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rak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde 
(IKBY) 2022 yılı siyasi, ekonomik ve
güvenlik açısından sürpriz gelişme-

lerle dolu bir sene olmuştur. Bölgenin iç siyasi 
dinamikleri bağlamında Kürdistan Demokratik 
Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği 
(KYB) arasında yıllardır süren nüfuz mücade-
lesi, geçen yıl Irak Cumhurbaşkanlığı konu-
sunda yaşanan anlaşmazlık, bölgede meyda-
na gelen suikastlar ve IKBY tarafından Süley-
maniye vilayetinde bütçe kesintisine gidilme-
siyle zirve yapmıştır. 13 Ekim’de eski Irak Su 
Kaynakları Bakanı Abdüllatif Cemal Reşid, Irak 
cumhurbaşkanı olarak seçilse de iki parti ara-
sında bu konuda yaşanan uyuşmazlık Irak’ta 
siyasi sürecin gecikmesine neden olmuştur. 

IKBY’nin iç politikasını 2022’de meşgul 
eden konulardan birisi de bölgedeki siyasi 

1 “KDP VE KYB anlaşamadı”, Drawmedia, 10 Ağustos 2022. 

2 “KDP’nin 14. Kongresi yarın bin 300 üyenin katılımıyla yapılacak”, Bwar, 2 Kasım 2022. 

3 “PUK officially names Bafel Talabani party president”, Rudaw, 28 August 2022.

partiler arasında seçim bölgeleri, azınlıklara 
ayrılan kota ve seçim komisyonu bileşimi ko-
nusunda yaşanan uzlaşmazlıklar nedeniyle1 
ertelenen IKBY genel seçimleri olmuştur. Da-
ha önce 1 Ekim 2022 tarihinde yapılması ön-
görülen seçimlerin yapılamaması nedeniyle 
tartışmaların sonunda IKBY Parlamentosunun 
görev süresi, 31 Aralık 2023’e kadar uzatılmış-
tır. Öte yandan KDP, 12 yıl aradan sonra 3-6 
Kasım tarihleri arasında 14. Olağan Kongresi’ni 
düzenleyerek partinin örgütlenmesinde ve iç 
tüzüğünde bazı değişimlere gitmiştir.2 

2022, KDP ve KYB arasında yaşanan an-
laşmazlıklardan kaynaklanan sorunlar devam 
ederken KYB içerisindeki dengelerin değişi-
minin devamına sahne olmuştur. KYB’de “eş 
başkanlık” sistemi lağvedilerek Bafel Talabani, 
partinin resmî genel başkanlığını ilan etmiştir.3 

3www.orsam.org.tr
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Bu süreçte KDP ile girdiği mücadelenin yanı sı-
ra eski Eşbaşkan Lahur Talabani’nin ilişki ağına 
yönelen Bafel Talabani, 19 Aralık’ta Suriye’nin 
kuzeydoğusunda terör örgütü PKK’nın Suriye 
kolu Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) önde 
gelen isimleri ve Demokratik Suriye Güçleri 
(DSG) Genel Komutanı “Mazlum Kobani”  kod 
adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya gelerek gü-
cünü pekiştirme girişimlerinde bulunmuştur.4

IKBY iç siyasetinde yaşanan gelişmelere 
paralel olarak 2022’de öne çıkan başlıklardan 
birisi de Erbil ve Bağdat ilişkilerindeki gerili-
min tırmanması olmuştur. Taraflar arasındaki 
ilişkilerin gerilim unsurlarını 15 Şubat 2022’de 
Irak Federal Yüksek Mahkemesinin (IFYM) 
IKBY’nin petrol ve gaz yasasının anayasaya 
aykırı olduğuna ilişkin kararı, bütçe konusun-
da anlaşmazlıklar oluştururken, Muhammed 
Şiya es-Sudani hükûmetinin tartışmalı bölge-
ler sorunu bağlamında 140. maddenin etkin-
leştirilmesine yönelik aldığı karar ise gerilimi 
esnetecek bir etken olarak öne çıkmıştır. Bağ-
dat ile Erbil arasında belirtilen unsurlar doğ-
rultusunda çeşitli görüşmeler ve müzakereler 
yapılsa da Sudani’nin hükûmet programında 
yolsuzlukla mücadele ve kamu hizmetlerinin 
artırılması konusuna vurgu yapması, Kürt par-
tiler arasındaki gerilim, bölgesel faktörler ve 

4 “Bafel Talabani Rojava’da Mazlum Abdi ile bir araya geldi”, Rudaw, 20 Aralık 2022. 

IKBY’nin 2023’te bölgesel seçimlere odakla-
nacak olması gibi nedenlerden dolayı gerçek 
uzlaşıya varılması kolay görünmemektedir.

İç siyasette ve Bağdat ile ilişkilerinde pek 
parlak bir yıl geçirmeyen IKBY’nin 2022’de 
bölgesel ilişkilerinde İran ve Türkiye öne çıkan 
başlıklar olmuştur. İran ile olan ilişkileri daha 
çok güvenlik ekseninde öne çıkan IKBY’nin, 
Türkiye ile ilişkilerinde güvenlik, ekonomi ve 
enerji alanındaki gelişmeler görünür olmuştur. 
Bu bağlamda 2023 yılında da Türkiye’nin IKBY 
ile olan ilişkilerinin olumlu rotada ilerleyece-
ği çıkarımı yapılabilirken Ankara’nın bölgede 
PKK’ya karşı askerî operasyonlarına devam 
etmesi beklenmektedir. Ayrıca IKBY liderle-
rinin dış ilişkiler bağlamında daha çok enerji 
odaklı ziyaretlerine 2023’te de devam etmesi 
olası görünmektedir.

IKBY’de 2022 yılında iç siyasette vuku bulan 
gelişmeler, Erbil ve Bağdat ilişkilerinin temel 
parametreleri, Türkiye ve İran ile tesis edilen 
ikili ilişkiler ve IKBY’nin uluslararası açılımına 
dair tanımlayıcı bir resim vermeyi amaçlayan 
bu çalışmada, bölgenin iç siyaseti, Bağdat ile 
ilişkileri ve bölgesel aktörlerle temaslarına da-
ir 2023’e dair muhtemel projeksiyonları kısaca 
ele almayı amaçlamaktadır.

4  “Bafel Talabani Rojava’da Mazlum Abdi ile bir araya geldi”, Rudaw, 20 Aralık 2022.
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2022 yılının başından itibaren IKBY’nin en 

önemli iki aktörü KDP ile KYB arasında çeşitli 

konularda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 

iç siyaset hareketli geçmiştir. Taraflar arasında 

Irak Cumhurbaşkanlığı konusunda yaşanan 

fikir ayrılığı, bölgede meydana gelen suikast-

lar ve IKBY tarafından KYB kontrolü altında 

bulunan Süleymaniye gibi vilayetlerde bütçe 

kesintisine gidilmesi KDP ile KYB arasındaki 

ayrışmayı derinleştirmiştir. 

10 Ekim 2021’de yapılan seçimlerde Irak 

Parlamentosunda en çok oy alan Kürt partisi 

KDP, cumhurbaşkanlığı makamının kendile-

rinde olmasını talep etmiştir.5 Böylece ilk ola-

rak KYB tarafından eski Cumhurbaşkanı Ber-

ham Salih’in, KYB’nin resmî cumhurbaşkanı 

adayı olduğu açıklanırken eski Irak Dışişleri ve 

Maliye Bakanı Hoşyar Zebari’nin ise KDP’nin 

5 “Irak’ta yeni cumhurbaşkanı seçimine saatler kala “Kürt anlaşmazlığı” sürüyor”, Anadolu Ajansı, 12 Ekim 2022.

6 “Berham Salih ve Hoşyar Zebari Cumhurbaşkanı Adayı Olacak”, ESTA, 12 Ocak 2022.

7 “Bafel Talabani, Berham Salih’in Süleymaniye’ye dönmesini istemediği için Cumhurbaşkanlığı’nda ısrar ediyor”, Basnews, 29 
Ocak 2022.

8 “Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Latif Raşid seçildi”, Awene, 13 Ekim 2022.

cumhurbaşkanı adayı olduğu açıklanmış-
tır.6 İlerleyen süreçte ise KYB Salih’in adaylığı 
konusunda ısrar ederken KDP, adı yolsuzluk 
davalarına karışan Zebari’nin adaylığının hu-
kuken mümkün olmadığı ortaya çıkınca, IK-
BY’de İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Reber 
Ahmed’i aday olarak göstermiştir.7 Ancak 13 
Ekim’de KDP beklenmedik bir hamleyle kendi 
adayını çekerek KYB’nin önemli isimlerinden 
olan ancak seçime bağımsız katılan eski Irak 
Su Kaynakları Bakanı Abdüllatif Cemal Reşid’i 
destekleyeceğini açıklamıştır. Böylece Reşid, 
cumhurbaşkanı seçilirken KYB’nin adayı Ber-
ham Salih’in ikinci dönem seçilmesini engelle-
yen KDP moral üstünlük elde etmiştir.8 Ancak 
tarafların cumhurbaşkanı adaylığı konusunda 
anlaşamaması Irak’ta siyasi sürecin tıkanma-
sında etkili olmuş ve iki parti arasındaki gerili-
me çarpan etkisi yapmıştır. 

IÇ SIYASI GERILIMLER
Irak’ta Cumhurbaşkanı seçilen Abdullatif Reşid, görevine resmî 
olarak başladı. Reşid için başkent Bağdat’taki Cumhurbaşkanlığı 
es-Selam Sarayı’nda resmî tören düzenlendi.



