
Bağdat-Erbil ekseninde
varılan anlaşmaya göre, IKBY
petrol üretiminden günlük
250 bin varili State
Organization for Marketing
Oil’e (SOMO) aktarmayı,
Bağdat ise IKBY’deki memur
maaşlarının federal bütçeden
karşılanmasını kabul etmiştir.

I rak Kürt Bölgesel Yöneti-
mi’nde (IKBY) 2006 yılında
yönetimin birleştirilmesinin

ardından federatif bölge mali kriz,
IŞİD ile savaş, başarısız bağımsızlık
referandumu tecrübesinin ardın-
dan Bağdat’ın müdahalesi ile “tar-
tışmalı bölgeler”den çekilmek zo-
runda kalmıştır. Yaşanan bu olay-
lar, bölgenin merkez ile olan iliş-
kisini etkilediği gibi bölge içeri-
sindeki aktörlerin birbirleriyle olan
ilişkilerini de etkilemiştir. Bu doğ-
rultuda değişen güç dengesinin
sonucu olarak Süleymaniye Vilayet
Meclisi, yönetimin yerelleştirilmesi
olarak tanımlanan “öz yönetim”
kararı vermiştir. Karara ilişkin
bölge içerisinden karşıt tepkiler

geldiği gibi bölge dışından olumlu
tepkiler gelmiştir. 

2005 yılında kabul edilen Irak
Anayasası ile fiilen 1992’den beri
özerk olan IKBY, Irak’ın federatif
bölgesi olarak tanınmıştır. 1992
yılından beri Kürdistan Demokra-
tik Partisi (KDP) ve Kürdistan
Yurtseverler Birliği (KYB) arasında

etki bölgelerine ayrılmış şekilde
iki başlı yönetilmesine rağmen
2006 yılında ortak hükümet ku-
rulmuştur. Ortak hükümet kurul-
masına rağmen yönetimdeki iki
başlılık sürmüş; KDP’ye bağlı peş-
merge Erbil ve Duhok’ta, KYB’ye
bağlı peşmerge güçleri ise Süley-
maniye vilayetinde partisi adına
kontrol sağlamıştır. 2005 yılında
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KDP ve KYB arasında yapılan ve
“stratejik anlaşma” olarak ifade
edilen uzlaşı, görünürde “iki başlı”
yönetimi ortadan kaldırmasına
rağmen fiili olarak partilerin kendi
bölgelerindeki yönetimini pekiş-
tirmiştir. Zira iki parti arasındaki
güç dağılımı pekiştirilmiş ve par-
tilere bağlı peşmerge güçlerinin
diğer partinin etki alanına girme-
mesi konusunda anlaşma sağlan-
mıştır. Anlaşma sağlanan diğer
bir konu ise IKBY’deki önemli po-
zisyonların KDP ve KYB arasında
rotasyona tabi tutulması olmuştur.
Ancak IKBY Parlamentosu’ndaki
güç asimetrisinin KDP lehine açıl-
masıyla birlikte rotasyon gerçek-
leşmemiştir.

Tarihsel Arka Plan ve
Süreç

KDP ve KYB arasında sağlanan
2005 uzlaşısının yürütülmesinde
ortaya çıkan ayrışmalar, güç den-

