadoğu
ekibindeki isimleri IKBY lehine
sonuçlar doğuracak aksiyonlar al-
maya itebilir. Bu aksiyonlardan
başlıcası, bilhassa Kerkük’ü de içe-
recek şekilde tartışmalı bölgelerde
İran etkisini azaltırken Peşmer-
ge’nin bu bölgelere yeniden dö-
nüşünün önü açılması olabilir.
ABD’nin son yıllardaki Ortadoğu
politikasında vekil güçler üzerinden
etkinlik kazanma yoluna sıklıkla
başvurulduğu göz önüne alındı-
ğında Washington yönetimi, kendi
askerî varlığını azaltarak Irak’ın
kuzeyinde IKBY etkinliğini arttır-

ma yoluna gidilebilir. Amerikan
yönetiminin bu yönde atacağı
adımlar, IKBY’nin Kerkük’te tekrar
güç kazanmasını da beraberinde
getirebilecektir. Nitekim son dö-
nemde IKBY hükûmeti ile Haşdi
Şabi arasında gittikçe artan ger-
ginlik, Irak’ın kuzeyinde iki aktör
arasındaki hesaplaşmanın da yakın
olduğuna dair önemli somut gös-
tergeler ortaya koymaktadır. 

Kerkük’ün güneyindeki kırsal
alanlarda yapılanan IŞİD
militanları; Dakuk, Dibis ve
Havice ilçelerinde çok sayıda
terör saldırısı düzenlemiş,
hâlen Irak ordusu ve Federal
Polis güçlerine bölgede önemli
kayıplar verdirmektedir.
Merkezî hükûmetin ABD ve
İran arasındaki çatışmaya
odaklandığı bir atmosfer, IŞİD’e
örgütün yeniden yapılanması
ve gücünü toparlayabilmesi
fırsatı tanımıştır. 

KERKÜK’ÜN GERİ PLANDA
KALAN ASIL SORUNLARI

Kerkük’te uzun yıllardır çok sayıda
aktörün birbirinden farklı men-
faatler çerçevesinde şekillenen
ajandalara sahip olması, Kerkük
halkının sahip olduğu asıl sorun-
ların görmezden gelinmesine sebep
olmaktadır. Nitekim Süleymani’nin
öldürülmesinin ardından iki ülke
arasında Irak’ın bir çatışma sahası
hâline dönüşmesi, ülkenin farklı
vilayetlerindeki terör örgütü IŞİD
varlığının hareket alanı kazanarak
güçlenmesine neden olmuştur.
Aynı şekilde Kerkük’ün güneyin-
deki kırsal alanlarda yapılanan

IŞİD militanları; Dakuk, Dibis ve
Havice ilçelerinde çok sayıda terör
saldırısı düzenlemiş, hâlen Irak
ordusu ve Federal Polis güçlerine
bölgede önemli kayıplar verdir-
mektedir. Merkezî hükûmetin ABD
ve İran arasındaki çatışmaya odak-
landığı bir atmosfer, IŞİD’e örgütün
yeniden yapılanması ve gücünü
toparlayabilmesi fırsatı tanımıştır. 

Diğer yandan Ekim 2019 başlayan
ve Irak’ta hükûmet değişikliğini
beraberinde getiren protesto gös-
terileri neticesinde alınan erken
seçim kararının uygulanması, ABD
ve İran rekabetinin yarattığı is-
tikrarsızlık ortamı nedeniyle zor-
laşmaktadır. Bu durum, seçim gün-
demine yoğunlaşılmasını ve adil-
şeffaf bir şekilde seçim sistemini
işletecek kurumların güçlendiril-
mesini engellemektedir. Kerkük
özelinde bakıldığında ise bilhassa
Türkmen halkının ve Türkmen si-
yasi partilerin seçimlerinin adil
ve seçim hilelerinden uzak bir şe-
kilde gerçekleşmesi için seçim ko-
miserliklerinin yapısının iyileşti-
rilmesi, komiserliklere atamaların
tekrar gözden geçirilmesi gerektiği
yönünde taleplerini her fırsatta
yineledikleri gözlemlenmektedir.
Zira geçtiğimiz seçimlerde ismi
seçim hilelerine karışan birinin
tekrar Kerkük Seçim Müdürü ola-
rak atanması, Türkmenlerin 10
Ekim 2021’de yapılması planlanan
seçimlere yönelik taşıdığı endişe-
lerin haklılığını ve taleplerinin ge-
rekliliğini ortaya koymaktadır. Do-
layısıyla merkezî hükûmetin ül-
kedeki çatışma ortamının gideril-
mesini önceleyerek seçimlerin gü-
venliği üzerinde somut adımlar
atmaması, 2018’deki seçimlerde
Kerkük’te yaşanan seçim hilelerinin
tekrar yaşanabilmesini beraberinde
getirebilir.
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