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on dönemde Belarus-Polonya sını-
rında yaşanan göçmen krizinin ulus-
lararası bir krize dönüşme potansiye-

linin ortaya çıktığı görülmektedir. Bir taraftan 
Avrupa ülkeleri sürece dâhil olurken, diğer 
taraftan Rusya’nın dış politika hamlelerinin 
göçmen krizini tetiklediği konuşulmaktadır. 

1 Jamie Grierson, “Channel drownings: what happened and who is to blame?,” The Guardian, 25 Kasım 2021.

Öte yandan, söz konusu krizin baş aktörü 

olarak Iraklı Kürtlerin ön plana çıkmış olması 

da oldukça dikkat çekicidir. Nitekim 24 Kasım 

2021 tarihinde Irak, Suriye, Somali ve İranlı 27 

göçmenin, şişme bot aracılığıyla Fransa’nın 

kıyı şehri Dunkirk’ten İngiltere’ye ulaşmaya 

çalışırken hayatını kaybetmesi, uluslararası 

kamuoyunun gündemine oturmuştur.1 Manş 
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Denizi açıklarında batan botta 

ölenlerin 16’sının Iraklı Kürt ol-

duğu da Irak Kürdistan Bölge-

sel Yönetimi (IKBY) tarafından 

teyit edilmiştir.2

Söz konusu facia, Bela-

rus-Avrupa Birliği (AB) sınırla-

rında aylardır sürüncemede 

kalan göç krizinin zirvesinde 

yaşanmıştır. Öyle ki 2021 yılı-

nın Ağustos ayından beri Irak, 

Suriye ve diğer Ortadoğu ülke-

lerinden binlerce kişi Belarus 

üzerinden AB ülkelerine göç 

etmeye çalışmaktadır. Mev-

simsel nedenlerle hava şart-

larının sertleşmesiyle beraber 

AB sınırlarını aşmaya çalışan 

göçmenler daha büyük risk-

lerle karşı karşıya kalmış, biri 

14 yaşında çocuk dâhil olmak 

üzere en az 11 kişi Belarus-Po-

lonya sınırında yaşamını yitir-

miştir.3 IKBY Sözcüsü Cutyar 

Adil, göçmen akınının başladı-

ğı tarihten beri AB sınırlarında 

mahsur kalan 16 ila 17 bin kişi-

nin 7-8 bininin Iraklı Kürt oldu-

ğunu öne sürmüştür.4 

2 “KRG to Receive Bodies of Migrants Drowned in English Channel on Friday,” Bas News, 
20 Aralık 2021.

3 Lorne Cook, “‘Unprecedented’: EU to sanction travel agents sending migrants to Belarus-
Poland border,” The Sunday Morning Herald, 16 Kasım 2021.

4 “Nearly 8,000 Kurdistan Region people stuck on Belarus-Poland borders: KRG spox,” 
Rudaw, 11 Kasım 2021.

5 Dave Keating, “The EU Scrambles to Respond to ‘Hybrid Warfare’ on the Poland-Belarus 
Border,” World Politic Review, 11 Kasım 2021.

6 “37,000 Iraqis migrated in 2021, ten died: refugee foundation,” Rudaw, 26 Ekim 2021; “Iraq’s 
Kurdistan Region must address its youth migration problem,” Rudaw, 3 Kasım 2021.

7 Uluslararası Göç Örgütü (OIM), düzensiz göçü, menşe, geçiş ve varış ülkelerine giriş-
çıkışları düzenleyen yasa, düzenleme ve uluslararası anlaşmaların dışında gerçekleşen 
göç hareketleri olarak tanımlamaktadır. Düzensiz göç terimi genellikle yasa çerçevesi 
dışında göç yollarını kullanan kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır. 

Polonya, Litvanya ve Leton-
ya gibi AB’nin doğu ülkelerinin 
Belarus sınırlarına polis ve gü-
venlik kuvvetlerini yerleştirme-
siyle Kürt ve diğer göçmenler 
giderek kızışan bir jeopolitik 
ihtilafın ortasında kalmıştır. Be-
larus yönetiminin, AB’yi ceza-
landırmak için göçmenleri si-
yasi bir araç olarak kullandığını 
öne süren AB liderleri sınırdaki 
göçmen krizini Rusya-Belarus 
blokunun AB’ye karşı yürüt-
tüğü “hibrit savaşın” parçası 
şeklinde nitelendirerek Iraklı 
göçmenleri gittikçe güvenlikçi 
bir yaklaşımla ele almaya baş-
lamıştır.5 

Yerel medya kuruluşları ve 
IKBY’de göç üzerine çalışan 
gayriresmî kurumlar, 2020 yılı-
nın başından beri ortalama 32 
bin kişinin IKBY’den göç etti-
ğine işaret etmektedir.6 Bu ra-
kamlar bölgeyi düzensiz göç 
yoluyla7 terk edenleri kapsar-
ken, Erbil ya da Bağdat yöne-
timleri bu konuyla ilgili resmî 
bir veri sunmamaktadır. Buna 
karşın son dönemde Manş De-
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çalışan gayriresmî 

kurumlar, 2020 
yılının başından 

beri ortalama 32 bin 
kişinin IKBY’den 

göç ettiğine işaret 
etmektedir.
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nizi’nde ve Belarus-AB sınırlarında can veren 
onlarca Kürt göçmenin medyaya yansıma-
sıyla IKBY’den göç eden ya da göç etme 
girişiminde bulunan Iraklı Kürtlerin sayısının 
arttığı görülmektedir. Hatta IKBY’den göç 
olgusu ile ilgili pek çok analiz ve tartışma, 
mevcut tablonun vahametini 1990’lı yıllar-
daki kanlı Kürt iç savaşından dolayı yaşanan 
kitlesel göç hareketine paralellikler kurmak-
tadır.8 

