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Yönetici Özeti
• 2006 yılında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde
(IKBY) ortak hükûmet kurulmasına rağmen
Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında
etki bölgelerine ayrılmış şekilde, iki başlı,
yönetim sürmüştür. KDP’ye bağlı peşmerge
Erbil ve Duhok’ta, KYB’ye bağlı peşmerge
güçleri ise Süleymaniye vilayetinde partisi
adına kontrolü sağlamıştır.
• KDP ve KYB arasında sağlanan 2005 uzlaşının
yürütülmesinde ortaya çıkan ayrışmalar, güç
dengesinde zayıf düşen KYB’nin farklı arayışlara başvurmasına neden olmuştur. Nitekim
23 Mart 2020 tarihli Süleymaniye Vilayet
Meclisi oturumunda gündem, memur maaşlarının ödenmesindeki gecikmenin sebebi
hakkında IKBY’den açıklama istenmesi ve
ardından 30 Nisan 2020 tarihli oturumunda
Süleymaniye’de idari ve mali öz yönetim
oluşturulması kararı olmuştur.

yonda KYB, Goran Hareketi, KDP, Demokrasi
ve Adalet Koalisyonu ile Kürdistan İslami
Birliği temsil edilmektedir.
• Süleymaniye merkezli “öz yönetim” talebi
mevcut hâli itibariyle idari ve mali konuları
kapsayan bir karar olduğu için KDP tarafından
“IKBY’de iki başlılığa hizmet edecek” bir
girişim olarak değerlendirilmektedir. KYB
ve Irak merkezî hükûmeti arasındaki iyi
ilişkiler düşünüldüğünde, Irak Maliye Bakanlığının kontrolünün de KDP’den çıkmasıyla
Süleymaniye Vilayet Meclisinin talebi KDP
için “daha kabul edilemez” bir hâle gelmektedir.
• Süleymaniye merkezli partiler, 2014 yılında
başlayan mali kriz nedeniyle geciken memur
maaşları konusunda Erbil’i suçlayarak
IKBY’nin mali yönetim yapısını hedefe oturtmuştur. Bu partiler, IKBY içerisinde yer alan
vilayetlerin bütçe paylarını doğrudan Bağdat
üzerinden almasını istemiştir.

• Irak Anayasası federatif bölgelerin kurulmasına
izin vermesine rağmen anayasanın kabul edildiği 2005 yılından itibaren yeni bölgeler kurulması yönünde girişimler yapılsa da yeni
bölge kurulamamıştır. Ancak IKBY’nin Anayasa’daki bölgeleşme adımlarının yanı sıra
117.madde ile direkt kurulmuş olması,
IKBY’nin iki farklı bölgeye bölünmesi tartışmalarına neden olmaktadır.

• 2009 yılında IKBY Parlamentosu’nda kabul
edilen üç numaralı Vilayetler Yasası, vilayet
meclislerinde alınan bütçe ve kalkınma planlarını, IKBY kabinesinin denetimini ve onayıyla yürürlüğe girmesini ön görmektedir.
Bu durum ise KDP’nin IKBY Parlamentosu
ve Kabinesindeki temsili nedeniyle bölgedeki
yerel kararlarda da en etkili aktör olmasına
neden olmaktadır.

• Süleymaniye Vilayet Meclisi, 30 Nisan 2020
tarihli oturumunda “öz yönetim”in sağlanması
için Vilayet Meclisinde yer alan partilerin
katılımıyla bir komisyon oluşturulmasına
karar vermiştir. Halepçe’de ise seçilmiş Vilayet
Meclisi olmadığı için, 2014 IKBY Vilayet
Meclisi seçimlerinde Halepçe’de kullanılan
oyların Süleymaniye Vilayet Meclisinde temsil
edilmesi nedeniyle “öz yönetim” kararı Halepçe’yi de kapsar şekilde alınmıştır. Komis-

• Süleymaniye ve Halepçe’de “öz yönetim”
veya bölgeleşmenin vilayetteki partilerin
siyasi ve ekonomik etkinliğini arttırması beklenmektedir. KYB’nin kendisi ile aynı tabanı
paylaşan partilerin ortaya çıkışının ardından
eski etkinliğine tekrar ulaşabilmesi amaçladığı
söylenebilir. Buna karşılık Goran Hareketi
ve Yeni Nesil Hareketi gibi partilerin, vilayette
kurumsallaşma ve kalıcı aktör olmalarına uygun zemin sağlayacaktır. Ancak Süleymaniye
orsam.org.tr
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ve Halepçe merkezli olarak sadece KYB peşmergesinin faaliyet göstermesi ise bölgede
uzun vadede KYB’nin etkinliğini arttırarak
tekrar “tek aktör” olmasına neden olabilir.
• ABD’nin çağrısı ile Zini Verde gerilimini
yükseltmeyen KYB, “öz yönetim” kararı ile
KDP’ye karşı askeri olmayan bir araç ile misilleme yapmıştır.
• Irak Anayasası’nın federatif bölgelerin siyasi
istikrarını koruyabilmesi için merkezden yapılan kamu hizmetlerin bölgesel hükûmetler
aracılığıyla yapılmasına müsaade etmektedir.
Bu nedenle merkezi hükûmete bağlı bölgelerdeki kamu hizmetlerinin karşılığı olacak
hizmetlerin bütçe payları bölgesel hükûmetlere
ödenmektedir. Bu durum bölge içerisinde yer
alan vilayetlerin ekonomik kaynak kullanım
gücünü arttırmaktadır.
• Süleymaniye merkezli partilerin “öz yönetim”
talebinin ekonomik ve mali gerekçeler doğrultusunda incelenmesi durumunda, Irak’taki
federatif bölgenin diğer vilayetlerden daha
iyi ekonomik koşullar içerisinde yaşadığı
ortaya çıkmaktadır.
• Halepçe’nin vilayetleşmesi, KYB kontrolü
altında olan bölgenin gelirinin artmasına,
KDP’nin göreceli olarak zayıflamasına ve
Süleymaniye merkezli yeni bir bölge kurulmasına yönelik bir “başlangıç” olarak değerlendirilebilir. Zira Halepçe’nin vilayet statüsüne
kavuşması KYB tarafından Süleymaniye’ye
bağlı Kalar ilçesi ile Diyala vilayetine bağlı
Hanekin ve Kifri ilçelerinin birleştirilerek
“Germiyan Vilayeti”ne dönüştürülmesi taleplerinin açıkça dile getirilmesine neden olacaktır.
• KYB 4.Kurultayı’nda KDP tarafından “ihanet”
ile suçlanan grubun yönetimi ele geçirmesi
KDP ile olan gerilimlerin artarak devam etRapor No: 16

