
BAKIŞ
ARALIK 2022

231

GİRİŞ

lk parlamento seçimlerini yapmasının
üzerinden 30 yıl geçen Irak Kürdistan
Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yasama,

yürütme ve yargı mekanizmalarını anayasal
çerçeveye oturtmak için 2005’ten bu yana
anayasa yazımına ilişkin tartışmalar devam
etmektedir. Bu bağlamda IKBY anayasa tas-

lağına ilişkin tartışmalar Ağustos 2022’de böl-
gede yeniden gündeme gelmiştir. IKBY Baş-
kanı Neçirvan Barzani’nin talebi doğrultusunda
aynı ay içerisinde anayasa taslağını görüşmek
üzere parlamentodaki grup başkanları ve
parti temsilcileri bir araya gelse de anayasa
maddeleri konusunda yaşanan anlaşmazlık
nedeniyle süreç sekteye uğramıştır.1

IKBY’DE ANAYASA YAZIMINDA
NEDEN UZLAŞI SAĞLANAMIYOR?
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Neçirvan Barzani’nin inisiyatifiyle

başlayan son görüşmeler sek-

teye uğrayan ilk anayasa gö-

rüşmeleri değildir. 24 Haziran

2009’da parlamentonun üçte

ikisinden fazlasının anayasa tas-

lağını kabul etmesine2 ve 2015’te

ise 120 maddelik anayasa tas-

lağının 74 maddesi üzerinde uz-

laşı sağlanmasına3 rağmen ilgili

taslak metinler referanduma

sunulmadığından bölgede yazılı

anayasaya geçilemediği gibi

anayasa ile ilgili tartışmalar gün-

demdeki yerini korumuştur. 10

Ekim 2021’deki Irak erken genel

seçimlerinden aylar önce ye-

niden IKBY gündemini meşgul

etmeye başlayan anayasa tar-

tışmaları yine IKBY Başkanı Ne-

çirvan Barzani tarafından dile

getirilmiştir. Barzani bölgedeki

siyasi partileri ziyaret ederek

anayasa taslağı üzerinde uzlaşı

sağlanmasına yönelik bir giri-

şimde bulunsa da4 söz konusu

ziyaretlerden somut sonuç elde

edilememiştir. Son olarak ağus-

tos ayında anayasanın yeniden

gündeme gelmesi ise Ekim

2022’de yapılması gereken an-

cak ertelenen IKBY seçimlerinin

zamanında yapılmasına yönelik

tartışmalara paralellik göster-

miştir.

Yazılı anayasaya geçmeye yö-

nelik girişimlere rağmen, bir

yandan bölgedeki partiler ara-

sında anayasa maddeleri ko-

nusunda yaşanan anlaşmazlıklar

diğer yandan anayasanın laik

ya da İslami esaslara uygun

olacağı5 yönündeki tartışma, sü-

reci çıkmaza sokmaktadır.  Ya-

sama, yürütme ve yargı organları

arasındaki ilişkiyi açık bir şekilde

belirleyen anayasal belgenin

olmadığı bölgede, siyasi ve sos-

yal sorunların çözümü zorlaş-

maktadır. Öte yandan, Kürt par-

tiler arasındaki anlaşmazlıkların

yanı sıra Bağdat ile Erbil arasında

tartışmalı bölgelerin statüsü ve

doğal kaynakların paylaşımı ko-

nusundaki fikir ayrılığı da taraflar

arasında uzlaşıyı engellemek-

tedir. 

Bu bağlamda bütün göstergeler

yıllardır gündeme gelen ve so-

nuç alınamayan anayasa taslağı

üzerinde yakın gelecekte uzla-
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1 “Parlamentoda Kürdistan Anayasası için görüşmeler başlıyor”, Rudaw, 21 Ağustos
2022.

2 Yusuf Muhammet Sadık, “Irak Kürdistan Bölgesi’nde Demokrasi Süreci ve Sorunları”,
ORSAM Rapor, No 151, Nisan 2013, s.10.

3 “Kürdistan Anayasası tartışılıyor; Temel çelişki yönetim sistemi”, Rudaw, 24 Ağustos
2022. 

4 “Neçirvan Barzani, anayasayı görüşmek üzere Komal ve Yekgirtu’yu ziyaret edecek”,
Rudaw, 3 Mayıs 2021.

5 Michael J. Kelly, “The Kurdish Regional Constitution within the Framework of the
Iraqi Federal Constitution: A Struggle for Sovereignty, Oil, Ethnic Identity, and the
Prospects for a Reverse Supremacy Clause”, Penn State Law Review, Vol. 114:3, 2010,
s.735.



şının zor olduğuna işaret et-
mektedir. IKBY’deki partiler ara-
sında anayasa taslağının yanı
sıra siyasete ilişkin çekişmeler
de devam ettiği müddetçe ve
Erbil ile Bağdat arasında tartış-
malı bölgelerin geleceği, doğal
kaynakların kontrolü ve gelir-
lerinin dağılımı konusunda ya-
şanan problemler çözülmedikçe
taraflar arasında anayasa üze-
rinde uzlaşı olası gözükmemek-
tedir. Diğer yandan, IKBY Par-
lamentosunun yasama süresini
bir yıl daha uzatması ve seçim-
lerin en geç Eylül 2023’e erte-
lendiği dikkate alındığında yö-
netimin önceliğinin seçimler
olacağı ve anayasa gündeminin
geri planda kalacağı değerlen-
dirilebilir. 

