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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), 
Irak Federal Cumhuriyeti’nde politik bir 
oluşumdur. Bu nedenle, bölgenin politik, 
ekonomik ve sosyal meselelerini anlamak için 
öncelikle politik sürecini kavramak büyük önem 
taşımaktadır; özellikle de federal bir devleti 
bir kenara bırakın, genel olarak bir devlet 
olarak uzun bir geçmişi olmayan Irak için. 
Irak’ın herhangi temel bir meselesini kavramak 
istiyorsak, devletin kuruluşunun başlangıcına 
geri dönmeliyiz; böylece bölgeyi daha iyi 
anlayabiliriz. Ortadoğu toplumlarının çoğunda, 
özellikle de önemli aşiret özelliklerinin mevcut 
olduğu toplumlarda, aşiretlerin siyasette çok 
önemli rolleri vardır. Bu tür toplumların bu 
şekilde yollarına devam etmesi, aşiretler 
bir de özellikle post-kolonyal Ortadoğu’da 
devletin kurumsal yapılarına dâhil ve etkili 
olduklarında, içinden çıkılması oldukça güç 
bir durum yaratmıştır; bu nedenle aşiretler 
söz konusu kurumların birer parçası haline 
gelmişlerdir. Dolayısıyla, devlet kurumlarını 
aşiret yapılarından ayırmak çoğu zaman zordur, 
fakat onları ayırmak için, kökten başlayacak bir 
çözüme ihtiyaç vardır, eğer böyle bir çözüme 
ulaşılamamışsa o zaman siyasi yapılar kuvvetle 
muhtemel birer aşiret devletine dönüşürler. 
Toplumların aşiret özelliklerine sahip olduğu 
ve politik sürecin doğru bir yol izleyemeyeceği 
aşikârdır, bunun sonucu olarak siyasi süreç 
sürekli olarak yeni zorluklar ve sorunlarla 
yüzleşir; Bütün bu sorunlar, aşiretlerin daha 
büyük rol oynamaları için daha fazla imkân 
sağlamaktadır. İşte bu sebeple şunları sormak 
oldukça önemli: Kürdistan bölgesinde aşiret 
unsurlarının kökleri nerelerden geliyor? Bu 
aşiretler siyasal süreçte rollerini nasıl oynuyorlar 
ve etkileri neler? Bölgede siyasi süreçlerin 
gelişiminde aşiretlerin rolleri nelerdir?

Aşiretler ve Irak’ın Oluşumu
Irak devletinin sömürgeci güçler tarafından 

kurulmasının ardından, bölgedeki toplum 
tarafından böyle bir devlet oluşumuna karşı 
muazzam bir muhalefet söz konusuydu. 

Uluslararası toplumun ya da başka bir deyişle 
sömürgeci güçlerin toplumun taleplerini 
dinleme noktasında pek istekli olmadıklarını 
belirtmek gerek. Muhtemelen bu, toplumun 
kendisi ile o zamanın politik yapılarının 
birlik içinde olmamasından, pek çok silahlı 
küçük aşiretten oluşmuş olmasından ve 
çok derin çatışmalara maruz kalmasından 
kaynaklanmaktadır. Örneğin Mezory, Sherdany 
ve Dolamary ve diğerleri böyle bir oluşuma 
karşıydılar. Öte yandan Barznji gibi diğer 
aşiretler de farklı sebeplerden ve farklı yerlerde 
böyle bir oluşuma karşı çıkmışlardır. Bu, 
aşiretlerin kendi içlerinde bile çatışma içinde 
olduklarını açıkça gösteriyordu. Dahası, o 
dönem birçok devrim ve ayaklanma meydana 
geldi, fakat tüm bu devrimler daha aşiretsel 
nitelik ve özellikler taşıyordu; sonuç olarak 
bu küçük silahlı aşiretler, kuruluş sürecinde 
Irak’ın birer parçası olmaya zorlandılar. Ayrıca, 
sömürgeci İngiltere ve Fransa Ortadoğu’dan 
ayrılmayı planlamıyorlardı ve bu nedenle 
de emperyal yönetimi tehlikeye atabilecek 
herhangi bir direnişle ilgilenmeyi bildiler. 
Petrol daha yeni bulunmuştu ve diğer merkezi 
ve güney bölgelerde çok az direniş vardı. 
Buna karşın, aşiretler önce Osmanlı ve Safevi 
İmparatorlukları ve sonra da sömürgeci güçler 
tarafından zemin kazanmak ya da birbirlerine 
karşı kullanmak için aşiretleri kullanmışlardır. 
Dahası, genel olarak Kürtler ve Kürt aşiretleri 
de Avrupa emperyalizminin izinde bir kasis 
niteliğindeydiler.