6

IKBY’de 2022'de Yaşanan Gelişmeler ve 2023'ten Beklentiler308

www.orsam.org.tr

Ocak 2023
ANALİZ

KDP ile KYB arasındaki gerilimi zirve-
ye tırmandıran olaylar ise 7 Ekim’de Erbil’de 
aracına önceden yerleştirilen bombanın pat-
laması sonucu yaşamını yitiren KYB Terörle 
Mücadele Biriminin (Diji Terör) önde gelen 
isimlerinden Havkar Caf dosyasında yaşan-
mıştır.9 KYB lideri Bafel Talabani ile girdiği li-
derlik mücadelesinde partiden tasfiye edilen 
Lahur Talabani’ye yakın olduğu bilinen Caf’ın 
KDP tarafından yürütülen soruşturması, KY-
B’ye bağlı Terörle Mücadele Güçleri Genel 
Müdürü Vahab Halepçe ve ekibine uzanmış-
tır. Tasfiye edilen Lahur Talabani’nin kardeşi 
Polat Şeyh Cengi’nin yerine göreve gelen ve 
Bafel Talabani’nin sadık isimlerinden biri olan 
Halepçe’nin ifade vermek üzere Erbil’de mah-
kemeye çağrılmasına Bafel izin vermemiş ve 
KDP’ye rest çekmiştir. Ayrıca suikastın üzerin-
den bir hafta geçmeden IKBY Güvenlik Kon-
seyi tarafından KYB’ye bağlı Diji Terör Biriminin 
14 üyesinin yakalanması KDP ve KYB arasında 
gerilime neden olmuştur. KDP Politbüro üyesi 
Hemin Havrami, KDP ile KYB arasında tırma-
nan gerilimin sebebinin büyük ölçüde Havkar 
Caf dosyasıyla ilgili olduğu yönünde yorumda 
bulunmuştur.10 

Öte yandan, Lahur Talabani’nin tasfiye 
edilmesinin ardından KYB’nin istihbarat birimi 
Zenyari’nin başına getirilen Eji Emin’nin kişisel 
menfaatlerini öncelediği iddiasıyla görevinden 
alınması ve Emin’in Erbil’e sığınması da KYB ile 
KDP arasındaki gerilimi artırmıştır.  İran ajan-
larına karşı yürüttüğü operasyonlar nedeniyle 
görevden alındığını iddia eden Emin’in, Süley-
maniye’deki aile evlerine yapılan baskınlara 

9 “KYB Sözcüsünden Rudaw’a: Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmayacağız”, Rudaw, 11 Aralık 2022.

10 “Hemin Havrami: KYB ile KDP arasındaki sorunların çoğu Havkar Caf dosyasından kaynaklanıyor”, Sharpress.Net, 5 Aralık 2022.

11 Fehim Taştekin, “Kürtlerin iki yakasında kriz: Çatışma ve umut!”, Duvar, 29 Aralık 2022.

12 “KYB, IKBY’ye ne yapmak istiyor”, NRT, 28 Ekim 2022.

13 Nawras Jaff, “PUK and KDP: A new Era of Conflict”, Fıkra Forum, 21 December 2022.

14 Lizzie Porter, “Q&A: Bafel Talabani, President of the Patriotic Union of Kurdistan”, Iraq Oil Report, 1 December 2022.

15 “KYB Sözcüsünden Rudaw’a: Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmayacağız”, Rudaw, 11 Aralık 2022.

cevaben 25 Ekim’de Bafel Talabani’nin kardeşi 
IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani’nin 
Erbil’deki konutuna baskın girişimiyle tehditte 
bulunması ipleri kopma noktasında getirmiş-
tir.11 Başbakan Mesrur Barzani’nin Emin’in bas-
kın girişimine göz yumması KDP ile KYB’nin 
hükûmetteki ortaklığına darbe vurmuş, Kubat 
Talabani’nin Erbil’de kendini güvende hisset-
mediğini belirterek Süleymaniye’ye gitmesini 
ve kabine toplantılarını boykot etmesini bera-
berinde getirmiştir.12 

Havkar Caf ile başlayan askerî gerilimin Ku-
bat Talabani’nin boykotuna kadar uzanmasını 
besleyen başka dinamikler de bulunmaktadır. 
KDP ile KYB arasındaki tartışmanın merkezin-
de yer alan konulardan biri de bütçe kesintile-
ridir. Bütçe kesintileri ve yetersiz ödenek Ha-
lepçe, Germiyan ve Raparin gibi Süleymaniye 
havzasındaki bölgelerde ücret krizini berabe-
rinde getirmiş ve maaş dağıtımının gecikmesi-
ne neden olmuştur.13 Iraq Oil Report’a röportaj 
veren KYB Başkanı Bafel Talabani, KDP’yi Sü-
leymaniye’ye gelen fonu kesmekle eleştirerek 
IKBY’nin Süleymaniye bölgesini ve yönetimini 
cezalandırdığını dile getirmiştir.14 

Kubat Talabani’nin boykotunun yanı sıra 
KDP ve KYB arasındaki anlaşmazlığın tırman-
ması üzerine KYB Sözcüsü Soran Cemal Tahir, 
rahatsızlıkları ve şikâyetleri giderilinceye kadar 
hiçbir bakanlar kurulu toplantısına katılmama 
kararı aldıklarını açıklamıştır.15 Taraflar arasında 
yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yapan KDP 
Sözcüsü Mahmud Muhammed ise sorunların 
çözümü konusunda diyaloğa hazır olduklarını 
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belirtmiştir.16 Nitekim aralık ayın-
da birkaç kez bir araya gelen parti 
yetkilileri, gerginlikten dolayı ata-
namayan bazı bakanlıklar ve par-
lamentodaki değişiklikler konu-
sunda anlaşma sağladıklarını dile 
getirmiş17 ancak taraflar arasında 
yaşanan gerilimin son bulduğu-
nu söylemek için henüz erken 
olduğu kısa bir süre sonra ortaya 
çıkmıştır. Nitekim 15 Ocak 2023’te 
Başbakan Mesrur Barzani’nin, ya-
şanan sorunların sebebinin KYB 
olduğunu işaret etmesi üzerine 
KYB’den yapılan açıklamada gö-
revde olan dokuzuncu kabineyi 
bölge tarihinin “en kötü” kabinesi 
olarak tanımlamıştır.18 Ayrıca KY-
B’li bakanların yazılı açıklamasın-
da, “kabinenin idare biçiminden 
şikayetçi oldukları” bildirilirken, 
Başbakan Yardımcısı Kubad Ta-
labani’nin sözcüsü Semir Havra-
mi, KYB’li bakanların görevlerini 
sürdüreceklerini ancak bakanlar 
kurulu toplantılarına katılmaya-
caklarını söylemiştir.19 Bu geri-
lim üzerine ABD Ulusal Güvenlik 
Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afri-
ka Koordinatörü Brett McGurk ve 
beraberindeki heyetin Erbil’e 
giderek KDP ve KYB’li yetkilerle 
görüşmesi dikkate alındığında 
gerilimin tırmanmayacağı tahmin 
edilmektedir.20 

16 “KYB Sözcüsünden Rudaw’a: Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmayacağız”, Rudaw, 11 
Aralık 2022.

17 “Hükümette KDP, mecliste KYB son kararı verdi”, Sharpress.net, 26 Aralık 2022.

18 “PUK calls current KRG cabinet ‘worst’ Kurdish cabinet ever”, Rudaw, 15 February 2023.

19 “KYB’li bakanlar çekildi KDP’li bakanlardan ‘geri dönün’ çağrısı geldi”, Rudaw, 16 Ocak 
2023.

20 “Başkan Barzani, Brett McGurk’u kabul etti”, Basnews, 17 Ocak 2023.

21 “Kurdistan Region to hold parliamentary elections on October 1: Presidency”, Rudaw, 24 
February 2022.

KDP ve KYB arasındaki uzlaşı 
bölgenin siyasi ve ekonomik is-
tikrarı açısından gerekli olsa da 
2023’te de söz konusu gerilimle-
rin süreceği öngörülebilir. İki parti 
arasında yaşanan anlaşmazlık 
devam ederse geçmişte yaşa-
nan iç savaş ve mali krizler tekrar 
bölge gündemine gelebilir. Uzla-
şı sağlanmadığı takdirde 2022’nin 
başından itibaren özellikle Erbil’e 
saldırılar gerçekleştiren İran, KDP 
ve KYB arasındaki gerginlik or-
tamından yararlanıp Irak’ın kuze-
yinde faaliyetlerini arttırarak daha 
da güçlenebilir. Ayrıca gerginlik 
devam ederse 2023’te düzenlen-
mesi planlanan IKBY Parlamento 
seçimlerinin akıbetini belirsizle-
şecektir. Seçimlerin planlanan 
zamanda yapılması ve bölgenin 
istikrarı açısından tarafların ortak 
bir paydada buluşması gerek-
mektedir.