TARİHSEL SÜREÇ VE
ENGELLER

Kürtlerin Mart 1991’de Baas re-
jimine karşı ayaklanmasının ar-
dından Saddam Hüseyin reji-
minin Ekim 1991’de Kürtlerin
kontrolü altındaki Erbil, Süley-
maniye ve Duhok’tan çekilme-
siyle birlikte bu bölgelerde de
facto bir yönetim doğmuştur.
19 Mayıs 1992 tarihinde ise söz

konusu bölgelerde ilk kez se-
çimler yapılarak gelecekte IKBY
Parlamentosu olarak adlandı-
rılacak Kürdistan Ulusal Meclisi
kurulmuştur.6 Bu süreç itibarıyla
sahip olduğu yasama, yürütme
ve yargı mekanizmasını anayasal
çerçeve kazandırmaya çalışan
IKBY çeşitli girişimlerde bulun-
muştur. Bu bağlamda akade-
misyen, hukukçu ve parlamento
üyelerinden oluşan özel bir ko-
misyon tarafından hazırlanan
anayasa taslağı üzerinde 2005’te
başlayan çalışmalar bir yıl içe-
risinde tamamlanmıştır.7

İlerleyen süreçte yeniden göz-
den geçirilen bu taslak,8 24 Ha-
ziran 2009 tarihinde parlamen-
toya sunulmuştur.9 Giriş dışında
8 bölüm 122 maddeden oluşan
taslak10 aynı yıl içerisinde par-
lamento üyelerinin üçte ikisin-
den fazlasının oyuyla kabul edil-
miştir. Taslağın 118. maddesi
uyarınca anayasanın referan-
duma sunularak halkın onayını
müteakip yürürlüğe girmesi11

öngörülse de partiler arasında
yönetim sistemi konusunda ya-
şanan anlaşmazlıklar, siyasi ge-
rilimler ve ABD’nin Erbil ile Bağ-
dat yönetiminin karşı karşıya

3
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6 “History of Parliament”, Kurdistan Parliament.
7 Mehmet Dalar, “Kendi Kaderini Tayin Hakkı Kavramı, Federasyon ve Irak Kürdistan

Bölgesel Yönetimi”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 32, 2015,
s.447.

8 Taslak metin için bkz. “Draft Constitution of the Iraqi Kurdistan Region”.
9 Yusuf Muhammet Sadık, “Irak Kürdistan Bölgesi’nde Demokrasi Süreci ve Sorunları”,

ORSAM Rapor, No 151, Nisan 2013, s.10.
10 Serhat Erkmen, “Kuzey Irak’ta Yeni Anayasa Taslağı Üzerine Değerlendirmeler”,

Gündem Analiz, No 4, Ağustos 2009, s. 11.
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gelmemesi için referandumun ertelenmesi

yönündeki çabaları neticesinde tasarı askıya

alınmıştır.12 ABD’nin 2008’de Irak ile yaptığı

güvenlik anlaşması çerçevesinde Amerikan

askerlerinin Irak’tan çekilme kararı anayasa

taslağının yeniden gündeme gelmesinde

etkili olmuştur.13 Bu durumun ABD çekilmeden

önce kazanımlarını artırma saikindeki Kürtleri

telaşlandırdığı anlaşılmaktadır. Bunun yanında

31 Ocak 2009’da Irak’taki vilayet meclisleri

seçimlerinde14 dönemin başbakanı Nuri el-

Maliki’nin Dava Partisi’nin oylarını artırması,

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr taraf-
tarlarının merkeziyetçiliğe vurgu yapması üze-
rine ülkede merkeziyetçiliğin güçlenmeye
başladığı değerlendirilmiştir.15 Bu anlamda
Erbil’in, Bağdat’a karşı mevcut kazanımlarını
koruma refleksiyle taslağı gündeme getirdiği
söylenebilir.16

IKBY’de anayasa tartışmaları ilgili taslağın
2009’da parlamentoda onaylanmasından bu
yana çeşitli aralıklarla gündeme gelmektedir.
Taslak metin üzerinde anlaşma sağlanama-
masının asıl nedeni KDP ile KYB arasındaki
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IKBY Parlamentosu 

11 Mehmet Dalar, “Kendi Kaderini Tayin Hakkı Kavramı, Federasyon ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi”, Dicle Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 32, 2015, s.46.

12 Victoria Oettershagen, The Instrumentalisation of Constitutional Conferments of Autonomy in Iraq's Constitution to Preclude
Iraqi Kurds' Calls for Independence, Bachelor thesis, Leiden University, 2020, s.22.

