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Giriş
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKYB)
en büyük iki partisinden biri olan Kürdistan
Yurtseverler Birliği (KYB) dokuz yıl aradan
sonra 21-24 Aralık’ta "yenilenme" adı altında
dördüncü büyük kongresini gerçekleştirmiştir.
KYB Kongresi gerek partinin yeni başkanı
gerekse de Genel Başkanlık Kurulu ve Yüksek
Siyasi Kurul’un belirlenmesi açısından önem
arz etmektedir. Partinin kontrolü altındaki Süleymaniye’de düzenlenen kongrede KYB Genel
Sekreteri Birinci Yardımcısı görevini yürüten
Kosrat Resul Ali, partinin yeni Yüksek Siyasi
Kurul Başkanı olarak seçilmiştir. Ayrıca partinin
önde gelen isimlerinden Arsalan Bayiz, Ömer
Fettah, Hero İbrahim Ahmed (Hero Talabani),
Adnan Müfti, Hâkim Kadir, Şeyh Cafer Mustafa,
Molla Bahtiyar ve Diler Said Mecit’in içinde
bulunduğu sekiz kişi de Ali’nin başkanlık ettiği
Siyasi Yüksek Kurul’a üye seçilmiştir. KYB
Yürütme Kurulu'nun şu anki başkanı Molla Bahtiyar’ın da Kosrat Resul Ali’nin yardımcısı olması
gündeme gelmiştir.
Öte yandan, KYB’nin onaylanan tüzüğüne
göre, Genel Başkanlık Kurulu’na seçilen 121
üye KYB'nin yeni başkanını seçmeden önce

Partinin yeni liderliği için
Irak Cumhurbaşkanı Berham
Salih’in isminin öne
çıkmasına karşı, Talabani
ailesi kongrede yoğun bir
faaliyet yürütmüştür.

Kurul başkanını ve yardımcılarını seçmekle görevlendirilmiştir. KYB'nin temel direği olan ve
partinin yeni başkanını seçmekle sorumlu organ
olan Genel Başkanlık Kurulu’nun üyeleri içerisinden 55 üyelik parti meclisi oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda, Irak Cumhurbaşkanı
Berham Salih, KYB’nin kurucu lideri Celal Talabani’nin oğulları IKBY Başbakan Yardımcısı
Kubat Talabani ile Bafel Talabani, Talabani’nin
yeğenleri Lahur Şeyh Cengi (Lahur Talabani)
ve Aras Şeyh Cengi , Kosrat Resul’un oğulları
Şalav ve Derbaz Ali, KYB’nin kıdemlilerinden
Mahmud Sengavi ve IKBY Parlamento Başkanı
Revaz Faik’in de aralarında olduğu 121 kişilik
Genel Başkanlık Kurulu oluşturulmuştur.
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Celal Talabani’nin 2017’de
ölümünün ardından lidersiz
kalan 44 yıllık partinin son
kongresinde meydana gelen
değişim ve bazı aktörlerin öne
çıkması, parti içi mücadele
kadar, bölgede yaşanan değişim
ve KDP ile uzun yıllardır
devam eden rekabet ve
gerilimin de bir sonucudur.

Başkan yardımcılığı konusunda iki farklı
görüş bulunmaktadır. Bir görüş, başkanın sadece
bir yardımcısının olması gerektiğini savunmaktadır. İki başkan yardımcılığı makamı bulunmasını
savunan diğer görüş ise örgütlenme, maliye, dış
ilişkiler, güvenlik ve diğer konulardan sorumlu
ismin aynı zamanda başkan yardımcısı olması
gerektiğini ileri sürmektedir. Başkanlık ve yardımcıları konusunda tartışmaların bir süre devam
edeceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, partinin
yeni liderliği için Irak Cumhurbaşkanı Berham
Salih’in isminin öne çıkmasına karşı, Talabani
ailesi kongrede yoğun bir faaliyet yürütmüştür.
Ayrıca, Celal Talabani’nin iki oğlu ile yeğenlerinin
ve Kosrat Resul’un iki oğlunun Başkanlık Kurulu’na seçilmesi, KYB’de yeterince yenilenme
olmadığını ve ailelerin parti üzerindeki etkinliğini
göstermiştir. “Yenilenme” sloganıyla yapılan
kongrede yenilenme adına öne çıkan tek sonuç
üyelerin kısmen gençler arasından seçilmesi olmuştur. Ancak Celal Talabani’nin 2017’de ölümünün ardından lidersiz kalan 44 yıllık partinin
son kongresinde meydana gelen değişim ve bazı
aktörlerin öne çıkması, parti içi mücadele kadar,
bölgede yaşanan değişim ve KDP ile uzun
Bakış: 104

yıllardır devam eden rekabet ve gerilimin de bir
sonucudur. Bu açıdan, parti içi rekabetin ve KDP
ile geçmişe uzanan geriliminin arka planına bakmak gerekmektedir.

