
3 Aralık 2020’de Süleymaniye
devlet memuru maaşlarının
ödenmemesi dolayısıyla
patlak veren gösteriler, Bağdat
ile Erbil arasındaki görüşmeleri
hızlandırmıştır. Bu bağlamda
yapılan görüşmelerin
Türkmenlerin yaşadığı
bölgelere siyasi ve güvenlik
anlamlarında etki edebileceği
muhtemeldir.  

rak Merkezî Hükûmeti ile
Irak Kürt Bölgesel Yöne-
timi (IKBY) arasında kro-

nikleşen üç temel sorun bulun-
maktadır: Tartışmalı bölgeler, pet-
rol ve doğal gaz ve bütçe sorunu.
Bu sorunların çözülmesi, ülke bir-
liğinin korunması açısından önemli
olduğu kadar Türkmenlerin yoğun
olarak yaşadığı bölgelerde siyasi
istikrarın ve güvenliğin sağlanması
açısından da o kadar önemlidir.
Bağdat ile Erbil arasındaki sorun-
larının çözülmesi için Temmuz
2019’da Mesrur Barzani’nin Bağdat
ziyaretiyle Adil Abdülmehdi hü-
kûmeti döneminde görüşmeler

başlamış ve merkezî hükûmet ile
IKBY arasında ortak yüksek bir
komisyon kurulmuştur. Abdül-
mehdi’nin 2019 Kasım’da istifa
etmesiyle askıya alınan görüşmeler

6 Mayıs 2020’de kurulan Mustafa
el-Kazımi hükûmetiyle devam et-
tirilmiştir. 3 Aralık 2020’de Sü-
leymaniye devlet memuru maaş-
larının ödenmemesi dolayısıyla
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patlak veren gösteriler, Bağdat ile
Erbil arasındaki görüşmeleri hız-
landırmıştır. Bu bağlamda yapılan
görüşmelerin Türkmenlerin yaşa-
dığı bölgelere siyasi ve güvenlik
anlamlarında etki edebileceği muh-
temeldir.

TARTIŞMALI BÖLGELER
SORUNU

2005 Irak Anayasası’nın 140. mad-
desine göre, IKBY’nin üç vilayeti
Erbil, Süleymaniye ve Duhok ile
sınır olan bölgelerin birçoğu Irak
merkezî hükûmeti ile IKBY ara-
sında tartışmalı olarak kabul edil-
miştir. Tartışmalı bölgeler; Kerkük
merkez ilçesi, Dakuk, Tuzhurmatu,
Kifri, Hanekin, Beledruz, Şehreban,
Hamdaniye, Telkiyf, Sincar, Telafer,
Şeyhan, Beac, Akra ve Mahmur
olmak üzere 15 ilçeden oluşmak-
tadır. Bahsi geçen bölgelerin sta-
tüsüne dair çözüm yolu içeren
140. maddenin uygulanması için
gereken sürecin (normalleştirme,
sayım ve referandum) en geç 31
Aralık 2007 tarihine kadar sonuç-
landırılması şartı getirilmiştir.
2005 ile 2007 arasında uygulan-
ması öngörülen 140. maddenin
normalleşme hükmü çerçevesinde
Baas rejiminin Araplaştırma ge-
rekçesiyle Kerkük’ten çıkardığı
Türkmen ve Kürt aileleri geri ge-
tirilmiştir.  Türkmenlerle Kürtlerin
elinden alınan arazi ve mülklerle
ilgili “Mülk Anlaşmazlıkları Ko-
misyonu” kurulmuştur. Ancak nor-
malleşme sürecinin bitmemesi ne-
deniyle sayım ve referanduma iliş-
kin herhangi bir adım atılmamıştır.
2017 Ekim’de Irak güvenlik güç-
lerinin gerçekleştirdiği “Kanun Uy-
gulama” adlı askerî operasyona
kadar tartışmalı bölgeler IKBY ta-
rafından güvenlik ve yönetim açı-
sından kontrol edilmiştir. 



Irak Federal Mahkemesi, 30 Tem-
muz 2019’da tartışmalı bölgelerin
statüsüyle ilgili olan Anayasa’nın
140. maddesinin yürürlükte kal-
masına karar vermiştir. 

Irak Türkmenleri, yaşadıkları
bölgelerin Bağdat ile Erbil
arasındaki görüşmelerde,
görüşlerinin alınmadan
müzakere konusu olmasına
karşı çıkmaktadır. Kerkük
başta olmak üzere diğer
tartışmalı bölgelerde tüm
tarafların silaha sahip olması
dolayısıyla yerel halkların
isteklerini göz ardı eden bir
adım ve siyasi pazarlık
toplumsal barışı bozabilir.