mesine sebep olabileceği gibi IKBY içerisindeki ikili yönetimin birleştirilmesi çabalarına
engelleyici bir dinamik katabilir. IKBY siyasetinin temel iki aktörü olan KDP ve KYB’nin
arasındaki gerginliğin artması ise Bağdat karşısında daha zayıf bir IKBY blokunun olmasına
neden olacaktır. Bu nedenle, Bağdat, Kürt
partiler arasındaki gerilimin daha fazla artması
amacıyla Halepçe’nin vilayet statüsünü elde
etmesi için hızlandırıcı bir rol oynayabilir.
• KDP ve KYB arasında yaşanan “ihanet” suçlamaları nedeniyle, her iki parti de diğeri olmadan tek başına Kerkük’e dönmek için çaba
sarf etmektedir. Zira Süleymaniye’de idari
ve mali konularda “öz yönetim”in oluşturulması veya olası bölgeleşmesi Erbil ve Süleymaniye’nin Kerkük’ü “tek hedef” olarak gördüğü bir çatışmaya yol açabilir. Bu noktada
Türkmen, Kürt ve Arapların bir arada yaşadığı
vilayetlerden birisi olan Kerkük’te sosyal uzlaşının erişilemez bir hâle gelmesine neden
olabilir.
• KDP ve KYB arasındaki IKBY Parlamentosu’ndaki güç dengesi KDP lehine değiştikçe,
partilerin federatif bölgede olan “birliği”
düşüş eğilimine girmektedir.
• Süleymaniye Vilayet Meclisinin Halepçe’yi
de kapsayacak şekilde mali “öz yönetim”
kararı IKBY iç siyasetinde yeni kırılmalara
yol açabileceği gibi IKBY ile federal hükûmet
arasında yeni kırılmalara neden olabilir.
• IKBY’de hükûmetin kurulmasına imkân veren
KYB ile Goran Hareketi’nin KDP ile yaptığı
anlaşmalarda vilayetlerin yetkilerinin arttırılması maddesi bulunmaktadır. Buna rağmen
“öz yönetim” talebi, IKBY’de iki başlı yönetime neden olacağı iddiasıyla KDP tarafından
reddedilmektedir. Mayıs 2019 yılında yapılan
anlaşmanın bozulması IKBY hükûmetinden
de partilerin çekilmesine neden olabilir.
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• Mali yönetimlerde vilayetlerin güçlendirilmesi
KYB ve Goran Hareketi arasında yetki paylaşımı konusunda yeni bir çatışma dinamiği
oluşturması beklenebilir. Zira, 2014 yılında
yapılan IKBY yerel seçiminde Süleymaniye
Vilayet Meclisindeki en büyük parti Goran
Hareketi olmasına rağmen KYB’nin tutumu
nedeniyle Goran Hareketi’ne üye olan vali
ancak 2017 yılında seçilebilmiştir.
• 16 Ekim 2017 tarihinden sonra KYB’nin
Bağdat ile ikinci bir federatif bölge konusunda
anlaşma sağlandığı iddiaları Irak kamuoyunda
tartışılmış hatta KDP ve KYB arasında IKBY
içerisinde silahlı çatışma yaşanmıştır. Dolayısıyla, Süleymaniye merkezli taleplerin artması, KDP’nin Erbil ve Bağdat’taki siyasi
mekanizma üzerinden KYB ve Goran Hareketi
gibi partiler üzerinde baskı oluşturulmasına
yol açacaktır.
• IKBY’de yaşanan mali kriz ve maaşların
ödenmesindeki sorunlar düşen petrol fiyatlarıyla birlikte IKBY’deki kaynak paylaşımını

daha önemli bir pozisyona getirmektedir.
• Süleymaniye ve Erbil merkezli iki bölgenin
oluşturulması, Kandil üzerinden Türkiye’ye
düzenlenen terör saldırılarında yeni bir tampon
bölgenin oluşmasına neden olmaktadır. Federatif bölgeler ve federal yönetim arasındaki
kontrolün arttırılması, terör örgütü PKK’nın
varlık gösterdiği Duhok vilayetinin köylerindeki PKK varlığının sürdürülemez hâle
gelmesine neden olabilir.
• Süleymaniye”de “öz yönetim” veya bölgeleşme tartışmalarına ABD ve İran’ın da dâhil
olması beklenebilir. ABD’nin IKBY’nin bütünlüğü yönünde hareket etmesi ile hem
İran’ın federatif bölgedeki etkinliğinin sınırlandırılması hem de merkezî hükûmet üzerinde
IKBY’nin etkisinin korunması amaçlanabilir.
Sahadaki etkinliği ile siyaset üzerinde baskı
oluşturan İran’ın belirleyeceği Süleymaniye
politikasının en az Irak ve ABD politikası
kadar etkili olacağı söylenebilir.

orsam.org.tr
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Süleymaniye’de “Öz Yönetim” ve
Bölgeleşme Tartışmaları
2005 yılında kabul edilen Irak Anayasası ile
fiilen 1992’den beri özerk olan Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi (IKBY) Irak’ın federatif bölgesi olarak
tanınmıştır. Bölge 1992 yılından beri Kürdistan
Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında etki bölgelerine
ayrılmış şekilde, iki başlı, yönetilirken 2006
yılında ortak hükûmet kurulmuştur.1 Ortak hükûmet kurulmasına rağmen yönetimdeki iki başlılık sürmüş, KDP’ye bağlı peşmerge Erbil ve
Duhok’ta, KYB’ye bağlı peşmerge güçleri ise
Süleymaniye vilayetinde kendi partileri adına
kontrolü sağlamıştır. 2005 yılında KDP ve KYB
arasında yapılan ve “stratejik anlaşma” veya
“stratejik ittifak” olarak ifade edilen uzlaşı2, görünürde “iki başlı” yönetimi ortadan kaldırmasına
rağmen fiilî olarak partilerin kendi bölgelerindeki
yönetimini pekiştirmiştir. Zira iki parti arasındaki
güç dağılımı yerleşmiş ve partilere bağlı peşmerge
güçlerinin diğer partinin etki alanına girmemesi
konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma sağlanan bir diğer konu ise IKBY’deki önemli pozisyonların KDP ve KYB arasında rotasyona
tabi tutulması olmuştur. Ancak IKBY Parlamentosundaki güç simetrisinin KDP lehine bir asimetriye dönüşmesiyle rotasyon uygulaması son
bulmuştur.
KDP ve KYB arasında sağlanan 2005 mutabakatının yürütülmesinde ortaya çıkan ayrışmalar,
güç dengesinde zayıf düşen KYB’nin farklı arayışlara başvurmasına neden olmuştur. Nitekim
23 Mart 2020 tarihli Süleymaniye Vilayet Meclisi
oturumunda gündem memur maaşlarının ödenmesindeki gecikmenin sebebi hakkında açıklama
istenmesi oluşturmuştur. Zira, önceki yıllarda
olduğu gibi 3 2020 yılının ilk yarısında da
IKBY’deki memur maaşlarının ödenmesinde
zorluklar ve aksamalar yaşanmıştır. Bunun ardından Süleymaniye Vilayet Meclisinin 30 Nisan
Rapor No: 16