KYB İçindeki Ayrışmalar ve
Aktörlerin Durumu
KDP’den koparak oluşan KYB, 1975 yılında
Ortadoğu, Irak ve Kürt siyasetinin önemli figürlerinden biri olan Celal Talabani ve İbrahim
Ahmet öncülüğünde Şam’da kurulmuştur. KYB,
Süleymaniye (Soran bölgesi) merkezli siyasetin
en önemli örneklerinden biri olmakla birlikte
Irak Kürt siyasetine yön veren Mesut Barzani’nin
partisi KDP ile birlikte Irak’taki Kürt siyasetinde
iki etkin partiden biri olmuştur. Süleymaniye’nin
yanı sıra Kerkük, Diyala ve Selahaddin’de güçlü
tabana sahip KYB, KDP’deki muhafazakâr, geleneksel ve aşiret bağlarına yaslanan yapının
aksine daha çok sol yönelimli, özgürlükçü ve
devrimci eğilime sahip yapı niteliğindedir. Kuruluşundan beri Marksistler, devrimciler, demokratlar gibi farklı fraksiyonları bünyesinde barındıran KYB içerisinde bu gruplar arasındaki
farklılıklar ve rekabet devam edegelmiştir. 44
yıllık partinin 42 yıl liderliğini yapan Celal Talabani bu farklılıkları uzun süre yönetmiştir.
Ancak 2012’de hastalanmasının ardından KYB
içerisinde beliren ayrışmalar ve liderlik mücadelesi
şiddetlenmiş, 3 Ekim 2017 tarihinde Talabani’nin
hayatını kaybetmesiyle de KYB’de iki yıldır devam etmekte olan gerilimli dönem başlamıştır.
KYB 1975’ten bu yana sadece 3 kongre, 2
konferans ve 5 genel kurul gerçekleştirebilmiş,
dördüncü kongresini Mart 2013’te yapması gerekirken bunu 10 Kasım 2013’te genel kurul ile
geçiştirmiş, 7 Mart 2018’de yapılması planlanan
kongreyi ise gerçekleştirememiştir. Nihayet KYB
Başkanlık Divanı, kongre tarihini 7 Aralık 2019
olarak belirlemiş ancak kongre son anda 21 Aralık’a ertelenmiştir. Önceki kongrelerde Celal Ta-
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labani tek aday olarak Genel Sekreter seçilirken
son kongre parti içi rekabetten dolayı sürekli
olarak ertelenmiştir.
2010 kongresinden sonra, KYB Genel Sekreteri İkinci Yardımcısı Berham Salih, KYB
Siyasi Büro Başkanı Molla Bahtiyar, KYB Genel
Sekreter Birinci Yardımcısı Kosrat Resul ve
Celal Talabani’nin eşi Hero Talabani arasındaki
ayrışmalar derinleşmiştir. Eşinin hastalığı boyunca
partideki karar alma mekanizmalarını yönlendiren,
yürütmedeki Talabani ailesi mensuplarının desteğini ve Süleymaniye merkezli ekonomik gücü
arkasına alan Hero Talabani, diğer isimlerin etkinliğini azaltmaya çalışırken, oğulları Kubat
ve Bafel Talabani ile Celal Talabani’nin yeğeni
Lahur Talabani ve Aras Şeyh Cengi isimlerini
öne çıkarmaya çalışmıştır. Nitekim IKBY Başkanı
Neçirvan Barzani’nin gölgesinde etkisiz kalmakla
eleştirilen IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat
Talabani, Genel Başkanlık Kurulu’na ilk seçilen
üyelerden biri olmuştur. Uzun yıllar ABD’de
yaşadıktan sonra Irak’a dönmesi ve kültürel
olarak bölgesine yabancılaşmakla eleştirilmesi