13 “Remarks of President Barack Obama:Responsibly Ending the War in Iraq”, 27 February 2009.  
14 Mete Çubukçu & Taha Özhan, “İşgal Altında İstikrar Arayışları 2010 Irak Seçimleri”, SETA Analiz, Sayı 20, Nisan 2010, s.12.
15 “Irak Yerel Seçimi Sonuçları ve Irak’ın Geleceğine İlişkin Beklentiler”, ORSAM, 11 Şubat 2009.
16 Serhat Erkmen, “Kuzey Irak’ta Yeni Anayasa Taslağı Üzerine Değerlendirmeler”, Gündem Analiz, No 4, Ağustos 2009, s.3.
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rekabet ve bölgenin yönetim sisteminin nasıl

olması gerektiği konusunda partiler arasında

yaşanan fikir ayrılığıdır. Zira bu dönemde

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan De-

mokratik Partisi (KDP) başkanlık sistemini

desteklerken, Goran Hareketi, Kürdistan Yurt-

severler Birliği (KYB), Kürdistan Adalet Cemaati

(Komal) ve Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yek-

girtu) parlamenter sistemi desteklemiştir.17

Söz konusu partiler başkanın parlamento ta-

rafından seçilmesini ve bazı yetkilerinin kısıt-

lanmasını talep ederken KDP başkanın halk

tarafından seçilmesi gerektiğini ileri sürmüş-

tür.18 2009 anayasa taslağının 65. maddesi,

bölge başkanına kanunla verilen yetkilere ek
olarak başka yetkiler de vermektedir. Bu bağ-
lamda ilgili madde altında 24 bölümden
oluşan başkanın yetkileri arasında; parlamen-
toya kanun ve karar teklifinde bulunma, ya-
saları ve kararları yayınlama, parlamentoyu
feshetme, bakanlar kurulunun onayına dayalı
olarak bireyleri özel kademelere atama ve
bakanları görevden alma gibi yetkiler
sayılabilir.19 Başkanın bu yetkileri dikkate alın-
dığında anayasa taslağı, bölgenin yönetim
biçimi parlamenter sistem olmasına rağmen
güçlü bir başkanlık sisteminin ortaya çıkmasını
ve yetkilerin tek kişinin elinde toplanmasını
öngörmektedir.

20 Nisan 2015 tarihinde KDP lideri Mesut Barzani, anayasa tartışmalarını görüşmek üzere IKBY parti liderleri ve
temsilcileriyle bir araya geldi. 

17 “Parties must unite to draft constitution: Kurdistan’s parliamentary speaker”, Rudaw, 16 December 2019.
18 “Kürdistan Anayasası tartışılıyor; Temel çelişki yönetim sistemi”, Rudaw, 24 Ağustos 2022.
19 “Draft Constitution of the Iraqi Kurdistan Region”.
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Bölgedeki siyasi partiler arasın-
da anayasa yazımı konusunda
ikinci anlaşmazlık noktasını ise
anayasanın laik mi yoksa İslami
esaslara mı dayanması gerektiği
hususu oluşturmaktadır.20 Bölge
nüfusunun çoğunluğunun Müs-
lümanlardan oluştuğunu vur-
gulayan Komal ve Yekgirtu, geç-
mişten beri anayasanın temeli-
nin İslam dinine dayanması ge-
rektiğini savunmaktadır. Nitekim
Ağustos 2022’de son tartışmalar
konusunda açıklama yapan Ko-
mal Grup Başkanı Abdulsettar
Mecid, “İslam yasamanın temel
kaynağıdır ve İslam’ın değişme-
yen ilkelerine aykırı hiçbir yasa
kabul edilmemelidir”21 ifadele-
riyle bu duruşu yeniden tescil
etmiştir. 

2009’daki taslak metin, Kürt par-
tiler arasındaki uzlaşı yoksun-
luğunun yanı sıra Bağdat hü-
kûmetinin rezerviyle karşılaş-
mıştır. 2005 Irak Anayasası ile
IKBY anayasa taslağı arasında
tartışmalı bölgelerin sınırları ve
doğal kaynakların gelirlerinin
paylaşımı noktasında farklılıklar
olduğuna işaret eden Bağdat,

Erbil’in Irak Anayasası’na ba-
ğımlılığını azaltma girişimi olarak
yorumlayarak taslağı kabul et-
memiştir.22

Mayıs 2015’te anayasanın ha-
zırlanması amacı ile içerisinde
KDP’den 7, KYB ve Goran’dan
dörder, Yekgirtu 2, Komal ile
Türkmen ve Hristiyanlardan birer
kişinin yer alacağı 21 üyeli bir
komite atanmıştır.23 Söz konusu
komite tarafından hazırlanarak
parlamentoya sunulan ve 8 bö-
lümden oluşan 120 maddelik
anayasa taslağının 74 maddesi
üzerinde uzlaşı sağlanmıştır.24

Anayasa taslağının bu dönemde
gündeme gelmesinde IKBY’nin
Bağdat hükûmetiyle petrol ih-
racatı, tartışmalı bölgeler ve
bütçe paylaşımı konularında so-
runlar yaşaması ve IKBY’nin ba-
ğımsızlık referandumu için ha-
zırlıklar yapması etkili olmuştur.
Başka bir deyişle IKBY tarafınca
anayasa tasarısı, referandum
öncesi bir ön hazırlık aşaması
olarak görülmüştür. Anayasa ta-
sarısı 2015’te görev süresi do-
lacak olan IKBY Başkanı Mesut
Barzani’nin süresi dolmadan
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anayasa yazımı

konusunda ikinci
anlaşmazlık

noktasını ise
anayasanın laik mi

yoksa İslami esaslara
mı dayanması

gerektiği hususu
oluşturmaktadır.  

20 Michael J. Kelly, “The Kurdish Regional Constitution within the Framework of the
Iraqi Federal Constitution: A Struggle for Sovereignty, Oil, Ethnic Identity, and the
Prospects for a Reverse Supremacy Clause”, Penn State Law Review, Vol. 114:3, 2010,
s.735. 