Refah seviyesi Irak’ın geri kalan bölgeleri-
ne nazaran daha yüksek olan IKBY’den artan 
göçler bazı dinamiklerin değişiminin işaret 
fişeği olarak görülebilir. Kürtlerin özellikle AB 

8 Abdulla Hawez, “Why are Iraqi Kurds migrating?,” Kurdistan Source, 8 Aralık 2021.

ve İngiltere’ye göç etme motivasyonlarının 

nedenlerinin irdeleneceği bu çalışmada, ay-

nı zamanda bölgedeki ekonomik ve siyasal 

gelişmelere yönelik artan hoşnutsuzluktan 

kaynaklanan geleceğe dair umutsuzluk his-

sinin, Kürtleri daha fazla refah, güvenlik ve 

eğitim fırsatları aramaya teşvik ettiği öne sü-

rülecektir.

GÖÇ ALAN VE GÖÇ VEREN BİR 
BÖLGE OLARAK IKBY

Son dönemlerde Iraklı Kürtlerin IKBY’yi 

terk etmesi gündem konusu olmasına rağ-

men Erbil yönetimi ciddi oranda göçmene 

Polonya-Belarus sınırında soğuk havada beklemeye devam eden düzensiz göçmenler. 
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ve sığınmacıya ev sahipliği 
yapmaktadır. Özellikle terör 
örgütü IŞİD’in Irak topraklarının 
neredeyse üçte birini kontrol 
altına almasından ve Irak gü-
venlik sektörünün çöküşle kar-
şı karşıya kalmasından sonra 
IŞİD teröründen kaçan birçok 
Irak hükûmetinin kontrol saha-
sındaki bölgelerden kaçanlar 
ile Suriyeliler için IKBY ideal bir 
“sığınma alanı” olmuştur. 

Uluslararası Göç Örgütü-
nün (OIM) ülke içinde yerin-
den edilmiş kişiler hakkında 
2021 Eylül ayında yayımladığı 
rapora göre, Irak’ın 18 vilaye-
tinde bulunan toplam 1 milyon 
189 bin ülke içinde yerinden 
edilmiş kişinin 620 bini IKBY 
kontrolü altındaki bölgelerde 
bulunmaktadır. Duhok’ta 249 
bin, Erbil’de 231 bin, Süleyma-
niye’de ise 140 bin kişi güvenlik 
çekinceleri ve IŞİD’e karşı sa-
vaşın oluşturduğu yıkım dola-
yısıyla menşe bölgelerini terk 
ederek IKBY’ye sığınmışlardır.9 
Bu verilerin içerisinde IŞİD tara-
fından sistematik olarak hedef 
alınan Iraklı Yezidiler de bulun-
maktadır.

Bunun yanı sıra Suriye’de 
2011’den bu yana devam eden 
iç savaş nedeniyle ülkelerini 
terk etmek zorunda kalan 252 
binden fazla göçmen Irak’ta 

9 “Refugee Situations,” UNHCR Operational Data Portal, 30 Kasım 2021, https://data2.unhcr.
org/en/situations/syria/location/5

10 “Refugee Situations,” https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/5
11 “Iraqi Youth Challenges and Opportunities,” UNDP Iraq Human Development                      

Report, 2014.

özellikle de IKBY kontrolün-
deki topraklarda yaşamlarını 
sürdürmektedir. Öyle ki Suri-
yeli göçmenlerin yüzde 97,4’ü 
Erbil, Süleymaniye ve Duhok’ta 
bulunmaktadır.10 Bu verilere 
dayanarak göç olgusu, IKBY’yi 
hem ciddi anlamda sığınmacı-
ya ev sahipliği yapmak hem de 
kendi vatandaşlarının bölgeyi 
terk etmesi olmak üzere çift 
taraflı etkilemektedir. Özellikle 
2014 sonrası dönemde IŞİD’in 
yükselişe geçmesiyle beraber 
bölgedeki birçok yerinden edil-
miş, akut güvenlik ve barınma 
problemiyle karşılaşan kişi için 
IKBY’nin cazip bir varış noktası 
olduğu görülmektedir.

5 milyonu aşkın nüfusuyla 
IKBY, neredeyse 700 bin sığın-
macıya ev sahipliği yapmasına 
rağmen, Belarus örneğinde 
görüldüğü üzere yoğun bi-
çimde dışarı göç vermektedir. 
İnsani kalkınma endeksleri açı-
sından IKBY’nin Duhok, Erbil ve 
Süleymaniye vilayetleri Irak or-
talamasının üzerinde seyreder-
ken,11 IKBY yönetimi Irak’ın geri 
kalanından daha stabil ve refah 
üreten bir yönetim sürdürdüğü 
algısını tesis etmeyi başarabil-
miştir. Buna rağmen, özellikle 
genç ve orta sınıf sayılabilecek 
Iraklı Kürtlerin, evlerini terk edip 
AB ve İngiltere sınırlarını geçe-
rek farklı bir yaşam kurma ara-

Bu verilere 
dayanarak göç 

olgusu, IKBY’yi 
hem ciddi anlamda 

sığınmacıya ev 
sahipliği yapmak 

hem de kendi 
vatandaşlarının 

bölgeyi terk 
etmesi olmak 

üzere çift taraflı 
etkilemektedir.
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yışına girmesi, bölgede ekonomik ve siyasi 

süreçlerin kötüye gidişine dair bir fenomene 

işaret etmektedir.

