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021 yılında Irak Kürt Bölgesel Yöneti-
mi’ndeki (IKBY) sosyal, siyasi, askerî, 
ekonomik konjonktürü şekillendiren 

önemli gelişmeler yaşanmıştır. Temel olarak, 
Erbil-Bağdat ilişkilerinde yaşanan gelişme-
ler, Uluslararası Koalisyon ile birlikte IŞİD’e 
karşı mücadele, Irak Parlamento seçimleri ve 
hükûmet kurma girişimleri, KDP (Kürdistan 
Demokratik Partisi)-KYB (Kürdistan Yurtse-
verler Birliği) dengesinin değişmesi, KYB’nin 
parti içi sorunları, IKBY’den yapılan dış göç ve 
IKBY’de protestolar öne çıkan gelişmeler ola-
rak ifade edilebilir. Bu gelişmelerin bir kısmı 
IKBY iç siyasetine ilişkinken, bir kısmı Irak’ın 
ulusal meselelerine ve bölgesel/uluslararası 
düzeyde yaşanan olaylara ilişkindir. Bu çer-
çevede çalışmada Irak Parlamento seçimleri, 
KYB’de parti içi mücadele, İran-ABD rekabe-
tinin IKBY’ye yansımaları, IKBY-PKK çatışması, 
Erbil-Bağdat ilişkileri ve IKBY’nin toplumsal 
dinamikleri çerçevesinde 2021 yılının tahlili 
yapılmış ve bu değişkenler ışığında IKBY’nin 
güncel siyasi, askerî, toplumsal ve ekonomik 
durumu incelenmiştir. Ayrıca buradan hare-

ketle IKBY’ye ilişkin önümüzdeki süreçte ya-
şanabilecek gelişmelere dair bir projeksiyon 
da sunulmaya çalışılmıştır.

2021 yılı Irak siyaseti için erken genel se-
çimlerin gerçekleştirildiği yıl olması itibarıyla 
pek çok açıdan önemli dinamikleri içerisinde 
barındıran bir yıl olmuştur. Seçimlerin önem-
li aktörlerinden olan Kürt siyasi partilerin se-
çimlerde gösterdiği performans da bu süreç 
içerisinde hem Irak siyasetini hem de IKBY’nin 
kendi iç siyasetini yeniden şekillendirebilecek 
niteliktedir. Özellikle KDP’nin göstermiş oldu-
ğu seçim başarısı, öte yandan parti iç hesap-
laşmaların gölgesinde bir yılı geride bırakan 
KYB’nin önceki seçimlere nazaran zayıf kalan 
bir tablo çizmiş olması, derin bir tarihî geçmişe 
sahip iki parti arasındaki rekabetin güç denge-
sinde değişimleri beraberinde getirebilecek-
tir. Ayrıca Süleymaniye merkezli muhalif par-
tilerden Yeni Nesil Hareketi’nin Irak genelinde 
dokuz milletvekili çıkararak ciddi bir başarıya 
ulaşması da Kürt siyasetinin muhalif kanadın-

da yaşanan dönüşümü göstermiştir. 
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Irak’taki ABD ve İran gerginliği 2020’nin 
başından itibaren çatışmaya evrilmiş, 2021’de 
ise iki aktörün Irak üzerindeki güç mücadelesi 
büyük oranda devam etmiştir. ABD’nin Irak’ta-
ki askerî üslerinden çekilmesi ve Erbil’deki 
mevcut askerî üslerinde ağırlığını artırması 
Erbil’i de İran için hedefe koyan unsurlardan 
biri olmuştur. Bu kapsamda Erbil Havalima-
nı’ndaki ABD askerî varlığını hedef alan ve 
İran yanlısı milis gruplarca düzenlendiği ileri 
sürülen roketli saldırılar çatışmanın Irak’tan 
IKBY’ye taşındığı bir tabloyu beraberinde ge-
tirmiştir. Nitekim bu saldırılar bir kereye mah-
sus kalmamış, sene içerisinde tekrar tekrar 
görülmüştür. Güvenlik sorunları kapsamında 
değerlendirildiğinde, IKBY ile terör örgütü 
PKK arasında yaşanan çatışmalar da 2021 yı-
lının önemli hadiseleri içerisinde yer almıştır. 
Duhok başta olmak üzere Irak’ın kuzeyindeki 
bazı bölgelerde PKK’lı teröristlerle karşı kar-
şıya gelen Peşmerge güçleri, sene içerisinde 
terör örgütünün saldırıları nedeniyle kayıplar 
vermiştir. Bu yönüyle 2021’de iki taraf arasında 
yükselen gerginliğin geleceği 2022 için yakın-
dan izlenecek konuların başında gelecektir. 

Öte yandan 2021, KYB içerisindeki denge-
lerde değişimlerin yaşandığı bir yıl olmuştur. 
Parti kongresi sonrası eş başkanlar olarak se-
çilen Bafel Talabani ile Lahur Şeyh Cengi ara-
sındaki rekabet; Lahur Şeyh Cengi’nin partiden 
ihracıyla neticelenmiştir.  Böylece parti içeri-
sinde Celal Talabani’nin 2017’deki ölümünden 
bu yana farklı aktörlerin yer aldığı liderlik re-
kabeti bu somut bir gelişmeyle büyük ölçüde 
Bafel lehine sonuçlanmıştır. KYB siyasetindeki 

değişimin partinin diğer aktörlerle ilişkilerinde 
neleri değiştireceği ve partiden ihraç edilen 
Lahur Şeyh Cengi liderliğindeki kanadın IKBY 
siyasetine hangi adımlarla yeniden entegre 
olacağı hususu 2022 için önemli soru işaretle-
rinden birini oluşturmaktadır.  

Yalnızca güvenlik ve siyaset bağlamında 
değil, toplumsal dinamiklerin gündemi be-
lirlemesi bakımından da 2021 yılı IKBY için 
hareketli geçmiştir. Özellikle Süleymaniye, 
2020’nin son ayında başlayan ve 2021’in ilk ay-
ların devam eden memur maaşlarının öden-
memesi nedeniyle halkın protesto gösterile-
rine şahit olmuştur. Diğer yandan 2021’in son 
aylarındaysa bu kez üniversite öğrencileri yi-
ne Süleymaniye’de eğitim şartlarını protesto 
eden eylemler gerçekleştirmişlerdir. Her ne 
kadar Süleymaniye merkezli gerçekleşiyor ol-
sa da eylemcilerin özellikle IKBY hükûmetini 
de hedef alması, IKBY’nin siyasi ve güvenlik 
alanlarındaki sorunlarının yanı sıra genç nüfu-
sun başını çektiği hassas bir denge üzerinde 
konumlanan toplumsal yapıyla da karşı karşı-
ya olduğunu söylemek mümkündür. 

Yukarıda zikredilen tüm konu başlıkları IK-
BY’nin 2022’de karşılaşacağı meselelerin özü-
nü içermesi bakımından önem taşımaktadır. 
Hükûmet kurma süreci, güvenlik sorunları, 
memur maaşlarına yansıyan ekonomik darbo-
ğazlar ve bunun bir getirisi olarak patlak veren 
toplumsal huzursuzluklar 2022 senesinde de 
IKBY gündemini belirleyecek başlıca konular 
olmaları nedeniyle daha detaylı inceleme ya-
pılması yerinde olacaktır. 
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Irak Federal Yüksek Mahkemesi 10 Ekim 
2021 tarihinde gerçekleştirilen Irak Parlamen-
to seçimlerinden yaklaşık iki ay sonra seçim 
sonuçlarını onaylamıştır. 2021 yılı Aralık ayı 
itibarıyla seçimlere yönelik itirazların redde-
dildiği ve seçim sonuçlarının onaylandığı açık-
lanmıştır. Yargıç Kasım Muhammed, siyasi sü-
reçte yapılan itirazlara atıf yaparak kararın tüm 
Irak makamları için bağlayıcı olduğunu belirt-
miştir.1 Genel seçim sonuçlarının resmî olarak 
açıklanması IKBY ve Bağdat siyasetinde yeni 
gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Bu çer-
çevede seçimlere Bağdat ekseninin dışında 
bakıldığında IKBY’nin kontrolünde olan Erbil, 
Süleymaniye ve Duhok’a ait seçim sonuçları 
Irak’ta Kürt siyasetinin önemli bir göstergesi-
dir. Bu doğrultuda, Erbil’de toplam 15 sandal-
yeden 11’ini KDP, 3’ünü Yeni Nesil Hareketi, 
1’ini KYB ve Goran Hareketi’nin oluşturduğu 
Kürdistan İttifakı almıştır. 18 Milletvekilinin 
seçildiği Süleymaniye’de; Kürdistan İttifakı 8, 
Yeni Nesil Hareketi 5, KDP 2, bağımsız adaylar 

1 “Iraq’s Supreme Court ratifies October election results”, Al Jazeera, 27.12.2021

2 Rudaw Elections, Rudaw, 2021, https://www.rudawelections.com/english/ancamakan (Erişim Tarihi: 19.01.2022).

2, Irak Kürdistan Adalet Toplumu 1 milletvekili 
çıkarmıştır. 11 sandalye için yarışılan Duhok’ta 
ise KDP 8, bağımsızlar 2 ve Kürdistan İttifakı 1 
milletvekili çıkarmıştır.2 IKBY iç siyasetinde ak-
tif olan Kürt partilerin etkinliği IKBY kontrolün-
de olan bölgelerle sınırlı değildir. Bu doğrul-
tuda KDP’nin Irak genelinde 31 milletvekili çı-
karttığı seçimler KYB için başarısızlığın tescili 
olmuştur. KYB ve Goran’dan oluşan Kürdistan 
İttifakı 17 sandalye kazanırken Yeni Nesil Hare-
keti tek başına 9 sandalye elde etmiştir. 