nedeniyle KYB tabanından ve parti teşkilatından
destek görmediği düşünülen Kubat Talabani’nin
Genel Başkanlık Kurulu’na üye seçilmesi, Celal
Talabani’nin oğlu olmasının dahi yeterli bir gerekçe olduğunu göstermektedir. Bu durum,
partinin Erbil ile ilişkileri normalleştirme arayışına
ilişkin bir mesaj olarak da değerlendirilebilir.
İki dönemdir IKBY Başbakanlığını yürütmesi
ve Batı dünyası ile iyi ilişkilere sahip olması da
Kubat Talabani’yi Erbil merkezli KYB siyasetinde
ön plana çıkarmaktadır.
Bölgede sürekli aktif siyasetin içinde yer
aldığı bilinen ancak diplomasi ve müzakere yeteneğini babasından aldığı ve ona karakter olarak
çok benzediği düşünülen Celal Talabani’nin
büyük oğlu Bafel Talabani’nin Genel Başkanlık
Kurulu’na seçilmesi, Talabani ailesinin parti
içindeki etkinlik arayışının bir göstergesi olarak
yorumlanmaktadır. KYB’nin etkili isimlerinden
Molla Bahtiyar’ın kızı ile evli olan Bafel Talabani’nin partideki etkisinin, babasının ölümünün
ardından arttığı gözlemlenmektedir. Hatta Kasım
ayında Bafel'in kongreye ilişkin olarak İran İs-
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tihbarat Bakanı Mahmud Alevi ile görüştüğü
dahi iddia edilmiştir. Öte yandan, 2010’daki
kongrede Hero Talabani’nin desteğiyle KYB yönetimine alınan, KYB’nin güvenlik gücünün başında olan ve Bafel Talabani ile iyi ilişkileri
olduğu bilinen Lahur Talabani’nin de Genel Başkanlık Kurulu’na seçilmesi, KDP ile KYB arasındaki gerginlik noktalarından biri olabilir. Bafel
ve Lahur Talabani’nin, 2017’deki bağımsızlık
referandumu sonrasında Bağdat ve İran ile anlaşarak, KYB peşmergelerinin Kerkük’ten çekilmesinin arkasındaki klik oldukları iddiası bu
savı güçlendirmektedir. Ayrıca, söz konusu kliğin,
siyasi ve ekonomik çıkar ve isteklerini karşılamak
için KYB'nin yapısını yeniden tasarlaması gerektiği düşünülen Berham Salih’ten yana tutum
sergilediği bilinirken, referandum konusunda
karşı karşıya geldiği Kosrat Resul’un partinin
başına geçmemesi konusunda lobi yaptığı bilinmektedir. Bu bağlamda, Bafel ve Lahur Talabani’nin Barzani ailesine yönelik sert ifadeleri dikkate alındığında partinin bu kanadının KDP ile
ilişkilerinde sorunlar ortaya çıkabileceği değerlendirilebilir.

Kosrat Resul’un, her ne kadar
partinin liderliğine oturmasa da,
önemli bir makama getirilmesi,
Erbil’de oldukça zayıf olan
KYB’nin, kentteki varlığını
güçlendirmeyi amaçladığının
işareti olarak okunabilir.

KYB’de liderlik konusundaki en güçlü adaylardan Kosrat Resul’ün Siyasi Yüksek Kurul
Başkanı seçilmesi önemli olsa da parti liderliğine
getirilmemesinin arkasında bazı nedenlerin olduğu
düşünülmektedir. Erbilli ve eski bir peşmerge
Bakış: 104