Öte yandan, IKBY’yi terk etme kararı alan 

Kürtlerin kim olduğu sorusu gündeme gel-

mektedir. Manş Denizi’ndeki trajik kazanın 

yaşanmasından birkaç hafta önce Dunkirk’te 

ormanlık bir alanda İngiltere’ye geçmek için 

doğru zamanı bekleyen yüzlerce Kürt göç-

men bulunduğu bilinmektedir. Dunkirk’te bu-

lunan bir göçmenin bir basın kuruluşuna ver-

diği demeçte “Kürdistan’da sefil bir hayatımız 

vardı. Birinin hayatı iyi olsa neden bu kadar 

riske girmeyi göze alsın?” sözlerini kullandığı 

kaydedilmektedir.12 

12 Kurdistan Watch, Twitter, 7 Kasım 2021, https://twitter.com/KurdistanWatch/status/1457411125058932738 
13 Mohammed Rasool, “The Migrants Who Paid $3,600 To End Up Trapped on the Freezing Edge of Europe,” Vice, 16 Kasım 2021.
14 “Statistics Office, IOM, UNFPA Launch Demographic Survey of Iraq’s Kurdistan Region,” IOM, 14 Eylül 2018.

Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan göç-

menlerin süresince pasaport, uçak bileti, 

konaklama masrafları ve insan kaçakçılarına 

verilen ücretlerle beraber göç masraflarının 

3 ila 5 bin dolar arasında olduğu belirtilmek-

tedir.13 IOM’un verilerine göre, IKBY’de bu-

lunan hanelerin yüzde 87’sinin aylık toplam 

geliri 850 ABD dolarına denk gelmektedir.14 

Aynı rapor, bir hanede ortalama beş ferdin 

yaşadığı dikkate alındığında IKBY’de göç 

etmek isteyen ortalama bir bireyin gelirinin 

Avrupa’ya göç etme masraflarını karşıla-

yamayacak kadar düşük olduğunu göster-

mektedir.  Buradan hareketle çoğunlukla 

orta ve orta-alt gelir kademesinde yer alan 

Iraklı Kürtlerin göç riskini göze alabildiğini 

Polonya-Belarus sınırındaki göçmenler kapalı bölgede beklemeye devam ediyor.
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söylemek mümkündür. Daha üst gelir kade-
mesinde yer alan kesimin nizami yollarla göç 
etmesi beklenirken, düşük gelirli Iraklıların 
borç alarak göç için gerekli finansmanı elde 
etmesi de göz ardı edilmemelidir.  

GÖÇÜN EKONOMİK FAKTÖRLERİ

Geleceğe yönelik ekonomik belirsizlik ve 
endişe, aynı zamanda Irak’ın genelinde de 
görülen bir takım kronikleşmiş ekonomik ya-
pısal sorunlar birçok Iraklı Kürdün göç kararını 
belirleyen faktörler arasında yer edinmekte-
dir. Petrol ticaretine dayalı ekonominin kırıl-
ganlığı, kamu sektörüne dayanan istihdam, 
özel sektörün IKBY ekonomisinde yer ede-
memesi ve genç nüfusta artan işsizlik oranları 
ekonomik sorunların başında gelmektedir.

2014 yılı itibarıyla finansal, güvenlik ve 
insani sorunların üst üste gelmesiyle IKBY 
tam anlamıyla ekonomik krizle karşı karşıya 
kalmıştır. Finansal sorunların başında Erbil 
ile Bağdat yönetimleri arasında IKBY’nin ba-
ğımsız petrol ihraç etmeye başlaması üze-
rine yoğunlaşan anlaşmazlıkların ardından 
dönemin Başbakanı Nuri el-Maliki tarafından 
2014’ten itibaren IKBY’ye ödenen bütçenin 
kesilmesi gelmektedir.15  IKBY, bu nedenle 
kamu harcamalarını kısmak zorunda kaldığı 
gibi kamu çalışanlarının ve Peşmerge güç-
lerinin ücretlerini gecikmeli ödemiş ya da 
hiç ödeyememiştir. Resmî olmayan rakam-
lara göre nüfusu 5,5 milyon olan bölgede 1 
milyon 400 bin kişi yönetimden maaş alıyor 
olduğu dikkate alındığında toplumsal huzur-
suzluğun boyutları anlaşılacaktır.16 Nitekim 

15 “Iraqi Kurdistan’s battle with Baghdad over oil revenues,” BBC News, 10 Nisan 2015.
16 “IKBY ekonomik krizden çıkmanın yollarını arıyor,” Anadolu Ajansı, 11 Şubat 2016.
17 Mehmet Alaca & Bekir Aydoğan, “Süleymaniye’deki hükûmet karşıtı protestolar nasıl okunmalı?,” Anadolu Ajansı, 15 Aralık 2020.
18 “Sulaimani student protest turns violent,” Rudaw, 22 Kasım 2021.
19 “These 15 countries, as home to largest reserves, control the world’s oil,” USA Today, 22 Mayıs 2019.
20 “Iraq Economic Monitor: Navigating the Perfect Storm (Redux),” Dünya Bankası, 4 Mayıs 2020.