21 “Kürdistan Anayasası tartışılıyor; Temel çelişki yönetim sistemi”, Rudaw, 24 Ağustos
2022.

22 Ayman El-Dessouki, “Draft constitution of Kurdistan and intergovernmental relations
in Iraq”, International Scientific Conference; Toward’s a Contemporary Constitution
for Kurdistan Region-Iraq”, 2019, s.111.

23 “IKBY Kendi Anayasasını Hazırlayacak”, Anadolu Ajansı, 20 Mayıs 2015.
24 “Kürdistan Anayasası tartışılıyor; Temel çelişki yönetim sistemi”, Rudaw, 24 Ağustos

2022.
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gündeme gelmiştir. Zira anayasa

tasarısında, Mesut Barzani’nin

görev süresinin uzatılması ve

bölgenin bağımsızlığını öngören

referanduma ilişkin maddelerin

yer alacağı dile getirilmiştir.25

Ancak KDP, Süleymaniye’de

maaşların ödenememesi ne-

deniyle başlayan gösteri dal-

gasından başkanlık yasasını de-

ğiştirmek isteyen Goran’ı so-

rumlu tutmuştur. Bir taraftan

KDP-Goran hattında başkanın

görev süresinin uzatılması ko-

nusunda yaşanan ve KYB ile

İslami partilerin de dâhil olduğu

siyasi anlaşmazlık diğer taraftan

Süleymaniye’de maaşların öde-

nememesi nedeniyle gösteri-

lerin başlaması ve KDP’nin bu

gösterilerden Goran’ı sorumlu

tutması taraflar arasındaki siyasi

gerilimi tırmandırmıştır. Söz ko-

nusu siyasi çekişme, dönemin

Başbakanı Neçirvan Barzani’nin

kabinesinde yer alan Goran

mensubu beş bakanı kabine

dışı bırakarak yerlerine yeni ba-

kanlar atamasını beraberinde

getirmiştir.26 Goran’a “hükûmet-

ten çekil” çağrısı yapan KDP,

Goran üyesi IKBY Parlamento

Başkanı Yusuf Muhammed Sa-

dık’ın Erbil’e girişini yasaklamış-

tır.27 Nitekim asıl olarak KDP ile
KYB arasında yaşanan çekiş-
mede KDP, Goran’ı hedef gös-
termiştir. Zira KDP’nin, Goran ye-
rine KYB’yi hükûmetten ihraç
etmeye çalışması hâlinde hü-
kûmetin düşmesiyle sonuçla-
nacaktır. Bu dönemde KYB’yi
azletmek için yeterli gücü de
olmayan KDP açısından IŞİD
saldırılarının artması da caydırıcı
etken olmuştur. Nihayetinde
Goran, hükûmetten ihraç edil-
miş ve parlamentonun feshi
gündeme gelmiş,28 bu durum
ise anayasa komitesinin çalış-
malarının askıya alınmasını be-
raberinde getirmiştir. 

IKBY’de anayasa taslak metni
üzerindeki tartışmalar 2019’da
yeniden gündeme gelmiştir.
Aralık ayında IKBY Parlamentosu
tarafından anayasa taslağını ha-
zırlamak için milletvekilleri, hu-
kuk uzmanları ve azınlık tem-
silcilerinden oluşan 21 kişilik bir
komite atanmıştır. Bu komiteye
anayasa taslağını hazırlamak
için 90 günlük bir süre verilse
de taslak yaşanan siyasi anlaş-
mazlıklar sebebiyle akim kal-
mıştır.29 Tartışmaların Ekim
2019’ta Irak geneline yayılan
hükûmet karşıtı protesto gös-
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IKBY’de anayasa
taslak metni

üzerindeki
tartışmalar 2019’da
yeniden gündeme

gelmiştir. Aralık
ayında IKBY

Parlamentosu
tarafından anayasa

taslağını hazırlamak
için milletvekilleri,

hukuk uzmanları ve
azınlık

temsilcilerinden
oluşan 21 kişilik bir
komite atanmıştır. 

25 “IKBY kendi Anayasasını hazırlayacak”, Anadolu Ajansı, 20 Mayıs 2015.
26 Hevidar Ahmed, “Kurdistan PM Barzani Sacks Goran Ministers from KRG Cabinet”,

Rudaw, 13 October 2015.
27 “Kuzey Irak’taki Krizin Hedefinde Mesut Barzani Var,” Anadolu Ajansı, 12 Ekim 2015.
28 “Neçirvan Barzani Anayasaya Güveniyor”, Drawmedia, 20 Mayıs 2021. 
29 “Parties must unite to draft constitution: Kurdistan’s parliamentary speaker”, Rudaw,

16 December 2019.
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terileri30 ile aynı döneme denk gelmesi, zam-

anlamanın tesadüfi olmadığına dair ipucu

sunmaktadır. Zira 600’ü aşkın göstericinin ha-

yatını kaybettiği protestolar sonucunda Irak

Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etmek zo-

runda kalmıştır. 2015’ten beri düzenli olarak

protesto hareketleriyle yüzleşen Erbil yöne-

timinin, Ekim protestolarının IKBY’yi de tesiri

altına almasından endişe duyduğu değer-

lendirilebilir. Öte yandan, IKBY’de anayasa

taslağının gündeme gelmesinde Irak’taki siyasi

partilerin göstericilerin taleplerini karşılamak

için federal anayasada değişiklik yapılabileceği

söylemleri de etkili olmuştur. 