gesinde zayıf düşen KYB’nin farklı
arayışlara başvurmasına neden ol-
muştur. Bu adımların bir örneğini
ise 23 Mart 2020 tarihli Süley-
maniye Vilayet Meclisi oturumun-
da, memur maaşlarının ödenme-
sindeki gecikme tartışılırken
IKBY’den açıklama istenmiştir.
Zira, 2020 yılında IKBY memur
maaşları ödenmemiştir. Bunun ar-
dından Süleymaniye Vilayet Mec-
lisi’nin 30 Nisan 2020 tarihli otu-
rumunda, mali konuları da kap-
sayan “öz yönetim” talep ettiklerine
dair IKBY’ye yazı gönderilmesi ka-
rarı alınmıştır. Zira, IŞİD ile savaşın
yoğunluklu olarak yaşandığı 2014-
2017 yılları arasında IKBY, yaşadığı
finansal kriz nedeniyle memur
maaşlarında kesinti uygulamıştır.
Ancak, Irak eski Başbakanı Haydar
el-Abadi, 2018 yılının başında
Erbil ile anlaşmaya vararak eski
Başbakan Nuri el-Maliki döne-
minde başlayan krizi bitirmiştir.
Bağdat-Erbil ekseninde varılan an-
laşmaya göre, IKBY petrol üreti-
minden günlük 250 bin varili State
Organization for Marketing Oil’e
(SOMO) aktarmayı, Bağdat ise
IKBY’deki memur maaşlarının fe-
deral bütçeden karşılanmasını ka-
bul etmiştir. Ancak söz konusu
anlaşma IKBY tarafından uygu-
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lanmamıştır. Buna rağmen Bağ-
dat’ın, Ocak 2020’de yılın ilk dört
ayına ait memur maaşlarını Erbil’e
göndermiş olmasına rağmen
IKBY’deki memur maaşları öden-
memiştir. Süleymaniye merkezli
KYB ise IKBY’de yaşanan finansal
krizin sebebi olarak KDP’yi gör-
mekle birlikte Erbil’e karşı bir koz
olarak elinde tutmaktadır. 

Süleymaniye Vilayet Meclisi’nin
“öz yönetim” talebi Erbil tarafından
“IKBY’de iki başlılığa hizmet ede-
cek” bir talep olarak değerlendi-
rilmiştir. Dahası söz konusu “öz
yönetim” talebinin bölgeselleşme-
nin ilk adımı olarak değerlendiril-
mesi KDP’nin yoğun tepkisine ne-
den olmaktadır. Zira, Süleymaniye
merkezli “öz yönetim” talebinin
mevcut hali itibarıyla idari ve mali
konuları önceleyen bir talep olduğu
belirtilmektedir. Söz konusu talep,
Süleymaniye’nin mali konularda
IKBY’den ayrı olarak Bağdat’ta ak-
tör olarak kabul edilmesini içer-
mektedir. Süleymaniye’nin mali
konularda IKBY’den bağımsız ola-
rak hareket etmesi, IKBY Maliye
Bakanlığı’nı işlevsiz hale getire-
cektir. Ancak KYB için 2018 büt-
çesinde vilayet olarak kabul edilen
Halepçe’nin bütçe payı alarak, vi-
layet kurumlarına sahip bir yapıya
dönüşmesi, mali “öz yönetim”den
öteye geçilmesi için önem arz et-
mektedir. Bu nedenle KDP’nin,
Halepçe’nin vilayet statüsüne ka-
vuşmasına yönelik üstü kapalı bir
itirazı olduğu da ifade edilebilir.
Süleymaniye merkezli bölge ku-
rulması talebinin daha iyi anlaşıl-
ması için siyasi, ekonomik ve mali
gerekçelerin incelenmesi yerinde
olacaktır.

Süleymaniye’de “öz yönetim”
kararının verilmesinin güç
dengesinin KDP lehine
kaymasına karşı
Süleymaniye merkezli
partiler tarafından bir koz
olarak da kullanıldığı
söylenebilir.

Siyasi, Ekonomik ve Mali
Gerekçeler

“Öz yönetim” tasarısını hazırla-
makla görevlendirilen komisyonun
oluşturulmasının ardından Erbil’e
kararın iletilmesi için yazı gönde-
rilmiştir. Süleymaniye’de “öz yö-
netim” kararının verilmesinin güç
dengesinin KDP lehine kaymasına
karşı Süleymaniye merkezli partiler
tarafından bir koz olarak da kul-
lanıldığı söylenebilir. Bu doğrultuda
tasarı Süleymaniye merkezli par-
tilerin, vilayetin gelirlerini artır-
maya yönelik bir girişimi olarak
değerlendirebilir. Ancak Süleyma-
niye merkezli partilerin “öz yöne-
tim”de ısrarcı olması, memur ma-
aşlarını alamayan Süleymaniyelileri