bu süreç itibarıyla bölgede adeta yeni bir 
fenomene dönüşen ve Kürdistan Demokrat 
Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği 
(KYB) egemenliğindeki yönetimi hedef alan 
protesto hareketi ortaya çıkmıştır.17 Bu hare-
ketin en güncel eylemi ise kasım ayında Sü-
leymaniye’deki üniversitelerde öğrencilerin, 
hükûmetin eğitimlerini tamamlamaları ama-
cıyla tahsis edilen mali ödeneklerin artırma-
sına ilişkin taleplerle şiddetli protestolar ger-
çekleştirmiştir.18 

IŞİD’in 2014 itibarıyla Irak topraklarının ne-
redeyse üçte birini işgal etmesi ve Irak gü-
venlik güçlerinin örgütün yayılmasını durdu-
ramaması, IKBY yönetimini oldukça endişe-
lendirmiştir. Bu nedenle güvenlik meselesi, 
özellikle de IŞİD ile mücadele gündemi, IK-
BY hükûmetinin bir numaralı önceliği olmuş-
tur. IŞİD terörü kaynaklı ortaya çıkan insani 
kriz ise orantısız olarak Erbil yönetimini et-
kilemiştir. Yukarıda da bahsedildiği gibi IŞİD 
şiddetinden kaçan yüz binlerce yerinden 
edilmiş kişinin sığınağı IKBY kontrolü altında-
ki bölgeler olmuş ve bu nüfusa ayrılan insani 
yardım bütçesi Erbil yönetiminin içinde bu-
lunduğu ekonomik darboğazı pekiştirmiştir.

2014 krizi IKBY’nin petrol gelirine dayalı 
ekonomisinin kırılganlığını da gözler önü-
ne sermiştir. Dünya Bankası verilerine göre, 
dünyanın en geniş petrol rezervlerini barın-
dıran ülkelerden biri olan Irak’ın (dünya ge-
nelinde beşinci19) hükûmet gelirinin yüzde 
92’si petrol sektöründen gelmektedir.20 IKBY 
özelinde ise bu oran gelirlerin yüzde 85’ine 
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denk gelmektedir.21 Bu oran 
Irak’ı Ortadoğu’daki en az çeşit-
lendirilmiş ekonomilerden biri 
yapmaktadır. Bununla beraber 
petrol piyasasının güçlü oldu-
ğu dönemlerde Bağdat ve Erbil 
hükûmetlerinin elde ettiği yük-
sek gelir, ekonominin çeşitlen-
dirilmesi ve reform girişimleri 
doğrultusunda harcanmamış-
tır.22 Petrol ekonomisinin sağla-
dığı gelir akışıyla kamu sektörü 
şişirilmiş ve özel sektörün geliş-
me fırsatı olmamıştır. Hatta Erbil 
hükûmeti 2019 yılında petrole 
dayalı ekonomiden uzaklaşıp 
özel sektörü canlandırma pla-
nı23 açıklasa da söz konusu gi-
rişim küresel Covid-19 salgını 
ve diğer kısıtlamalar sebebiyle 
gerçekleşmemiştir.24

Irak ve IKBY’de petrol gelir-
lerinin yüksek olduğu ve eko-
nominin görece yüksek perfor-
mans gösterdiği zamanlarda 
gelir eşit dağılmamış, yoksulluk 
ve gelir eşitsizliği gibi problem-
lerin üstesinden gelmek için 
adımlar atılmamıştır. Öyle ki 
ülke genelinde Covid-19 sal-
gınının küresel petrol piyasası-
na darbe vurmasıyla beraber 

21 “The Kurdistan Region of Iraq : Reforming the Economy for Shared Prosperity and 
Protecting the Vulnerable,” Dünya Bankası, 30 Nisan 2016.

22 Sajad Jiyad & Müjge Küçükkeleş & Tobias Schillings, “Economic Drivers of Youth Political 
Discontent in Iraq: The Voice of Young People in Kurdistan, Baghdad, Basra and Thi-Qar,” 
Global Partners Governance, 2020.

23 “KRG sets out development plan for 2020,” Rudaw, 3 Mayıs 2020.
24 “Kurdistan Region of Iraq: Reforming the Economy for Shared Prosperıty and Protecting 

the Vulnerable,” Dünya Bankası, Ana Rapor, 30 Mayıs 2016.
25 “Poverty rate in Iraq drops to about 25 percent,” Xinhua, 16 Mart 2021.
26 “The Demographic Survey of the Kurdistan Region of Iraq,” KRSO; IOM; UNFPA                 

Rapor, 2018.

2020 yılında yoksulluk sınırının 
altında yaşayan Iraklıların oranı 
yüzde 31,7’ye kadar çıkmıştır.25 
Petrol gelirlerindeki düşüşten 
ötürü geçen yılın ilk yarısında 
IKBY hükûmetiyse kamu çalı-
şanlarına sadece iki aylık öde-
me yapabilmiştir. 