Ayaklanmalar ve IKBY’nin 
Oluşumu
Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra, 

uluslararası toplum çok büyük bir değişime 
uğradı, bu bağlamda Irak oldukça ciddi 
uluslararası savaşlarla karşı karşıya kaldı ve 
çökmesine ramak kalmıştı. Bu olaylar sırasında 
bölgede yaşayan topluluk, Irak devletine ve 
orduya karşı ayaklandı ve Irak, bölgedeki tüm 
kurumsal, idari ve politik yapılardan çıkmaya 
karar verdi. Bu durumda, bu alanı doldurma 
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noktasında çok büyük bir boşluk farkedilebilir 
hale geldi, Kürdistan bölgesinin tüm siyasi 
kurumları bütün idari ve kurumsal yapıları 
ele geçirmeye ve bölgenin tüm meselelerini 
yürütmeye çalıştı. Bu kısaca Irak Kürdistan 
Bölgesi’nin kurulmasıdır, fakat burada 
bahsedilmesi gereken, bu ayaklanmaların 
ne dereceye kadar aşiret özelliklerine sahip 
olduğudur, ya da aşiretlerin ne ölçüde bu 
ayaklanmalara katılmış olduklarıdır. Gerçekte, 
bu ayaklanmalar herhangi bir örgütsel 
düzenleme olmaksızın rastgele gerçekleşti, 
aşiretler sosyal varlıklar olarak katılmadılar, 
ancak aşiretlerin ortakları olarak ve toplumun 
bireyleri olarak katıldılar. Ancak, daha önce 
de belirtildiği üzere büyük idari boşluk 
nedeniyle, güvenlik ve polis yapıları çökmüştü 

ve aşiretler silahlıydı, bu yüzden bu boşlukları 
doldurabildiler. Dolayısıyla uzun zamandır 
siyasi otorite kazandılar ve bölgedeki siyasi 
sürecin bir parçası oldular.

Aşiretler ve Sosyal Adalet (Sosyal 
Mahkeme)
Yukarıdaki açıklamalarda belirtildiği gibi; 

aşiretler Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 
kurulmasından günümüze kadar muazzam bir 
siyasi ve askeri güce sahip olabilmişlerdir, bu 
güç onları siyasal ve sosyal yaşamın önemli 
birer parçası haline getirecek şekilde daha fazla 
sorumluluk almalarına yol açmaktadır. Bütün 
bunların yanı sıra, birçok idari ve kurumsal 
yapıda çok önemli rol oynayabildiler. Bu 
bağlamda, Devlet Adalet İdaresi’nin yanı 
sıra, sosyal adalet, başka bir deyişle, özellikle 
kendilerini ifade eden bir sosyal mahkeme 
kurdular. Aşiretleri temsil eden sosyal adalet, 
daha büyük roller üstlenmeye başladı ve 
rolleri, hatırı sayılır şekilde arttı. Öyle ki 

sosyal sorunların çoğunda, insanlar bu aşiret 
adaletini çözüm bulma noktasında daha iyi bir 
alternatif olarak gördüler. Bu yüzden, olayların 
ve vakaların çoğunda insanlar bir çözüm elde 
etmek için once aşiret adaletine başvurmayı 
tercih ettiler. Devletin adaletinin toplumdaki 
konumunu ve rolünü yitirmesinin sebebi de 
buydu. Vakaların çoğunda, devletin adalet 
arayan insanları çözüm bulmaları için sosyal 
adalete (sosyal mahkemeye) başvurmaya 
motive ettiği görülebilir.