2022 yılında IKBY’nin iç siya-
setini meşgul eden konulardan 
biri de ertelenen IKBY bölge se-
çimleri olmuştur. IKBY Başkanı 
Neçirvan Barzani tarafından 24 
Şubat 2022’de IKBY parlamento 
seçimlerinin 1 Ekim 2022 tarihin-
de gerçekleştirileceğine ilişkin 
kararname imzalansa da21 böl-
gedeki siyasi partiler arasında 

IKBY Başkanı 
Neçirvan Barzani 
tarafından 24 
Şubat 2022’de 
IKBY parlamento 
seçimlerinin 1 Ekim 
2022 tarihinde 
gerçekleştirileceğine 
ilişkin kararname 
imzalansa da  
bölgedeki siyasi 
partiler arasında 
seçim bölgeleri, 
azınlıklara ayrılan 
kota ve seçim 
komisyonu bileşimi 
konusunda yaşanan 
uzlaşmazlıklar 
nedeniyle 
IKBY Bağımsız 
Yüksek Seçim 
ve Referandum 
Komisyonu 
çalışmalara 
başlayamamıştır.
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seçim bölgeleri, azınlıklara ayrılan kota ve 
seçim komisyonu bileşimi konusunda yaşa-
nan uzlaşmazlıklar nedeniyle IKBY Bağımsız 
Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu ça-
lışmalara başlayamamıştır.22 Seçim yasasında 
yer alan azınlıklara ayrılan 11 sandalyeyle ilgili 
konuşan IKBY Parlamentosu Sekreteri Muna 
Kahveci, azınlıkların sandalye sayısının azaltıl-
ması veya değiştirilmesinin hiçbir şekilde ka-
bul edilmeyeceğini vurgulamıştır.23 KYB başta 
olmak üzere neredeyse bütün siyasi partilerin 
KDP’nin azınlık kotalarından fayda devşirdiği-
ni ve sandalyelerin parti etki alanında oldu-
ğunu iddia etmesi süreci daha da belirsizliğe 
itmektedir.

IKBY’deki siyasi taraflar ağustosta Neçir-
van Barzani başkanlığında bir araya gelerek 
seçim konusunu masaya yatırmıştır. IKBY 
Başkanlığında düzenlenen toplantıya, Bir-
leşmiş Milletler (BM) Irak Temsilcisi Jeanine 
Hennis Plasschaert de katılmıştır.24 Plasscha-
ert ise “En kısa sürede seçimler konusunda 
bir sonuca varılması gerektiğini” belirtmiştir. 
Toplantıdan sonra “Seçim konusunda nihai 
sonuca varabilmek için zamana ihtiyaç var”25 
açıklamasında bulunan KYB lideri Bafel Tala-
bani’nin ise dolaylı olarak seçimlerin ertelen-
mesine göndermede bulunduğu söylenebilir. 
Nitekim IKBY Parlamentosunda 9 Ekim tari-
hinde yapılan oylama kapsamında 80 vekilin 
oyu ile IKBY Parlamentosunun görev süresi, 
31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.26

Parlamentonun yasama süresinin uzatıl-
ması kararına IKBY’deki muhalefet partileri 

22 “KDP VE KYB anlaşamadı”, Drawmedia, 10 Ağustos 2022.

23 “KBY, seçimlerle ilgili son bilgileri açıkladı”, NRT, 24 Şubat 2022.

24 “President Barzani held meeting with the Kurdistan parties, Iraqi News Agency, 10 August 2022.

25 “KDP VE KYB anlaşamadı”, Drawmedia, 10 Ağustos 2022.

26 “Seçim Komisyonu: Kürdistan Parlamentosu seçimleri 2023’e kaldı”, Rudaw, 8 Ağustos 2022.

27 “12 MPs resign from Kurdistan Parliament”, Shafaq News, 6 November 2022.

28 “2022 partilerin toplantı, konferans ve kongre yılı olacak”, Drawmedia, 30 Aralık 2021.

29 “KDP, Kasım’da kongre yapacak”, Rudaw, 24 Ekim 2022.

tepki göstermiştir. Yeni Nesil Hareketi bu kara-
rın yasa dışı olduğuna dair açıklama yaparken, 
karar neticesinde Kürdistan Adalet Cemaatin-
den (Komal) 7, Goran (Değişim) Hareketi’nden 
4 ve bağımsız Milletvekili Diyari Enver, IKBY 
Parlamentosundan çekildiğini duyurarak top-
lantıları boykot edeceklerini bildirmiştir.27 Her 
ne kadar IKBY genel seçimlerinin 2023 yılında 
yapılacağı öngörülse de bölgedeki siyasi par-
tiler arasındaki anlaşmazlığın devam edeceği 
ve bu durumun seçim hazırlıklarını olumsuz 
yönde etkileyeceği söylenebilir. Bu anlamda 
kotalar, seçim bölgeleriyle ilgili taleplere dair 
tartışmalara dahi geçilemezken, seçimin bu 
yılın sonbaharına yetişmesi gerçekçi olmaya-
bilir. Özellikle KDP ile KYB arasında gerilimin 
bu denli tırmandığı dikkate alındığında iki par-
ti arasındaki uzlaşı sağlanmadan bu safhaya 
geçilmeyeceği tahmin edilebilir. 

IKBY iç siyasetini 2022’nin sonuna doğru 
meşgul eden konulardan birisi de KDP’nin 
14. Olağan Kongresi olmuştur. Mayıs 2021’de
düzenleneceği öngörülen ancak koronavirüs
salgını ve 10 Ekim 2021’de yapılan Irak genel
seçimleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen28

kongrenin KDP Yönetim Kurulu üyesi Ali Av-
ni tarafından 3 Kasım’da gerçekleştirileceği
açıklanmıştır.29 Böylece 3-6 Kasım 2022 ta-
rihleri arasında bin 61 delegenin katılımıyla
Duhok’ta “Özgürlük, Demokrasi ve Adalet”
sloganıyla kongre düzenlenmiştir. Kongrenin
ilk gününde KDP lideri Mesut Barzani yeniden
Başkan seçilirken Neçirvan Barzani Birinci
Başkan Yardımcısı ve Mesrur Barzani de İkinci
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Başkan Yardımcısı olarak belir-
lenmiştir.30

Üç gün boyunca devam eden 
kongrede, partinin örgütlenme-
si konusunda bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Kongrede; iç tüzük, 
program, siyasi rapor, şikâyet ve 
öneriler için dört komisyon kurul-
muştur. İç tüzükte Merkez Karar 
Yürütme Kurulunun (MKYK) adı 
“Parti Merkez Komitesi” olarak 
değiştirilmiştir. İç tüzükte yapılan 
bir diğer değişiklik de kadınların 
Merkez Komitedeki katılım oranı-
nın yüzden 15’ten az olmayacak 
şekilde artırılması olmuştur. Böy-
lece 13. kongreden 12 yıl sonra 
yapılan kongrede delegeler için 
yüzde 25 kadın kotası şartı be-
lirlenmiştir.31 Ayrıca KDP Başkanı 
Barzani’nin önerisi üzerine oy bir-
liğiyle bir Yezidinin Merkez Komi-
teye seçilmesine karar verilmiş-
tir.32 Diğer yandan, eski KDP Mer-
kez Komitesi üyesi Ari Hersin’in 
kongre sonrasında yaptığı açıkla-
mada, partinin KYB ve diğer Kürt 
partilerine ziyaretler düzenlemek 
ve sorunların çözümü için müza-
kere etmek amacıyla bir komite 
kurmayı planladığını söylemesi33 
KDP’nin KYB ile arasındaki buz-
ları eritmek için girişimlerini sür-
düreceği anlamına gelmektedir. 
Her ne kadar bu konuda gergilim 
had safhada olsa da 2023 yılında 
iki parti ilişkilerinde normalleşme 

30 “KDP to Hold Its 14th Congress in Duhok, Barzani Offers Congratulations”, Basnews, 3 
November 2022. 

31 “KDP’nin 14. Kongresi yarın bin 300 üyenin katılımıyla yapılacak”, Bwar, 2 Kasım 2022.

32 “The Final Communique of the 14th Congress of the Kurdistan Democratic Party”, KDP 
Foreign Relations Office, November 2022.

33 “KDP’nin iki başkan yardımcısı belli oldu” Şarkul Avsat, 7 Kasım 2022.

adımlarının yoğunlaşacağı gö-
rülmektedir. Bu noktada IKBY’de 
siyasetin işlemesinin yolunun iki 
rakip arasındaki dengeden geç-
tiğini söylemek yerinde olacaktır. 

Kongre sonucunda yapılan 
değişikliklere bakıldığında, kong-
rede kadın delege sayısının yüz-
de 25 olarak belirlenmesinin parti 
içerisinde gelecek dönemde 
kadınların daha fazla söz sahibi 
olacağı anlamına geldiği yoru-
mu yapılabilir. Ayrıca kongrede 
ilk kez iki farklı başkan yardım-
cısı seçilmesi KDP lideri Mesut 
Barzani’nin, Neçirvan ve Mesrur 
arasındaki gücün dağılımını eşit 
bir şekilde yapmak istemesin-
den kaynaklanabilir. Her ne kadar 
kongre sonrası ikili arasında uzun 
süredir devam eden örtük reka-
bete dair tartışmalar hızını artırsa 
da Mesut Barzani yaşadığı süre-
ce söz konusu rekabetin KYB’nin 
eski eş başkanları Bafel ve Lahur 
Talabani arasında silahlı çatışma-
nın eşiğine gelen bir liderlik kav-
gasına dönüşmeyeceği anlaşıla-
bilir. Zira uzun süredir Mesrur’un 
kamu kurumlarında Neçirvan’ın 
alanlarını kademeli olarak kont-
rol ettiği konuşulurken, kongrede 
Neçirvan’a partinin dışişleri; Mes-
rur’a ise teşkilatlanma alanında 
sorumluluk verilmesi, ikili ara-
sındaki dengenin zamanla parti 
içerisinde Mesrur lehine yönele-

Zira uzun 
süredir 
Mesrur’un kamu 
kurumlarında 
Neçirvan’ın 
alanlarını 
kademeli olarak 
kontrol ettiği 
konuşulurken, 
kongrede 
Neçirvan’a 
partinin 
dışişleri; 
Mesrur’a ise 
teşkilatlanma 
alanında 
sorumluluk 
verilmesi, ikili 
arasındaki 
dengenin 
zamanla parti 
içerisinde 
Mesrur lehine 
yönelebileceğini 
göstermektedir.
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bileceğini göstermektedir. Zira teşkilatlanma 
alanının verdiği imkân nedeniyle Mesrur’un 
hem parti içindeki ilişkilerini hem de sahayla 
ilişkilerini güçlendireceği değerlendirilmekte-
dir. Ancak Neçirvan’ın IKBY ve Irak’taki bütün 
siyasi aktörlerin yanı sıra gerek bölge ülkeleri 
gerekse küresel aktörlerle yakın diyaloğu ve 
diplomasi yeteneği dikkate alındığında bu re-
kabetin tamamen birinin lehine sonuçlanma-
sı beklenmemelidir. Ayrıca, KYB içerisindeki 
kavganın KDP gibi disiplinli partide yaşanması 
sert sonuçlara yol açabileceğinden iki lider de 
bunun maliyetini yüklenmek istemeyecektir. 
Her ne kadar 2023 yılı söz konusu rekabeti 
kavgaya dönüşeceği bir yıl olmayacaksa da 
ikisi arasındaki yöntem ve üslup farkları nede-
niyle özellikle hem Bağdat ile ilişkiler hem de 
Kürt partilerle ilişkiler konusunda ayrışmalar 
yaşanabilir. 