olan Resul, güçlü bir askeri yapılanmaya sahiptir
ve KYB tabanında sevilmektedir. Ancak Resul’un
fazlasıyla Erbil merkezli hareket ettiği iddiaları,
KYB’nin temel güç kaynağı Süleymaniye’den
uzaklaşmasına ve parti içinde eleştirilmesine
sebep olmuştur. Bu nedenle Kosrat Resul’un
kapsayıcı bir lider olamayacağı görüşü dile getirilmiştir. Nitekim referandum sürecinde Talabani
ailesinin aksine Barzani’ye daha yakın bir tutum
benimsemesi ve dönemin Kerkük Valisi Necmettin
Kerim’le ittifak içerisinde olması dezavantaj
olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, KYB’ye ömrünü
adayan Kosrat Resul’ün sağlık sorunlarının
olması da liderlik için elverişli olmadığı yönünde
tartışmalar doğurmuştur. Bu açıdan bakıldığında,
Hero Talabani, oğullarını öne çıkarırken, Kosrat
Resul’un da oğulları Şalav ve Derbaz’ı parti
içinde güçlendirme çabasına girmesi, partide akrabalık ilişkilerin önemini koruduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra, Kosrat Resul’un, her
ne kadar partinin liderliğine oturmasa da, önemli
bir makama getirilmesi, Erbil’de oldukça zayıf
olan KYB’nin, kentteki varlığını güçlendirmeyi
amaçladığının işareti olarak okunabilir. KYB’nin
Erbil’de etki alanlarını artırması halinde, ki
mevcut konjonktürde zor görünmektedir, IKBY
liderliğini hedeflemesi beklenmektedir. Zira Erbil’in 1990’larda KDP ile KYB arasındaki çatışmalı dönemde KDP’nin eline geçmesi, KYB’nin
gözünde tarihi bir kayıp olarak görülmektedir.
Öte yandan, referandumda Barzani’yi desteklemiş
olan Kosrat Resul’un KDP tarafından KYB içindeki diğer gruplara karşı kullanılmış olması ihtimalini de dikkate almak gerekmektedir.
Kosrat Resul’le birlikte daha önce ittifak
ilişkisi içerisinde olan, ancak daha sonra bağımsız
hareket etmeye başlayan Berham Salih de KYB
liderliği açısından önemli bir figür olarak öne
çıkmış ve son kongrede KYB Genel Başkanlık
Konseyi’nin başına seçilmiştir. ABD ve Batı ile
ilişkileri, genç ve yenilikçi olması ve entelektüel
taban tarafından destek görmesi, Talabani ailesi
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dışındaki lider figürler arasında Süleymaniye
kökenli tek kişi olması gibi faktörlerin Salih’i
avantajlı konuma getirdiği ve parti liderliğine
taşıyabileceği görülmektedir. Hero Talabani,
Celal Talabani'nin sağlığı kötüleştikçe Bafel,
Kubat ve Lahur Talabani'ye daha fazla destek
verirken, Resul ve Salih’i kademeli olarak marjinalleştirme çabasında olmuştur. Resul istifa etmekle tehdit ederken, Salih partiden ayrılarak
2018'de Demokrasi ve Adalet Koalisyonu'nu
(CDJ) kurmuştur. Ancak 2018’de Irak Cumhurbaşkanlığı seçiminde KYB ile KDP arasında
cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik çekişme
yaşanmış ve KYB’nin Salih’i desteklemesi
KDP’nin tepkilerine yol açmıştır. Öyle ki Bafel
ve Lahur Talabani’nin, KYB'ye katılma ve CDJ
projesinden vazgeçme karşılığında Salih'in, partinin Irak Cumhurbaşkanlığı adayı seçilmesini
sağladığı iddia edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında
Talabani ailesinin Salih’i kendi politikalarına
yakın görmesi ve yönlendirebileceğini düşünmesi,
kendisini KYB’nin Irak cumhurbaşkanı adayı
olarak desteklemelerini sağlamıştır. Irak Cumhurbaşkanlığı makamına gelen Salih’in KYB
içinde artan etkinliğinin Erbil’in elini zayıflatacağı
düşünülebilir. Nitekim, Salih’in KDP’nin rızası
dışında Irak cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin
ardından Salih ve Mesut Barzani ilişkileri gerilmiş
ve Barzani’nin, Salih’in Erbil’e gelmesini istemediği belirtilmiştir.
KYB liderliği konusunda adı geçen aktörlerden
biri olan KYB’nin Siyasi Büro Başkanı Molla
Bahtiyar’ın da son kongrede Siyasi Yüksek Kurul’a üye seçilmesi ve Kosrat Resul’un yardımcısı
olması gündeme gelmiştir. Celal Talabani’nin
sağlığında KYB genel merkezine Berham Salih
gibi aykırı hareket etmemesi ve teşkilata sadık
kalması, Celal Talabani’nin hastalığı sonrasında
Hero Talabani’yi desteklemesi Bahtiyar’ın parti
tabanındaki ve teşkilatındaki etkisini artırmıştır.
Celal Talabani ile dünürlük yoluyla akrabalık
ilişkisi geliştirmiş olması da Bahtiyar’ı ön plana