Yukarıdaki tüm bu sebepler aşiretlerin 
daha fazla güç kazanmalarına, siyasi ve idari 
kurumlarda yer bulmalarına sebep oldu, devlet 
yönetimi aşiret örgütlerine kıyasla daha zayıf 
görünmeye başladı. Bunlar, bölgenin idari 
kurumlarının düzgün çalışmamasının ve siyasi 

yapıların idari niteliklerinden yoksun olmasının 
temel nedenleridir. Burada böyle düşünmemizi 
sağlayan şey şu; bu aşiret mahkemelerinin 
kaçı bölgede mevcut? Her biri tek bir aşireti 
temsil ediyorlar, çoğu zaman kendi aralarında 
çatışmaların çıkması mümkün, dolayısıyla bu 
durumda devlet adaletinin bile çözüm bulması 
oldukça güç.

Siyasi Partilerin Yapısındaki 
Aşiretler
Modern siyasal sistemlerde, partiler siyasal 

sürecin dinamikleridir; siyasal sistemin 
tüm bölümlerinde ve toplumun tüm politik, 
ekonomik ve sosyal yaşamında, özellikle de 
bariz bir gelişme gösteremeyen toplumlarda, 
girişimlerde rol oynarlar. Bu tür toplumlarda, 
siyasi partiler hem genel hem de özel alanlara 
müdahalede büyük bir yer kaplayabilirler.

Irak Kürdistan Bölgesel Hükümeti kontrolü 
altında yaşayan tüm topluluklar ve siyasi partiler 
siyasi hayatın tüm aşamalarında her zaman 

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra, uluslararası toplum 
çok büyük bir değişime uğradı, bu bağlamda Irak oldukça 
ciddi uluslararası savaşlarla karşı karşıya kaldı ve çökmesine 
ramak kalmıştı.



4 IKBY Siyasi Sürecinde Aşiretlerin Rolü

B a k ı ş  N o : 7 8 

etkili olmuşlardır ve rollerini oynamaktadırlar, 
bu nedenle siyasi partiler hiçbir zaman 
modernleşememişlerdir ve çoğunlukla toplumu 
bu düzene uydurmaya çalışmışlardır. Bu 
nedenledir ki daha çok aşiret özellikleri vardır. 
Burada, hem siyasi partiler hem de aşiretler 
için aşikâr siyasi aşamaların birçoğunda 
sınıflandırmaya gidebiliriz;

•	 1946’da Kürdistan Demokratik Partisi 
(KDP) kurulduğunda, Kürt devrimleri 
gerçekleşti ve bunların çoğunlukla aşiret 
özellikleri ve aşiret güçleri vardı, bu yüzden 
başlangıçta yapıları çoğunlukla bir aşiret 
gücü olarak görülüyordu. Tüm aşiretlere 
devrime katılmaları ve siyasi partiye 
katılmaları için çağrıda bulunduklarında 
bud aha da aşikar hale geldi. O zamanlar tek 
parti sistemi olduğunu belirtmek önemli, 
bu yüzden bu durum aşiretlerin daha fazla 
etkinliğe ve role sahip olmalarına neden 
oluyor.
•	 1976’da Kürt devrimleri bir tür kayıp 
yaşarken, başka bir parti Kürdistan 
Yurtseverler Birliği (KYB) kuruldu. Yeni 
kurulan bu siyasi partinin iki noktada 
rol oynayabileceğini değerlendirdiğini 