IKBY’de 2022 yılında bir taraftan KDP ile 
KYB arasında gerilim tırmanırken diğer taraf-
tan da KYB’nin efsanevi lideri Celal Talaba-
ni’nin 2017’de ölümü sonrasında parti içeri-
sinde meydana gelen liderlik mücadelesinin 
etkileri devam etmiştir. Aralık 2019’da düzen-
lenen partinin dördüncü kongresinde Bafel 
Talabani ile kuzeni Lahur Talabani (Şeyh Cen-
gi) partinin eş başkanı seçilse de ilerleyen dö-
nemde taraflar arasındaki anlaşmazlık devam 
etmiş ve Lahur’un partiden ihracına uzanmış-
tır.34 Parti içerisindeki liderlik mücadelesinin 
sonucu olarak, KYB yönetimi 28 Ağustos’ta 
Süleymaniye’de gerçekleştirdiği MKYK top-
lantısında “eş başkanlık” sistemini kaldırarak 
Bafel Talabani›yi partinin resmî genel başkanı 
seçmiştir.

Parti içinde ve Kürt siyasetinde gücünü 
konsolide etmeye çalışan Talabani, 19 Ara-
lık’ta Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü 
PKK’nın Suriye kolu Demokratik Birlik Parti-

34 “PUK officially names Bafel Talabani party president”, Rudaw, 28 August 2022.

35 “Bafel Talabani Rojava’da Mazlum Abdi ile bir araya geldi”, Rudaw, 20 Aralık 2022.

36 Sercan Çalışkan, “Bafel Talabani’nin Terör Örgütü PKK/YPG’ye Ziyareti”, ORSAM Görüş, 27 Aralık 2022.

si’nin (PYD) önde gelen isimleri ve Demokratik 
Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı “Mazlum 
Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir ara-
ya gelerek gücünü pekiştirme girişimlerinde 
bulunmuştur. Talabani’nin Kobani ile gerçek-
leştirdiği görüşmede, IŞİD’e karşı Uluslarara-
sı Koalisyon Güçleri Genel Komutanı General 
Matthew McFarlane de hazır bulunmuştur. 
Görüşmede Suriye’nin kuzeydoğusundaki 
siyasi durumun yanı sıra bölgesel Kürt soru-
nuna ilişkin siyasi gelişmeler de ele alınmıştır. 
Talabani’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yaptığı 
ilk ziyaretin hassas bir siyasi sürece denk gel-
diğine dikkat çekilirken,35söz konusu söylemle 
Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askerî bir harekât 
yapma olasılığıyla Türkiye’nin Irak’ta icra etmiş 
olduğu operasyonlar ima edilmiş görünmek-
tedir.36 Ziyaretin Türkiye’ye mesajının yanı sıra 
KYB içi liderlik mücadelesiyle ilgisi olduğu 
gibi KDP’ye de mesaj ihtiva ettiği söylenebilir. 
Zira istihbaratın başında olduğu dönemde ve 
KYB’ye eş başkan seçildikten sonra da PYD 
ve SDG ile yakın temasları bilinen Lahur Tala-
bani, çeşitli vesilelerle SDG Komutanı Kobani 
ile bir araya gelmiştir. Lahur’un tasfiye edil-
mesinin ardından, Bafel’in eski eş başkanın 
temas ettiği alanları domine etme çalıştığı an-
laşılmaktadır. Yine KDP’nin son dönemde PKK 
ile ilişkisindeki gerilim dozunun tırmanması, 
Bafel’in ziyaretindeki motivasyonlardan biri 
olmuştur. Bafel, Suriye Kürtleriyle diyaloğu-
nu güçlendirme girişimiyle hem birlik mesajı 
vermeye çalışmış hem de Irak Kürtlerinin böl-
ge Kürtleriyle temasında liderlik rolü almaya 
hevesli olduğunu göstermiştir. Özellikle Kürt 
ulusal birliğine dair konferansın KDP’nin PKK 
ile anlaşamaması nedeniyle yapılamadığı ha-
tırlandığında Bafel’in ziyaret esnasında “ulusal 
birlik” vurgusu yapması KDP’ye mesajın hangi 

mahiyetle verildiğine de işaret etmektedir. 
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Diğer yandan, Talabani’nin söz konusu zi-
yaretle birlikte Erbil’deki suikast olayı ve mev-
cut hükûmet krizi nedeniyle ABD ile bozulan 
ilişkilerini Suriye’nin kuzeydoğusu üzerinden 
düzeltmeyi amaçladığı yorumu yapılabilir. 
Talabani’ye General McFarlane’nin de eşlik 
etmesi, ziyaretin ABD tarafından desteklen-
diğini düşündürmektedir. KDP ile KYB arasın-
daki gerilimden oldukça rahatsızlık duyduğu 
bilinen ve bu anlamda uzlaştırıcı rol oynayan 
ABD’nin, söz konusu gerilimin zirve yaptığı bir 
dönemde Bafel Talabani’ye böylesi bir alan 
açması, KDP’ye ihtar anlamı taşıdığına yorul-

maktadır. Ziyarette McFarlane’nin bulunması, 
KDP’nin Türkiye ile temaslarını çok güçlen-
dirdiği ve Kürtler arası dengeyi görmezden 
geldiği yönündeki iddialarla ilişkisi de olduğu 
düşünülebilir. PKK konusundaki yaklaşımı KY-
B’ninkinden oldukça farklılık arz eden KDP’nin, 
Türkiye’nin Irak’taki PKK karşıtı operasyonları-
na alan açması veya desteklemesi konusunda 
KYB’nin KDP’yi sıkıştırmaya çalışması beklen-
mektedir. Türkiye’nin askerî operasyonları de-
vam ettikçe KYB’nin gerek siyaseten gerekse 
de kamuoyu nezdinde bu kartı kullanmayı 
sürdürmesi muhtemel görünmektedir.
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2022 yılında Erbil ve Bağdat ilişkilerinin 
gündemini, Irak Federal Yüksek Mahkemesi-
nin (IFYM) IKBY’nin petrol ve gaz yasasını fe-
deral anayasaya aykırı bulması neticesinde 
yaşanan gerilim, bütçe konusunda yaşanan 
anlaşmazlık ve tartışmalı bölgeler sorunu 
meşgul etmiştir. 15 Şubat 2022’de IFYM, IK-
BY’nin petrol ve gaz yasasının federal yönetim 
anayasasına aykırı olduğu yönünde bir karar 
açıklamıştır.37 IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 
kararının kendileri açısından kabul edilemez 
olduğunu vurgulamıştır.38 Karar nedeniyle 
ekonomik sorunların yaşandığı Bağdat ve Er-
bil arasındaki soruna çözüm bulmak amacıy-
la IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Birleşmiş 
Milletler (BM) Güvenlik Konseyine gönderdiği 
mektupta yaşanan “petrol-gaz” krizinin çö-
zümünde arabuluculuk yapacak bir temsilci 
atanmasını önermiştir. Güvenlik Konseyine 
üye ülkelerden 15’i Barzani’nin talebini des-

37 “The Federal Court rules that the law of oil and gas of KRG is unconstitutional”, Iraqi News Agency, 15 February 2022.

38 “Mesrur Barzani: IFYM’nin kararı kabul edilemez”, Rudaw, 19 Şubat 2022.

39 “Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar için BMGK temsilci gönderiyor”, Rudaw, 19 Mayıs 2022.

40 “Karh Mahkemesi IKBY ile dört petrol anlaşmasını iptal etti”, Teba Ajansı, 27 Ekim 2022.

tekleyerek, BM’yi IKBY ve federal hükûmet 
arasındaki diyaloğu denetlemek üzere bir yet-
kili atamaya çağırmıştır.39 Dolayısıyla taraflar 
arasındaki sorun Irak sınırlarını aşmış, ulusla-
rarası mecraya taşınmıştır.