Petrol krizinin kamu sektö-
rüne etkisi bağlamında IKBY’nin 
şişirilmiş kamu sektörünün 
ekonomik kırılganlığa etkisini ir-
delemek gerekmektedir. Kamu 
sektörü gelirlerinin IKBY’deki 
haneler için ana gelir kaynağı 
olduğu IOM’un çalışmalarıyla 
ortaya konmuştur. IKBY’deki 
hanelerin üçte ikisi kamu gelir-
leriyle geçinirken toplam hane 
mensuplarının yüzde 47’si ak-
tif kamu çalışanı, yüzde 18’i ise 
emekli maaşı alan kimselerdir.26 
Kamu sektörü, IKBY’de çalışan 
nüfusun yaklaşık yarısını istih-
dam etmektedir. Genişlemiş bir 
kamu sektörü ve petrol gelirle-
rine dayalı bir ekonomi, küresel 
petrol piyasasındaki şoklardan 
etkilenmeye daha açıktır. Nite-
kim 2014 bütçe krizinden sonra 
toparlanma ibareleri gösteren 
IKBY ekonomisi 2019 yılında 

Irak ve IKBY’de 
petrol gelirlerinin 
yüksek olduğu ve 
ekonominin görece 
yüksek performans 
gösterdiği 
zamanlarda gelir 
eşit dağılmamış, 
yoksulluk ve 
gelir eşitsizliği 
gibi problemlerin 
üstesinden gelmek 
için adımlar 
atılmamıştır.
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petrol piyasasının alt üst olmasıyla tekrardan 
düşüşe geçmiş ve kamu sektörü ödeme-
leri tekrardan aksamaya başlamıştır. Kamu 
sektöründeki ödeme sorunu da sektörün 
büyüklüğünden ötürü IKBY genelinde his-
sedilmiştir. Bu raporun yazılış tarihi itibarıyla 
Kasım 2021 için memur maaşı ödemelerinin 
hâlâ yapılmamış olması, Erbil yönetiminin 
kamu sektörünü fonlama sorununu kronik 
hâle getirdiğini göstermektedir.27 Kamu ça-
lışanlarının maaşlarının kesilmesi ya da hiç 
ödenmemesiyle Iraklı Kürtlerin ciddi anlam-
da gelir kaybı yaşadığını söylemek müm-
kündür. 

IKBY’den göçü teşvik eden ekonomik 
faktörlerden bir diğeri ise genç Iraklı Kürtle-
rin, eğitim düzeyi fark etmeksizin, istihdam 
edilmemesi ve bu durumun geleceğe yöne-
lik umutsuzluk hissine sebep olması olarak 

.NRT, 4 Aralık 2021 ”,کێراج ژۆر ٥٠ ەتێبەد ەچوم تاوڕباو :رداقلودبەع ەواک“ 27
28 “Statistics Office, IOM, UNFPA Launch Demographic Survey of Iraq’s Kurdistan Region,” IOM, 14 Eylül 2018.
29 Sajad Jiyad & Müjge Küçükkeleş & Tobias Schillings, 2020.
30 “ILO Country profiles,” 2020, https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/ 
31 Sajad Jiyad & Müjge Küçükkeleş & Tobias Schillings, 2020.

belirtilebilir. Covid-19 salgını öncesinde gö-
receli olarak daha iyi bir ekonomi bağlamın-
da bile Iraklı Kürt gençlerin (18-34 yaş arası) 
yüzde 20’sinin iş bulmaya yönelik bir umudu 
kalmadığı belirtilmektedir.28 2020 yılına gel-
diğimizde ise işsizlik oranı nüfusun genelin-
de yüzde 13’te seyrederken bu oran 18-35 
yaş arasındaki gençler için neredeyse bu 
rakamın üç katına çıkmaktadır.29 Hatta Ulus-
lararası Çalışma Örgütünün (ILO) açıkladığı 
istatistiklere göre, IKBY’deki tüm sektörlerde 
genç kadınların istihdam oranı ise sadece 
yüzde 5 civarında kaydedilmiştir.30 Genç nü-
fusta kaydedilen işsizliğin özellikle Covid-19 
önleme amaçlı kısıtlamaların yürürlükte ol-
duğu dönemde arttığı da belirtilmektedir.31 

Ekonomik göstergelere ek olarak Iraklı 
Kürtlerin ekonomik algısı da göç etme ka-
rarında önemli ağırlık taşımaktadır. Örneğin, 

Irak’ta güncel gelişmeler toplantısı.
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İngiltere merkezli Global Part-
ners Governance tarafından 
yapılan mülakat çalışmasında 
IKBY’nin ekonomik geleceği 
tüm katılımcıların karamsar 
olduğu bir konu olarak orta-
ya çıkmaktadır.32 Ayrıca Ürdün 
merkezli olup Irak üzerine 
yaptığı çalışmalarla bilinen 
Independent Institute of Ad-
ministration and Civil Society 
Studies (IIACSS)  tarafından 
yapılan Ağustos 2021 tarihli 
bir anket çalışması Sünnilerin 
yüzde 52’si, Şiilerin yüzde 68’i 
ve Kürtlerin yüzde 65’i “Irak’ta-
ki durumun iyiye gitmeyeceği” 
görüşünü dile getirmektedir. 
Bu bağlamdan hareketle, IK-
BY’de kamu sektöründe çalı-
şanların maaşlarının kesilmesi, 
geç ödenmesi ya da hiç öden-
memesi ve bölge genelinde 
görülen genç işsizliği ekono-
mik karamsarlığı besleyen fak-
törler olarak öne çıkmaktadır. 