IKBY’de rekabet hâlinde olan ve birbirine 
karşı alternatif olarak görülen KDP ve KYB ara-
sındaki dengenin seçimlerden sonra değiştiği 
görülmektedir. Seçimlerden önce parti içi çe-
kişmeleri yoğun bir şekilde dışarı sızan KYB, 
Goran ile birlikte girdiği seçimlerde, Kürdistan 
İttifakı olarak Irak’ın Diyala, Duhok, Erbil ve 
Selahaddin vilayetlerinden birer milletvekili, 
Kerkük’ten 3, Musul’dan 2, Süleymaniye’den 
ise 8 milletvekili olmak üzere 17 milletvekili 

KÜRT SIYASI 
PARTILERIN SEÇIM 
PERFORMANSI VE 
YENI HÜKÛMETTEKI 
OLASI ROLLERI 10 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen parlamento seçimlerinde 

oy kullanan bir seçmen.
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çıkarmıştır.3 Buna karşı Irak ge-
neline 31 milletvekili çıkaran KDP, 
Irak seçimlerinin galiplerinden 
olmuştur. KDP’nin Irak genelinde 
milletvekili dağılımı Ninova’da 9, 
Kerkük’te 2, Duhok 8, Süleyma-
niye’de 2, Erbil’de 10 şeklinde 
gerçekleşmiştir. Seçimlerden 
önce açıklama yapan KYB Bağ-
dat Temsilcisi Rabia Hemed, KYB 
ve KDP olarak Bağdat’taki seçim 
bölgeleri konusunda bir anlaş-
maya vardıklarını duyurarak Kürt 
partilerin IKBY dışında rekabete 
girmemesi ve birbirlerine karşı 
propaganda yürütmemesi için 
her seçim bölgesinde tek Kürt 
adayla seçime girme yönün-
de karar verdiklerini açıklasa da 
partiler arasındaki bu ilişki seçim 
sonuçlarının belli olmasıyla kötü-
leşmiştir.4 

KDP’nin milletvekili dağılımına 
bakıldığında, IKBY kontrolünde 
yer alan Duhok, Erbil, Süleyma-
niye vilayetlerinde sadece 20 
milletvekili olduğu görülmekte-
dir. Bu bölgelerin dışında Nino-
va’dan 9, Kerkük’ten 2 milletvekili 
çıkaran KDP’nin bu siyasi gücü 
yakalaması “tartışmalı bölgeler” 
konusunda seçimlerden önceki 
döneme nispeten daha baskın 
olacağını göstermektedir. Nite-
kim Ninova’da yer alan Sincar’da 
PKK’nın etkin olması, seçim kam-
panyasının sürdüğü periyodda 
KDP ve PKK’yı karşı karşıya ge-
tirmiş ve bölgeye KDP’nin millet-

3 Rudaw Elections, Rudaw, 2021, https://www.rudawelections.com/english/ancamakan 
(Erişim Tarihi: 19.01.2022).

4 “Kürtler Bağdat’ta yeni seçim formülü konusunda anlaştı”, Rudaw, 10.09.2021

5 “JOC: Government insists on implementing Sinjar Agreement”, Iraqi News Agency, 
30.12.2021

vekili adayları giriş yapamamıştır. 
PKK’nın seçimlerde sunduğu 
adayların başarısız olması Sincar’ı 
cezalandırmasıyla sonuçlanmış 
ve PKK, Sincar’da devlet dairele-
rinin çalışmalarını durdurmuştur. 
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazı-
mi ise Sincar’da devlet otorite-
sini tekrar tesis edeceğine dair 
söz vermiştir. Bu olaydan sonra 
Irak Ortak Operasyonlar Komu-
tanlığı Sözcüsü Tahsin el-Hafaci, 
Sincar Anlaşması’nın planlan-
dığı gibi ilerlediğini açıklamış 
ve Bağdat-Erbil hükûmetlerinin 
Sincar’daki güvenlik dosyasının 
güvenlik güçleri tarafından yö-
netilmesi konusunda anlaşmaya 
vardığını belirtmiştir.5 Bu doğrul-
tuda KDP’nin seçim başarısının 
ardından bölgede daha etkin bir 
pozisyon yakaladığı görülmekte-
dir. Kerkük’te ise önceki seçimleri 
boykot ettiği için seçim çalışması 
yürütmeyen KDP’nin tek bir mil-
letvekili yokken, 2021 seçimleri 
sonrasında 2 milletvekili çıkar-
ması Kerkük’e Peşmerge’nin gir-
mesi tartışmalarını beraberinde 
getirmiştir. Bu çerçevede özellik-
le IŞİD saldırıları bahane edilerek 
Peşmerge’nin etkinlik alanının 
arttırılmaya çalışıldığı görülmüş-
tür.

KDP’nin, Sadr Hareketi ve Ta-
kaddum ile anlaşarak hükûmetin 
kurulmasında önemli bir aktör 
olacağı sinyalini vermesi KYB ile 
çeşitli konulardaki rekabetinin 

2003 
sonrasında Irak 

cumhurbaşkanının 
KYB’den seçilmesi, 

KDP’ye karşı 
dengeleme 

siyaseti açısından 
Şiiler için önem 

taşımaktaydı.
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artmasına yol açmıştır. KDP, seçimlerde ka-
zandığı başarının karşılığını istemektedir. Bu 
çerçevede 2022 yılının Ocak ayı itibarıyla Irak 
cumhurbaşkanlığı makamı için KYB ile reka-
bete girişmiştir. 2003 yılından beri Irak cum-
hurbaşkanının Kürtlerden ve KYB’den seçil-
mesi teamül hâline gelse de KDP’nin güçlü 
çıktığı 2021 seçimlerinin ardından hem hükû-
metin kurulması sürecinde hem de cumhur-
başkanının seçim sürecinde önceki seçimle-
re nispeten daha aktif olacağı görülmektedir. 
Nitekim 11-13 Ocak 2022 tarihleri arasında Irak 
cumhurbaşkanlığı makamı için KYB’nin adayı 
mevcut Irak cumhurbaşkanı olurken KDP’nin 
adayı eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar 
Zebari olmuştur. Mutabakat ve Kurtuluş Blo-
ku’nun liderliğini yapmış Sünni Arap siyasetçi 
Mişan Ciburi’nin, Takaddum ve Sadr Hareke-
ti’nin Hoşyar Zebari’yi destekleyeceğini belirt-
mesi,6 KDP’nin parlamentodaki ve hükûmet 
oluşum sürecindeki gücünü cumhurbaşkanlı-
ğı için de kullanacağını göstermektedir. 2003 
sonrasında Irak cumhurbaşkanının KYB’den 
seçilmesi, KDP’ye karşı dengeleme siyaseti 
açısından Şiiler için önem taşımaktaydı. Di-
ğer taraftan mevcut durumda yeni kurulacak 
hükûmette bakanlıkların taksiminde önemli 
bir pay alacağı düşünülen KDP’ye karşı cum-
hurbaşkanlığı konusunda KYB’nin adayı Ber-
ham Salih’in desteklenmesi dengelemeyi 
sağlayabilir. 

6 “Iraklı siyasetçi: Hoşyar Zebari Irak’ın yeni cumhurbaşkanıdır”, Basnews, 13.01.2022

7 “Goran Hareketi lideri ve tüm Yürütme Kurulu istifa etti!”, Rudaw, 13.10.2021

8 “New alliance refuses to participate in a quota government”, Iraqi News Agency, 15.12.2021

Irak Kürt siyaseti KDP-KYB eksenindeki 

dengelerle sınırlı değildir. Seçimlerde KYB’nin 

ittifak yaptığı Goran, hiçbir milletvekili adayının 

kazanamaması sebebiyle tartışmaların diğer 

bir merkezi olmuştur. Kürdistan İttifakı’nın çı-

karttığı tüm milletvekillerinin KYB’nin adayları 

olması yani Goran’ın seçimlerde başarısızlı-

ğı sebebiyle partinin lideri Ömer Seyid Ali ve 

partinin yürütme kurulu üyeleri istifa etmiştir.7 

Diğer taraftan KDP’nin dışında seçimlerde ba-

şarısından söz ettiren bir diğer parti Yeni Nesil 

Hareketi olmuştur. 9 milletvekiline sahip olan 

Yeni Nesil Hareketi’nin lideri Şahsuvar Abdul-

vahid ve İmtidad Hareketi Başkanı Ala Rikabi 

“Halk için İttifak»ın kuruluşunu ilan etmiş ve 

Yeni Nesil Hareketi’nden 9, İmtidad Hareke-

ti’nden 9, bağımsızlardan 10 milletvekili olmak 

üzere toplam 28 Arap ve Kürt milletvekiliyle 

yeni bir blok oluşturmuştur.8 Irak seçimlerinde 

azınlık kotaları göz önüne alındığındaysa hiç-

bir Kürt parti ön plana çıkmamış ve Sabii, Hı-

ristiyan, Feyli ve Şebek kotalarından birer ba-

ğımsız milletvekili; Hristiyan kotasından, Haşdi 

Şaabi’nin “Hristiyan” bir bileşeni olan Babiliyun 

Hareketi’nden 4 milletvekili; Yezidi kotasından 

ise Yezidi İlerleyiş Partisi’nden 1 milletvekili 

olmak üzere toplam 9 milletvekili parlamen-

toya girmiştir. 329 milletvekilinden oluşan Irak 

Parlamentosunda, 9 azınlık kotasının Irak siya-

setinde sınırlı etkiye sahip olacağı söylenebilir.