2020 tarihli oturumunda, IKBY hükûmetine,
idari ve mali konuları kapsayan “öz yönetim”
talep eden bir yazı gönderilmesi kararı alınmıştır.
Zira, IŞİD ile savaşın yoğunluklu olarak yaşandığı
2014-2017 yılları arasında IKBY, yaşadığı finansal
kriz nedeniyle memur maaşlarında kesinti uygulamıştır. Ancak, eski Irak Başbakanı Haydar
el-Abadi, 2018 başında Erbil ile anlaşmaya
vararak eski Başbakan Nuri el-Maliki döneminde
başlayan krizi bitirmiştir.4 Bağdat-Erbil ekseninde
varılan anlaşmaya göre IKBY, petrol üretiminden
günlük 250 bin varili SOMO’ya (State Organization for Marketing Oil – Petrol Pazarlaması
için Devlet Kurumu) aktarmayı, Bağdat ise
IKBY’deki memur maaşlarının federal bütçeden
karşılanmasını kabul etmiştir.5 Ancak söz konusu
anlaşma 2020 yılının ilk altı ayı itibariyle IKBY
tarafından uygulanmamıştır.6 Buna rağmen Bağdat,
Ocak 2020’de yılın ilk dört ayına ait memur
maaşlarını IKBY adına Erbil’e göndermiş olmasına rağmen IKBY’deki memur maaşları
ödenmemiştir. Ayrıca 20 Mayıs 2020 tarihinde,
mayıs ayının IKBY maaşlarının ödenmesi için
Bağdat, IKBY’ye 400 milyar Irak dinarı (yaklaşık
338 milyon ABD Doları) göndermiştir. Buna
rağmen, IKBY hükûmeti, içerisinde bulunduğu
zorlu koşulu öne sürerek maaşları ödememiş;
Bağdat’tan aktarılan kaynak ile bölgenin borçlarını
ödediğini açıklamıştır. Süleymaniye merkezli
KYB ise IKBY’de yaşanan finansal krizin sebebi
olarak KDP’yi görmekle birlikte Süleymaniye’nin
farklı bir bölgeye dönüştürülmesini Erbil’e karşı
bir koz olarak elinde tutmaktadır. Süleymaniye
merkezli federatif bölge kurulması veya “öz yönetim” talebinin daha iyi anlaşılması için Irak’taki
federalizmin incelenmesi yerinde olacaktır.

Irak’ta Federalizm
Irak’ın 2003 yılında ABD tarafından işgal
edilmesi üzerine kurulan Koalisyon Geçici Otoritesi (KGO/Coalition Provisional Authrority CPA) yürütme, yasama ve yargı erklerini üst-
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lenmiştir. Bunun üzerine yeni anayasa yazımı
için Irak Anayasa Yazım Komisyonu görevlendirilmiş ve hazırlanan anayasa taslağı 15 Ekim
2005’te düzenlenen referandum ile yürürlüğe
girmiştir. Anayasada Irak Cumhuriyeti “demokratik, federal ve siyasi temsile dayanan” bir
devlet olarak tanımlanmıştır.7 Bunun üzerine
1974 yılında Irak – Kürt Otonomi Anlaşması ile
tanınan ancak 1991 müdahalesiyle oluşturulan
uçuşa yasak bölge ile fiilen özerkliğe kavuşan
IKBY, anayasanın 117.maddesinin 1.fıkrası ile
federal bölge olarak tanınmıştır. Aynı maddenin
ikinci fıkrası ise başka federal bölgelerin kurulabileceğini zikretmiştir. Ancak yeni bölgelerin
kurulması için atılması gereken adımların bir
yasa düzenleneceği ifade edilmiştir.
Irak Anayasası Madde 117:
1. Yürürlüğe girdikten sonra bu anayasa,
IKBY ve mevcut organlarını federal bir
bölge olarak kabul eder.
2. Bu anayasa, hükümleri uyarınca kurulacak yeni bölgeleri tanır.
Irak Anayasası Madde 119:
Bir veya daha fazla sayıda vilayetin, aşağıdaki belirtildiği şekilde talep gelmesi
durumunda referandumla bir bölge oluşturması mümkündür.
1. Bölge oluşturmak isteyen vilayet meclislerinden her birinin üyelerinin 1/3’inin
talebi üzerine.
2. Bölge oluşturmak isteyen vilayetlerdeki
seçmenlerin 1/10’in talebi üzerine.
2005 Anayasası ile üniter yapısı federal yapıya
dönüşen Irak’ta pek çok kez federatif bölgelerin
kurulmasına yönelik talepler yükselmiştir. Hatta
neredeyse Irak’taki bütün vilayetler için farklı
dönemlerde federatif bölgeleşme talepleri dile