vurgulamak önemli; bunlardan ilki Kürt 
devrimlerini başlatmak, ikincisi ise 
yukarıda sözü edilen diğer tarafı (KDP) 
zorlamaktı. Bu iki amacı gerçekleştirmek 
için, karşı tarafın zararına olacak şekilde 
daha fazla güç kazanmak maksadıyla 
aşiretleri çoğunlukla duygusal olarak kendi 
taraflarına çekmek zorunda kaldılar. Bu 
durum, yeni kurulan partinin diğer partiyle 
aynı aşiret özelliklerine bürünmesine 
neden oldu. Tek iken parti sayısı ikiye 
çıkmış ve aşiretler de bu iki parti arasında 
bölüşülmüşlerdi.
•	 1991 ayaklanmalarını takiben IKBY 
bağımsız bir siyasi oluşum olarak 
kurulduğunda, yeni bir aşama başlamış 
ve toplum yeni değişim ve gelişmelere 
uğramıştı, bunlardan biri de seçimlere 
girecekti. Yukarıda da belirtildiği üzere, 
sadece bu iki siyasi parti vardı, yeni küçük 
partiler kurulmaya başlanmıştı ve toplum 
üzerinde çok büyük etkiler yaratamadılar. 
Bu etkinsizliğin arkasındaki sebepler 
şunlardır; bu yeni kurulmuş siyasi partiler 
silahlı değillerdi ve diğer iki büyük siyasi 
partiye kıyasla hiçbir silahlı kuvvete sahip 
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değillerdi. İkinci olarak bu siyasi partiler 
herhangi bir aşiretten destek almamışlardı 
ve hiçbir aşiret bu oluşumların içinde 
yoktu.
•	 Irak’ın kurtuluş sürecinden sonra medya 
bu aşamada çok önemli roller üstlenmeye 
başladı; özgür medya kuruldu ve bu siyasi 
parti sistemlerini tamamen eleştiriyordu, 
bu da yeni ve iyileştirilmiş fikirler altında 
yeni siyasi partilerin oluşumu için bir fırsat 
yarattı. Sonuç olarak, yukarıda bahsedilen 
baskın siyasi partilere karşı pek çok siyasi 
parti ve birim oluşturulmuştur. Fakat 
vurgulandığı üzere, aşiret özelliklerinin bu 
bölge halkının içine çok derinden işlenmiş 
olması yeni oluşmuş siyasi varlıkların 
etkili olabilmelerini ve toplumda rol ve 
pozisyona sahip olmalarını imkânsız 
kılmaktadır.

Son zamanlarda, siyasi partiler ve aşiretler en 
nihayetinde birbirlerine öylesine karışmışlardır 

ki siyasi partilerin güçlü ve baskın aşiretler 
içinde yapılara sahip oldukları gibi, aşiretler 
de partilerin içinde yapılanmışlardır ve kendi 
statülerine ve konumlarına sahiplerdir. Hiç 
kuşkusuz, siyasi partilerin büyüklük ve 
etkililikleri bir siyasi partiden diğerine farklılık 
göstermektedir ve genel olarak ifade etmek 
gerekirse, aşiretler ve siyasi partiler arasındaki 
bu yapısal ilişki aşağıdaki gibi özetlenebilir;

•	 Partilerin çoğu sosyal organizasyonlara 
sahiptirler, ancak farklı isimler altında. Bu 
örgütlerin temel rolleri, aşiretleri siyasi 
partilerin otoritesi altında toplamaktır. 
Çoğu zaman bu sosyal örgütler aşiretler 

içindeki sorunları ve çatışmaları 
çözmektedir.
•	 Özellikle egemen ve otoriteye sahip 
olan partiler, aşiretler içinde silahlı 
kuvvetler yaratmışlar, bu aşiret grupları 
hem maddi anlamda hem de silahlandırma 
açısından desteklenmişlerdir.
•	 Daha önce de belirtildiği gibi, yeni 
kurulan siyasi partiler herhangi bir silahlı 
kuvvete sahip değildirler ve yönetim 
sürecine katılmamışlardır. Herhangi bir 
otoriteye sahip değillerdir, fakat aşiretlerle 
farklı bir ilişkiye sahiptirler. Örneğin, 
aşiretlerin daha genç üyelerine ulaşmaya 
ve onları farklı bir şekilde örgütlemeye 
çalışıyorlar; ancak bu aşamada yalnızca 
sosyal medyada rol oynayabilir ve çok 
sınırlı etkinliğe sahip olabileceklerdir. 