6  “Iraklı siyasetçi: Hoşyar Zebari Irak’ın yeni cumhurbaşkanıdır”, Basnews, 13.01.2022

7 “Goran Hareketi lideri ve tüm Yürütme Kurulu istifa etti!”, Rudaw, 13.10.2021

8  “New alliance refuses to participate in a quota government”, Iraqi News Agency, 15.12.2021.
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11 Ocak 2020’de gerçekleşen Genel Baş-
kanlık Kurulunda iki kuzen olarak KYB’nin eş 
başkanları seçilen Bafel Talabani ve Lahur 
Şeyh Cengi’nin partiyi birlikte yönetme serü-
veni 2021’deki hesaplaşmanın ardından son 
bulmuştur. Her ne kadar Başkanlık Kurulu 
sonrası KYB’deki liderlik krizinin kısa vadede 
çözüldüğüne dair yorumlar yapılmış olsa da 
iki ismin de kendi kadroları üzerinden parti 
içerisindeki konumlarını güçlendirme çabala-
rı bir yılın ardından birbiriyle çatışan çıkarlara 
dönüşmüştür. Bilhassa parti içerisindeki ilk 
çatışma noktalarından biri güvenlik birimle-
rinde yaşanan görevlendirmeler neticesin-
de patlak vermiştir. Celal Talabani tarafından 
atanan ve 2003 yılından itibaren Süleymaniye 
Asayişi sorumluluğunu yapan Vaha Hasan da 
kongreden sonra Lahur Şeyh Cengi tarafından 
görevden alınmıştır. Hasan, Lahur Şeyh Cengi 
tarafından kendisine yakın bir isimle değiş-
tirilmiştir. Bu noktada Lahur Şeyh Cengi’nin 
KYB’deki güvenlik birimleri içerisinde önemli 
bir etkiye sahip olduğunu belirtmek faydalı 
olacaktır. Önceki görevinde KYB’nin istihbarat 
birimi olan Zenyari’nin liderliğini yapan Cengi, 

bu süre zarfında kendine yakın kadroları kritik 
birimlerde görevlendirirken, parti içerisindeki 
diğer aktörlere karşı gücünü de pekiştirmeyi 
amaçlamıştır. Güvenlik birimlerindeki atama-
larla yaşanan soğuk savaş dönemi, ileride ya-
şanacak mücadeleye nazaran masum bir re-
kabet düzeyi olarak kalsa da Bafel ve Lahur’u 
çatışmaya götürecek zemini oluşturması bakı-
mından önem taşımaktadır. KYB Eş Başkanları 
Bafel Talabani ve Lahur Şeyh Cengi arasında 
yaşanan gerginlikler 8 Temmuz 2021 tarihinde 
Bafel’in Lahur Cengi’yi kendisini zehirleyerek 
öldürmekle suçlaması ve Lahur’a yakınlığıyla 
bilinen KYB’ye bağlı İstihbarat Örgütü (Zen-
yari) Başkanı Muhammed Tahsin Talabani ve 
KYB’ye bağlı Terörle Mücadele Birimi Başkanı 
Polat Cengi’yi (Lahur Şeyh Cengi’nin kardeşi) 
görevden almasıyla iyice tırmanmıştır. Bafel’in 
Talabani’nin Lahur’a karşı attığı ilk karşı adımın 
güvenlik birimlerindeki görevden almalara 
ilişkin olması da Lahur’un söz konusu birimler-
deki gücünün ikili rekabet açısından ne kadar 
ciddi düzeyde olduğunu göstermiştir. Nitekim 
Bafel, söz konusu iki ismin yerine kendisine 
yakın olduğu söylenilen Eji Emin’i Zenyari’ye; 

KYB’DE PARTI 
IÇI LIDERLIK 
MÜCADELESI KYB lideri Bafel Talabani.
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Vahap Halepçe’yi de Terörle Mücadele Birimi-

ne atamıştır. Lahur Talabani, kendisine yakın 

isimlerin görevlerinden alınmasını kendisine 

yönelik “darbe” olarak değerlendirmiştir. An-

cak Bafel Talabani, kendisine yönelik suikast 

yapılmaya çalışıldığını hatırlatarak yaşananları 

“darbeyi ortadan kaldırmaya yönelik bir ham-

le” olarak nitelendirmiştir. 

Kısa süre içerisinde parti içerisindeki güç 

dengelerini değiştirmeye yönelik rekabet bir 

eş başkanın diğerini partiden ihraç etme nok-

tasında ulaşmıştır. Bu kapsamda Lahur Şeyh 

Cengi, 15 Temmuz 2021’de yapılan KYB Po-

litbüro toplantısında eş başkanlık görevinden 

de alınmıştır. Lahur’un bir politbüro toplantısı 

sonrasında görevden alınması ise parti içeri-

sindeki siyasi kanadın önemli ölçüde Bafel Ta-
labani’nin yanında konumlandığını göstermesi 
açısından önemlidir. IKBY Başbakan Yardım-
cısı Kubat Talabani ile kardeşi Bafel Talabani, 
KYB içerisindeki yönetim denkleminde daha 
çok siyasi ve mali işlerle yakından ilgilenmiş-
ler, ilgili kurumların yapılanmasında etkin ro-
le sahip olmuşlardır. Lahur Şeyh Cengi’ninse 
daha çok partideki güvenlik dosyaları üzerin-
de etkin olduğu; bu etkinliğini bilhassa Zen-
yari’nin başında olduğu dönemde arttırdığı 
bilinmektedir. Bafel Talabani, ilk olarak güven-
lik birimlerinde Lahur’a yakın olan kadroları 
değiştirmiş, ardından KYB’nin iç siyasetinde-
ki etkinliği vasıtasıyla 15 Temmuz 2021’de eş 
başkanlıktan alınan Lahur’u 5 Kasım 2021’de 
politbüro kararıyla da partiden ihraç etmiştir.  
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Irak dış politikasında önemli değişkenler-
den biri olan ABD-İran rekabeti, Bağdat için 
olduğu kadar Erbil için de önemlidir. Nitekim 
ABD-İran rekabetinin doğrudan yansıdığı saha 
Irak topraklarıdır. IKBY’de en güçlü siyasi olu-
şum olan KDP, IŞİD’e Karşı Uluslararası Koa-
lisyon’un ve ABD’nin desteğine sahipken İran, 
Süleymaniye’de etkin olan KYB ile iyi ilişkilere 
sahiptir. 2021 yılında bu rekabete dair büyük 
gelişmelerden birisi temmuz ayında gerçek-
leştirilen 4. Tur Stratejik Diyalog Görüşmele-
ri ile 2021 yılının sonu itibarıyla ABD’ye bağlı 
muharip kuvvetlerin Irak’tan çekilmesi kararı-
nın alınması olmuştur. Bu kapsamda ABD’nin 
Irak’taki savaş misyonu, eğitim ve destek mis-
yonuna dönüşmüştür.9 IŞİD ve İran destek-
li Şii milislerin saldırıları konusunda IKBY’nin 
güvenlik kapasitesini artırarak Peşmerge’yi 
destekleyen ABD, özellikle 2021 yılının ikinci 
yarısında Peşmerge’ye karşı artan IŞİD saldı-

9 “White House: From Combat to training and advisory is to be our mission in Iraq”, Iraqi News Agency, 26.07.2021.

10 General Kenneth F. McKenzie Jr., Commander, U.S. Central Command, Holds a Press Briefing, 22 Nisan 2021, https://
www. defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/2582980/general-kenneth-f-mckenzie-jr-commander-us-
centralcommand-holds-a-press-briefi/, Erişim tarihi: 15 Haziran 2021. 

11 “Miçotakis Erbil ziyaretini erteledi”, Rudaw, 08.07.2021

rılarında söylem desteği sağlamıştır. Bu doğ-
rultuda seçimlerde tartışmalı bölgelerden de 
milletvekili çıkaran ve siyasi gücünü arttıran 
KDP’nin, bu desteği tartışmalı bölgelere Peş-
merge’nin girmesini sağlamak için de kullan-
dığı görülmektedir.   