Öte yandan, Federal Mahkemenin IKBY’nin 
petrol ve doğal gaz yasasını iptal etmesi ka-
rarının ardından, Bağdat’taki Kerh Mahkeme-
si, IKBY’nin Dana Gas, Adax, Şamaran ve Gulf 
Keystone gibi uluslararası şirketlerle yaptığı 
petrol ve doğal gaz sözleşmelerini iptal etmiş-
tir.40 Bağdat yönetimi tarafından IFYM’nin ka-
rarı sonrası Erbil yönetimine yönelik sert ham-
lelerin gerçekleştirilmesi üzerine IKBY hare-
kete geçmiştir. 9 Kasım’da Başbakan Barzani 
başkanlığında toplanan IKBY Bakanlar Kurulu, 
Bağdat ile görüşmek üzere birkaç bakan ve 
üst düzey yetkililerden oluşan bir müzakere 
heyeti oluşturmuştur. Irak Petrol Bakanlığın-

ERBIL VE BAĞDAT 
ILIŞKILERI Irak Federal Yüksek Mahkemesi
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dan bir yetkili ise “Bağdat ile Erbil 
arasındaki sorunun en fazla altı 
ay içinde çözüleceğini” vurgula-
mıştır.41 Nitekim taraflar arasında-
ki sorun kısa vadede çözülmezse 
bu durumun IKBY’ye ekonomik 
açıdan maliyeti ağır olacaktır. Öy-
le ki bölgede faaliyet gösteren 
uluslararası şirketlerin sözleş-
melerini iptal etmesi, bölgede 
hâlihazırda yaşanan mali krizleri 
derinleştirecektir. Bunun yanı sı-
ra kararın uygulanmasında ısrarcı 
olunması emsal oluşturabilece-
ğinden pek çok yabancı şirketin 
IKBY’deki varlığını olumsuz etki-
leyecektir.

Mahkemenin kararının pek 
çok siyasi motivasyonunun oldu-
ğu söylenebilir. Zira 10 Ekim 2021 
seçimlerinin ardından hükûmet 
kurma görüşmelerinde KDP’nin, 
son dönemde İran karşıtı çıkışlar 
yapan Şii lider Mukteda es-Sadr 
ile hareket etmesiyle ilişkili ol-
duğu tahmin edilmektedir. İran 
yanlısı grupların, mahkemenin 
kararı aracılığıyla KDP’yi siya-
si tercihlerini gözden geçirmesi 
yönünde uyarıda bulunduğu tar-
tışılmıştır. Nitekim Sadr, dönem 
dönem Yüksek Mahkemenin İran 
çıkarlarına uygun hareket ettiğini 
söylemiştir. Ayrıca, Washington 
Yakın Doğu Araştırma Enstitüsü-
nün 23 Haziran’da Irak ve IKBY’nin 

41 “KRG forms delegation for negotiations with Baghdad”, Rudaw, 9 Kasım 2022.

42 “Jeffrey: İran, Kürdistan Bölgesi’nin bağımsız bir ekonomiye sahip olmasını engellemeye 
çalışıyor”, Rudaw, 23 Haziran 2022.

43 “Başkan Neçirvan Barzani, Erdoğan ile bir araya geldi”, Rudaw, 2 Şubat 2022.

44 Bilgay Duman, “IFYM’nin IKBY Kararı ve Düşündürdükleri”, ORSAM Görüş, 23 Şubat 2022.

45 “PM Masrour Barzani meets with Qatari Emir”, Kurdistan Regional Government, 16 February 
2022.

gaz ve petrol kaynaklarına ilişkin 
düzenlediği konferansta ABD’nin 
eski Suriye Özel Temsilcisi James 
Jeffrey, Bağdat ve Erbil arasında 
doğal kaynaklarla ilgili anlaşmaz-
lıkların sadece yasal ve teknik 
düzeyde bir sorun olmadığını ifa-
de etmiştir. Sorunların bir kısmı-
nın İran’ın IKBY’nin ekonomik ve 
siyasi bağımsızlığını engelleme 
çabasıyla bağlantılı olduğunu 
söyleyen Jeffrey, İran’ın IKBY’nin 
ekonomik anlamda gelişme gös-
termesinden ve ABD, İsrail ve Tür-
kiye gibi devletlerle kurduğu iliş-
kilerden rahatsız olduğunu ifade 
etmiştir.42 Zira söz konusu karar, 
şubat ayının başında Türkiye’yi 
ziyaret eden ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile bir ara-
ya gelen Başkan Neçirvan Barza-
ni’nin ziyareti sonrasında gerçek-
leşmiştir.43 Görüşme sonrasında 
Erdoğan, “İnşallah Irak doğal ga-
zıyla ilgili de anlaşmalarımızı ya-
pıp oradan kazan-kazan esasına 
göre hem onlar kazanacak hem 
de biz kazanmış olacağız” ifade-
lerini dile getirmiştir.44 Ayrıca ilgili 
kararın açıklandığı dönemde IK-
BY Başbakanı Mesrur Barzani’nin 
Katar’ı ziyaret etmiş olması kayda 
değerdir. Başbakan Barzani bu 
ziyarette Katar ile özellikle tica-
ret, yatırım ve enerji alanlarında 
ilişkilerin geliştirileceğine vurgu 
yapmıştır.45

IFYM’nin kararı 
neticesinde 

bölgede petrol 
ve doğal gaz 

alanında faaliyet 
gösteren daha 

fazla uluslararası 
şirketin IKBY’den 

çekilmesi 
ekonomik 

sorunları 
derinleştirecektir.



Mehmet Alaca  I  Aylin Mercan

14www.orsam.org.tr

Nitekim IFYM tarafından alınan karar uy-
gulandığı takdirde Bağdat yönetiminin Erbil 
üzerindeki etkisinin artması kaçınılmazdır. IF-
YM’nin kararı neticesinde bölgede petrol ve 
doğal gaz alanında faaliyet gösteren daha 
fazla uluslararası şirketin IKBY’den çekilmesi 
ekonomik sorunları derinleştirecektir. Ayrıca 
2022’nin başından bu yana bölgeye yönelik bir 
dizi saldırı gerçekleştiren İran, ekonomi ve gü-
venlik alanında yaşanan zafiyetten yararlana-
rak bölgedeki etkisini artırabilir. Her ne kadar 
KDP, Sadr’ın siyasetten çekilmesinin ardından, 
İran yanlısı grupların öncülüğünde kurulan 
hükûmetin içerisinde yer alsa da kararın çözü-
me kavuşmasının karmaşık bir mesele olduğu 
görünmektedir. 

Bağdat ile Erbil yönetimi arasında 2022 yı-
lının gündeminde yer alan konulardan birisi 
de bütçe olmuştur. 15 Haziran 2020’de yapı-
lan anlaşmaya göre, Bağdat’ın Erbil’e aylık 200 
milyar Irak dinarı göndermesi gerekmektedir 
ancak Ocak 2022’den itibaren bu pay IKBY’ye 
gönderilmemiştir.46 Diğer yandan, Irak’ın 2023 
bütçe yasa tasarısının parlamentoya sunul-
ması amacıyla 27 Kasım’da Erbil’den bir heyet 
Bağdat’ı ziyaret etmiştir. Ziyarete ilişkin açıkla-
ma yapan IKBY Hükûmet Sözcüsü Cutyar Adil, 
“Yeni hükûmetin kurulması üzerine daha ön-
ce Iraklı siyasi taraflarla imzalanan anlaşma-
nın uygulanması için Bağdat’tayız” demiştir.47 
Söz konusu ziyaretin somut getirileri olmuş 
ve 13 Aralık’ta Irak başbakanlığından yapı-
lan açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya 
es-Sudani’nin, Bağdat ile Erbil görüşmelerinin 
ardından IKBY’ye ayrılan bütçe payını gönder-
meyi kabul ettiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda 
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in öneri-
siyle söz konusu miktarın IKBY’ye gönderil-

46 “Iraqi government approves of sending 200 billion dinars to Erbil”, Kurdistan 24, 13 December 2022.

47 “Cotyar Adil: IKBY bütçesinin yüzde 17’lik payını vurguluyoruz”, Awene, 28 Kasım 2022.

48 “Maliye Bakanı: IKBY heyetinin çabalarıyla Bağdat para gönderme kararı aldı”, Balkesh, 14 Aralık 2022.

49 “Hüseyin’den Türkiye ve İran’a: Kürt örgütlerle ilgili meseleyi oturup konuşalım”, Rudaw, 20 Aralık 2022.

mesine ilişkin yapılan oylamada, kabinedeki 
23 bakandan 21’inin IKBY’ye 400 milyar dinar 
(266 milyon dolar) gönderilmesine “evet” oyu 
verdiği ifade edilmiştir. 2014’ten bu yana Erbil 
ile Bağdat arasında yaşanan bütçe gerilimi-
ne mevcut hükûmetin olumlu yaklaşımı, Kürt 
partilerin hükûmetteki varlığı ve etkisiyle ilgi-
li olduğu gibi Sudani hükûmetinin kapsayıcı 
eğilim sergileyerek iç siyasetteki gerilimleri 
nispi olarak sakinleştirme motivasyonuyla da 
alakalı görünmektedir. 

Buna karşın söz konusu karar, Irak Bakanlar 
Kurulu tarafından alınmasına rağmen Irak Ma-
liye Bakanlığı tarafından henüz uygulanma-
mıştır.48 Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, IKBY’de 
üretilen petrolün bütçe görüşmelerinin bir 
parçası olduğuna işaret ederek, “Petrol ve gaz 
yasasının altı ay içinde çıkarılması gerekiyor. 
Yasa çıkarsa gelecek yılın bütçe görüşmeleri 
daha kolay olacak. IKBY ile federal hükûmet 
bu konuda anlaşmak istiyor” demiştir.49 Dolayı-
sıyla bütçeyle petrol ve gaz yasasının birbiriy-
le bağlantılı olduğunu vurgulayan Hüseyin’in 
söylemlerinden Sudani hükûmetinin Erbil ile 
Bağdat arasındaki sorunları çözmeye istekli 
olduğu çıkarımı yapılabilir. Bütçe tartışmaları 
Erbil ile Bağdat arasında siyasi koz olarak kul-
lanıldığından düzenli ödemeler ikili arasındaki 
ilişkinin normalleşmesiyle mümkün olacaktır. 
Söz konusu sorunlara toptan çözüm gelişti-
rilmedikçe Bağdat, Erbil’i ekonomi sopasıyla 
cezalandırma arayışını sürdürebilir. Bu neden-
le bütçe tartışmaları 2023 yılında da iki aktör 
arasında altüst olmaya namzet gündemler-
den biri olabilir.