çıkarmaktadır. Ancak Molla Bahtiyar’ın Hanekin
(Diyala) kökenli olması ve Feyli (Şii Kürt) olarak
bilinmesi, Süleymaniye’de kabul görmeyebileceği
konusunda algı uyandırmıştır. Öte yandan, referandumun ardından Kerkük’ün Irak Ordusu’nun
kontrolü altına girmesi konusunda partisini eleştiren Bahtiyar’ın KYB’den ayrılma kararı alması
ve daha sonra partiye geri dönmesi, ayrılanların
makam ve mevki için ayrıldıkları konusundaki
eleştirileri gündeme getirmiştir. Ancak yine de
Bahtiyar ve Kosrat Resul gibi partiye ciddi emek
harcamış liderleri sistemin dışına itmenin silahlı
çatışmalara yol açabileceği ve bunun maliyetinin
ağır olacağı hesap edilmektedir.

Kongre Sonrası Beklentiler
“Yenilenme” sloganıyla kongreye giden
KYB’nin yeni dönemde yüzleşeceği birçok
önemli gündemin olacağını belirtmek gerekmektedir. KYB ile KDP arasında geçmişten bu
yana problemli bir zeminde seyreden ilişkilerin,
kongre ile birlikte iyice belirgin hale geldiği değerlendirilebilir. Bilindiği gibi 1994’te KDP ile
KYB arasında yaşanan iç savaş ancak 1998’de
sona ermiş ve Irak’ın kuzeyinde KDP ve KYB
liderliğinde iki başlı bir yönetim ortaya çıkmıştır.
İki parti arasında 2004’te ortak yönetim için imzalanan stratejik ortaklık anlaşması 2013’te fiili
olarak sona ermiştir. 2014 Irak genel seçimlerinde
ise ayrışma net bir biçimde ortaya çıkmış ve o
zamana kadar ortak liste ile seçimlere giren KDP
ve KYB, 2014 seçimlerine ayrı listelerle katılmış
ve 2014 Irak Parlamentosu seçimlerine de ayrı
listelerle girmiştir. KYB, 2016 yılının başında
KDP ile stratejik ittifak anlaşmasını iptal ettiklerini
açıklamış, 2016 Mayıs ayında da Goran ile
ortaklık anlaşması yaparak Kürt iç siyasetine
yön vermeye çalışmış ancak başarılı olamamıştır.
Kasım 2018’de yapılan bölgesel seçimlerin ardından da iki parti arasındaki yönetimi paylaşma
konusundaki ayrışmadan dolayı yaşanan gerilim
nedeniyle hükümet on ay sonra kurulabilmiştir.
orsam.org.tr
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Celal Talabani’nin 2003
sonrasında iki dönem Irak
Cumhurbaşkanlığı görevini
yürüttüğü ve hastalığı
nedeniyle IKBY iç siyasetine
yeteri kadar zaman ayıramadığı
düşünüldüğünde yeni
yönetimin liderlik açısından da
Erbil’e geri dönme hedefini
canlandıracağı söylenebilir.

KDP ile gerginliğin iç bütünlüğüne zarar verdiğini
ve KDP’nin bu gerilimden yararlandığını fark
eden KYB’nin kongre ile birlikte yeni bir soluk
yakalamak istediği düşünülebilir. Celal Talabani’nin 2003 sonrasında iki dönem Irak Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttüğü ve hastalığı nedeniyle IKBY iç siyasetine yeteri kadar zaman
ayıramadığı düşünüldüğünde yeni yönetimin liderlik açısından da Erbil’e geri dönme hedefini
canlandıracağı söylenebilir. Bu nedenle KYB’nin
iktidar paylaşımı konusunda yeni hamleler geliştireceği düşünülebilir. Ancak geçmişte iç savaş
tecrübesi yaşayan KDP ile KYB arasındaki gerilimin artma ihtimali olduğunu da dikkate almak
gerekmektedir.
IKBY’nin 2017’de düzenlediği bağımsızlık
referandumu sonrasında Kerkük’te yaşanan kriz
ve valilik konusundaki rekabetin son dönemlerde
KDP ile KYB arasındaki gerilimin en büyük sebeplerinden biri ve bunun yeni KYB yönetimin
önemli gündemi olduğu değerlendirilebilir. 16
Ekim’de Irak merkezi hükümetinin başta Kerkük
olmak üzere IKBY’nin kontrolünde olan ve ihtilaflı bölgeler olarak ifade edilen bölgeleri kontBakış: 104