Anayasa taslağıyla ilgili önceki tartışmalar

daha çok yönetim sistemi üzerine yoğunla-

şırken 2019’daki taslağın hazırlanamamasının

nedenlerinden biri tartışmalı bölgelerin statüsü

ve söz konusu bölgelerin IKBY sınırlarına dâhil

edilip edilmeyeceği olmuştur. Erbil ile Bağdat;

Kerkük, Diyala, Musul’un kuzeyiyle Selahaddin

vilayetinin kuzey kesimlerini kapsayan tartış-

malı bölgelerin statüsü konusunda sorunlar

yaşamaktadır. 2009’daki taslağın 2. madde-

sinde bölgenin nihai sınırlarının belirlenmesi

hususu, Irak Anayasa’nın 140. maddesiyle çe-

lişmektedir.31 Zira söz konusu 2. madde, Kerkük

dâhil olmak üzere tartışmalı bölgelerin sınır-

larını belirlediği için Federal Anayasa’nın 140.

maddesini gündeme getirmiştir. 32 Nitekim

IKBY Parlamento Başkanı Revaz Faik’in33 Aralık

2019’da dile getirdiği, “Bölge’nin kontrolü dı-

şındaki Kürdistan bölgelerini, Kerkük, Hanekin

ve Sincar’ı bırakamayız”34 ifadeleri Kürtlerin

IKBY’de Anayasa Yazımında Neden Uzlaşı Sağlanamıyor?

bakış 231

Bağdat’ta “Ekim Gösterileri” 

30 Irak’ın başkenti Bağdat’ta 1 Ekim 2019 tarihinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu yetersizliği nedeni ile başlayan gösteriler 25
Ekim 2019 zirve yapmış ve Adil Abdulmehdi başkanlığındaki hükûmetin istifasına yol açmıştı. Bkz. “Iraklılar, 25 Ekim
gösterilerinin birinci yılında Tahir Meydanı’nda”, Anadolu Ajansı, 25 Ekim 2020.

31 Michael J. Kelly, “The Kurdish Regional Constitution within the Framework of the Iraqi Federal Constitution: A Struggle
for Sovereignty, Oil, Ethnic Identity, and the Prospects for a Reverse Supremacy Clause”, Penn State Law Review, Vol.
114:3, 2010, s.746.

32 Michael J. Kelly, “The Kurdish Regional Constitution within the Framework of the Iraqi Federal Constitution: A Struggle
for Sovereignty, Oil, Ethnic Identity, and the Prospects for a Reverse Supremacy Clause”, Penn State Law Review, Vol.
114:3, 2010, s.734.

33 Revaz Faik KBY 4. Parlamentosunda 2013-2018 yılları arasında, 11 Temmuz 2019 tarihinde, 111 sandalyeli parlamentoda
oylamaya katılan 94 vekilin 72’sinin oyunu alarak IKBY parlamento başkanlığına seçilmiştir, Kurdistan Parliament - Iraq.

34 “Parties must unite to draft constitution: Kurdistan’s parliamentary speaker”, Rudaw, 16 December 2019.



9

siyasal kazanımlarını veya arzularını anayasaya

öncelediğini göstermektedir.

Erbil ile Bağdat arasında hidrokarbon kay-

naklarının kontrolü ve gelirlerin dağılımı nok-

tasındaki anlaşmazlıklar da sürecin önündeki

engellerden biri olarak görülmektedir. Dola-

yısıyla Erbil ile Bağdat arasındaki tartışmalı

bölgelerin geleceği ve doğal kaynaklar ko-

nusundaki anlaşmazlık IKBY ile Irak merkezî

hükûmeti arasında hâlen devam eden çıkmaza

kapı aralamıştır. Son olarak anayasayı hazır-

layacak ya da anayasayı tamamlayacak komite

hakkında da taraflar arasında fikir ayrılığı ya-

şanmıştır. KYB yeni bir anayasa taslağından

ziyade önceki anayasa taslağı üzerinde çalışılıp

değiştirilmesini istemiştir. 2019’un sonunda

anayasa taslağına ilişkin açıklamada bulunan

Parlamento Başkan Yardımcısı Muna Kahveci

ise yeni bir komisyon kurularak çalışma ya-

pılmasından yana tavır sergilemiş35 ve dolaylı

olarak KDP’nin tutumuna dair ipucu vermiştir. 

Anayasa yazımına yönelik yeni girişim Irak

Parlamentosu erken genel seçimlerinin ya-

pıldığı 10 Ekim 2021 tarihinden beş ay önce

gerçekleşmiştir. IKBY Başkanı Neçirvan Bar-

zani’nin inisiyatifiyle başlayan bu girişim bağ-

lamında Mayıs 2021’de Yekgirtu, Komal, KYB

ve KDP yetkilileriyle görüşmeler yapan Barzani,

anayasayı yeniden gündeme getirmiş ve ta-

rafların taslağa ilişkin görüşlerini 15 Mayıs’a

kadar sunmasını talep etmiştir.36 Bununla bir-

likte 19 Mayıs 2021’de Erbil’deki Kürdistan

Üniversitesinde “Anayasa ve Birlik Konferansı”