Günümüz itibarıyla IKBY, tartış-
malı bölgelere ilişkin ani normal-
leştirme ve 140. maddenin uygu-
lanması olmak üzere iki aşamadan
oluşan bir siyasi yaklaşım benim-
semektedir. Ani normalleştirme
aşaması; federal hükûmete bağlı
güvenlik teşkilatlarının bütün un-
vanlarıyla Kerkük ve Sincar’dan
çekilmesi ve güvenliğin yerel polise
yerel halktan oluşan askere teslim
edilmesi, tartışmalı bölgelerdeki
yerel meclislerin aktive edilmesiyle
yeni vali ve kaymakamların atan-
ması, Kerkük ve Sincar dışındaki
diğer tartışmalı bölgelerde Federal
güvenlik güçleriyle Peşmerge’nin
koordinasyon içerisinde çalışması
önerilerinden oluşmaktadır. Kalıcı
çözüm aşaması ise 140. maddesi-
nin uygulanmasıyla (normalleş-
tirme, nüfus sayımı ve referandum)
gerçekleşecektir. Irak Türkmenleri,
yaşadıkları bölgelerin Bağdat ile

Erbil arasındaki görüşmelerde, gö-
rüşlerinin alınmadan müzakere
konusu olmasına karşı çıkmaktadır.
Kerkük başta olmak üzere diğer
tartışmalı bölgelerde tüm tarafların
silaha sahip olması dolayısıyla yerel
halkların isteklerini göz ardı eden
bir adım ve siyasi pazarlık top-
lumsal barışı bozabilir. Dolayısıyla
bu durum ülkenin bölünmesine
gidebilecek kadar güvenlik sorun-
larına yol açabilir. Türkmenler ve
Araplara göre 140. maddenin uy-
gulanması, karma etnik yapıya sa-
hip bölgelerde toplumsal barış ve
yönetim sorununa yol açacaktır.

Sincar’a ilişkin yapılan normalleş-
me aşamasıyla Irak’ın ikinci petrol
zengini Kerkük vilayetinde ani bir
normalleşmenin yaşanılacağına
dair Irak Ulusal Güvenlik Danış-
manı Kasım el-Araci, “Sincar An-
laşması’nın başarıyla uygulanması
ardından Kerkük’te uygulanabile-
cektir” sözleriyle işaret etmiştir.
Araci’nin bu açıklaması Kerkük’ün
Bağdat ile Erbil arasında siyasi pa-
zarlık malzemesi yapılabileceği en-
dişesine yol açmıştır. Irak Türkmen
Cephesi Başkan Yardımcısı ve eski

Kerkük Türkmen Milletvekili Ha-
san Turan, Araci’nin açıklamasını
başarısız bir açıklama olarak nite-
lemiştir.

10 Ocak 2021’de Irak İslami Par-
tisi’ni ziyaret eden Kürt siyasi par-
tileri temsilcilerinin Kerkük’ün
bütün bileşenlerinden oluşan bir
gücün teşkil edilmesini görüşmesi,
2021 yılında Kerkük özelinde bir
güvenlik anlaşması ve yeni vali
atanması gibi girişimlerin yaşa-
nabileceğine dair bir işaret olarak
okunabilir. Gelecek seçimlerin ger-
çekleştirilmesi hâlinde yeni hü-
kûmetin kurulmasındaki zorluklar,
Bağdat’taki Şii ve Sünni Arap siyasi
partilerini Kerkük konusunda Kürt
siyasi partileri lehine tavizde bu-
lunmalarına sebep olabilir.

PETROL VE DOĞAL GAZ İLE
BÜTÇE SORUNU

2005 Irak Anayasası’nın 111. mad-
desine göre petrol ve doğal gaz,
çeşitli bölgelerde bulunan halkın
mülküdür. Petrol ve doğal gaz kay-
naklarına ilişkin 112. madde hük-
münün birinci fıkrasına göre mev-
cut yataklardan petrol ve doğal
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gazın çıkartılması bölge ve vilayet
hükûmetleriyle iş birliği içerisinde
gerçekleştirilir. Aynı fıkranın diğer
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hükmüne göre petrol ve doğal gaz-
dan elde edilen gelir ise ülkenin
tamamında yaşayan nüfusa ve vi-
layetlerin nüfus büyüklüğüne göre
adaletli bir şekilde dağıtılır. Eski
rejim tarafından haksız bir şekilde
mahrum bırakılarak zarara uğrayan
veya sonradan zarara uğrayan böl-
gelere, diğer bölgelerin de dengeli
olarak kalkınmasını sağlayacak şe-
kilde ilave pay verilir. 

Bu iki madde hükümleri üç temel
meseleyi düzenlemiştir. Birincisi
petrol ve doğal gaz gelirlerinden
faydalanan tarafın bütün halk ol-
duğudur. Yani petrol gelirleri bütün
bölgelerle nüfus oranlarına göre
adil bir şekilde paylaştırılır. İkincisi,
federal otoritelerin petrol ve doğal
gaz yatırımlarını gerçekleştirmesi
ve gelirini dağıtmasıdır. Üçüncüsü
ise petrol ve doğal gaza ilişkin
stratejilerin bölge ve vilayet hü-
kümleriyle ortaklaşa gerçekleştir-
mesidir. Bu bağlamda belirtmek
gerekir ki 111. ve 112. maddeleri
bölgeyle vilayet arasında ayrım
yapmamıştır. Dolayısıyla petrol ve
doğal gazla ilgili bir bölgenin sahip
olduğu anayasal haklara vilayetler
de sahiptir. 