rolü altına alması, KYB ile KDP arasındaki ilişkilere ciddi şekilde zarar vermiştir. Zira IKBY’de
Kasım ayında yapılması gereken seçimler 8 ay
süreyle ertelenirken, IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin de başkanlık görevini bırakmasıyla Kürt
iç siyaseti yeni bir döneme girmiştir. Ayrıca referandumda KYB’nin Erbil, Süleymaniye ve
Kerkük il teşkilatları arasındaki uyumsuzluk ve
ayrışma dikkat çekmiştir. Zira KYB’nin Kerkük
il teşkilatı Kerkük’te referandum yapılmasına
karşı çıkarken, KYB genel merkezinin ısrarı ile
Kosrat Resul öncülüğünde Kerkük’e güç göndererek referandumun yapılmasına zorlamasını,
KYB genel merkezi ve il teşkilatları arasındaki
uyumsuzluğun bir göstergesi olarak nitelendirmek
mümkündür. Öte yandan, Irak merkezi hükümetinin Kerkük’te yaptığı operasyonlarda Talabani
ailesine bağlı peşmergeler Kerkük’ten çekilirken,
Kosrat Resul’e bağlı birliklerin çekilmeyi kabul
etmediği, KDP peşmergelerinin de çekilmesiyle
Kosrat Resul’e bağlı peşmergelerin çekilmek
zorunda kaldığı bilinmektedir. Referandumun
ardından Kürt asıllı Necmettin Kerim’in görevinden uzaklaştırılarak, Arap asıllı Rakan Said
Cuburi’nin vekaleten atandığı Kerkük Valiliği’ne
KDP yeni dönemde Kürtler arasından bağımsız
bir kişinin vali seçilmesi konusunda ısrarcı
olurken, genel seçimlerde Kerkük’te 6 sandalye
kazanan KYB, valinin kendi partilerinden seçilmesi gerektiğini iddia etmiştir. Referandumdan
sonra Kerkük’ün Irak yönetimine geçmesi konusunda KYB’yi suçlayan KDP’nin, kentin “işgal
edildiği” gerekçesiyle 12 Mayıs 2018’teki genel
seçimlere Kerkük'te katılmadığını belirtmek gerekmektedir. Öyle ki iki parti arasındaki Kerkük
gerilimi, 30 Eylül 2018 IKBY seçimlerinden
sonra da devam etmiştir. Hatırlanırsa, KDP üyesi
ve IKBY eski Başbakanı Neçirvan Barzani Mayıs
2019’da IKBY Parlamentosu’nda düzenlenen
oturumda KDP, Goran, Türkmen ve Hristiyan
milletvekillerin desteğiyle IKBY başkanlığına
seçilmiş ancak KYB, Kerkük valiliği ile ilgili
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iki parti arasındaki anlaşmazlık nedeniyle oturuma
katılmamıştır. 30 Kasım 2018 seçimlerinden
sonra neredeyse on ay boyunca hükümet kurulamamasının nedenlerinden biri Kerkük konusundaki ayrışma olmuştur. Neyse ki Temmuz’da
KYB ile KDP, Kerkük için Tayyib Cabbar'ın
vali olarak atanması konusunda mutabakat sağlayarak uzun süren gerilimin çatışmaya dönüşmesini önlemiştir. Bu açıdan bakıldığında, yeni
yönetimde Kosrat Resul’ün etkin olması, Kerkük
konusundaki sorunların daha hızlı normalleşmesini
sağlayabilecektir. Buna karşın, Kerkük krizinde
etkin olduğu bilinen ve bu nedenle KDP’nin
eleştirilerine maruz kalan Bafel ve Lahur Talabani’nin partideki nüfuzlarının artması partiler
arasındaki gerginliğin sürdüğünü göstermektedir.
KYB’nin bir aile partisine dönüştürüldüğü
ve ilkelerinden vazgeçtiği yönündeki eleştirilerin
parti içi ayrışmaları derinleştirmesi ve bu nedenle
partinin güç kaybetmesi yeni yönetimin gündemlerinden biri olabilir. 1991’deki Birinci
Körfez Savaşı sonrasında Irak’ın kuzeyinde
uçuşa yasak bölgenin oluşturulması ile birlikte
KDP ile bölgede ortak otonom yönetim kurarak
Süleymaniye merkezli iktidar gücüne erişen
KYB, zaman içinde KDP’nin bir başka versiyonuna dönüşmüştür. Aşiretçiliğin güçlü olmadığı
bir parti olan KYB’de, kurulduğu dönemden itibaren KDP’ye kıyasla aşiret veya aile partisi
özelliği daha az olsa da aile bağlarının hissedilir
hale gelmesi parti içinde bazı tepkilere yol
açmıştır. Nitekim 2009 yılında Celal Talabani’ye
en yakın isimlerden ve KYB içerisindeki Marksist
geleneğin öncülerinden olan Noşirvan Mustafa
partinin bir aile ya da şirket haline dönüştürüldüğü
eleştirisiyle KYB’den ayrılarak Goran Hareketi’ni
kurmuştur. Noşirvan Mustafa’nın partiden ayrılması ve Goran Hareketi’ni kurması seçimlerde
KYB’yi ciddi biçimde zayıflatmıştır. KYB parti
örgütünün aşırı hantallaşması, geniş çaplı yolsuzluklar, partide farklı güç odaklarının oluşması
ve bunların sonucu olarak liderlik mücadelesi