Irak merkezî hükûmetiyle IKBY arasında çö-
züm bulunamayan sorunlardan birisi de tartış-
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malı bölgeler meselesi ve bununla ilişkili olan 
2005 Irak Anayasası’nın 140. maddesinin uy-
gulanmasına ilişkin tartışmalardır.50 Nitekim 27 
Ekim’de Sudani öncülüğünde yeni hükûmetin 
kurulmasından bir ay sonra 140. maddenin uy-
gulanmasına dair tartışmalar tekrar gündeme 
gelmiştir. Bu bağlamda Mukteda es-Sadr’ın 
parlamentodan çekilmesinden sonra kurulan 
İran yanlısı grupların öncülüğündeki Devletin 
İdaresi Koalisyonu kasım ayında KYB lideri Ba-
fel Talabani’nin davetiyle eski KYB lideri Celal 
Talabani’nin Bağdat’taki evinde bir toplantı 
düzenleyerek 140. maddenin etkinleştirilmesi 
yönünde karar almıştır.51 Sudani hükûmetinin 
kurulmasından bir ay sonra 140. maddenin et-
kinleştirilmesi kararının alınması ve Sudani’nin 
hükûmet programında bu maddeye yer veril-
mesi dikkate değerdir. Ancak bu meselenin 
neredeyse bütün hükûmetlerin gündeminde-
ki konulardan biri olduğunun altını çizmek ge-
rekmektedir. Sudani’nin hükûmet programın-
da IKBY ile ilgili konularda federal hükûmetle 
IKBY arasındaki koordinasyona değinilerek 
söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin 
yüksek kurul kararları kapsamındaki vatan-
daşların mali haklarının tespiti, ödenmesi ve 
hükûmetin kurulmasından bir ay sonra üst dü-
zey bir komitenin yeniden oluşturulması vur-
gulanmıştır.52 

İlgili maddenin federal bütçenin Bağdat 
yönetimi tarafından hazırlandığı bir dönemde 
gündeme gelmesi nedeniyle IKBY’nin büt-
çedeki yüzde 12,67’lik payını artırmak için bu 
maddeyi bir baskı aracı olarak kullanmak iste-
diği iddia edilmektedir.53 Diğer yandan Suda-

50Irak Anayasası’nın 140. maddesine göre 1968 ile 2003 yılları arasında Irak’ta yapılan demografik değişimlerin normalleşme, 
nüfus sayımı ve referandum olmak üzere üç aşamadan oluşan bir çözüm süreci öngörmektedir. Maddenin en geç 31 Aralık 
2007 tarihine kadar uygulanması anayasada öngörülse de referanduma gidilememiş ve çözüm sağlanamamıştır.

51 Adil Zineelabdin, “Kerkük’te 140. Madde Uygulanır mı?”, ORSAM Görüş, 14 Aralık 2022. 

52 “Muhammed Şiya Sudani, yeni hükümet programının Kürdistan Bölgesi’ne ilişkin bölümünü açıkladı”, Basnews, 27 Ekim 2022.

53 Adil Zineelabdin, “Kerkük’te 140. Madde Uygulanır mı?”, ORSAM Görüş, 14 Aralık 2022. 

54 Selçuk Bacalan, “Sudani’nin Hükûmet Programı ve Türkmenleri Bekleyen Riskler”, ORSAM Görüş, 28 Aralık 2022.

55 “Hüseyin’den Türkiye ve İran’a: Kürt Örgütlerle ilgili meseleyi oturup konuşalım”, Rudaw, 20 Aralık 2022.

ni’nin hükûmet programında yer alan Petrol ve 
Doğal Gaz Kanunu’nun yasalaşmasında etkili 
bir konumda olan IKBY, bu kanun yasalaşma-
dan önce Kerkük başta olmak üzere karma 
etnik yapılı bölgelerde yaşayan etnik, dinî ve 
mezhepsel grupları yakından ilgilendiren 140. 
maddenin yürürlüğe girmesi için çaba harca-
yarak54 özellikle petrol zengini Kerkük’te etkili 
olmaya çalışıyor olabilir. 

Söz konusu maddenin uygulanmasının et-
kinleştirilmesi, mevcut durumda KDP ve KYB 
arasındaki sorunlar dikkate alındığında za-
manlama açısından uygun görünmemektedir. 
Ayrıca 140. madde etkinleştirildiğinde KYB’nin 
Kerkük gibi bölgelerde daha etkin olma ihti-
mali bulunmaktadır. Bu durum ise KYB ile KDP 
arasındaki sorunların daha da tırmanmasına 
sebep olabilir. Nitekim Irak Dışişleri Bakanı 
Fuat Hüseyin’in 140. maddenin uygulanıp uy-
gulanmayacağıyla ilgili soruya, “Bu defa uy-
gulanır mı diyemem ama bir mutabakat var ve 
üzerinde çalışmalar yapılıyor” şeklinde cevap 
vermesi,55 maddenin uygulanmasıyla ilgili net 
bir tavrın olmadığını ortaya koymaktadır. Su-
dani’nin hükûmet programında yolsuzlukla 
mücadele ve kamu hizmetlerinin artırılması 
konularına vurgu yapması, temel önceliğinin 
Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkilerin normal-
leştirilmesinden ziyade Irak’ın iç dinamikleri 
olacağı yorumu yapılabilir. Ancak her ne kadar 
gerek iç siyasetteki krizler ve güvenlik sorun-
ları gerekse de KDP ile KYB arasındaki sorun-
lar ve Kürtlerin özellikle hükûmette etkin olan 
İran yanlısı grupların stabil olmayan ilişkileri 
nedeniyle maddenin uygulanması zor görün-
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mektedir. Buna karşın, 2007 yılı sonu itibarıyla 
140. maddenin geçerliliğini yitirdiği belirtil-
mesine rağmen, 28 Temmuz 2019’da Federal
Yüksek Mahkemenin söz konusu maddenin
geçerli olduğu yönündeki kararı bu meselenin
önümüzdeki süreçte de yoğun biçimde tartışı-
lacağını göstermektedir. Her ne kadar 2023’te

maddenin uygulanması yönünde bir sürece 
girilmesi beklenmese de IKBY’nin seçime gi-
derken siyaseten kullanacağı gündemlerden 
biri olması tahmin edilebilir. Erbil ile Bağdat 
arasındaki çözümü en zor olan meselenin 140. 
madde olduğu ve önümüzdeki süreçte de bu 
pozisyonunu koruyacağı düşünülmektedir.
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İran tarafından 2022 yılının başından itiba-
ren Erbil, Süleymaniye ve İran Kürdistan De-
mokratik Partisi (İ-KDP) karargâhlarına yönelik 
çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) ile 
saldırı gerçekleştirilmiştir. İlk olarak Suriye’de 
İsrail tarafından iki Devrim Muhafızı subayının 
öldürülmesinin ardından56 Devrim Muhafızları 
tarafından57 13 Mart’ta ABD’nin Erbil Başkon-
solosluğu ve çevresindeki yerleşim yerleri 12 
füze tarafından hedef alınmıştır. Saldırıda İsrail 
istihbarat kuruluşu MOSSAD’a ait karargâhla-
rın vurulduğu iddia edilse de Erbil Valisi Ümit 
Hoşnav, bu iddiaları reddederek, Erbil’de İsrail 
üslerinin hedef alındığı yönündeki iddiaların 
İran’ın propagandası olduğunu ifade etmiştir.58  

Füzelerin çoğu petrol alanında yatırımları 
olan ve KDP’ye yakınlığıyla bilinen Kar Group 
CEO’su Kürt iş insanı Şeyh Baz Kerim’in evi-
ne ve etrafına isabet etmesi, çeşitli mesajlar 

56 “Irak Dışişleri Bakanlığı: Erbil saldırısı açık bir egemenlik ihlalidir”, Kürdistan 24, 13 Mart 2022.

57 “Erbil’e Füze Saldırısı”, Rudaw, 13 Mart 2022.

58 “İran Devrim Muhafızları, Erbil’deki füzeli saldırıları üstlendi”, Rudaw, 13 Mart 2022.