Irak merkezî hükûmeti 111. mad-
deye dayanarak petrol ve doğal
gaz gelirlerinin federal hükûmet
denetiminde olması gerektiğini
ileri sürmektedir. Buna karşın
IKBY, 112. madde hükmüne da-
yanarak yeni keşfedilen petrol ku-
yuları ve Haziran 2014’ten sonra
Kerkük’te kontrol ettiği petrol ku-
yularından üretilen petrolü kendi
inisiyatifi ile ihraç etmiştir. 2003
yılından sonra Şii-Sünni ve Kürt
denklemi üzerine inşa edilen si-
yaset ve Sünnilerin tarihsel Şii-
Kürt ittifakı karşısında zayıf kal-
maları dolayısıyla IKBY, siyasi kriz-

lerden ve zayıf koalisyon hükû-
metlerinden yararlanarak bölgeden
ve Kerkük gibi bazı tartışmalı böl-
gelerden çıkartılan petrol gelirinin
kendi hakkı olduğu iddiasında bu-
lunmuştur. Petrol gelirinin dağılımı
konusunda Irak merkezî hükûmeti
ile IKBY arasındaki farklı yaklaşım
petrol ve doğal gaz yasasının be-
nimsenmesini engellemiştir. 2014
yılında Irak’ın eski Başbakanı Nuri
el-Maliki, IKBY’nin Irak bütçesin-
deki %17 payının ödenmesini en-
gellemiştir. Irak hükûmeti, krizin
başladığı 2014 yılından itibaren
IKBY’nin ne kadar petrol ihraç et-
tiğini şeffaf bir şekilde beyan et-
mediğini iddia etmektedir. 

Mustafa el-Kazımi hükûmeti,
“Beyaz Kâğıt” adı altında
başlattığı reform kapsamında
federal bütçe kaynaklarını
zenginleştirmek için yeni
kaynak arayışları içerisine
girmiştir. Irak’ın orta ve güney
kesimlerindeki sınır
kapılarında kaçakçılığa yönelik
askerî operasyon
gerçekleştiren Bağdat
yönetimi IKBY’nin Türkiye ile
olan İbrahim Halil Sınır
Kapısı’nı otoritesi altına almak
için Erbil ile müzakere içine
girmiştir.

Tartışmalı bölgeler ile petrol ve
doğal gaz sorununun yanı sıra
IKBY ile Bağdat arasında devam
eden birçok finansal sorun bulun-
maktadır. IKBY; bütçedeki payının
%17’den 12,68’e indirilmesini, Irak
merkezî hükûmetinin aldığı borç-
lardan bölge payının ayrılmama-

sını, federal bütçede IKBY me-
murlarının 682.21 memur olarak
belirlenmesi ve Irak Savunma Ba-
kanlığı ödenekleri kapsamındaki
Peşmerge ödeneklerinin ödenme-
mesini Irak merkezî hükûmetinden
kaynaklanan bir sorun olarak de-
ğerlendirmektedir. 

Mustafa el-Kazımi hükûmeti, “Be-
yaz Kâğıt” adı altında başlattığı
reform kapsamında federal bütçe
kaynaklarını zenginleştirmek için
yeni kaynak arayışları içerisine
girmiştir. Irak’ın orta ve güney
kesimlerindeki sınır kapılarında
kaçakçılığa yönelik askerî operas-
yon gerçekleştiren Bağdat yönetimi
IKBY’nin Türkiye ile olan İbrahim
Halil Sınır Kapısı’nı otoritesi altına
almak için Erbil ile müzakere içine
girmiştir.

Tartışmalı bölgeler, petrol ve doğal
gaz ve bütçe sorunlarının birbi-
rinden ayrı olmaması dolayısıyla
Türkmenler, Irak merkezî hükû-
meti ve IKBY arasındaki görüş-
melerden etkilenebilir. Nitekim
IKBY, tartışmalı bölgeleri “IKBY
Dışındaki Kürdistan Bölgeleri” ola-
rak nitelemektedir. Bu da IKBY’nin
tartışmalı bölgeler konusunda taviz
vermeyeceğine dair bir işaret olarak
yorumlanabilir. 2 Şubat 2021’de
Peşmerge güçlerinin 13 petrol ku-
yusunu kontrol ettiği yönündeki
iddiaların ortaya çıkması, güvenlik
kaygıların yanı sıra IKBY ile Bağdat
arasındaki bütçe görüşmeleri kap-
samında değerlendirilebilir. Irak
merkezî hükûmetinin bütçe ve di-
ğer finansal sorunlarının çözümü-
nü tartışmalı bölgelerin kaderine
bağlaması yönündeki herhangi bir
girişimi Kerkük, Tuzhurmatu ve
Diyala’ya bağlı Karatepe gibi Türk-
men bölgelerindeki güvenlik is-
tikrarına olumsuz etki edebilir. 
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