yatıştırmanın ötesinde, “öz yöne-
tim” ve hatta bölgeselleşme ko-
nusunda popüler bir talebe dö-
nüşebilir. Zira, başta KYB olmak
üzere Süleymaniye merkezli par-
tiler, IKBY memur maaşlarının
ödenmesi konusunda yaşanan sı-
kıntılardan dolayı Erbil yönetimini
suçlamaktadır. Hatta ocak-nisan
memur maaşlarının, Bağdat’tan
Erbil’e gecikmesiz gönderilmesine
rağmen IKBY içinde vilayetlere
dağıtılmaması Süleymaniye’de me-
murların tepkisine neden olmuş
ve hastanelerde çalışan sağlıkçılar
tarafından acil vakaların dışında
hasta kabul edilmemiştir. Bu doğ-
rultuda KYB, IKBY içerisinde yer
alan vilayetlerin, bütçe paylarını
doğrudan Bağdat üzerinden al-
masını istemiştir. 2009 yılında
IKBY Parlamentosu’nda kabul edi-
len vilayetler yasası, vilayet mecl-
islerinde alınan bütçe ve kalkınma
planlarını, IKBY kabinesinin de-
netimini ve onayıyla yürürlüğe
girmesini ön görmektedir. Bu du-
rum ise KDP’nin IKBY Parlamen-
tosu ve Kabinesinin bölgedeki
yerel kararlarda da en etkili aktör
olmasına neden olmaktadır. 
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KDP federatif yönetimdeki
ağırlığını kullanarak 32
sandalyeli Süleymaniye
Vilayet Meclisi’nde üç
temsilciye sahip olmasına
rağmen dolaylı olarak alınan
kararları veto etme yetkisine
sahip olmaktadır. 

Süleymaniyeli partilerin “öz yö-
netim” talebi, yönetimin yerelleş-
tirilmesi olarak değerlendirebileceği
gibi KDP ve KYB etki alanlarının
coğrafi olarak da ayrı olmasıyla
yönetimdeki “iki başlılığın” pekiş-
tirilmesi olarak yorumlanabilir.
Diğer taraftan, parlamento ve ka-
binedeki KDP ağırlığı ve kabinenin
vilayet yönetimleri üzerindeki et-
kisiyle birlikte Süleymaniye vila-
yetindeki dolaylı KDP etkisinin
sürmesi beklenebilir. Zira, KDP
federatif yönetimdeki ağırlığını
kullanarak 32 sandalyeli Süley-
maniye Vilayet Meclisi’nde üç tem-
silciye sahip olmasına rağmen do-
laylı olarak alınan kararları veto
etme yetkisine sahip olmaktadır.
Buna karşılık 32 sandalyenin
23’üne sahip olan KYB ve Goran
Hareketi ise vilayet meclisinde ka-
rar çıkartacak çoğunluğa sahip ol-
masına rağmen federatif yönetimin
veto yetkisi nedeniyle yerelde karar
almakta zorlanmaktadır. 

Irak Anayasası, federatif bölgelerin
siyasi istikrarını koruyabilmesi
için merkezden yapılan kamu hiz-
metlerinin bölgesel hükümetler
aracılığıyla yapılmasına müsaade
etmektedir. Bu nedenle merkezi
hükümete bağlı bölgelerdeki kamu
hizmetlerinin mali karşılığı bölgesel
hükümetlere ödenmektedir. Bu
durum bölge içerisinde yer alan