düzenlenmiştir. Konferansa IKBY’deki siyasi
aktörlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM)
Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi ve BM
Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine
Hennis-Plasschaert de katılmıştır. Konferansta
konuşan Başkan Barzani, anayasanın yeniden
yazımı hususunda pratik adımlar atılacağını
belirtmiştir.37 Plasschaert de 2009’da hazırlanan
anayasa taslak metnine atıfta bulunarak ilgili
taslak üzerinde IKBY’deki siyasi tarafların fikir
birliği içinde olmaması nedeniyle sürecin
sekteye uğradığını ancak yeniden canlandı-
rılması gerektiğini vurgulamıştır.38 Plasschaert’in
anayasa yazımına ilişkin çalışmaların canlan-
dırılması gerektiğini vurgulaması, Batı’nın
IKBY’yi demokratik zeminini güçlendirmeye
ittiği şeklinde yorumlanabilir. Ancak Barzani’nin
siyasi parti ziyaretleri sırasında taraflardan
taslağa ilişkin görüşlerini 15 Mayıs’a kadar
belirtmesine bu yönde bir dönüş olmaması,
anayasa yazımındaki zorlukların sürdüğünü
göstermektedir.

Yıllardır çeşitli nedenlerle bir türlü gündemden
düşmeyen ve sonuç alınamayan anayasa tar-
tışmalarının, IKBY seçimlerinin yaklaştığı bir
dönemde yeniden gündeme gelmesi şaşırtıcı
değildir. Kasım 2021’de KDP lideri Mesut Bar-
zani, 2022 sonunda bölge seçimlerinin yapıl-
ması gerektiğini vurgulayarak seçimler için
anayasanın hazırlanıp referanduma sunulması
gerektiğine işaret etmiştir.39 Aynı yılın aralık
ayında bir araya gelen parlamento grup baş-
kanvekilleri toplantısında anayasanın yeniden
yazılması ele alınmıştır.40 IKBY Parlamentosu

Mehmet Alaca   I   Aylin Mercan

35 “Parlamentoda Kürdistan Anayasası için görüşmeler başlıyor”, Rudaw, 21 Ağustos 2022.
36 “Neçirvan Barzani, anayasayı görüşmek üzere Komal ve Yekgirtu’yu ziyaret edecek”, Rudaw, 3 Mayıs 2021.
37 “Neçirvan Barzani, anayasayı görüşmek üzere Komal ve Yekgirtu’yu ziyaret edecek”, Rudaw, 3 Mayıs 2021.
38 “The Kurdistan Region of Iraq: Unity and Constitution/ Remarks by SRSG Jeanine Hennis-Plasschaert, Reliefweb, 19

Mayıs 2021.
39 “Mesut Barzani: Anayasa 2022’de referanduma sunulmalı ve seçimler zamanında yapılmalı”, Drawmedia, 28 Kasım 2021.
40 “Kürdistan seçimlerinin ertelenme olasılığı var”, Drawmedia, 23 Aralık 2021.
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Başkan Yardımcısı Muna Kah-
veci, Yeni Nesil Hareketi dışında
bütün tarafların IKBY’nin ana-
yasaya sahip olması konusunda
hemfikir olduğunu ifade
etmiştir.41 Bu süreçte başlayan
tartışmalar ağustosta ivmelen-
miştir. Konuya ilişkin değerlen-
dirmeler yapan Kahveci, tüm
partilerin anayasayı yazmak için
komiteyi yeniden etkinleştirme
konusunda da anlaştıklarını be-
lirterek, siyasi taraflardan ana-
yasa ve seçim yasası hakkındaki
düşüncelerini dile getirmelerini
istemiştir.42 Ancak IKBY Bağımsız
Yüksek Seçim Komisyonunun
bölgedeki siyasi partiler arasında
komisyonun aktifleştirilmesi ve
seçim yasası konusunda yaşa-
nan anlaşmazlıklar sebebiyle
seçimlerin 2023 yılına ertelen-
diğini duyurması,43 anayasa ya-
zımıyla ilgili tartışmaların etkisini
yitirdiğini göstermektedir. 

UZLAŞI
SAĞLANABİLİR Mİ?

IKBY’de mevcut yasal süreç ye-
rel kanun, teamül ve normlar

aracılığıyla işlemektedir.44 Ya-

sama, yürütme ve yargı erkleri

arasındaki ilişkiyi açık bir şekilde

belirleyen bir anayasa metinin

olmaması, bölgedeki hukuki ve

siyasi sorunların çözümünde

yetersizliği beslemektedir. KDP

ile KYB liderliğindeki iki şehir

devletini andıran bölgede yargı

organının zayıflığı, sistemi parti

unsurlarının müdahalesine daha

açık hâle getirmektedir.45 Ayrıca

yasama, yürütme ve yargı or-

ganları arasında dengenin ol-

madığı IKBY’de gerek siyasi ge-

rekse de sosyal ve ekonomik

anlaşmazlıkların çözümü de zor-

laşmaktadır. Anayasa taslakla-

rında bölge başkanına geniş

yetkiler verilmesi, başkanın yet-

kilerini kötüye kullanımı tartış-

malarını da beraberinde getir-

mektedir.46 Bölgenin KDP ile

KYB arasındaki ikili güç müca-

delesiyle yüzleştiği ve başkanın

KDP’den olduğu göz önünde

bulundurulduğunda KDP’nin eli-

nin KYB’ye karşı daha da güç-

lenecek olması süreci tıkamak-

tadır.