59 Mehmet Alaca, “Iran’s ballistic missile attack: Why is Erbil targeted?”, Mena Affairs, 14 Mart 2022.

içermektedir. Zira IKBY’nin İsrail’in petrol ihti-
yacının halen önemli bir kısmını karşıladığı ve 
Kerim’in şirketinin bu anlamda inisiyatifinin ol-
duğu düşünülmektedir. Öte yandan, Kerim’in 
Türkiye ile de ilişkilerinin olduğu bilinmektedir. 
Özellikle Süleymaniye’deki gaz yataklarının 
Kerim’in şirketine verilmesi ve İran ile yakın te-
ması olan KYB lideri Bafel Talabani’nin bunu 
reddetmesi dikkate alındığında saldırıda pek 
çok örtük iddia bulunmaktadır. Yine bu süreç-
te KDP’nin Irak’ta hükûmet kurma sürecinde 
İran yanlısı partilerin rakibi Mukteda es-Sadr 
ile hareket etmesi de balistik saldırıda Tah-
ran’ın uyarı kabilinden verdiği mesajlardan biri 
olmuştur.59

İlerleyen süreçte bir diğer önemli saldırı, 
Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesi Kadir Ke-
rem nahiyesi yakınlarında bulunan Kormor 
Gaz Tesisi’ne yönelik gerçekleşmiştir. 23 Ha-

IRAN VE 
TÜRKIYE’NIN ASKERÎ 
OPERASYONLARI İran, Irak’ın kuzeyindeki İ-KDP ve Komele karargâhlarını füze ve 

insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.
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ziran’dan itibaren bir haftada üç 
kez yedi füze saldırısına uğrayan 
söz konusu tesisine yönelik saldı-
rıların bölgede bulunan İran des-
tekli milis grubu Ketaib Hizbullah 
tarafından gerçekleştirildiği ileri 
sürülmüştür.60 Saldırıya uğrayan 
ve Haşdi Şaabi’ye bağlı güçlerin 
etkin olduğu bölge, İran’ın Süley-
maniye üzerinden Irak’ın kuze-
yine lojistik destek sağladığı hat 
olması açısından önemlidir. Söz 
konusu saldırılar Türkiye ve IKBY 
arasında doğal gaz konusunun 
gündeme geldiği zamanda ger-
çekleşmiştir.61 

İran’ın başkenti Tahran’da 13 
Eylül’de “ahlak polisi” olarak ad-
landırılan İrşad Devriyeleri ta-
rafından “başörtüsü kurallarına 
uymadığı gerekçesiyle” gözaltına 
alındıktan sonra fenalaşarak has-
taneye kaldırılan Mahsa Amini’nin 
16 Eylül’de hayatını kaybetme-
siyle birlikte ülkede geniş çaplı 
gösteriler patlak vermiştir.62 İran 
devam eden gösterilerin alev-
lenmesinden Irak’ın kuzeyinde 
konuşlanan İranlı Kürt örgütler 
İ-KDP ve Komele gibi grupla-
rı sorumlu tutmuştur. Özellikle 
İ-KDP ile KDP isimli İran menşeli 
iki örgütün 16 yılın sonunda ye-

60Kormor, KYB ve KDP projeleri arasında sıkıştı”, Drawmedia, 24 Haziran 2022.

61 Bilgay Duman, “Dana Gas Saldırılarının Arka Planında Ne Var?”, ORSAM Görüş, 4 Temmuz 
2022.

62 “İran’daki üniversitelerde Mahsa Emini protestoları sürüyor”, Anadolu Ajansı, 26 Kasım 
2022.

63 “İKDP ve Komele Karargâhları Bombalandı”, Peyam.Net, 14 Kasım 2022.

64 “İran kendisine karşı çıkan Kürt partilere karşı daha büyük bir operasyon başlatmakla 
tehdit ediyor”, Rudaw, 16 Ekim 2022.

65 “Devrim Muhafızları Ordusu Irak’ın Kuzeyindeki Teröristlerin Üslerini Hedef Aldı”, Tesnim 
Haber Ajansı”, 25 Eylül 2022.

niden birleşerek Tahran’a karşı 
daha güçlü mücadele etme mo-
tivasyonuyla İran’da Kürt ulusal 
mücadelesinin temsilcisi olma 
yönündeki yaklaşımları da Tah-
ran’ın saldırılardaki gerekçelerin-
den biri olmuştur. Bu bağlamda 
Devrim Muhafızları tarafından 
eylül ayı sonundan itibaren Irak’ın 
kuzeyindeki İ-KDP ve Komele 
karargâhlarına füze ve İHA sal-
dırıları gerçekleştirilmiştir.63 İran 
Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay 
Başkanı Muhammed Hüseyin 
Bagheri, İ-KDP ve Komele’ye 
atıfta bulunarak “onlara yönelik 
operasyonlara devam edeceğiz 
ve geniş çaplı operasyonlar ola-
cak” demiştir.64 Söz konusu gös-
terilere destek ve ülkenin Batı sı-
nırlarından sızma ve silah taşıma 
girişimlerini engellemek amacı 
ile İ-KDP ve Komele’ye yönelik 
İran tarafından yapılan saldırılar,65 
İran Devrim Muhafızları’nın Irak’ın 
kuzeyine bir kara harekâtı ger-
çekleştirebileceği endişesini be-
raberinde getirmiştir. İran’ın sınıra 
yığınak yapması üzerine iki örgü-
tün sınırın 30 km içerisine çekil-
mesiyle birlikte tansiyon kısmen 
dinse de Tahran’ın bu grupların 
silah bırakması yönündeki talebi 
karşılık görmemiştir. Bu neden-
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le İran’ın sınırlı bir kara harekâtı yapması bek-
lentileri canlı kalmıştır. Zira İran tarafından kara 
harekâtı başlatılır ve Irak’taki Şii milis gruplar da 
buna destek verirse IKBY’nin ciddi sorunlarla 
karşılaşabileceği tartışılmıştır. Ayrıca ilgili sal-
dırılar, Türkiye pazarına doğal gaz ihracatında 
IKBY’nin İran’a rakip hâle gelmesini engelleme 
amacıyla da ilişkilendirilebilir. 

IKBY’nin, Türkiye ile ilişkileri 2022 yılında ol-
dukça hareketli geçmiştir. Bu bağlamda Türki-
ye, Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye yönelik terör 
saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenli-
ğini sağlamak için gerçekleştirdiği operasyon-
lara geçen yıl da devam etmiştir. Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyindeki 
terörist unsurları etkisiz hâle getirmek için 18 
Nisan’da “Pençe-Kilit Operasyonu” başlatılmış-
tır.66 Söz konusu operasyon başlatılmadan IKBY 
Başbakanı Mesrur Barzani’nin 15 Nisan’da Tür-
kiye’yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile bir araya gelmesi ve görüşmede Barzani’nin 
“IKBY ile Türkiye arasındaki karşılıklı ilişkileri, is-
tikrar ve güvenliğe yönelik iş birliğini genişlet-
meyi tartıştık”67 ifadelerini kullanması KDP’nin 
operasyondan önceden haberdar olduğu şek-
linde yorumlanmıştır. 

IKBY ile Türkiye arasında zaman zaman 
güvenlik temelli sorunlar da yaşanmıştır. 20 
Temmuz’da Irak’ın Duhok vilayetine bağlı Zaho 
ilçesinin bir köyüne yapılan ve 9 Irak vatanda-
şının hayatını kaybettiği saldırıyı yerel basında 
Türkiye’nin yaptığı iddia edilmiştir.68  Kim tara-
fından yapıldığı netleşmeyen bu saldırıda ilk 
kez Irak’ın güneyinden gelen Arap vatandaş-
ların hayatını kaybetmesi, Bağdat hükûmetinin 
de reaksiyonunun sertleşmesini beraberinde 

66  “Irak’ın Kuzeyinde İcra Edilen “Pençe-Kilit Operasyonu” Hakkında Açıklama”, Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, 18 
Nisan 2022. 

67 “Mesrur Barzani ile Erdoğan görüşmesinin içeriği ortaya çıktı”, Lvinpress, 15 Nisan 2022.

68 “Bağdat’ın pozisyonlarından sonra; IKBY saldırıya karşı konuştu”, Peyam.net, 21 Temmuz 2022.

69 “Irak’ın Duhok Vilayeti’nde Gerçekleştirilen Saldırı Hk.”, No:231, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 20 Temmuz 2022.

70 “Türk Ticaret Odası: Kürdistan ile ticareti 20 milyar dolara çıkaracağız”, Lvinpress, 29 Aralık 2022.

71 “Haval Ebubekir, Türk şirketlerine çağrıda bulunuyor”, Kürdistan 24, 21 Eylül 2022.

getirmiştir. Türkiye Dışişleri Bakanlığı iddiaları 
reddederek “Türkiye, gerçeğin açığa çıkması 
noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır. Tür-
kiye, sivilleri hedef alan her türlü saldırının kar-
şısındadır”69 açıklamasında bulunmuştur. Türki-
ye’nin askerî operasyonlarından ve Irak’taki var-
lığından rahatsız olan İran yanlısı gruplar, saldırı 
bahanesiyle hâlihazırda sürdürdükleri Türkiye 
karşıtı propagandalarını ülkenin pek çok nok-
tasına yaymayı başarmıştır. Faili meçhul kalan 
saldırının kriz anlarında Ankara-Bağdat-Erbil 
arasında mesele olarak tekrar gündeme gel-
mesi muhtemeldir.

Her ne kadar Türkiye ile IKBY arasında gü-
venlik kaynaklı sorunlar yaşansa da taraflar 
arasında ekonomik ilişkilerin daha da gelişme-
si için görüşmeler gerçekleştirilmiş ve çeşitli 
adımlar atılmıştır. Bu doğrultuda, 2022 başında 
Süleymaniye’yi ziyaret eden Türkiye Odalar ve 
Borsaları Birliğinden (TOBB) bir heyet, IKBY ile 
Türkiye arasında gerçekleştirilen ticaretin 10 
milyar dolardan 20 milyar dolara çıkacağı açık-
lamasında bulunmuştur.70 Bununla birlikte Ey-
lül’de Türkiye-Irak ve IKBY Ekonomi Zirvesi’nin 
altıncısı Kastamonu’da yapılmıştır. Zirvede, Sü-
leymaniye Valisi Haval Ebubekir, Türk şirketleri-
nin Süleymaniye’de yaptırım yapmaları çağırı-
sında bulunmuştur.71 

2022 yılının başından itibaren hem IKBY Baş-
bakanı Mesrur Barzani’nin hem de IKBY Başka-
nı Neçirvan Barzani’nin Türkiye’ye birden fazla 
ziyareti olmuştur. Bu ziyaretlerde genel olarak 
siyasi, güvenlik, ekonomik ve ticari ilişkilerin 
yanı sıra IKBY doğal gazının Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya gönderilmesi konusu masaya ya-
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tırılmıştır.72 Diğer yandan KYB Genel Başkanı 
Bafel Talabani, Iraq Oil Report’a verdiği röpor-
tajda Türkiye’nin doğal gaza ihtiyacı olduğunu 
belirtmiş fakat Süleymaniye’de yer alan Kor-
mor gibi KYB kontrolü altında bulunan doğal 
gaz tesisleriyle yapılan anlaşmalara KYB’nin 
dâhil olmadığını vurgulamıştır. Talabani’nin 
hem bu açıklaması hem de SDG’ye yaptığı 

72 “Erdoğan, IKBY’den doğal gaz istiyor”, Drawmedia, 2 Nisan 2022.

ziyaret dikkate alındığında genel başkanlık 
döneminde Talabani’nin Türkiye ile olan iliş-
kilerini ikinci plana atacağı söylenebilir. Diğer 
yandan Türkiye’nin gelecek dönemde Irak’ın 
kuzeyine yönelik icra ettiği operasyonlara de-
vam edeceği öngörülebilirken taraflar arasın-
daki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut sey-
rini koruyacağı söylenebilir.