İran destekli milislerin Irak’ta gerçekleş-
tirdikleri saldırılar ABD-İran çekişmesinin en 
büyük göstergesi olmuştur. Erbil ekseninde 
bakıldığında CENTCOM Komutanı Kenneth 
McKenzie 2021 yılının Nisan ayında Erbil Ha-
valimanı’na yapılan İHA saldırısı sonrasında 
bölgede en büyük endişe kaynağının İHA sal-
dırıları olduğunu belirtmiştir.10 Nitekim Erbil’i 
de kapsayan bu saldırılar Yunanistan Başba-
kanı Kiriakos Miçotakis’in 13 Temmuz’da Er-
bil’e yapmayı planladığı ziyareti ertelemesine 

sebebiyet vermiştir.11 Uluslararası Koalisyon 

bu saldırılar ve terör örgütü IŞİD ile mücadele 

ABD-IRAN 
REKABETININ 
IKBY’DEKI 
YANSIMALARI IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin İran Cumhurbaşkanı 

İbrahim Reisi’yi ziyareti
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çerçevesinde Peşmerge’ye finansal ve teknik 
araç desteklerini arttırmıştır. Örneğin henüz 
2021 yılının başında ABD Dışişleri Bakanlığı, 
Peşmerge güçlerine 12,5 milyon dolarlık yar-
dım gönderdiğini duyurmuş ve bu tarihe ka-
dar Irak ve IKBY güvenlik güçlerine yapılan 
yardımların 400 milyon doları bulduğu belirtil-
miştir.12 Bununla birlikte Uluslararası Koalisyon 
Ortak Koordinasyon Merkezi Komutanı David 
Williams, IKBY’de İHA saldırılarına karşı müca-
dele etmek için bir ekibin kurulduğunu açık-
lamıştır. Williams ayrıca, Peşmerge güçlerine 
her ay 20 milyon dolarlık destek verdiklerini 
ve Peşmerge’nin profesyonel bir güç olma-
sı için danışmanlık yaptıklarını vurgulamış ve 
bu amaçla görevli bir ekibin ve ortak merkez-
lerinin olduğunu ifade etmiştir.13 2021 yılının 
sonunda ise ABD Ulusal Savunma Yetki Ya-
sası ile Peşmerge güçlerine 2022 yılı için 260 
milyon dolar destek verilmesi öngörülmüştür. 
Ayrıca ilk defa Peşmerge’nin Puma İHA temin 
edebilmesi için 5 milyon dolar tahsis edilmiş-
tir.14 Dolayısıyla Peşmerge’nin silahlandırılma-
sında önemli desteği olan ABD’nin, muharip 
kuvvetlerini Irak’tan çekmesinin, bu desteğin 
azalmasına yol açmadığı belirtilmelidir.

İran’ın Irak’taki siyasi etkinliği, Bağdat 
hükûmetinde İran destekli siyasi partiler üze-
rinden, IKBY’de de KYB ile ilişkiler üzerinden 
ilerlemektedir. KYB’nin iç çekişmeler ve seçim 
başarısızlığı gibi sebeplerle güç kaybetmesi, 
İran’ın Irak’taki nüfuzunu sınırlandıracak bir si-
yasi gelişme olarak görülmektedir. Ancak İran, 
Süleymaniye’de güçlü olan KYB’yi sadece po-

12 “US State Department gives $12.5 million in military aid to the Peshmerga”, Atalayar, 08.01.2022

13 “Koalisyon Komutanı: Kürdistan Bölgesi’ni İHA saldırılarına karşı korumak için ekip kurduk, artık tüm dünya Kürtlerin dostu”, 
Basnews, 10.07.2021.

14 “US National Defense Authorization Act Allocates $260 Million to Support Peshmerga Forces”, 28.12.2021

15 “Iran to open trade center in Sulaymaniyah”, Tehran Times, 15.09.2021

16 “New consulate will be a tangible sign of US commitment to Kurdistan Region: Consul General”, Rudaw, 23.09.2021

litik olarak desteklememektedir. Nitekim 2021 
yılında görülen somut adımlardan biri İran Ti-
careti Geliştirme Örgütüne bağlı Arap ve Afrika 
Ülkeleri Ofisinin Süleymaniye’de kalıcı bir tica-
ri merkez ve sergi açmayı hedeflemesi olmuş-
tur. Merkezin; pazarlama, hukuk hizmetleri, 
reklam hizmetleri, sergi ve ofis alanı tahsisi ve 
iş etkinlikleri düzenleme, depo tahsisi, danış-
manlık, bankacılık hizmetleri, nakliye ve lojis-
tik hizmetleri, sigorta ve konaklama gibi çeşitli 
hizmetler sunmayı amaçladığı belirtilmiştir.15 
Dolayısıyla yakın dönemde Süleymaniye’de, 
İran’ın ürün ve hizmetlerini pazarlayacağı bir 
merkezin açılmasının planlanması İran-IKBY 
ilişkilerinde fark yaratabilecek gelişmelerin 
yaşanabileceğine işaret etmektedir. ABD ise 
2011 yılında Erbil’e açtığı konsolosluğu yenile-
miş ve ABD Erbil Başkonsolosu Robert Palla-
dino, dünyanın en büyüğü olarak duyurduğu 
52 bin metrekarelik bir alana konumlanan yeni 
konsolosluk binasına Ocak 2023’te taşınacak-
larını belirtmiştir. Konsolosluk yapısal olarak 
2021’in Eylül ayında tamamlanmış ve Palladi-
no, IKBY Başbakanı Mesrur   Barzani dâhil ol-
mak üzere geniş bir diplomatik heyetle açılış 
töreni düzenlemiştir.16 Palladino, konsoloslu-
ğu, ABD’nin IKBY hükûmeti ve halkına verdi-
ği uzun vadeli taahhütlerin somut bir işareti 
olarak gördüğünü belirtmiştir. Dolayısıyla ön-
görülebilir gelecekte ABD’nin, IKBY’yi ve IŞİD 
tehdidi söylemiyle kontrol alanını genişletme-
ye çalışan Peşmerge’yi siyasi, askerî ve eko-
nomik olarak destekleyeme devam edeceği 
öngörülmektedir.

12  “US State Department gives $12.5 million in military aid to the Peshmerga”, Atalayar, 08.01.2022

13 “Koalisyon Komutanı: Kürdistan Bölgesi’ni İHA saldırılarına karşı korumak için ekip kurduk, artık tüm dünya Kürtlerin dostu”, 
Basnews, 10.07.2021.

14 “US National Defense Authorization Act Allocates $260 Million to Support Peshmerga Forces”, 28.12.2021

15 “Iran to open trade center in Sulaymaniyah”, Tehran Times, 15.09.2021

16 “New consulate will be a tangible sign of US commitment to Kurdistan Region: Consul General”, Rudaw, 23.09.2021
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2018 yılında Kararlılık Operasyonu ile baş-
layan, 2019 yılından itibaren Pençe Harekât-
ları olarak devam eden Türkiye’nin Irak’taki 
askerî operasyonları ve bu operasyonlar ne-
ticesinde askerî üsler vasıtasıyla bölgede ka-
lıcı olması IKBY ve terör örgütü PKK arasında 
yeni dinamiklerin oluşmasını da beraberinde 
getirmiştir.  Operasyonlar neticesinde Tür-
kiye, Hakurk’tan Haftanin’e kadar olan hatta 
önemli ölçüde hakimiyet sağlayarak PKK’nın 

hareket alanını kısıtlamıştır. Irak’ın kuzeyinden 
daha güney bölgelere çekilen PKK militanla-
rı IKBY’nin kontrolünde bulunan bölgelerde 
Peşmerge güçleriyle karşı karşıya gelmişler; 
Duhok başta olmak üzere kendi otoritesini ko-
rumak isteyen IKBY, PKK’nın bu otoriteyi sars-
masını ve bu alanlarda toprak kontrolüne eriş-
mesini istememiştir. Bu nedenle iki taraf ara-
sında 2020 yılında başlayan Peşmerge-PKK 
çatışması 2021 yılında daha da alevlenmiştir. 

4. IKBY VE PKK 
ÇATIŞMASI Irak’taki PKK ve Peşmerge arasındaki çatışmada yaralanan 

bir peşmerge.

Peşmerge’nin, terör örgütü PKK’nın saldırıları sonucu sene içerisinde verdiği kayıplar

Tarih Yer Can Kaybı

5 Haziran 2021 Metina 5

8 Haziran 2021 Zaho 1

12 Mart 2021 Erbil 1

15 Eylül 2021 Duhok 2
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Ekim 2020’de Irak merkezî hükû-
meti ve IKBY arasında imzalanan 
ve terör örgütü PKK’nın ve diğer 
yabancı güçlerin Sincar’dan çı-
karılmasını öngören anlaşmanın 
ardından IKBY ve PKK arasında 
artan tansiyon çatışmaya evril-
miş; bunun önemli yansımaları 
2021 yılında görülmüştür. Ancak 
bu noktadaki önemli hususlar-
dan biri söz konusu çatışmada 
dış aktörlerin nasıl konumlan-
dığıdır. Verdiği reaksiyonlar an-
lamında söz konusu çatışmada 
Birleşmiş Milletler, ABD ve İn-
giltere önemli aktörler olarak 
öne çıkmıştır. Sincar Anlaşması 
kapsamında PKK’nın Sincar’dan 
çıkarılmasına destek verdiğini 
açıklayan17 dönemin ABD yöne-
timi, anlaşmanın hemen ardın-
dan patlak veren PKK-Peşmer-
ge çatışmalarında IKBY’ye açık 
destek vermiştir. Nitekim Kasım 
2020’de Duhok’taki PKK saldı-
rısında iki peşmergenin öldüğü 
saldırıya ilişkin ABD Dışişleri Ba-
kanlığından açıklama yapılmış, 
açıklamada ABD’nin “terör örgü-
tü” PKK’nın saldırılarını şiddetle 
kınadığı ve terörün köklerinin 
kurutulması için merkezî hükû-
metle IKBY’ye destek vermeye 
devam edecekleri vurgulanmış-
tır.18 PKK’nın Peşmerge’ye yö-
nelik saldırılarına diğer önemli 
tepki İngiltere’den gelmiştir. İn-

17 Sinjar Agreement (Press Statement), U.S. Department of State, October 2020, 
https://2017-2021.state.gov/sinjar-agreement/index.html [Erişim Tarihi: 14.01.2022].