IKBY’de Anayasa Yazımında Neden Uzlaşı Sağlanamıyor?

bakış 231

41 “Gruplar anayasa ve seçim yasasına ilişkin görüşlerini parlamentoya sundu”, Rudaw,
10 Şubat 2022.

42 “Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) seçimler ile ilgili son bilgileri açıkladı”, NRT,
24 Şubat 2022; “Kürdistan Anayasası tartışılıyor; Temel çelişki yönetim sistemi”,
Rudaw, 24 Ağustos 2022.

43 “Seçim Komisyonu: Kürdistan Parlamentosu Seçimleri 2023’e Kaldı”, Rudaw,
8 Ağustos 2022.

44 “Parties must unite to draft constitution: Kurdistan’s parliamentary speaker”, Rudaw,
16 December 2019.

45 “Irak Kürdistan Bölgesi’nde Demokrasi Süreci ve Sorunları”, Yusuf Muhammet Sadık,
ORSAM Rapor, No 151, Nisan 2013, s.19.

46 Victoria Oettershagen, The Instrumentalisation of Constitutional Conferments of
Autonomy in Iraq's Constitution to Preclude Iraqi Kurds' Calls for Independence,
Bachelor thesis. Leiden University, 2020, s.25.

Bu anlamda
siyasi partilerin
anayasa taslağı
üzerinde çeşitli

konularda fikir birliği
içerisinde

olmamasının
yanında, bölgenin en

önemli iki siyasi
aktörü konumunda

olan KDP ile KYB
arasında yaşanan

siyasi çekişme
devam ettiği sürece

anayasa üzerinde
uzlaşı sağlanmasının

güç olacağı
söylenebilir.



IKBY’de yasama, yürütme ve yargı organları

arasındaki ilişkileri düzenleyen bir anayasa

belgesinin olmaması söz konusu üç erkin sı-

nırlarını ve etkisini bulanıklaştırmaktadır. Do-

layısıyla yargı organının zayıflığı bölgede yol-

suzluğun artmasını da beraberinde getirmek-

tedir. IKBY Bütünlük Komisyonu tarafından

2021’in ilk yarısında 50 yolsuzluk davasının

yargıya sevk edildiği ancak cezaların caydırıcı

olmaması sebebiyle yolsuzluğun yaygınlaştığı

bilinmektedir.47 Hukukun üstünlüğünün tahkimi

ve farklı siyasi organlar arasındaki güç ilişkisinin

açık biçimde tanımlanması için anayasanın

varlığı önem arz etmektedir. Nitekim yazılı

bir anayasa metninin olmaması demokratik

sürecin işleyişini olumsuz etkilemektedir.

Irak gibi kırılgan bir bölgede yıllardır anaya-

sasını tamamlayamayan IKBY’nin bu açmazının

ciddi nedenleri bulunmaktadır. Bu anlamda

siyasi partilerin anayasa taslağı üzerinde çeşitli

konularda fikir birliği içerisinde olmamasının

yanında, bölgenin en önemli iki siyasi aktörü

konumunda olan KDP ile KYB arasında yaşa-

nan siyasi çekişme devam ettiği sürece ana-

yasa üzerinde uzlaşı sağlanmasının güç ola-

cağı söylenebilir. 2006’da KDP ile KYB arasında

seçimlere ortak gidilmesi ve ayrı bakanlıkların

birleştirilmesine yönelik stratejik bir anlaşma

imzalansa da söz konusu anlaşma 2016’da

siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı sona

ermiş ve taraflar arasındaki anlaşmazlıklar

derinleşmiştir.48 2017’deki bağımsızlık refe-

randumuyla taraflar arasında derinleşen çe-

kişme, 16 Ekim 2017’de Irak güvenlik güçlerine

bağlı Haşdi Şaabi birlikleri ve federal polis

güçlerinin Kerkük ve tartışmalı bölgeleri ele

geçirmesiyle şiddetlenmiştir. Kerkük ve tar-
tışmalı bölgelerin çoğunun Bağdat yönetimine
kaybedilmesinden dolayı taraflar birbirini suç-
lamıştır. Diğer yandan Ekim 2018 Irak Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinde iki parti arasındaki
anlaşmazlık daha belirgin bir hâl almış ve
KDP, KYB’nin adayı Berham Salih’i destekle-
meyerek Fuad Hüseyin’i aday göstermiştir.49

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda taraflar
arasında aynı gerilim 10 Ekim 2021 Irak erken
genel seçimlerinde yaşanmıştır. Irak’ın yeni
cumhurbaşkanı 13 Ekim 2022’de KYB üyesi
ve bağımsız aday olan ve KDP’nin desteğini
alan Abdüllatif Reşid seçilse de öncesinde
KYB-KDP hattında sancılı bir süreç yaşanmış
ve KYB Berham Salih’in adaylığı konusunda
ısrarcı davranmıştır. Bu anlamda KYB ve KDP
arasında yaşanan siyasi çekişmeler anayasa
konusunda tarafların hemfikir olmasını güç-
leştirmektedir. 