72  “Erdoğan, IKBY’den doğal gaz istiyor”, Drawmedia, 2 Nisan 2022.
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IKBY gerek iç politikada gerek Bağdat 

hükûmetiyle ilişkilerinde gerekse İran ve Tür-

kiye’nin askerî operasyonları nedeniyle sıcak 

bir yıl geçirse de uluslararası alanda varlığını 

güçlendirme arayışını sürdürmüştür. 2022’nin 

başından itibaren IKBY yetkilileri yurt dışı te-

maslarında bulunurken yurt dışından da böl-

geye yönelik çeşitli ziyaretler gerçekleşmiştir. 

Bu bağlamda Macaristan Cumhurbaşkanı Ka-

talin Novak, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren 

ve Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Lands-

bergis gibi üst düzey yetkililer bölgeyi ziyaret 

etmişlerdir. Diğer yandan, geçen yıl içerisinde 

IKBY yetkilileri tarafından yurt dışına yapılan 

ziyaretlerde Türkiye ve Körfez ülkeleri ilk sıra-

da yer almıştır.

Başkan Neçirvan Barzani ve Başbakan 

Mesrur Barzani’nin yıl içerisinde birden fazla 

kez Türkiye’yi ziyaret ettiği ve Cumhurbaşka-

nı Erdoğan ile bir araya geldiği görüşmeler-

73 “Erdoğan, IKBY’den doğal gaz istiyor”, Drawmedia, 2 Nisan 2022. 

74 “Irak hükümeti bir dizi karar yayınladı”, Baghdadtoday, 4 Ekim 2022. 

de öne çıkan başlıklar, ekonomi, güvenlik ve 

enerji konuları olmuştur. Özellikle Neçirvan 

Barzani’nin ziyaretinde doğal gaz konusuna 

değinilerek IKBY doğal gazının Türkiye üzerin-

den Avrupa’ya gönderilmesi konusu ele alın-

mıştır.73  Körfez ülkelerine yapılan ziyaretlerde 

ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar ilk 

sırayı almıştır. Irak Bakanlar Kurulu 4 Ekim’de 

toplanarak, Irak Dışişleri Bakanlığının Katar’ın 

Erbil’de konsolosluk açma önerisini onayla-

mıştır.74 Böylece taraflar arasındaki ekonomik 

ilişkilere ek olarak siyasi ilişkilerin de gelişme-

si beklenebilir.

Diğer yandan IKBY Başbakanı Mesrur Bar-

zani tarafından yapılan görüşmelerde, eko-

nomi, ticaret ve özellikle enerji sektöründeki 

yatırım fırsatları ön plana çıkmıştır. Demiryolu 

sistemi inşa planlarının henüz yeni olduğu IK-

BY’de, Başbakan Barzani’nin Türkiye ve Kör-

fez ülkeleriyle ticareti artıracak bölgesel bir 

demiryolu ağı oluşturulması konusunda gö-

IKBY’NIN 
ULUSLARARASI 
AÇILIMI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur 
Barzani’yi kabul etti.
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rüşmelerde bulunduğu belirtilmiştir.75 Atlan-

tik Konseyi tarafından Dubai’de mart ayında 

düzenlenen 2022 Küresel Enerji Forumu’nda 

konuşan Başbakan Barzani, “Yakın gelecekte 

Irak’ın geri kalanına, Türkiye’ye ve Avrupa’ya 

net gaz ihracatçısı olacağız ve enerji güvenliği 

ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olaca-

75 “Kürdistan Bölgesi ve Irak, Türkiye ile demiryolu inşası için görüşüyor”, Rudaw, 18 Ağustos 2022.

76 “PM Masrour Barzani Speech: Atlantic Council Global Energy Forum, Dubai”, Kurdistan Regional Government.

ğız. Ayrıca Irak, Türkiye ve Körfez ülkeleriyle 

bölgesel bir demiryolu ağı hakkında görüş-

melerim oldu” ifadelerini kullanması76 enerji 

ve demiryolu ağına verilen önemi göstermek-

tedir. Böylece 2023’de de bu maddelerin IK-

BY’nin Türkiye ve Körfez ile olan ilişkilerinde 

belirleyici unsur olacağı çıkarımı yapılabilir.

75  “Kürdistan Bölgesi ve Irak, Türkiye ile demiryolu inşası için görüşüyor”, Rudaw, 18 Ağustos 2022.
76 “PM Masrour Barzani Speech: Atlantic Council Global Energy Forum, Dubai”, Kurdistan Regional Government.
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2022, IKBY açısından iç politika, Bağdat ile 

ilişkiler ve özellikle de İran ile yaşadığı ger-

ginlikler nedeniyle IKBY açısından tam olarak 

sıkışma yılı olmuştur. Erbil yönetiminin geçen 

yıl içerisinde tecrübe ettiği siyasi gelişmeleri 

irdelemeye çalışan bu çalışma, söz konusu 

gelişmelerin 2023 yılında yaşanıp yaşanma-

yacağına dair kısa projeksiyonlar sunmaktadır. 

Ancak çalışmanın temel odağı 2022 panora-

masını vermek olup IKBY’nin söz konusu si-

yasi ve konjonktürel sıkışmadan çıkışına dair 

iddialı önerilere eğilmek değildir. Buna rağ-

men, muhtemelen son yıllarda en derin siyasi 

krizlere toplu biçimde maruz kalan Erbil yö-

netiminin siyasetin doğası gereği bu girdap-

tan çıkması gerekmektedir. Zira bir dönem 

bölgenin yeni “Dubai”si veya demokrasi ada-

sı olacağı yönündeki tanımlamalara rağmen, 

2014’te IŞİD’in yükselişi ve Bağdat hükûmetiy-

le yaşadığı krizlerin yanı sıra bölge siyasetinde 

yükselen KDP merkezli tekçi anlayış 2017’deki 

bağımsızlık referandumuyla birlikte KYB baş-

ta olmak üzere diğer Kürt partilerle kopuşu 

derinleştirmiştir. 

Bu arka plandan bakıldığında mevcut so-
runlara makul ve gerçekçi zeminlerde çözüm 
bulmayan IKBY yönetiminin, güçlenen Bağdat 
ile İran’ın gerek Bağdat üzerinden gerekse de 
KYB ve kısmen PKK üzerinden IKBY siyasetine 
müdahale etme kapasitesine yenilmesi kaçı-
nılmazdır. Halen Süleymaniye ile Erbil mer-
kezli iki şehir devleti gibi idare edilen IKBY’de 
iç bütünlük sağlanmadan IKBY’nin hem Bağ-
dat hükûmetine hem bölgesel aktörlere karşı 
aynı anda direnç göstermesinin imkânsızlığı 
aşikârdır. Bu çerçevede her fırsatta Süleyma-
niye’yi IKBY’den ayırarak merkezî hükûmete 
bağlama tehditlerinde bulunan KYB, bir yö-
nüyle IKBY’nin geleceğini de tehdit etmekte-
dir. Her ne kadar Kürt siyasetinde mevcut li-
derler genç ve dünya ile daha entegre olsa da 
halen geleneksel siyasetin etkisinin ağırlığının 
sürdüğü gerçeği dikkate alınmalıdır. Demok-
rasiye uygun görünmese de KDP ile KYB ara-
sında oluşan denge daha güçlü bir IKBY anla-
mına gelecektir. Ancak bu denge oluşturulur-
ken, bölgedeki diğer aktörlerin ötelenmesi ve 
bastırılması da olumsuz sonuçlar yaratacaktır. 
Bu nedenle bölge seçimlerinin yapılacağı 

SONUÇ Irak'ın Erbil kentindeki Erbil Kalesi çevresinde toplananlar, 
buradaki yeni yıl kutlamalarına katıldı.



24

IKBY’de 2022'de Yaşanan Gelişmeler ve 2023'ten Beklentiler308

www.orsam.org.tr

Ocak 2023
ANALİZ

2023 yılı KDP ile KYB arasındaki krizlerin çö-
zülmesi başta olmak üzere IKBY’nin genel si-
yasi sorunları açısından altın fırsatlar doğura-
bilir. İçeride birlik olan Kürt siyaseti Bağdat’ta 
daha yönlendirici olabilir ve İran gibi baskın 

aktörlerin de dengelenmesi konusunda nispi 
başarı elde edebilir ancak Kürt siyasetindeki 
mevcut panorama söz konusu birliğin kısa va-
dede sağlanması konusunda olumlu sinyaller 
vermemektedir.  
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