Bununla beraber katılım-
cıların KDP ile KYB’nin hüküm 
sürdüğü ikili siyasi sistemin IK-
BY ekonomisini şoklara karşı 
daha da kırılgan hâle getirdi-
ği konusunda uzlaşıya vardığı 
görülmektedir. Bu açıdan IK-
BY’deki siyasal yapı ile ekono-
mik sıkıntıların birbirini besle-
yen bir biçimde göçe iten fak-
törler olduğu görülmektedir. 
Bir zamanlar Irak’ın Dubaisi ol-
ması beklenen IKBY’nin, eko-

32 Sajad Jiyad & Müjge Küçükkeleş & Tobias Schillings, 2020.

nomik yönetimindeki başarı-
sızlık, yolsuzluk, nepotizm ve 
istihdam konusundaki giderek 
kötüleşen karnesi, Kürt halkını 
en zorlu yolları aşmaya hatta 
ölümü göze almaya itmektedir. 

GÖÇÜ TETİKLEYEN 
SİYASAL FAKTÖRLER

IKBY siyaseti, de facto ola-
rak iki parti sistemiyle yöne-
tilmektedir. Barzani ailesinin 
liderliğindeki KDP daha çok 
Erbil ve Duhok bölgesinde 
egemenlik sergilerken, Tala-
bani ailesi öncülüğündeki KYB 
ise Süleymaniye bölgesinde 
öne çıkmaktadır. Bu partilerin 
kendilerine ait Peşmerge güç-
leri ve istihbarat servisleri ol-
duğu gibi kamu sektöründeki 
makamlar ve ihale anlaşmaları 
parti aidiyetine göre paylaşıl-
maktadır. Bu aidiyet sisteminin 
dışında kalan kimselerse ya 
işsizlikle karşılaşmakta ya da 
düşük gelirli işlerde çalışmak 
durumunda kalmaktadır. Do-
minant partilerin kurulu düzen 
içerisinde değişime kapalı ol-
ması ve siyasi hesap verebilir-
liğin söz konusu olmaması ise 
bu siyasi denklemin dışında 
kalan genç Iraklı Kürtler arasın-
da umutsuzluk ve adaletsizlik 
hissini derinleştirmektedir. 

Nitekim KYB’den ayrılan 
Noşirvan Mustafa’nın 2009 yı-
lında kurduğu Goran Hareke-

Bir zamanlar 
Irak’ın Dubaisi 
olması beklenen 
IKBY’nin, ekonomik 
yönetimindeki 
başarısızlık, 
yolsuzluk, nepotizm 
ve istihdam 
konusundaki 
giderek kötüleşen 
karnesi, Kürt 
halkını en zorlu 
yolları aşmaya hatta 
ölümü göze almaya 
itmektedir.
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ti ile Kürt iş adamı Şahsuvar 
Abdülvahit liderliğinde 2017 
yılında kurulan Yeni Nesil Ha-
reketi’nin iki partili sistem kar-
şıtı yapılar olarak ciddi toplum-
sal destek görmesi, Kürtlerin 
mevcut siyasi düzene ilişkin 
rahatsızlığının boyutlarına işa-
ret etmektedir. Buna bağlı ola-
rak 10 Ekim seçimleriyle Irak 
siyasetinde kronik bir problem 
hâline gelen boykot fenomeni-
nin IKBY siyasetine de yansıdı-
ğı dikkat çekmektedir. Nitekim 
10 Ekim genel seçimlerinde 
KDP’nin güçlü olduğu Duhok’ta 
seçime katılım, ülke çapında 
en yüksek orana ulaşmasına 
rağmen, yüzde 54’te kalmıştır. 
Yeni Nesil Hareketi gibi mu-
halif grupların güçlü olduğu 
Süleymaniye’de ise yüzde 37 
ile en az katılımın görüldüğü 
vilayetlerden biri olarak kayda 
geçmiştir. Son olarak KDP’nin 
kalesi olarak bilinen Erbil’de 
dahi katılım yüzde 46’da kal-
mıştır.33 Bu tablo, Irak’taki diğer 
etnik ve mezhepsel grupların 
çoğunun var olan siyasi par-
tilere ve siyasi sisteme azalan 
bağlılığının Kürtler arasında da 
hızlı bir düşüş ivmesi yakaladı-
ğını gösterebilir. 

Öte yandan, yolsuzluk, ne-
potizm ve patronaj ağlar Kürt 

33 Alper Cezmi Özdemir, “Irak Genel Seçimleri ve IKBY Siyasetindeki Değişimler,” Ortadoğu 
Analiz, Kasım 2021 Cilt: 12 Sayı: 107.

34 Sofia Barbarani, “Iraqi leader calls for end to violence in Sulaymaniyah protests,” 
Aljazeera, 8 Aralık 2020.

35 Munqith Dagher & Karl Kaltenthaler, “Polling Insights on Iraq’s Shia Revolt,” The 
Washington Institute, 8 Kasım 2019

toplumunda, özellikle de eği-
timli kesimler arasında, çok 
ciddi tepkiyle karşılanmakta-
dır. Aralık 2020 tarihinde IKBY 
genelinde patlak veren yol-
suzluk ve hükûmet karşıtı ba-
rışçıl gösterilerin siyasi parti ve 
resmî binaların ateşe verildiği 
şiddet eylemlerine dönüşme-
si,34 kurulu siyasi düzene karşı 
hoşnutsuzluğun bir diğer yan-
sıması olarak değerlendirile-
bilir. Siyasi değişimin protesto 
ya da seçimler aracılığıyla gel-
meyeceğini düşünen ve özel-
likle genç Iraklı Kürtleri içeren 
bir kesim içinse en ideal tercih 
göç etmek olarak ortaya çık-
maktadır. Halkın çoğunluğun-
da yer etmiş siyasi sisteme 
yabancılaşma duygusu göç 
etme kararını besleyen önemli 
faktörlerden biri olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.