getirilmiştir. Irak Anayasa Yazım Komisyonunda
görevlendirilen Sünni Arap siyasetçiler, öngörülen
federal yapıya karşı çıkmıştır.8 Bu yaklaşımda,
Saddam Hüseyin’in devrilmesi ve Sünnilerin siyasetteki baskın rolünün ortadan kalkmasıyla,
kuzeyde IKBY ve güneyde bir Şii bölgesi oluşması
ihtimali nedeniyle ülkenin zenginliklerinden yararlanamama korkusunun baskın olduğu söylenebilir. Ancak daha sonraki dönemlerde Sünni
gruplar tarafından çeşitli vilayetlerin birleştirilmesi
veya vilayetlerin özerk bir bölgeye dönüşmesini
isteyen talepler dile getirilmiştir.9 Bu tartışmalar
sırasında Erbil – Süleymaniye eksenli yönetilen
IKBY’de yönetim ağırlığı Erbil lehine kaymış,
Süleymaniye’nin IKBY’den ayrılarak yeni bir
bölge kurulması tartışmaları ortaya çıkmıştır.
Irak Anayasası, bölgelerin oluşturulmasına
izin vermesine rağmen, daha önce yaşanan bölgeleşme teşebbüsleri yürütme erkinin müdahalesi
nedeni ile tamamlanamamıştır. Bağdat ve Ninova
vilayetlerinden sonra en fazla nüfusa sahip olan
ve Irak bütçesine en fazla gelir sağlayan vilayet
olan Basra 2008, 2010, 2014 ve 2018 yıllarında
bölgeleşmek için girişimde bulunmuştur. 2008
yılında Basralılardan yeterli imza toplanamadığı
için bölgeleşme süreci başlatılamamıştır.10 2010
yılında Basra Vilayet Meclisinde federatif bölge
oluşturulmasına yönelik sürecin başlatılması için
gerekli imzaları toplamasına rağmen dönemin
Başbakanı Nuri el-Maliki, referandum yapılmasını
engellemiş ve süreci bitirmiştir. 2010 yılında referandum sürecine geçilmemesi nedeniyle bölgeleşme talepleri 2014 yılında tekrar ortaya çıkmıştır. 2012-2013 yıllarında Sünni bölgelerinde
yaşanan gösteriler ve IKBY’nin Irak’tan “kopuşu”
gösteren tek taraflı politikaları, 2014 yılındaki
talebin temelini oluşturmuştur. Ancak Irak’taki
en büyük Şii dinî merci Ayetullah Ali el-Sistani,
Haydar el-Abadi hükûmetinin yeni kurulmuş kırılgan bir yapıda olması ve IŞİD ile mücadelenin
sekteye uğramaması için bölgeleşme talebini
orsam.org.tr

7

8

Süleymaniye’de “Öz Yönetim” ve Bölgeleşme Tartışmaları

desteklemeyeceğini açıklaması ile bölgeleşme
girişimi sonlanmıştır.11 2018 yılında ise içme
suyu ve temel kamu hizmetlerinin eksikliği
üzerine ortaya çıkan gösterilerin ardından Basra
Vilayet Meclisinde bölgeleşme talebi yeniden
ortaya çıkmıştır.12 Ancak, 12 Mayıs 2018 tarihinde
yapılan parlamento seçimlerinden sonra yaşanan
siyasi istikrarsızlık nedeniyle göstericilerin bölgeleşme talebi siyasi kanalda temsile ulaşamamıştır.
Bölgelerin kurulmasına anayasa izin vermesine
rağmen anayasanın kabul edildiği 2005 yılından
itibaren yeni bir bölge kurulması yönünde girişimler yapılmasa da yeni federal bölge kurulamamıştır. Ancak, Süleymaniye’nin IKBY içerisinde yer alması farklı bir bölge oluşturulması
yönünde Bağdat’ın tarafsız veya destekleyici olmasına neden olabilir. Zira, mevcut durum itibariyle IKBY içerisinde yer alan bir vilayetin
farklı bir bölge oluşturması, Bağdat ile ekonomik
ilişkilerinin yapısında değişikliğe neden olmayacaktır. Zira, merkezî bütçeden IKBY’ye gönderilen bütçe miktarı vilayetlerin nüfusları oranında
IKBY ve oluşturulacak ikinci bölgeye gönderilecektir. Ancak siyasi açıdan ele alındığı takdirde,
Bağdat ile federatif bölgeler arasındaki ilişkilerin
farklılaşmasının bekleneceği söylenebilir.

“bölgesel anayasa”larla oluşturulması amaçlanmaktır. Bu doğrultuda IKBY Parlamentosu 26
Haziran 2009 tarihli oturumunda IKBY Anayasa
Komisyonu tarafından hazırlanan Taslak Anayasa’yı 96 lehte oy ile kabul etmiştir.13 Bu doğrultuda referandum yapılarak oylanması gereken
Taslak Anayasa onaylanmadığı için yürürlüğe
girmemiştir. Bu durumda, referandumda çoğunluğun onaylamasının ardından 60 gün içerisinde
yürürlüğe girecek olan Taslak Anayasa’nın yürürlükte olmaması, Süleymaniye ve Halepçe’nin
olası bölgeleşme çabalarının sadece federatif
Anayasa’nın yürürlükte olduğu durumda hızlı
ilerleyebilmesine imkân sağlamaktadır. Zira
IKBY Taslak Anayasası’nın 2.maddesi, bölgenin
birden fazla bölgeye bölünmesini reddetmektedir.
IKBY Taslak Anayasası Madde 3:
1. Otorite, halktan geldiği için meşruiyetin
temelini de oluşturmaktadır. Bu güç, halk
tarafından anayasal kurumlar ile idare
edilecektir. IKBY Anayasası ve yasaları,
Federal Irak Cumhuriyeti tamamıyla kapsamayan, merkezi yasamanın üstünde yer
almaktadır.
IKBY Taslak Anayasası Madde 2:

Irak Anayasası Madde 120:
Bölgesel otorite, federal anayasaya tezat
teşkil etmeyecek şekilde, görev alanlarını
ve bunların uygulanmasını belirleyen bölgesel bir anayasa hazırlar.
Irak Anayasası’nın 117.maddesi ile bölgeleşme
adımlarına gerek duyulmaksızın doğrudan tanınan
IKBY ve henüz kurulmamış ancak kurulması
için girişimlerin yapıldığı diğer federatif bölgelerin
“bölgesel anayasa” hazırlaması istenmektedir.
Zira federatif bölgede otoritenin temellerinin
Rapor No: 16