18 “US condemns PKK attack on Peshmerga”, Rudaw, 2020 https://www.rudaw.net/
english/kurdistan/06112020 [Erişim Tarihi: 20.01.2022].

19 İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu James Thornton’un resmi sosyal medya hesabı 
üzerinden yaptığı bahsi geçen açıklaması için bkz. https://twitter.com/UKThornton/
status/1338526405492174848?s=20&t=UiVIZfJVo4LgngAvGvcS1Q 

giltere’nin Erbil Başkonsolosu 
James Thornton, PKK saldırısı 
sonrasında yaptığı bir açıklama-
da PKK’nın IKBY’de olmaması 
gereken bir terör örgütü oldu-
ğunu vurgulamıştır.19 Öte yandan 
yapılan anlaşmanın Birleşmiş 
Milletler Irak Yardım Misyonu 
(UNAMI) tarafından güçlü bir 
şekilde desteklenmiş olması da 
hem merkezî hükûmet hem IK-
BY için anlaşmaya yönelik ulus-
lararası desteğin somut bir adımı 
olmuştur.

IKBY ve PKK çatışmasında 
farklı aktörlerin IKBY lehine or-
taya koyduğu tavır, sahadaki 
dengeler üzerinde de dönüş-
türücü bir etki yaratmıştır. Terör 
örgütü PKK, Sincar başta olmak 
üzere Irak’ın kuzeyindeki varlığı-
nı korumayı amaçlarken, Musul 
ve Kerkük çevresinde bulunan 
İran destekli Şii milis gruplarla 
iş birliği yapmaktadır. PKK’nın 
Sincar’daki uzantısı Yezidilerden 
oluşan YBŞ’den 1500 militan 
sahada bir meşruiyet kazanma 
amacıyla Haşdi Şaabi’nin böl-
gede bulunan 80. Alayı’na katıl-
mıştır. Dolayısıyla 2020’nin sonu 
ve 2021’in başlarında etkisi gö-
rülmeye başlayan Sincar Anlaş-
ması’nın en önemli neticelerin-
den biri; Haşdi Şaabi içerisindeki 
Şii milis gruplar ile terör örgütü 
PKK’nın çıkar ortaklığı çerçeve-

Terör örgütü 
PKK, Sincar 

başta olmak 
üzere Irak’ın 
kuzeyindeki 

varlığını 
korumayı 

amaçlarken, 
Musul ve Kerkük 

çevresinde 
bulunan İran 

destekli Şii 
milis gruplarla 

iş birliği 
yapmaktadır.
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sinde bölgedeki iş birliğini güçlendirmesi ol-
muştur. Dolayısıyla PKK ile başlayan çatışma-
lar sonrası ABD ve İngiltere gibi aktörlerin IKBY 
lehine açık tavır almasıyla birlikte PKK’nın güç 
dengesi sağlama amacıyla Şii milis gruplarla 
iş birliğine gittiği ve IKBY karşıtı yeni bir cep-
henin oluştuğu söylenebilir. Bu ittifaklar tablo-
sunun oluşmasındaki etkenlerden biri de IKBY 
ile İran destekli Şii milis gruplar arasında yaşa-
nan gerginlikler olmuştur. Nitekim Sincar An-
laşması, PKK’nın yanı sıra Şii milis grupların da 
Sincar’dan çıkarılacağını öngörmüştür. Diğer 

yandan ABD’nin Irak’taki üslerinden çekilerek 
Erbil’deki askerî ağırlığını artırması, Irak’taki 
İran destekli siyasi ve silahlı grupların Kasım 
Süleymani suikastında IKBY hükûmetinin de 
desteği olduğunu öne sürerek Erbil’i ABD’nin 
kendilerine karşı müttefiki olarak nitelemeleri, 
IKBY’yi de hedef hâline getirmiştir. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde, 2021 yılı içerisinde Erbil 
Havalimanı başta olmak üzere IKBY’ye yönelik 
roketli saldırılar da IKBY’nin güvenlik noktasın-
da Irak’ın benzer sorunları paylaşmaya başla-
dığının somut göstergesi olmuştur. 
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2019’da Irak’ta gerçekleştirilen protesto-
lar neticesinde istifa eden Adil Abdülmehdi 
hükûmetinin ardından kurulan Mustafa el-Ka-
zımi yönetimindeki yeni hükûmetle birlikte 
merkezî hükûmet ve IKBY arasındaki ilişkiler 
de gelişme göstermiştir. 2021 yılı içerisinde 
söz konusu bu gelişme iki taraf arasında uzun 
yıllardır kronikleşmiş bazı başlıca sorunlara 
yönelik müzakerelere de yansımıştır. Bu an-
lamda Bağdat ve Erbil arasında statüsü nok-
tasında anlaşmazlıkların bulunduğu tartışmalı 
bölgelere ilişkin yeni hükûmetle birlikte baş-
latılan müzakereler önemli sonuçlar vermiştir. 
Eski Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi döne-
minde (2018-2019) Irak Savunma Bakanlığı 
ile Peşmerge Bakanlığı arasında müzakere-
ler yapılmış olsa da bu müzakerelerden Peş-
merge’nin tartışmalı bölgelerde IŞİD’e karşı 
yeniden konuşlanacağına dair resmî bir adım 
atılmamıştır. Mayıs 2020’de Irak Parlamentosu 
tarafından Irak’ın yeni başbakanı seçilen Mus-
tafa el-Kazımi’nin yeni hükûmetinin onaylan-
masının ardından başlayan yeni süreç, Peş-
merge’nin dönüşü bağlamında IKBY’nin lehi-
ne gelişmelere de kapı aralamıştır.  

Kazımi’nin göreve gelmesinin ardından ilk 
somut gelişme Ağustos 2020 tarihinde yaşan-
mıştır. Irak Başbakanı Kazımi, Bağdat ve Erbil 
arasında kurulması planlanan ortak koordi-
nasyon merkezleri için onay vermiştir. Buna 
göre Kerkük, Diyala ve Musul’da olmak üzere 
dört Ortak Koordinasyon Merkezinin kurulaca-
ğı ve bu merkezlerde Irak Ordusu ile Peşmer-
ge’nin müşterek hareket edeceği belirtilmiştir. 
Mayıs 2021’de Bağdat ve Erbil arasında tartış-
malı bölgelerdeki güvenlik yapılanmasına dair 
müzakerelerin ilk somut adımı atılmış; Kerkük, 
Musul, Mahmur ve Diyala’da Irak Ordusu ve 
Peşmerge arasında ortak koordinasyon oda-
larının oluşturulması kararlaştırılmıştır. Anlaş-
maya göre Peşmerge mensubu bazı tugay 
komutanlarının Kerkük’te bulunan K1 Askerî 
Üssü’nde göreve başlayarak IŞİD ile müca-
deleye koordinasyon ve istihbarat desteği 
verdiği belirtilmiştir. Atılan bu adımın ardın-
dan, yalnızca koordinasyon ve istihbarat des-
teği seviyesinde bir işbirliğiyle sınırlı kalmayıp 
operasyonel anlamda Peşmerge’nin tekrar 
Kerkük’te konuşlanması için IKBY tarafından 
merkezî hükûmete yönelik bir talep ortaya 

MERKEZÎ              
HÜKÛMET-IKBY 
ILIŞKILERI Irak hükûmeti Bakanlar Kurulu toplantısı.



çıkmıştır. Bu talep kapsamında Irak Ordusu 
ve Peşmerge arasında ortak operasyonların 
gerçekleştirilmesi için müzakerelerin devam 
ettiği, müzakereler hakkında Ağustos 2021’de 
kamuoyu ile paylaşılan bilgilerde tarafların 
müzakerelerde son aşamaya geldiği açıklan-
mıştır. Müzakerelerin neticesinin duyurulması 
seçimler sonrasına bırakılmış ve 25 Ekim’de 
Bağdat tarafından yapılan açıklamada Irak 
Savunma Bakanlığına bağlı iki tugayda Irak 
Ordusu ve Peşmerge güçlerinin terör örgütü 
IŞİD’e karşı güvenlik boşluklarının olduğu böl-
gelerde ortak görev yapacağı duyurulmuş-
tur. Oluşturulan tugaylardan birinin Kerkük ve 
Diyala arasında; diğer tugayın ise Kerkük ve 
Mahmur’a kadar olan bölgede görev yapacağı 
vurgulanmıştır. 