IKBY’den göçü teşvik eden 
kökleşmiş patronaj sisteminin 
bir başka semptomu ise yol-
suzluktur. 2019 tarihli bir anket 
çalışmasına göre Irak genelin-
deki katılımcıların yüzde 47’si 
yolsuzluğu ülkedeki en büyük 
problem olarak nitelendirmek-
tedir.35 Bu olgu Irak’ın etnik ve 
mezhepsel ayrımlarını aşan 
ve toplumun tüm kesimlerinin 
üzerinde uzlaştığı bir problem 

Ekonomik ve 
siyasal faktörlerin 

ötesinde Belarus 
yönetiminin AB’ye 

karşı göçmenleri 
araçsallaştırma 

arayışı Kürtlerin 
göçünde nispi de 
olsa motivasyon 

sunmaktadır.
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olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda 
yolsuzluk ile mücadele adına adımlar atılsa 
da yolsuzluğu çözme konusunda yetersiz 
olduğu görülmektedir. Örneğin, Erbil yöne-
timi IKBY’deki en büyük sektörlerden pet-
rol ve doğal gaz sektöründeki yolsuzluğu 
ifşa etmesi ve denetleme yapması için ABD 
menşeli Deloitte ve İngiltere menşeli Ernst 
and Young firmalarıyla anlaşmıştır.36 Ancak 
bu kurumların yaptığı çalışmalar bölgedeki 
yolsuzluğu açığa çıkarmayı başaramamıştır. 

BELARUS YÖNETİMİNİN ROLÜ

Ekonomik ve siyasal faktörlerin ötesinde 
Belarus yönetiminin AB’ye karşı göçmenle-
ri araçsallaştırma arayışı Kürtlerin göçünde 
nispi de olsa motivasyon sunmaktadır. Bela-

36 “KRG signs oil and gas audit agreement with Ernst & Young,” Rudaw, 30 Kasım 2016.
37 “Belarus migrants: EU accuses Lukashenko of gangster-style abuse,” BBC News, 9 Kasım 2021.
38 “Blinken’dan Belarus ve Rusya’ya ‘göçmen krizi’ suçlaması,” Rudaw, 15 Kasım 2021.

rus ve Avrupa sınırları üzerinde yaşanan göç 

krizinin derinleşmesiyle beraber AB liderleri, 

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Luka-

şenko’yu, göçmenleri kolay giriş vaadiyle AB 

sınırına toplamakla suçlamıştır.37 Polonya Dı-

şişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüşen ABD 

Dışişleri Bakanı Antony Blinken da benzer 

şekilde Belarus ve Rusya’yı göçmen krizini 

tetiklemekle suçlamıştır. Blinken, Lukaşenko 

hükûmetinin mültecileri kendi çıkarları için 

kullandığını öne sürmüş, “Lukaşenko reji-

minin eylemleri bölgedeki güvenliği tehdit 

edip ayrışmayı körüklerken Rusya’nın Ukray-

na sınırındaki adımlarından dikkatleri başka 

tarafa çekmeyi amaçlıyor” ifadelerini kullan-

mıştır.38

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırındaki mülteci kampını ziyaret etti.
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AB ve ABD liderlerinin Belarus ve Rusya 
tarafını bir göç krizi “yaratmakla” suçlaması-
nın sebebi Belarus yönetiminin AB ile ihtilaflı 
ilişkisinden doğmaktadır. Lukaşenko yöne-
timi mayıs ayında muhalif gazeteci Roman 
Protasevich’i tutuklamak adına uluslararası 
uçuş yapan bir yolcu uçağını Minsk’te inişe 
zorlamış, AB ise Belarus’u hedef alan ekono-
mik yaptırımları devreye sokmuştu.39 Söz ko-
nusu ekonomik yaptırımlar karşısında Luka-
şenko, AB’ye “uyuşturucu ve göçmen akımı-
nı” durdurmayacağını beyan etmişti. Böylece 
AB ilişkilerinin kötüleşmesiyle beraber Bela-
rus hükûmetinin göçmenleri, kendi toprakla-
rı üzerinden AB’ye girmelerini, teşvik ederek 
misilleme yaptığı değerlendirilmektedir. 

Belarus hükûmetinin ağustos ayında Irak 
vatandaşları için kapıda vize vereceğini açık-
laması ve seyahat kısıtlamalarını rahatlatma-
sı, Avrupa’ya göçmek isteyen Iraklı Kürtler ve 
diğer Ortadoğuluların Belarus rotasını kul-
lanmasına sebep olmuştur. Belarus’un AB 
sınır ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya ile 
sınırlarını paylaşıyor olması ve Belarus’a gü-
venli varış olanağı bu ülkeyi göçmenler için 
en güvenli opsiyon olarak ortaya çıkarmıştır. 
Nitekim Ege Denizi üzerinden Yunanistan ya 
da diğer Akdeniz’e kıyısı olan AB üye ülke-
lerine varış, göçmenler için tek alternatifken, 
en güvensiz ve riskli rotadır.  Bu açıdan Lu-
kaşenko yönetiminin vize kolaylığı sağlaya-
rak güvenli bir göç rotası sunması IKBY’den 
göçü tetiklemiştir.