3. IKBY sınırları içerisinde yeni bir bölge
kurulamaz.
Irak’taki federalizmin bir diğer ayağını ise
onaylanmasının ardından IKBY Anayasasının
oluşturması beklenmektedir. Yasalar hiyerarşisine
göre Irak Anayasası’nın altında yer alan IKBY
Anayasası’nın taslak üçüncü maddesi yönetim
meşruiyetinin halktan geldiğini söylemektedir.
Zira, bu madde, KYB tarafından “öz yönetim”
talebinin “meşru temeli” olduğu ifade edilmektedir.
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Irak Anayasası Madde 141:
1992 yılından bu yana IKBY’de çıkartılan
yasalar yürürlükte kalmaya devam eder.
Mahkeme kararları ve sözleşmeler dâhil
olmak üzere, IKBY hükûmeti tarafından
alınan kararlar, IKBY yasaları gereğince
ve bölgenin ilgili makamları tarafından
değiştirilmedikçe, iptal edilmedikçe ve bu
anayasayla çelişmedikleri sürece geçerli
sayılır.
Ancak yasalar hiyerarşisi gereği Irak Anayasası’nın altında yer alan bölgesel anayasalarda
yer alan hükümlerin Irak Anayasası’na aykırı
olan maddeleri geçerli sayılmamaktadır.14 Hatta
bu durum temel bir hukuksal ilke olmasına
rağmen Irak Anayasası’nın 141.maddesinde ifade
edilmektedir. Federal ve federatif anayasadaki
uyuşmazlığın yasal bir şekilde ortaya konulması
Irak Federal Yüksek Mahkemesi veya Irak
Yüksek Yargı Kurumu gibi yapılara müracaat
edilmesi ile mümkün olacaktır. Ancak IKBY
Taslak Anayasa’sı, referandum ile IKBY’lilere
sunulmadığı için henüz yürürlükte değildir. Bu
nedenle IKBY Taslak Anayasa’sı, siyasi tartışmalara neden olmakla birlikte yasal açıdan yürütme erki üzerinde baskı oluşturmamaktadır.
Bu nedenle IKBY Taslak Anayasası’nın 2.maddesi,
Süleymaniye merkezli bölge oluşturulmasını,
yürürlükte olmadığı için engellememektedir.
Diğer yandan, IKBY Anayasası hiyerarşik olarak
Irak Anayasası’nın altında yer aldığı için, olası
ihtilaflarda Irak Anayasası uygulanmaktadır. Dolayısıyla IKBY Taslak Anayasası’nın 2.maddesi,
referandum ile kabul edilse bile Irak Federal
Yüksek Mahkemesine yapılacak başvuru ile Irak
Anayasası’na aykırılığı tespit edilerek, IKBY’nin
birden fazla bölgeye ayrılması önündeki IKBY
Anayasası temelli sorun aşılacaktır.

Süleymaniye’de “Öz Yönetim” ve
Bölge Tartışmaları
Süleymaniye Vilayet Meclisinin “öz yönetim”
isteği Erbil tarafından “IKBY’de iki başlılığa
hizmet edecek” bir talep olarak değerlendirilmiştir.
Ancak söz konusu “öz yönetim” talebinin bölgeselleşmenin ilk adımı olarak değerlendirilmesi
KDP’nin yoğun tepkisine neden olmaktadır. Zira,
Süleymaniye merkezli “öz yönetim” talebinin,
mevcut hâli itibariyle idari ve mali konuları kapsayan bir talep olduğu belirtilmektedir. Söz
konusu talep, Süleymaniye’nin mali konularda
IKBY’den ayrı olarak Bağdat’ta aktör olarak
kabul edilmesini, Süleymaniye – Halepçe vilayetlerini ilgilendiren fonların direkt olarak ilgili
vilayetlere gönderilmesini içermekte olup vilayetlere gönderilen fonların kullanılmasında yerel
yönetimlerin güçlendirilmesini kapsamaktadır.
Ancak IKBY iç siyasetinde söz konusu talep
özellikle KDP tarafından “iki başlılık” olarak
değerlendirilmiş ve idari bir değişiklikten ziyade
siyasi bir tartışmaya dönüştürülmüştür. KDP’nin
bu tepkisinin altında ise Süleymaniye’nin mali
konularda IKBY’den bağımsız olarak hareket
etmesinin IKBY Maliye Bakanlığını işlevsiz
hâle getirecek olması yatmaktadır. Diğer yandan
KDP’li Fuad Hüseyin’in Irak Maliye Bakanı
olarak görev yaptığı dönem (2019-2020) Bağdat
ile Erbil arasındaki mali konularda KDP’nin
temel aktör olmasına neden olmuştur. Başbakan
Adil Abdulmehdi’nin istifasının ardından KDP,
Irak Maliye Bakanlığı’nı Hüseyin’in sürdürmesi
veya başka bir KDP’li siyasetçinin seçilmesi
konusundaki ısrarına rağmen Şii partilerin engellemesi üzerine bakanlık KDP’ye verilmemiştir.
Irak Maliye Bakanlığının kontrolünün de KDP’den
çıkmasıyla Süleymaniye Vilayet Meclisinin talebi
KDP için “daha kabul edilemez” bir hâle gelmektedir. Zira IKBY Maliye ve Ekonomi Bakanlığı’nı Goran Hareketi üyesi Avat Salih yürütmesine rağmen IKBY’deki mali yönetimde
Erbil ve Duhok’ta KDP, Süleymaniye’de ise
orsam.org.tr
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KYB parti olarak etkinliği sürdürmektedir. Bu
nedenle, Bağdat ve Erbil’deki bakanlıkların paylaşımı KDP’yi Süleymaniye mali yönetiminden
uzaklaştırır bir hâle dönüşmüştür. KDP’nin Irak
Maliye Bakanlığını kaybetmesi ile birlikte KYB
açısından merkezî yönetim daha kolay anlaşılır
bir aktör hâline gelmiştir.
Süleymaniye merkezli partiler için vilayet
olarak kabul edilen Halepçe’nin bütçe payı
alarak, vilayet kurumlarına sahip bir yapıya dönüşmesi idari ve mali “öz yönetim”den öteye
geçilmesi için önem arz etmektedir. Bu nedenle
KDP’nin Halepçe’nin vilayet statüsüne kavuşmasına yönelik üstü kapalı bir itirazı olduğu
ifade edilebilir. Zira, Halepçe’nin vilayet statüsüne
kavuşması KYB tarafından Süleymaniye’ye bağlı
Kalar ilçesi ile Diyala vilayetine bağlı Hanekin
ve Kifri ilçelerinin birleştirilerek “Germiyan Vilayeti”ne15 dönüştürülmesi taleplerinin açıkça
dile getirilmesine neden olacaktır. Ancak bu

talebin federal hükûmet tarafından nasıl değerlendirileceği belirsizliğini korumaktadır. Zira,
Irak Anayasası’nın 140.maddesi kapsamında yer
alan Diyala vilayetinin Hanekin ve Kifri ilçelerinin
statülerinde değişiklik yapılması 140.madde kapsamında yer alan başta Kerkük olmak üzere
“tartışmalı bölgeler”in statüsünü tartışmaya açacaktır. Ayrıca Süleymaniye merkezli partiler,
Irak Anayasası’nda öngörülen ancak ilgili yasalar
çıkmadığı için oluşturulamayan Irak Senatosunun
(Irak Federasyon Konseyi – Iraq Federation Council) oluşturulması durumunda daha fazla
temsilci elde edecektir. Zira, Irak Anayasası’nın
Irak Parlamentosunda üçte ikilik destek ile çıkartılmasını istediği yasanın16 gündeme gelmesi,
ilçelerin vilayetlere dönüştürülmesi taleplerinin
artmasına neden olacaktır.
Siyasi itirazlara rağmen Süleymaniye Vilayet
Meclisi, 30 Nisan 2020 tarihli oturumunda “öz
yönetim”in sağlanması için Vilayet Meclisinde