Taraflar arası ilişkilerin diğer önemli ayağı-
nı merkezî hükûmet tarafından IKBY’ye gön-
derilen bütçe oluşturmaktadır. İlk olarak Nuri 
el-Maliki’nin başbakanlığı döneminde 2014 yı-
lında uzlaşılan, Kasım 2019’da ise Adil Abdül-
mehdi hükûmetiyle IKBY arasında yapılan an-
laşmaya göre IKBY, ihraç ettiği günlük 250 bin 
varil petrolün gelirini Bağdat’a teslim etmesi 
gerekiyordu. Ancak belirlenen gelirlerin IKBY 
tarafından merkezî hükûmete teslim edilme-
mesi, anlaşmanın uygulanamamasına; Bağ-
dat’ın petrol gelirlerinin karşılığında gönde-
rilmesi gereken bütçede kesintiye gitmesine 
neden olmuştur. Her ne kadar Mustafa el-Ka-
zımi’nin göreve gelmesinin ardından Ağustos 
2020’de IKBY’ye bütçeden pay yeniden öden-
meye başlanmış olsa da taraflar arası anlaş-
mazlıklar nedeniyle ödemelerde kesinti ve 
gecikmeler yaşanmaya devam etmiştir. Bu-

nun bir sonucu olarak IKBY memur maaşlarını 
yüzde 21 oranında azaltmış, kesintilerin oldu-
ğu dönemler sonrasında memurların birikmiş 
alacaklarının ne kadarının ödeneceği gibi mali 
konular netlik kazanmamıştır. Mali hususlara 
dair merkezî hükûmet ve IKBY arasındaki an-
laşmazlıklardan kaynaklanan tüm bu sorunlar 
beraberinde toplumsal tabanda bir huzursuz-
luğu getirmiştir. Nitekim IKBY, 2020 sonunda 
ve 2021’in başında Süleymaniye merkezli pro-
testo gösterilerine sahne olmuştur. 

Taraflar arasında meydana gelen mali an-
laşmazlıklar IKBY’nin toplumsal dinamiklerini 
tetikleyerek sokak hareketlerinin yaşanması 
olasılığını artırmaktadır. Diğer yandan 2020-
2021 döneminde patlak veren protestoların 
muhtevasına bakıldığında, sokağa çıkanların 
büyük kısmının gençler olduğu görülmüştür. 
Dolayısıyla kamu çalışanlarının mevcut hoş-
nutsuzluğunun yanı sıra gençlerin sokak olay-
larına katılımındaki oranların yüksekliği göz 
önüne alındığında, IKBY hükûmetinin yalnızca 
kamu çalışanlarına dair değil, toplumdaki genç 
nüfusla da çözmesi gereken önemli bir sorun-
lar silsilesi olduğu söylenebilir. Zira gençlerin 
sokaklara çıkmasındaki temel neden memur 
maaşlarının ödenmemesi değil; yoğun genç 
işsizlik ile birlikte gelir dağılımındaki eşitsizli-
ğin beraberinde getirdiği zengin kesimle halk 
arasındaki uçurum olduğunu söylemek müm-
kündür. Nitekim Kasım 2021’de eğitim şartla-
rının iyileştirilmesini talep eden Süleymaniye 
Üniversitesindeki öğrencilerin düzenlediği 
protesto gösterileri bunun somut bir örneği 
olmuştur. 
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IKBY 2021 yılına sosyolojik açıdan toplum-
sal bir gerilimle girmiştir. 2020 yılının Aralık 
ayında memur maaşlarının gecikmesi, yüksek 
işsizlik oranı, yetersiz kamu hizmetleri nede-
niyle Süleymaniye’de meydana gelen göste-
riler, güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle 
bastırılmıştır. Göstericiler, başta KDP olmak 
üzere IKBY hükûmetinin koalisyon ortakları 
KYB ve Goran Hareketi ile muhalefet cephe-
sinde yer alan Kürdistan İslami Birliği ve Kür-
distan Adalet Cemaati’ne ait binaları da ateşe 
vermiştir.20 Gösterilerin 6. gününde toplam 
sivil ölüm sayısı 6’ya ulaşınca Irak Cumhur-
başkanı Berham Salih, göstericilerin istek ve 
taleplerine saygı gösterilmesini talep ederek 
güvenlik güçlerinin şiddet kullanmaktan ka-
çınmasını istemiştir.21 Gösterilerin ekonomik 
sebeplerden kaynaklanması gözleri Erbil ve 
Bağdat arasındaki bütçe sorunlarına çevirmiş-
tir. Nitekim IKBY, Bağdat'a günde 250 bin varil 

20 İdiris Okuduci; Rewa Mahmood Hasan; Hawkar Yaseen M. Amin Mohammed Amin, “Süleymaniye’de IKBY hükümetinin 
protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1’i çocuk 2 kişi öldü”, Anadolu Ajansı, 08.12.2020

21 Sofia Barbarani, “Iraqi leader calls for end to violence in Sulaymaniyah protests”, Al Jazeera, 08.12.2020

22 Haydar Karaalp, “Baghdad, Erbil dispute pushes Sulaymaniyah to leave KRG”, Anadolu Ajansı, 03.02.2021

ham petrol teslim etmesi gerektiğini öngören 

anlaşmaya uymamış ve ardından IKBY me-

murların maaşlarını ödeyemeyecek duruma 

düşmüştür. Ayrıca IKBY’nin Irak bütçesindeki 

yüzde 12,67’lik payı ve petrol gelirleriyle ilgili 

anlaşmazlık, 2021 bütçesinin Irak Parlamento-

sunda onayını geciktirmiştir.22 

Ekonomik sebeplerden kaynaklanan sos-

yal problemler 2021 yılında da devam etmiştir. 

2021’in Kasım ayında; Süleymaniye, Germiyan, 

Raparin, Koya ve Çemçemal Üniversitelerin-

deki öğrenciler, öğrenci burslarının kesilmesi-

ni protesto etmiş ve Kerkük-Süleymaniye ana 

yolunu trafiğe kapattıktan sonra Süleymaniye 

şehir merkezine yönelerek güvenlik güçleriy-

le karşı karşıya gelmişlerdir. Halepçe, Kalar, 

Koya ve Erbil’den  öğrencilerin de gösterilerde 

yer almasıyla protesto hareketleri Süleymani-

ye’nin sınırlarını aşmış ve diğer bölgelere de 

IKBY’DE TOPLUMSAL 
DINAMIKLER Süleymaniye’deki üniversite öğrencilerinin düzenlediği 

eylemler.
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sıçramıştır.23 IKBY Başbakanı Mesrur Barzani 
28 Kasım 2021’de öğrencilerle görüşme yapa-
rak sosyal medya hesabından taleplerin karşı-
lanmaması konusunda öğrencilerle konuştu-
ğunda utanç duyduğunu belirterek daha fazla 
istihdam olanağı ve ekonomik kaynak ya-
ratmaya çalışacaklarını ifade etmiştir.24 Aynı 
zaman diliminde KYB lideri Bafel Talabani de 
öğrencilerle görüşme gerçekleştirerek talep-
lerin karşılanabilmesi için yeni bir mekanizma 
bulmaya çalışacaklarını ifade etmiştir.25 

IKBY’de 40 bin ile 100 bin dinar (27-67 do-
lar) arasında değişen bursların kesilmesiyle 
başlayan eylemler, sadece bir öğrenci hare-
ketliliğini göstermemekte aynı zamanda IK-
BY yönetiminin sosyal ve siyasi durumuna da 
ışık tutmaktadır. IKBY’deki hayat şartlarından 
mustarip olan kişilerin Irak’ı terk etmesi, Av-
rupa’da göçmen tartışmalarının yaşanmasına 
sebep olmuştur. Farklı ülkelerden Avrupa’ya 
geçmeye çalışan birçok insanın arasında Iraklı 
Kürtlerin de yer alması Irak hükûmetinin dik-
katini çekmiştir. Belarus’un Grodno şehrinde-
ki Bruzgi sınır noktasında çoğunluğu Irak'tan 
vize alarak Belarus’a giden Avrupa’ya göç 
etmek için bu ülkeden Polonya’ya geçmeye 
çalışan kişilerin bekleyişi trajik bir durum hâ-
line gelmiş26 ve Belarus-Polonya sınırı arasın-
da sıkışan yaklaşık 4 bin Kürt göçmen, adeta 
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşen-
ko’nun Avrupa Birliği’ne karşı bir kozu hâline 
gelmiştir. AB, Lukaşenko’nun AB’nin istikrarını 
bozmak için göçmenleri kullandığını iddia et-

23 “Students Continue to Protest throughout Iraq’s Kurdistan Region”, Tasnim News Agency, 23.11.2021

24 Mesrur Barzani’nin gençlerle görüşmesi: https://twitter.com/masrour_barzani/status/1464994422534418434?ref_src=twsrc
 %5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1464994422534418434%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_

url=https%3A%2F%2Fwww.rudaw.net%2Fenglish%2Fkurdistan%2F281120212  (Erişim Tarihi: 19.01.2022).