IKBY NE YAPABİLİR?

Lukaşenko’nun AB’ye karşı göçmen kartı 
işe yaramadığı gibi Belarus örneğinin 2014’e 

39 “EU imposes broad economic sanctions on Belarus over Ryanair incident,” Reuters, 24 Haziran 2021.
40 “Germany, KRG to coordinate to end Belarus migrant crisis: official,” Rudaw, 14 Kasım 2021.
41 “Repatriation flights will begin on Thursday for Iraqi Kurds stuck at Poland-Belarus border,” Mena Affairs, 16 Kasım 2021.
42 “Iraq announces repatriation of over 3500 migrants from Poland-Belarus border,” Mena Affairs, 13 Kasım 2021.

kadar Ortadoğu’daki ekonomi, demokrasi ve 
insan hakları standartları açısından model 
olarak lanse edilen IKBY’nin bu imajına ciddi 
biçimde zarar verdiği anlaşılmaktadır.

IKBY ve başta Almanya olmak üzere40 
AB ülkeleri, göçmen krizinin sürüncemede 
kalması ve ölümcül bir hâl alması sebebiyle 
gönüllülük bazında geri dönüş uçuşları baş-
latmak üzere 2021 yılı Kasım ayında harekete 
geçmiştir. 17 Kasım tarihi itibarıyla başlayan 
geri dönüş uçuşları,41 günümüze kadar top-
lam 3.350 Irak vatandaşını ülkelerine geri ge-
tirmiştir.42 Daha önce Belarus-AB sınırlarında 
bekleyen Kürtlerin sayısının 7-8 bin olarak 
açıklandığı göz önünde bulundurulduğun-
da, göçmenlerin yaklaşık yarısının menşe 
ülkelerine döndüğü görülmektedir. Bununla 
beraber Belarus’ta bekleyen binlerce Iraklı 
Kürt’ün kaçının AB sınırlarını geçmeyi başar-
dığı, kaçının hâlâ bekleyişi sürdürdüğü ise 
belirsizdir. 

Belarus’ta yaşanan göçmen dramı dik-
kate alındığında da Iraklı Kürtlerin taleple-
rinin karşılanması için ciddi adımlar atılması 
gerekmektedir. Öyle ki, 2014 yılından beri 
atlatılamayan ekonomik krizin etkileri ve 
aile partilerinin bölge siyasetini domine et-
mesi, sayıları azımsanmayacak Iraklı Kürdü 
ölümcül riskler alarak göç etmeye itecek 
kadar hoşnutsuzluk yaratmaktadır. Erbil yö-
netiminin bu hoşnutsuzlukları giderebilmesi 
için ekonomik alanda çeşitliliğe gitmesi için 
ciddi ve somut adımların atılması gerek-
mektedir. Covid-19 salgınının normalleşme-
siyle beraber eski düzeyini yakalayan petrol 
fiyatları IKBY ekonomisine nefes aldıracak 
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düzeye gelmiştir. Bu göreceli rahatlığın IK-

BY liderlerine ekonomik reformlar için bir 

fırsat yarattığı söylenebilir. Erbil yönetimi, 

kamu sektörünün yükünün azaltılması, 2014 

kriziyle uygulanan kemer sıkma politikala-

rından vazgeçilmesi ve sağlık ve eğitim gibi 

sektörlerin desteklenmesi ve ekonominin 

petrol bağımlılığının azaltılmasını öncelikleri 

arasına alabilir. IKBY hükûmetinin 2014 yı-

lında kesilen öğrenci burslarının, üniversite 

öğrencilerinin protestoları sonucu olsa da 

tekrardan bağlanacağına dair vaatte bulun-

ması bu açıdan olumlu bir göstergedir. An-

cak ekonomik göstergelerin IKBY’nin lehine 

olduğu yıllarda yukarıda bahsedilen yapısal 

reformların önceliğe alınmaması, gelecekte 

de bu tutumun kökten değişeceğine dair ih-

timalleri zayıflatmaktadır. 

Iraklı Kürtleri göçe iten hoşnutsuzlukların 
siyasi tarafı ile mücadele etmek, IKBY siyasi 
sisteminin daha kapsayıcı hâle gelmesinden 
geçmektedir. Siyasi sistemdeki dominant 
partilere ait olmayan Iraklı Kürtlerin, siya-
si süreçlere katılımının sağlanması gerek-
mektedir. Bu açıdan demokratik reformun 
elzem olduğu söylenebilir. IKBY’deki kronik 
sorunların başında gelen kayırmacılık ve yol-
suzlukla da ancak demokratik reform ve ba-
ğımsız denge denetleme kurumlarının oluş-
turulmasıyla mücadele edilebilir. Nitekim iş 
olanaklarının ve hatta hukuki sistemin parti 
aidiyetlerine göre değişmesi siyasi sisteme 
olan yabancılaşmanın temel kaynakların-
dan bazılarıdır. Erbil yönetiminin bu kökleş-
miş sorunları aşacak adımlar atması, ileride 
oluşacak göç akımlarının önüne geçmesini 
sağlayabilir.
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