Aşiretler ve Seçim Süreci
IKBY’deki tüm sosyal gelişmelere rağmen, 

bugüne kadar aşiretler çok güçlü örgütlere ve 
katılımcıları ile üyelerini kontrol edebilecek 
ciddi yetiye sahip olmuşlardır; öyle ki toplumu 
taban örgütlenmelerinde istedikleri şekilde 
organize edebilirler. Bu sıradan ilişki, her iki 
tarafın çıkarına hizmet edecek ve birbirlerinden 
faydalanmalarını sağlayabilecekleri bir durum 
yaratmış; hem siyasi partiler aşiretlerden 
yararlanabilmişlerdir, hem de aşiretler siyasi 
partilerden. Bu ilişki şu şekilde özetlenebilir;

•	 Siyasi partiler, özellikle seçim 
sürecinde, aşiretlerin örgütlerinden 
faydalanılabilir. Bu nedenle, seçimlerde 
yer alan birçok adayın aşikâr bir şekilde 

Siyasi partiler, özellikle seçim sürecinde, aşiretlerin 
örgütlerinden faydalanılabilir. Bu nedenle, seçimlerde yer 
alan birçok adayın aşikâr bir şekilde aşiretlerin mensupları 
oldukları ve özellikle de siyasi partilerin oy kazanmak için 
böylesi kişileri aday gösterme hedefi taşıdıkları görülebilir; 
hiç şüphesiz böyle bir amacı gerçekleştirmede noktasında da 
çok başarılı oldular.
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aşiretlerin mensupları oldukları ve 
özellikle de siyasi partilerin oy kazanmak 
için böylesi kişileri aday gösterme hedefi 
taşıdıkları görülebilir; hiç şüphesiz böyle 
bir amacı gerçekleştirmede noktasında da 
çok başarılı oldular. Son seçim sonuçlarına 
bakacak olursak, fark edilebilir, seçilmiş, 
yeterli oy alabilmiş adayların aşiret 
mensupları oldukları ve aşiretlerce 
desteklendikleri açıkça görülecektir. 
Örneğin, Erbil ve Dohuk’un kazananları 
(KDP), ile KYB’nin Süleymaniye ve 
Kerkük’teki galipleri aşiretler tarafından 
desteklenen isimlerdir.
•	 Aynı zamanda aşiretler de böyle bir 
seçim sürecinden faydalanmışlardır ve 
toplumun bilinci böyle bir durumda 
dengelenebilmiştir. Aşiretler de statülerini 

korumak ve idame ettirmek ve de siyasi 
süreçte daima söz hakkına sahip olmak için 
bu süreçten yararlanmasını bilmişlerdir. 
Bu nedenle, herhangi bir aşiret oylarını 
bölerek parlamentoda en az iki temsilci 
elde edebilirler ve her tür hükümet 
senaryosunda oldukça avantajlı olabilir 
ve tarafların taleplerini dinlemelerini 
sağlayabilirler.

Aşiretlerin Siyasi Süreç Üzerine 
Doğrudan Etkisi
Siyasi sürecin oldukça karmaşık ve çok 

boyutlu olduğu aşikârdır. Bu boyutların her 
birinde aşiretler hem doğrudan hem de dolaylı 
etkilere sahiptir. Aşiretlerin yukarıda da belirtilen 
dolaylı etkileri, toplumdaki konumlarını 
korumalarını ve tarihlerine sahip olmalarıdır. 
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Öte yandan, doğrudan etkisi, pek çok temel 
resmi ve devlet dairesinde var olmalarıdır. 
Söz konusu doğrudan etkiyi anlamak ve analiz 
etmek için bu etkiyi politik süreç boyutlarına 
göre kategorize etmeliyiz; IKBY’deki aşiretler, 
siyasi partilere verdikleri destek karşılığında, 
hem hükümet hem de parti içerisinde bazı 
pozisyonlar talep ediyorlar, bu nedenle söz 
konusu talebi karşılamak maksadıyla siyasi 
partiler, parti ve hükümet kurumları içerisinden 
bazı pozisyonları aşiretlere ayırıyorlar. Örneğin;