25 “PUK’s Bafel Talabani says government failed to meet student demands”, Rudaw, 29.11.2021

26 Ali Cura, “Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi devam ediyor”, Anadolu Ajansı, 10.11.2021

27 “Belarus lideri Lukaşenko’dan Polonya sınırındaki göçmenlere: Batı’ya gitmek istiyorsanız, sizi tutmayız”, BBC News Türkçe, 
26.11.2021

28 “Manş Denizi’nde bir teknenin batması sonucu en az 31 düzensiz göçmen öldü”, Euronews, 24.11.2021

29 “KRG to repatriate 16 bodies of migrants drowned in the English Channel”, IKBY Resmi Hesabı, 20.12.2021

se de Lukaşenko bunu kabul etmemiş27 ve AB, 
sınırlara dikenli teller çekerek göçmen geçişi-
ni engellemeye çalışmıştır. Fransa’dan Manş 
Denizi üzerinden İngiltere’ye geçmeye çalışan 
ve düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin 
batması sonucu 27 göçmenin hayatını kay-
betmesi Irak hükûmetinin bu konu üzerine 
yaptığı çalışmalarını arttırmasına sebep ol-
muştur.28 Nitekim göçmenlerden 16’sının Iraklı 
Kürt olduğu açıklanmış ve IKBY Başbakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Dış İlişkiler Departmanı, IKBY 
Fransa temsilciliği arasında iş birliğiyle yürü-
tülen kimlik tespiti süreci sonrasında göç-
menlerin cesetlerinin IKBY’ye gönderileceği 
belirtilmiştir.29 IKBY’de dış göç hareketinin 
ve gösterilerin, ekonomik seviyenin ve hayat 
standardının düşük olmasından kaynaklandığı 
görülmektedir.  Diğer taraftan IKBY’de Barzani 
ailesinin Erbil eksenli politika yürüterek Süley-
maniye’deki sosyal ve ekonomik durumu göz 
ardı etmesi, federal bölge içerisinde değişen 
koşulları gözler önüne sermektedir. Nitekim 
gösterilerin Süleymaniye’de başlaması top-
lumsal huzursuzluğun bölgede daha yaygın 
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle Erbil’in, 
Irak’ın birçok vilayetine nispeten daha yüksek 
refah seviyesine sahip olması IKBY için istisnai 
bir durumdur.

IKBY’de ekonomik ve sosyal sorunların dı-
şında 2021 yılında yaşanan toplumsal olaylar-
dan biri de Erbil’de düzenlenen bir konferans-
la Irak hükûmetinin, İsrail ile normalleşmeye 
davet edilmesi olmuştur. 25 Eylül 2021’de Er-
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bil’de düzenlenen konferansla İsrail ile ilişkileri 
geliştirme çağrısı yapılmış ve Irak hükûme-
tine 2020’de BAE, Bahreyn ve İsrail arasında 
ABD’nin öncülüğünde yapılan Abraham An-
laşmaları’na katılma tavsiye edilmiştir.30 Buna 
karşın bazı Iraklı Arap aşiretlerin de katıldığı bu 
konferans Kazımi tarafından tamamen redde-
dilmiş ve İsrail ile normalleşme teklifinin yasal 
olmadığı belirtilmiştir.31 Öte yandan, Irak Yük-
sek Yargı Konseyi, İsrail ile normalleşme çağrı-
sı yapılan bu konferansta bulunanlar hakkında 
tutuklama kararı almıştır. Şeyh Visam el-Har-
dan gibi Sünni Arap aşiret temsilcilerinin, Irak 
Kültür Bakanlığında arşiv uzmanı olarak görev 
yaptığı bilinen Sahar el-Tai gibi isimlerin kon-
feransta bulunması büyük dikkat çekmiş ve 
Şeyh Hardan’ın Anbar’daki aşireti de yapılan 
çıkışı kınayarak kamuoyundan özür dilemiş-
tir. Bazı Sünni Arap aşiretlerinden de olayı kı-
nayan ve reddeden açıklamalar yapılmıştır.32 
Bağdat yönetimi böyle bir organizasyon için 
izin vermediğini ve sonuçlarının da Irak hükû-
metinin tutumuyla paralel olmadığını vurgula-
sa da Irak’ta bazı grupların İsrail ile normalleş-

30 Aaron Boxerman; Lazar Berman “Hundreds of Iraqi notables call to join Abraham Accords, make peace with Israel”, The Times 
of Israel, 25.09.2021

31 Irak Başbakanlık Basın Ofisi: https://pmo.iq/press2021/25-9-202101.htm (Erişim Tarihi: 07.01.2022).

32 Haydar Karaalp, “Irak yüksek yargısından İsrail ile normalleşme isteyenler hakkında tutuklama kararı”, Anadolu Ajansı, 
26.09.2021

me fikrini atarak siyasi konjonktürü yokladığı 
görülmektedir. Bu çerçevede 2021 yılı içeri-
sinde, Papa Franciscus’u kabul eden, ABD ile 
Stratejik Diyalog Görüşmelerinin 3 ve 4. turunu 
gerçekleştiren, Mısır ve Ürdün ile zirve düzen-
leyen, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı’nı 
düzenleyerek bölgesel ve ulusal sorunlarda 
diyaloğu ön plana çıkaran Irak hükûmetinin 
bölgesel politikalar bağlamında ön plana çık-
tığı görülmektedir. Bu atmosfere binaen Irak 
hükûmetinin olmasa da bazı çevrelerin IKBY 
üzerinden İsrail ile normalleşme çabalarını 
test ettiği görülmektedir. Halk tabanında böy-
le bir arzunun olmadığı aşiretler tarafından di-
le getirilmekte ve Irak hükûmeti normalleşme 
çağrısını suç olarak değerlendirmektedir. Do-
layısıyla başta Arap, Kürt ve Türkmenler olmak 
üzere Arap-İsrail Savaşları gibi ciddi toplumsal 
travmaların etkileri sebebiyle Irak halkının ve 
hükûmetinin, İsrail ile normalleşme gibi bir ön-
celiğinin olmadığı görülmektedir. Bu sebeple 
Erbil’deki bu konferansın sınırlı bir etkiye sahip 
olduğu ve yoğun tepkiye sebebiyet verdiği 
söylenebilir.

30  Aaron Boxerman; Lazar Berman “Hundreds of Iraqi notables call to join Abraham Accords, make peace with Israel”, The Times 
of Israel, 25.09.2021

31 Irak Başbakanlık Basın Ofisi: https://pmo.iq/press2021/25-9-202101.htm (Erişim Tarihi: 07.01.2022)

32 Haydar Karaalp, “Irak yüksek yargısından İsrail ile normalleşme isteyenler hakkında tutuklama kararı”, Anadolu Ajansı, 
26.09.2021





Sercan Çalışkan  I  Yusuf Can Ayaz

23www.orsam.org.tr

2021 yılında IKBY’de yaşanan gelişmeler 
sadece Erbil ve Bağdat eksenli ilerlememiş, 
bölgesel ve uluslararası konjonktür IKBY’deki 
siyasi, askerî, ekonomik ve toplumsal durumu 
yakından etkilemiştir. Bu çerçevede gözlem-
lenen siyasi gelişmeler özellikle parlamento 
seçimleriyle daha da hızlanmıştır. Seçimlerle 
birlikte IKBY’de siyasetin ana yüklenicisi olarak 
görülen KDP ve KYB arasındaki denge yeni-
den şekillenmiştir. KDP, seçimlerde kazandığı 
başarıyı sadece siyasi değil askerî ve ekono-
mik boyutlara da yansıtmaya çalışırken, KYB 
seçimlerdeki başarısızlığının bedelini KDP’ye 
karşı denge unsuru olma özelliğini kaybede-
rek ödemiştir. Bu çerçevede Sadr Hareketi, 
Takaddum Koalisyonu, Azim Koalisyonu gibi 
güçlü siyasi müttefiklerle kurulması planla-
nan hükûmetin ana bileşenlerinden biri olan 
KDP, cumhurbaşkanlığı makamı konusunda 
KYB ile karşı karşıya gelmiştir. 2003’ten sonra 
Irak’ın tüm cumhurbaşkanlarının Kürt ve KYB’li 
olması, KDP’nin önceki seçimlerde de kendi 
adayını çıkarmasına engel olmasa da KDP’nin 
2021 seçimleriyle kazandığı başarı ve kurduğu 
siyasi ittifak zinciri geçmiş seçimlere nispeten 
KYB’nin aleyhine işlemektedir. 