gibi sorunlar KYB’nin 2013’te yapılan seçimlerde
Goran Hareketi’nin ardından ancak üçüncü parti
olmasına yol açmıştır. Goran'ın, Noşirvan Mustafa’nın hayatını kaybetmesiyle liderlik sıkıntısı
yaşaması ve zayıflaması KYB’ye güçlenme imkânı tanımıştır. Ancak 2018 seçimlerinde biraz
toparlansa da Süleymaniye merkezli Yeni Nesil
Hareketi gibi yapıların ortaya çıkması, KYB’nin
etkinlik alanının daraldığı ve beklentileri karşılayamadığı yönünde tartışmaları beraberinde getirmiştir. Bu açıdan bakıldığında KYB’nin yeni
dönemde bu eleştirileri dikkate alması gerektiği
yorumu yapılabilir. Nitekim kongrede KYB kadrosunun kısmen de olsa gençleştirilmesi, partinin
bir şekilde eski gücünü konsolide etme girişimi
olarak yorumlanabilir. KYB’nin kongre ile parti
içi rekabeti erteleme arayışı dikkat çekse de Talabani ailesinin de aralarında olduğu parti içi
gruplaşmaların etkinlik arayışının, gelecekte yeni
problemler doğurması ve parti içi bölünmelere
yol açması muhtemel görünmektedir.