vilayetlerin ekonomik kaynak kul-
lanım gücünü artırmaktadır. Zira
Irak nüfusunun yaklaşık beşte bi-
rinin yaşadığı Bağdat, vilayet büt-
çesi olarak bütçenin yüzde 15’ini
almaktadır. Diğer bir yandan ise
Irak bütçesine gelir olarak en büyük
katkıyı sağlayan Basra vilayeti,
herhangi bir federatif bölge içeri-
sinde yer almayan vilayetler ara-
sında nüfus oranından daha fazla
bütçe alan tek vilayet olarak dikkat
çekmektedir. Ancak Erbil, Duhok
ve Süleymaniye vilayetleri, IKBY
federatif bölgesi içerisinde yer
aldığı için nüfus oranının yaklaşık
üç katı daha fazla vilayet bütçesi
almaktadır. Ancak IKBY hüküme-
tinin paylaşılması konusunda baş-
bakanlığın KDP’den sonra KYB’ye
geçmesi konusunda sağlanan an-
laşmanın uygulanmaması yöne-
timde KDP’nin etkinliğini artır-
mıştır. KDP’nin kontrolü altında
bulunan Erbil ve Duhok’taki nü-
fusun Süleymaniye’den fazla ol-
ması, KYB tabanından Goran Ha-
reketi ve Yeni Nesil Hareketi gibi
partilerin ortaya çıkması ve
KYB’nin Kurucu Başkanı Celal Ta-
labani’nin ölümü sonrası parti içe-
risinde yaşanan hizipleşme
IKBY’deki güç dengesinin KDP le-
hine değişmesinin diğer nedenleri
olarak sayılabilir.

Süleymaniye merkezli partilerin
“öz yönetim” talebi ekonomik ve
mali gerekçeler doğrultusunda in-
celendiğinde Süleymaniye’nin
Irak’taki federatif bölgelerdeki diğer
vilayetlerden daha iyi ekonomik
koşullara sahip olduğu anlaşılmak-
tadır. Diğer bir yandan ise IKBY
içerisinde, bölgesel farklılıkların
gelir üzerinde belirleyici bir rol
ortaya çıkarttığı söylenebilir. Bu
nedenle Süleymaniye merkezli par-
tiler, “öz yönetim” talebi ile yerel-

den yönetimin gücünün artırıl-
masının yanı sıra bölgesel geliş-
mişlik farklarının ortadan kaldı-
rılmasını istemektedir. Buna rağ-
men Süleymaniye merkezli parti-
lerin, olası bir “öz yönetim” duru-
munda bölgedeki KDP-KYB ara-
sındaki güç paylaşımına ilişkin
nasıl bir tavır takınacağı bilinme-
mektedir. Zira, IKBY içerisinde
KDP ve KYB’nin peşmerge gücüne
sahip olması bölge içerisinde “diğer
bölgelere” karşı silahlı baskı oluş-
turulmasını engellerken, Süley-
maniye’de sadece KYB’ye bağlı peş-
merge gücünün olması uzun va-
dede KYB’nin Süleymaniye’de tek
aktör olarak kalmasına neden ola-
bilir. 

“Öz yönetim” kararından önce iç
savaş yaşamış iki aktör olan KDP
ve KYB’nin ilişkileri değişkenliğini
korumuştur. Dönemsel dinamikler
itibarıyla bu iki aktörün yakınlaştığı
ve farklı politikalar izlediği süreçler
olmaktadır. 2018 yılında yapılan
Irak Parlamento seçimlerinden
önceki bütün seçimlerde IKBY dı-
şında kalan bölgelerde iki parti
tek liste olarak seçimlere girmiştir.
Ancak 2018 seçimleri ile bozulan
“anlaşma” ile iki parti arasında
başta tartışmalı bölgeler konusu
olmak üzere bazı siyasi meselelerde
ayrışma yaşanmıştır. İki parti ara-
sındaki ayrışma da seçimlerden
sonra Irak Parlamentosu’nda oluş-
turulan “birleşik blok” ve IKBY
hükümetinin kurulması ile yumu-
şama eğilimine girmiş olmasına
rağmen farklılaşma varlığını sür-
dürmüştür. Dolayısıyla “öz yöne-
tim” taleplerini, KYB-KDP arasın-
daki kırılgan ilişkileri yoğunlaş-
tırma potansiyeline sahip yeni bir
dinamik olarak değerlendirmek
mümkündür. 
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