2022 yılı için KYB’ye yönelik beklentilerin, 
parti içi mücadelenin oldukça sıcak bir seyir 
izlemesi nedeniyle iki temel soruyla yakından 
ilişkili olacağı söylenebilir. Bunlardan ilki, La-
hur’u partiden ihraç eden ve güçleri tek baş-
kan olarak elinde toplayan Bafel’in bilhassa 
Süleymaniye merkezli siyasi, ekonomik ve 
sosyal anlamda olumsuz sinyaller veren den-
geleri gözetmede ne ölçüde başarı elde ede-
bileceğidir. Zira Bafel, geçtiğimiz seçimlere 
nazaran Irak siyasetinde güç kaybına uğrayan 
bir parti, ekonomik ve sosyal şartlar nedeniy-
le hoşnutsuzluk içerisinde de bir nüfusla kar-
şı karşıya kalmıştır. Öte yandan Bafel’in par-
ti içerisindeki iktidar mücadelesinin de tam 
manasıyla sona erdiğini söylemek yanlış ola-
caktır. Zira özellikle kendisine yakın olmayan 
güvenlik birimlerinde kritik görevlerdeki isim-
lerin varlığı hâlen Bafel için önemli bir tehdit 
oluşturmaktadır. Nitekim Bafel’in, KYB içeri-
sinde kendisine bağlı tek merkezden kontrol 
edilebilen bir askerî yapı oluşturmaya çalıştığı, 
bu kapsamda Kosret Resul ve Mahmut Şen-
gavi gibi isimlere yakın birimleri de söz konusu 
yapı içerisinde kontrolü altına almaya çalıştığı 

2022’DEN 
BEKLENTILER KDP’nin Mukteda es-Sadr ile hükûmet kurma sürecindeki 

görüşmesi.
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bilinmektedir.33 Dolayısıyla 2022, 
Bafel’in liderliğinin Irak ve IKBY 
siyasetinden toplumsal mesele-
lere kadar farklı gündem mad-
delerinde test edilecek olması 
nedeniyle önemli bir yıl olacaktır. 

Diğer önemli soru KYB’den 
ihraç edilen Lahur Cengi’nin ge-
lecek dönemde IKBY siyasetinde 
nasıl konumlanacağıdır. Lahur 
her ne kadar ihraç kararını red-
dettiğini ve yetkilerini kullana-
cağını ifade etse de ilerleyen 
dönemde KYB ile bir yol ayrımı-
na da gelebilir. Bu yol ayırımının 
en somut neticesi Lahur Şeyh 
Cengi’nin yeni bir parti kurarak 
2022’de gerçekleştirilmesi plan-
lanan IKBY seçimlerinde KYB’ye 
rakip olması beklenebilir. Bu kap-
samda hareket edecek Lahur’un, 
iyi ilişkilere sahip olduğu Yeni 
Nesil Hareketi ile de ittifak içeri-
sine girerek Bafel’in liderlik ettiği 
KYB’nin gücünü zayıflatmak iste-
mesi de sürpriz olmayacaktır. 

KDP, 10 Ekim 2021’de gerçek-
leştirilen parlamento seçimle-
rindeki başarısını ve IŞİD tehdidi 
söylemini tartışmalı bölgelerde 
Peşmerge’nin kontrol alanını ge-
nişletmek maksadıyla kullan-
maktadır. Bu çerçevede ulus-
lararası koalisyonun IŞİD’e karşı 
Peşmerge’ye verdiği destek, 
Peşmerge’nin gücünün artma-
sında katalizör etkisi yaratmakta-
dır. 2021 savunma yetkilendirme 
yasasıyla ilk defa Peşmerge’ye 
İHA yardımı yapacağını tescil-

33 “YNK Eş Başkanı’ndan yeni hamle: Bafil Talabani, Kosret Resul ve Mahmud Sengawî’nin 
güçlerini kontrol etmeye niyetlendi”, Basnews, 23.12.2021

leyen ABD, Peşmerge’ye des-
teğini her fırsatta vurgulamakta 
ve Irak’ta IŞİD saldırılarının arttığı 
söylemi bu desteğe meşruiyet 
kazandırmaktadır. Öte yandan 10 
Ekim 2021’de Irak’ta düzenlenen 
erken seçimlerin sonuçlarının 
da IKBY ile terör örgütü PKK ara-
sındaki çatışmada önemli ölçü-
de etkili olabileceğini söylemek 
mümkündür. IŞİD sonrası dö-
nemde Sincar’ı terk etmeyen ve 
bölgeyi ikinci bir Kandil yapma-
yı hedefleyen örgüt, kendisinin 
varlığını destekleyen bir Sincar 
halkının bulunduğunu, meşrui-
yetini söz konusu bu destekten 
aldıklarını öne sürmüştür. Ancak 
10 Ekim’deki seçim sonuçla-
rı, PKK’nın bölgede bir tabanı-
nın bulunmadığını kanıtlamıştır. 
Seçimlerin öncesinde KDP’nin 
milletvekili adaylarının Sincar’a 
girişini engelleyen terör örgütü 
PKK’nın desteklediği milletvekili 
adayları toplamda iki bin oyu da-
hi geçememiştir. Seçim sonuçla-
rı, terör örgütü PKK’nın Sincar’da-
ki varlığını silah zoruyla sürdür-
düğünü, merkezî hükûmet ve IK-
BY’nin PKK’yı bölgeden çıkarmak 
için ortaya koyduğu girişimlerin 
haklılığını göstermektedir. Ancak 
siyaseten attığı adımlarda büyük 
bir yenilgiye uğrayan ve Sincar 
başta olmak üzere bilhassa Irak’ın 
kuzeyindeki varlığı ulusal ve 
uluslararası aktörler tarafından 
sorgulanmaya başlayan terör ör-
gütünün 2022’de merkezî hükû-
met ve IKBY’ye karşı eylemlerini 

10 Ekim’deki 
seçim sonuçları, 

PKK’nın bölgede 
bir tabanının 

bulunmadığını 
kanıtlamıştır. 

Seçimlerin 
öncesinde 

KDP’nin 
milletvekili 
adaylarının 

Sincar’a girişini 
engelleyen terör 
örgütü PKK’nın 

desteklediği 
milletvekili 

adayları 
toplamda iki 
bin oyu dahi 

geçememiştir. 
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artırarak bölgedeki varlığını sürdürme çabası 
içerisinde olacağı beklenebilir.  

Kazımi hükûmetiyle birlikte tartışmalı böl-
gelere Peşmerge’nin dönüşüne ilişkin olumlu 
adımlar elde edebilen IKBY hükûmetinin yeni 
kurulacak hükûmetten en önemli beklentile-
rinden biri bu adımların sahada somut karşılık 
bulması olacaktır. Zira Peşmerge’nin tartış-
malı bölgelerde tekrar varlık göstermesiyle 
ve Irak’taki IŞİD sorununun ortadan kalkaca-
ğına dair bir öngörü olmamakla birlikte, IKBY 
hükûmeti IŞİD’in güç kazanmasını bir politik 
söylem olarak kullanmaktadır. Bu söylemi 
destekleyecek şekilde Kerkük, Selahattin ve 
Diyala hattında IŞİD’in saldırılarını 2021’de de 
sıklaştırmış olması ve güvenlik güçlerinin sal-
dırıları önlemede yetersiz kalması kurulacak 
hükûmetle yürütülecek tartışmalı bölgeler 
müzakerelerinde IKBY’nin elini güçlendirecek 
başlıca faktörlerden biri olacaktır. Dolayısıyla 
2022 yılı için değerlendirildiğinde, Irak’taki IŞİD 
sorununun merkezî hükûmet ve IKBY arasın-
daki tartışmalı bölgeler gibi siyasi konuların 
geleceğine ilişkin belirleyici bir faktör olaca-
ğını da söylemek mümkündür. Bu nedenle 
IŞİD sorununun devam edecek olması, Ker-
kük başta olmak üzere tartışmalı bölgelerin 
geleceğine yönelik yeni siyasi kararların alın-
masını beraberinde getirecektir. KDP’nin hem 
Erbil hem de Bağdat’ta siyaseten güçlenmesi, 
Bağdat-Erbil ilişkilerinin iyileşmesine ve bu 
bağlamda IKBY bütçesi ve tartışmalı bölgeler 

gibi konuların kısa sürede Irak’ın gündeminde 

üst sıralara yerleşmesine olanak sağlayacaktır. 

Bununla birlikte KDP, IKBY’deki etkisini arttıra-

rak KYB’nin nüfuz bölgesi olan Süleymaniye 

gibi Erbil tarafından dışlanmış bölgelerde oto-

ritesini arttırabilir. KYB’nin zayıflaması, Goran 

Hareketi’nin çökmesi KDP’ye yeni bir alterna-

tif olarak Yeni Nesil Hareketi’nin yükselmesini 

sağlayabilir. Bu bağlamda henüz 9 milletvekili 

olan Yeni Nesil Hareketi’nin merkezî hükûmet 

bağlamında olmasa dahi IKBY siyasetinde 

KDP’nin önemli bir rakibi olarak güçleneceği 

öngörülebilir. 

Toplumsal perspektiften bakıldığında IK-

BY’de protesto hareketlerinin artmasının ve 

özellikle ekonomik sebeplerden kaynaklanan 

huzursuzluğun 2021 yılında da devam etti-

ği görülmektedir. Yeni kurulacak hükûmette 

önemli bir pay alacağı öngörülen KDP’nin, 

ekonomisini ve siyasi nüfuzunu artırarak so-

runlara bir nebze çözüm sağlayacağı öngö-

rülebilir. KDP-KYB dengesinin KDP lehine 

değişmesi, KDP’nin, KYB’nin kontrolünde olan 

Süleymaniye’de daha aktif politika izlemesiyle 

sonuçlanabilir. Nitekim özellikle Süleymaniye 

merkezli vuku bulan protesto hareketlerinde 

Erbil hükûmeti haklı olarak müsebbip görül-

müş fakat sorumluluğu Bağdat hükûmetine 

atmıştır. Dolayısıyla KDP’nin gelecek hükû-

mette Bağdat’ta aktif olması sorunlarla yüz-

leşmesinin önünü açacaktır.
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