İran etkisinin hem parti içinde
hem de IKBY’de yarattığı
sorunlar karşısında, KYB,
Türkiye’yi İran’a karşı
dengeleyici bir unsur olarak
değerlendirebilir. Bu
bağlamda, KYB’nin terör
örgütü PKK ile Ankara’da
rahatsızlığa neden olan
ilişkilerinde Türkiye’nin
güvenini kazanmaya yönelik
atacağı adımları bu aktörün
bölgedeki etkisini daha fazla
artırabilir.
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KYB’nin İran’a ideolojik ve coğrafi yakınlığının parti içi sorunları derinleştirdiği gözlemlenmektedir. KDP ile iç savaşta İran’dan teçhizat
desteği alan KYB’de bazı aktörler Tahran’la
ciddi ilişki geliştirmiştir. Bafel ve Lahur Talabani’nin referandum sonrasında İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin temsilcisiyle görüşerek peşmergenin
Kerkük’teki çatışmadan çekilmesi konusunda
anlaştığı yönündeki iddialar ihanet suçlamalarına
neden olmuştur. Yine Bafel Talabani’nin kongre
öncesi İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi ile
görüşmesi, Tahran’ın Talabani ailesi üzerinden
partiyi kontrol etmeye çalıştığı şeklinde yorumlanmıştır.
İran etkisinin hem parti içinde hem de IKBY’de
yarattığı sorunlar karşısında, KYB, Türkiye’yi
İran’a karşı dengeleyici bir unsur olarak değerlendirebilir. Bu bağlamda, KYB’nin terör örgütü
PKK ile Ankara’da rahatsızlığa neden olan ilişkilerinde Türkiye’nin güvenini kazanmaya yönelik
atacağı adımları bu aktörün bölgedeki etkisini
daha fazla artırabilir. Hatırlanacak olursa, KYB’nin
kontrolündeki Süleymaniye bölgesinde PKK etkinliğinin artması, Türkiye ile KYB arasındaki
ilişkileri bozmuş ve 2017 Ağustos’unda 1990’lı
yıllardan beri açık olan KYB Türkiye Temsilciliği
kapatılarak Türkiye temsilcisi Bahroz Galali’nin
Türkiye’yi 24 saat içinde terk etmesi istenmiştir.
IKBY’de siyasal alanda da etkinlik kurmak
isteyen PKK’nın bölgedeki partisi Tavgera Azadi,
12 Mayıs 2018 Irak seçimlerine IKBY liderle-
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rinden Şahsuvar Abdulvahit’in Yeni Nesil Hareketi
ile birlikte katılarak Irak Parlamentosuna bir
milletvekili göndermesi Türkiye’yi oldukça rahatsız etmektedir. Bu bağlamda, IKBY‘nin
KYB’li Başkan Yardımcısı Kubat Talabani,
Kasım 2018’de Süleymaniye ve çevresinde
PKK’nın siyasi ayağı olarak faaliyet yürüten
Tevgera Azadi’nin ofislerini ruhsatı bulunmadığı
gerekçesiyle kapattırmıştır. Tevgera Azadi’nin
ofislerinin kapatılma sürecinin KYB kongresinde
Genel Başkanlık Kurulu’na seçilen Kubat Talabani
tarafından yürütüldüğü hatırlanırsa, Kubat Talabani’nin parti içindeki etkinliğinin yeni dönemde
KYB’nin Türkiye ile ilişkilerine ivme katma
potansiyeli düşünülebilir. 2017’deki referandum
sonrasında, Süleymaniye’ye uçak seferlerini iptal
eden Türkiye, KYB'nin terör örgütü PKK'nın
faaliyetlerine göz yumması nedeniyle hava sahasını da Süleymaniye'ye uzun süre açmamıştır.
Ancak KYB'li Berham Salih Irak Cumhurbaşkanı
seçilmesinden birkaç ay sonra 3 Ocak 2019'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti
üzerine Ankara'ya gelmiş ve Salih'in ziyaretinden
sonra 20 Ocak'ta İstanbul'dan Süleymaniye'ye
16 aydan sonra ilk uçak seferi yapılmıştır. Bu
açıdan, Salih’in etkin olduğu bir KYB yönetiminin
Türkiye ile ilişkilere katkı sunacağı söylenebilir.
Aynı şekilde KYB’deki diğer isimlere nazaran
Türkiye ile daha iyi ilişkilere sahip Kosrat Resul’un de Yüksek Siyasi Kurul Başkanı olmasının,
Türkiye ve KYB arasındaki ilişkilerin yumuşamasında kolaylaştırıcı bir faktör olabileceğini
söylemek mümkündür.
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Sonuç
Sonuç olarak, dördüncü kongresiyle parti içi
anlaşmazlıklara bir nebze çözüm getiren ve ortak
bir söylem geliştirmeye çalışan KYB, parti içi
ayrışmaların artmasını ötelemiş görünmektedir.
Kongrede genç isimlerin yönetime seçilmesi
bölge siyaseti açısından önemli bir gelişme olarak
değerlendirilse bile Talabani ailesinin de dahil
olduğu parti içi gruplaşmanın öne çıkması orta
vadede parti içi sorunların devam edeceğine
işaret olarak yorumlanabilir. Özellikle bölgenin
en büyük partisi olan KDP ile ilişkiler normalleştirilmeden ve Kerkük’te yaşanan ayrışma tamamen çözülmeden partiler arası gerilimin süreceğini söylemek gerekmektedir.

KYB’nin yeni dönemde iç sorunların çözümüne yönelmemesi, KDP'nin IKBY üzerindeki
hâkimiyetini daha da pekiştirmesine yol açacağı
gibi orta vadede KYB’de parti içi ayrışmaları
derinleştirebilir.
Öte yandan, ideolojik ve siyasal olarak İran’a
daha yakın olan KYB’nin yeni dönemde Türkiye
ile ilişkilerini geliştirmesi de gerek bölge gerekse
parti içindeki İran kaynaklı istikrarsızlığı dengeleme noktasında fayda sağlayacaktır. KYB’nin
dış ilişkilerindeki aktörleri çeşitlendirmesi Türkiye’nin de geleneksel olarak KDP üzerinden
sürdürdüğü IKBY ile ilişkilerinde temas halinde
olduğu aktörleri çeşitlendirmesine kapı aralayabilir.
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Notlar
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