Süleymaniye Vilayet Meclisi Başkanlığına,
Süleymaniye Vilayet Meclisi üyeleri, idari ve mali meselelerde yerel yönetimlere daha
fazla yetki devredilmesiyle ilgili öneriyi kabul ederek IKBY hükûmetine sunmuştur.
Ancak, IKBY hükûmeti, öneriyi işleme koymamaktadır.
Memur maaşlarının ödenmemesi, altyapı ve diğer kamu hizmetlerinin sunulmasındaki
eksikliklerin krize dönüşmesi beklenebilir. Bu nedenle mali, ekonomi ve hukuk alanlarındaki
uzmanların içinde olacağı ve tüm partilerin destek vereceği bir komisyonun kurulması
talep edilmektedir.
Kurulacak komisyon, idari ve mali alanlarda yetkilerin yerel yönetimlere devredilmesiyle
ilgili yeni bir öneri hazırlamak ve Süleymaniye Vilayet Meclisine sunmakla görevlendirilmiştir.
KDP, KYB ve Goran Hareketi arasında IKBY hükûmetinin kurulmasına neden olan
anlaşmada yerel yönetimin güçlendirilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Süleymaniye Vilayet Meclisi, hükûmet içerisinde yer alan partilerden üzerinde anlaşılan
maddelerin yürürlüğe konulmasını talep etmektedir.
Kaynak: Süleymaniye Vilayet Meclisi
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Tablo 1: Süleymaniye Vilayet Meclisinin 30 Nisan 2020 Tarihli Oturumuyla Kurulan “Öz
Yönetim”in Sağlanması Komisyonu

Kaynak: Süleymaniye Vilayet Meclisi

yer alan partilerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmasına karar vermiştir. Halepçe’de ise seçilmiş Vilayet Meclisi olmadığı için 2014 IKBY
Vilayet Meclisi seçimlerinde Halepçe’de kullanılan
oyların Süleymaniye Vilayet Meclisinde temsil
edildiği gerekçesiyle “öz yönetim” kararı Halepçe’yi de kapsar şekilde alınmıştır.
Süleymaniye Vilayet Meclisi tarafından “öz
yönetim”in sağlanması için Vilayet Meclisinde
yer alan partilerin katılımıyla oluşturulan komisyon, idari ve mali öz yönetimin sağlanması
için gerekli hazırlıkları yapmak ile görevlendi-

rilmiştir. Süleymaniye Vilayet Meclisinin kararının
ardından oluşturulan komisyonda KYB, Goran
Hareketi, KDP, Demokrasi ve Adalet Koalisyonu
ve Kürdistan İslami Birliği (Yekgırtu) yer almaktadır.
Süleymaniye Vilayet Meclisinde temsil edilen
partilerin büyük kısmının oluşturulan komisyonda
temsil edildiği görülmektedir. Ayrıca komisyondaki
temsil oran Vilayet Meclisindeki üye sayısına
göre belirlenmiştir. Ancak komisyondaki temsilci
sayısının dokuz ile sınırlandırılması Vilayet Meclisinde temsil edilen yüzde 16’nın komisyonda

Tablo 2: “Öz Yönetim” Komisyonu ve Vilayet Meclisindeki Partilerin Temsil Kıyası

Kaynak: Süleymaniye Vilayet Meclisi
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temsil edilememesine neden olmuştur. Ayrıca
komisyonda temsil edilen partilerin, 2014 yılındaki
seçimlerde en çok oy alan dört partinin yanı sıra
2018 Irak Parlamentosu seçimlerinden önce 2017
yılının Eylül ayında Berham Salih’in KYB’den
ayrılarak kurduğu Demokrasi ve Adalet Koalisyonu17 (Coalition for Democracy and Justice –
CDJ) olduğu görülmüştür. Ancak Salih, Irak
Cumhurbaşkanı seçilmesinden önce KYB ile
yaşanan müzakereler neticesinde Demokrasi ve
Adalet Koalisyonu’ndan istifa ederek tekrar
KYB’ye katılmıştır.18 Buna rağmen faaliyetlerini
sürdüren Demokrasi ve Adalet Koalisyonu’nun
KYB ile aynı tabanı paylaşmaya devam ettiği
söylenebilir. Dolayısıyla Demokrasi ve Adalet
Koalisyonu, politika yapımında da KYB’ye yakın
bir çizgi izlemektedir. Diğer yandan KDP, kararın
alındığı oturumu boykot etmesine rağmen KDP
üyesi olan Süleymaniye Vilayet Meclisi Üyesi
Mina Sami, komisyona üye olarak atanmıştır.
KDP’nin parti politikası olarak karara karşı çıkması, Sami’nin komisyon oturumlarını da boykot
etmesine neden olabilir. Buradan hareketle,
KDP’nin komisyon çalışmalarını boykot etmesi
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durumunda oluşturulan komisyonun temsil oranının yüzde 75’e düşeceği söylenebilir. Bu durumda da Süleymaniye Vilayet Meclisinin dörtte
üçünün komisyonda temsil ediliyor olması ise
komisyonun meşruiyet tartışmalarına maruz kalmasını önleyeceği yorumu yapılabilir.
Diğer yandan Süleymaniye Vilayet Meclisinin
aldığı karar Halepçe için de geçerliliğini korumaktadır. IKBY tarafından vilayet olarak kabul
edilen, ancak yürütme erkinin kararı uygulamaması üzerine diğer vilayetlerdeki yapıya sahip
olmayan Halepçe’nin statüsü de tekrar tartışmaya
açılmıştır. Halepçe’nin statüsüne kavuşması
IKBY Parlamentosu’ndaki aritmetiği etkilemeyecektir. Zira IKBY Parlamento seçimlerinde
IKBY’yi oluşturan bütün vilayetler tek bir seçim
bölgesi olarak kabul edilmektedir.19 Ancak Halepçe’nin tam anlamıyla vilayet statüsüne kavuşması KYB’nin etki alanını genişletebileceği
gibi siyasi gücünü de artıracaktır. Bu nedenle
KYB’nin “öz yönetim” talebinin altında yatan
siyasi ve ekonomik gerekçelerin ve Halepçe’nin
statüsünün ayrıca incelenmesi yerinde olacaktır.
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Tablo 3: KDP-KYB-Goran Hareketinin Oy, parlamento ve kabinedeki temsil oranı

Kaynak: IKBY Yüksek Bağımsız Seçim ve Referandum Komisyonu

Süleymaniye merkezli partilerin “öz
yönetim”de ısrarcı olması memur
maaşlarının ödenmediği
Süleymaniyelileri yatıştırmanın
ötesinde, “öz yönetim” ve hatta
bölgeselleşme konusunda popüler
bir talebe dönüşebilir.