Erbil ile Bağdat arasında tartışmalı bölgelerin
idari sınırları konusunda yaşanan anlaşmazlık
ve 2017’deki bağımsızlık referandumu sonrası
Kerkük ve tartışmalı bölgelerin tamamına ya-
kınının Irak’ın kontrolüne geçmesi taraflar ara-
sındaki uzlaşıyı zorlaştırmaktadır. Zira tartışmalı
bölgelerde IKBY etkinliği gelişmedikçe ana-
yasa taslak metni üzerinde anlaşma sağlan-
masının yakın gelecekte mümkün olmadığı
söylenebilir.

Irak’ın kuzeyindeki petrol kaynaklarının ihracı
ve buradan elde edilen gelirin nasıl paylaşı-
lacağına ilişkin sorunlar, Erbil ile Bağdat’ın
anayasa taslağı üzerinde anlaşma sağlamasını
zorlaştırmaktadır. Hatta Irak Federal Yüksek
Mahkemesinin 15 Şubat 2022 tarihinde IKBY

Mehmet Alaca   I   Aylin Mercan

11

47 “Kurdistan integrity commission refers 50 corruption files to the judiciary in 6 months”, Kurdistan 24, 11 Ausgust 2021.
48 “KDP ile KYB Yol Ayrımında”, Anadolu Ajansı, 23 Ocak 2016.
49 Mehmet Alaca, “KDP ile KYB Arasındaki Gerginlik Devam Eder mi?”, ORSAM Görüş, 2 Ekim 2019.
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petrol ve gaz yasasının federal yönetim ana-
yasasına aykırı olduğu yönünde bir karar açık-
laması ve IKBY hükûmetinin petrol ve gaz ih-
racatı anlaşmalarında Petrol Bakanlığı ve Mali
Denetim Divanına bilgi vermek zorunda ol-
duğunu belirtmesi, Erbil ve Bağdat arasındaki
anlaşmazlığı derinleştirmiştir.50 IKBY Hükûmet
Sözcüsü Cotyar Adil tarafından mahkemenin
aldığı kararın “anayasal hiçbir dayanağı” ol-
madığı51 vurgulansa da ilerleyen süreçte ilgili
karar nedeniyle Baker Hughes, Schlumberger
ve Halliburton adlı ABD şirketleri bölgedeki
faaliyetlerini durdurmuştur.52 Erbil ile Bağdat
arasında söz konusu sorunlar olduğu müd-
detçe tarafların anayasa taslağı üzerinde ortak
bir paydada buluşmasının güç olduğu söy-
lenebilir. Diğer yandan IKBY Parlamentosunun
yasama süresini bir yıl daha uzatması ve se-
çimlerin 2023 yılına ertelenmesi anayasa ko-
nusunun gündemden düşmesine neden ola-
bilir.

KDP ile KYB arasındaki ilişkilerinde son dö-
nemin en gergin dönemlerinden birini ya-
şandığı dikkate alındığında IKBY’de siyasetin

ne yöne evrileceği merak konusudur. Bu an-

lamda asıl öncelik olarak görülmeyen anayasa

yazımının da bu gerginlik çerçevesinde ele

alınacağı düşünülmektedir. KDP’nin gerek

ekonomik kaynaklar gerekse de siyasi konuda

KYB ile paylaşım oranını artırması beklen-

mektedir. Ancak Irak ve IKBY parlamentola-

rında en güçlü partinin KDP olması nedeniyle

KYB’ye yeterince ödün vermesi zor görün-

mektedir. Öte yandan, tartışmalı bölgelerin

geleceği konusundaki belirsizlik ve bu konuda

Bağdat ile kurulacak temasın sonuç alması

da öngörülebilir bir takvimde gerçekleşme-

yeceği anlaşılmaktadır. Bu anlamda her ne

kadar iki parti arasında normalleşme konu-

sunda ve Erbil ile Bağdat ilişkilerinde çabalar

söz konusu olsa da kısa vadede çözümün

kolay olmayacağı gündeme gelmektedir. Tüm

bu zorluklara rağmen anayasa yazımının ta-

mamlanması için IKBY’de siyasi partiler bölge

anayasasının yazımını iç siyasi rekabet ve çe-

kişmelerden uzak tutmalıdır. Anayasa kurucu

bir metin olacağından bölgedeki tüm siyasi

partilerin talepleri göz önünde bulundurul-

malıdır. Anayasa yazımı konusunda Bağdat

hükûmetiyle ortak hareket eden bir yaklaşım

benimsemek kolaylaştırıcı olacaktır. Ayrıca

IKBY’deki bütün partilerin özellikle de KDP’nin

anayasanın demokratik teamüller açısından

ne derece önemli olduğuna inanması ge-

rekmektedir. IKBY’nin batıdaki imajını güç-

lendirmesinin yolunun demokratik teamülleri

güçlendirmekten geçmesi ve bunun da ana-

yasa ile mümkün olduğu dikkate alındığında

anayasa yazımı konusunda batılı ülkelerden

daha fazla destek aranabilir.

IKBY’de Anayasa Yazımında Neden Uzlaşı Sağlanamıyor?

50 Bilgay Duman, “IFYM’nin IKBY Kararı ve Düşündürdükleri”, ORSAM Görüş, 23 Şubat 2022.
51 “IKBY’ye göre Federal Mahkemenin ‘petrol gelirleri’ kararı Irak’ın geleceğini tehlikeye atabilir”, Anadolu Ajansı, 21 Şubat

2022.
52 Adam Lucente, “Oil services companies stop work in Iraqi Kurdistan after court ruling”, Al-Monitor, 6 July 2022.

bakış 231
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