•	 Tarafların en yüksek makamlarından 
biri olan ve tarafların karar vericilerinden 
oluşan partilerin siyasi bürosunda, bazı 
aşiret üyeleri vardır ve düzenli bir kongre 
dahi düzenlemeden bu kişileri böylesi 
koumlarda görevlendirmektedirler, bu 
durum istisnasız her parti için geçerlidir. 
Belirtildiği üzere, bu, partinin en yüksek 
pozisyonudur ve karar alıcıları içerir, 
dolayısıyla parti ve kararlar üzerinde 
doğrudan bir etkiye sahip olabilir. Bu 
etkiler doğrudan bölgedeki politik sürece 
etki etmektedir.
•	 Daha önce de belirtildiği gibi, partiler 
içinde koltuk sahibi olmalarının yanı 
sıra resmi hükümet pozisyonlarında 
da görev alabilmektedirler. Örneğin, 
pek çok kaymakam ve vali kimi aşiret 
mensuplarıdır. Şüphesiz, bu pozisyonların 
idari oluşumları ve yetkilileri vardır 
ve doğrudan il ve ilçe yönetimlerinde 
rollerini oynuyabilir, ciddi etkilere 
saghip olabilirler. Bu durumun sadece 
bu pozisyonlarla sınırlı kalmadığını, 
aşiretlerin aynı zamanda bakanlıklar, 
hatta üniversitelerin rektörlükleri ve diğer 
pek çok resmi pozisyonda güç sahibi 
olduklarını belirtmek gerek.
•	 Aşiretlerin siyasi süreç üzerindeki 
doğrudan etkisini kanıtlayan bir diğer 
nokta da askeri idare içindeki varlıklarıdır. 
Özellikle IKBY’de silahlı gruplar ve 
milislerin siyasi süreçte çok önemli rolleri 

vardır, bu aşiretlerin her biri kendi silahlı 
gruplarına ve milislerine sahiptirler. 
Aşiretlerin bu noktada her şehirde farklı 
etkiye sahip olduğunu belirtmekte fayda 
var.
•	 Siyasi partiler ve aşiretler arasındaki 
ilişki, pek çok durumda aşiretleri siyasi 
partilerden ayırmayı oldukça zorlaştıran 
ve aşiretlerin, partilerin çok önemli birer 
parçası olarak kabul edilebilecekleri bir 
gerçeklik ortaya çıkarmıştır. Buradan, 
partilerin yapısal kısımlarının çoğunun 
aşiret yapısına sahip olduğu çıkarılabilir. 
Öte yandan, daha önce de değinildiği 
üzere, aşiretler kendi yönelimleri 
doğrultusunda hareket etmiş ve belirli 
siyasi partileri politik sürecin her 
aşamasında desteklemişlerdir. Bu durum 
şehirden şehire farklılık göstermiştir, 
örneğin Duhok’ta aşiretler çoğunlukla 
KDP için empati beslemişler ve bu yüzden 
son seçimlerde oyların yüzde 90’ından 
fazlasını elde edebilmişlerdir. Bölgesel 
Yönetim’in başkenti Erbil›de her aşiret 
farklı partilere empatiyle yaklaşmış, 
ancak yine çoğunluk KYB’ye gitmiştir. 
Süleymaniye gibi diğer şehirlerdeki 
aşiretlerin destekleri KYB, Goran ve 
diğerleri arasında bölüşülmüştür.

Kısacası, gerek genel olarak Irak’ta gerekse 
IKBY’de aşiretler siyasi sürecin şekillenmesinde 
rol oynamaktadırlar ve her siyasi, ekonomik ve 
sosyal meseleden etkilenirler. Daha önce de 
belirtildiği üzere aşiret özelliklerinin toplumun 
temeline işlediğini ve ülkenin kuruluşundan bu 
yana uzun bir tarihi geçmişe sahip olduğunu 
vurgulamak önemli; bu durum yakın gelecekte 
bu özelliklerin ortadan kalkmasını çok zor 
hale getirmekte; aşiretler herbir gelişmede 
rollerini oynamaya devam edecek ve etkilerini 
göstereceklerdir.
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