Siyasi Gerekçeler
“Öz yönetim” tasarısını hazırlamakla görevlendirilen komisyonun oluşturulmasın ardından
kararın iletilmesi için Erbil’e bir yazı gönderilmiştir. Süleymaniye’de “öz yönetim” kararının
verilmesi güç dengesinin KDP lehine kaymasına
karşı bir koz olarak da kullanıldığı söylenebilir.
Bu doğrultuda karar, Süleymaniye merkezli par-

tilerin, vilayetin gelirlerini arttırmaya yönelik
bir girişimi olarak değerlendirebilir. Ancak Süleymaniye merkezli partilerin “öz yönetim”de
ısrarcı olması memur maaşlarının ödenmediği
Süleymaniyelileri yatıştırmanın ötesinde, “öz
yönetim” ve hatta bölgeselleşme konusunda popüler bir talebe dönüşebilir. Zira, başta KYB
olmak üzere Süleymaniye merkezli partiler IKBY
memur maaşlarının ödenmesi konusunda yaşanan
sıkıntılardan dolayı Erbil’i kötü yönetim ve yolsuzlukla suçlamaktadır. Hatta Ocak-Nisan 2020
memur maaşlarının, Bağdat’tan Erbil’e gecikmesiz
gönderilmesine rağmen IKBY içinde vilayetlere
dağıtılmaması Süleymaniye’de memurların tepkisine neden olmuş ve hastanelerde çalışan sağlıkçılar, acil vakaların dışında hasta kabul etmeyerek gösteri düzenlemiştir.20 Ancak Süleymaniyeli
merkezli partiler, 2014 yılında başlayan mali
kriz21 nedeniyle geciken memur maaşları konusunda Erbil’i suçlayarak bölgenin mali yönetim
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yapısını hedefe oturtmuştur. Bu doğrultuda IKBY
içerisinde yer alan vilayetlerin bütçe paylarını
doğrudan Bağdat üzerinden almasını istemiştir.
Ancak Erbil, IKBY içerisinde yer alan vilayetlerdeki etkisini koruyabilmek için Süleymaniye’nin talebine karşı çıkmaktadır. 2009 yılında
IKBY Parlamentosunda kabul edilen üç numaralı
Vilayetler Yasası, vilayet meclislerinde alınan
bütçe ve kalkınma planlarını, IKBY kabinesinin
denetimini ve onayıyla yürürlüğe girmesini öngörmektedir.22 Bu durum ise KDP’nin IKBY
Parlamentosu ve Kabinesindeki temsili nedeniyle
bölgedeki yerel kararlarda da en etkili aktör olmasına neden olmaktadır. Zira 2009/3 nolu IKBY
yasası doğrultusunda vilayetlerin yatırım stratejileri
de merkezden onaya gereksinim duyar hâle gelmektedir.

Süleymaniye merkezli partilerin “öz yönetim”
talebi yönetimin yerelleştirilmesi olarak değerlendirebileceği gibi KDP ve KYB etki alanlarının
coğrafi olarak bölünmesi nedeniyle yönetimdeki
“iki başlılığın” pekiştirilmesi olarak da yorumlanabilir. Bu durumda, parlamento ve kabinedeki
KDP ağırlığı ve kabinenin vilayet yönetimleri
üzerindeki etkisiyle birlikte Süleymaniye vilayetindeki dolaylı KDP etkisinin sürmesi beklenebilir. Zira, KDP federatif yönetimdeki ağırlığını
kullanarak 32 sandalyeli Süleymaniye Vilayet
Meclisinde üç temsilciye sahip olmasına rağmen
dolaylı olarak alınan kararları veto etme yetkisine
sahip olmaktadır. Zira vilayet meclislerinde
alınan yatırım gibi stratejik olarak nitelenen kararlarda ilgili bakanlıkların veya bakanlar kurulunun onayı gerekmektedir. Bu nedenle 32 sandalyenin 23’üne sahip olan KYB ve Goran Ha-

Tablo 4: Süleymaniye Vilayet Meclisinin Goran Hareketi-KYB ve KDP arasındaki dağılımı

Kaynak: IKBY Yüksek Bağımsız Seçim ve Referandum Komisyonu 2014 IKBY Vilayet Meclisi Seçim Sonuçları
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reketi Vilayet Meclisinde karar çıkartacak çoğunluğa sahip olmasına rağmen federatif yönetimin veto yetkisi nedeniyle yerelde karar almakta
zorlanabilmektedir.
Diğer yandan KYB, KDP’yi IKBY Parlamentosunda yer alan 11 kota sandalyesini dolaylı
olarak kontrol etmek için seçimleri manipüle etmekle suçlamaktadır. Zira Parlamentodaki kota
sandalyeleri Parlamentonun yaklaşık yüzde 10’una
denk gelmektedir. KYB ise siyasi gücünü arttırabilmek için, Halepçe’nin vilayet statüsüne kavuşmasını istemektedir. Çünkü Halepçe’nin ayrı
bir vilayet olması, Halepçe’deki memur sayısını
arttıracağı gibi KYB kontrolü altındaki bölgelerin
federal veya federatif bütçeden alacağı payın da
artmasına neden olacaktır.
Süleymaniye ve Halepçe’de “öz yönetim”
veya bölgeleşme vilayetteki partilerin siyasi ve
ekonomik etkinliğini arttırması beklenmektedir.
Hatta KYB’nin aynı tabanı paylaşan partilerin
ortaya çıkışının ardından eski etkinliğine tekrar
ulaşmayı amaçladığı söylenebilir. Buna karşılık
Goran Hareketi ve Yeni Nesil Hareketi gibi partilerin, vilayette kurumsallaşma ve kalıcı aktör
olmalarına uygun zemin sağlayacaktır. Ancak
KYB ve diğer partilerin hedefi vilayette olası bir
çatışma dinamiği ortaya koymaktadır. Ayrıca
IKBY içerisinde KYB ve KDP’ye ait iki peşmerge
gücünün olması, bölgede iki parti arasında denge
oluşmasına neden olmaktadır. Süleymaniye ve
Halepçe merkezli olarak sadece KYB peşmergesinin faaliyet göstermesi ise bölgede uzun vadede
KYB’nin etkinliğini arttırarak tekrar “tek aktör”
olmasına zemin hazırlayacaktır.
Süleymaniye’nin iç dinamiklerinin ötesinde
Erbil ve Süleymaniye arasında kalan Zini Verde
bölgesinde KDP ve KYB arasında yaşanan gerilimin de “öz yönetim” talebinin öne sürülmesinde
etkili olduğu söylenebilir. Zira, KDP ve KYB iç
savaşını sonlandıran anlaşmaya göre Erbil vilayeti
Revanduz ilçesi sınırları içerisinde kalan bölge

KYB’nin etkinlik alanına bırakılmıştır. Buna rağmen IKBY Peşmerge Bakanlığı tarafından
KYB’nin KDP’ye bağlı olduğunu iddia ettiği bir
gücün konuşlandırılmasına karşı çıkmıştır. Konuşlandırmanın ardından KYB peşmergesinin
KYB’ye bağlı Raniye’den Zini Verde’ye giderken
durdurulması KYB’nin tepkisinin artmasına neden
olmuştur. Tepkiler üzerine KDP, kararın IKBY
Peşmerge Bakanlığı tarafından verildiğini açıklayarak konuşlandırılan gücün parti ile ilişkili
olmadığını iddia etmiştir. Hatta IKBY Başbakanı
Mesrur Barzani, konuşlandırmanın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İran’dan kaçak olarak
gelenlerin denetlenmesi için yapıldığını açıklamıştır.23 Buna rağmen, iki parti arasında “kurumsallaşmış” sınırın, ihlal edildiğini öne süren
KYB’nin, 1998 yılında KDP ve KYB arasında
yaşanan iç savaşı sona erdiren Vaşington Anlaşması’nın tamamen çökmesinden endişe ettiği
söylenebilir.
Öte yandan ABD, Irak’taki askeri yeniden
konuşlanma faaliyetleri nedeniyle, Erbil’deki
Harir Hava Üssü’nde varlığını güçlendirmiştir.
Hatta ABD tarafından Harir Hava Üssü’ne Patriot
hava savunma sisteminin konuşlandırıldığı bilinmektedir.24 Bu noktada Harir Üssü’ne 80 kilometre mesafedeki Zini Verde’de KDP ve KYB
arasında yaşanan gerilimin ABD’yi de rahatsız
ettiği söylenebilir. Hatta ABD Dışişleri Bakanlığı
Irak ve Yakın Doğu’dan Sorumlu Bakan Yardımcısı
David Copley, Lahur Talabani ile telefon görüşmesi
gerçekleştirmiş ve gerginliğe son verilmesini istemiştir. Ancak KYB ve KDP arasında artan gerilim, Irak’ta kurulan Mustafa el-Kazımi hükûmeti
hakkında gerçekleştirilecek ortak Politbüro toplantısının ertelenmesine neden olmuştur.25 Yaşanan
askeri gerginliğin ardından KYB, ABD Dışişleri
Bakanlığının da müdahalesi ile askerî araçlar ile
“misilleme” yapmaktan uzak durmuştur. Bu nedenle Süleymaniye Vilayet Meclisinin kararı,
KDP’ye yönelik, “sınırlara” dönülmesi yönünde
bir mesaj olarak da değerlendirilebilir.
orsam.org.tr
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Ekonomik ve Mali Gerekçeler
Irak Anayasası federatif bölgelerin siyasi istikrarını koruyabilmesi için merkezden yapılan
kamu hizmetlerinin bölgesel hükûmetler aracılığıyla yapılmasına müsaade etmektedir.26 Bu
nedenle merkezî hükûmete bağlı bölgelerdeki
kamu hizmetlerinin karşılığı olacak hizmetlerin
bütçe payları bölgesel hükûmetlere ödenmektedir.
Bu durum bölge içerisinde yer alan vilayetlerin
ekonomik kaynak kullanım gücünü arttırmaktadır.
Tablo 5: 2019 Irak bütçesinin vilayetlere göre dağılımı

Kaynak: Irak 2019 Bütçesi
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Süleymaniye merkezli bölge içi elde
edilen gelirlerin de Bağdat’tan gelen
bütçeye benzer şekilde başta Erbil’de
ve daha sonra Duhok’ta harcandığı
öne sürülmektedir. Ancak Erbil
merkezli yönetim bölge gelirlerinin
yüzde 52’sinin Erbil ve Duhok’a
ayrıldığını öne sürerek geri kalan
yüzde 48’inin Süleymaniye ve
Halepçe’ye gönderildiğini ifade
etmektedir.

Zira Irak nüfusunun yaklaşık beşte birinin yaşadığı
Bağdat, vilayet bütçesi olarak bütçenin yüzde
15’ini almaktadır. Diğer yandan ise Irak bütçesine
gelir olarak en büyük katkıyı sağlayan Basra vilayeti,27 herhangi bir federatif bölge içerisinde
yer almayan vilayetler arasında nüfus oranından
daha fazla bütçe alan tek vilayet olarak dikkat

çekmektedir. Ancak Erbil, Duhok ve Süleymaniye
vilayetleri, IKBY federatif bölgesi içerisinde yer
aldığı için nüfus oranının yaklaşık üç katı daha
fazla vilayet bütçesi almaktadır. Ancak IKBY
hükûmetinin paylaşılması konusunda başbakanlığın KDP’den sonra KYB’ye geçmesi konusunda
sağlanan anlaşmanın uygulanmaması yönetimde
KDP’nin etkinliğini arttırmıştır. Diğer yandan
KDP’nin kontrolü altında bulunan Erbil ve Duhok’taki nüfusun Süleymaniye’den fazla olması
ve KYB tabanından Goran (Değişim) Hareketi28
ve Yeni Nesil Hareketi29 (Newey Nwe) gibi partilerin ortaya çıkması ve KYB’nin Kurucu Başkanı
Celal Talabani’nin ölümü sonrasında parti içerisinde yaşanan hizipleşme IKBY’deki güç aritmetiğinin KDP lehine artmasının diğer nedenleri
olarak sayılabilir.
Bölge içerisinde KDP’nin etkinliğinin artması,
Nuri el-Maliki’nin ikinci dönem başbakanlığı
döneminde başlayan mali krizden Süleymaniye’nin etkilenmesine neden olmakla birlikte Süleymaniyeli siyasetçiler, IKBY bütçesinin bölge

Tablo 6: Irak ve IKBY’deki İstihdamın Kamu ve Özel Sektöre Göre Dağılımı

Kaynak: Dünya Bankası (2014)
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içerisinde adaletsiz şekilde dağıtıldığını öne sürmesine neden olmuştur. Hatta Süleymaniye merkezli bölge içi elde edilen gelirlerin de Bağdat’tan
gelen bütçeye benzer şekilde başta Erbil’de ve
daha sonra Duhok’ta harcandığı öne sürülmektedir.
Ancak Erbil merkezli yönetim bölge gelirlerinin
yüzde 52’sinin Erbil ve Duhok’a ayrıldığını öne
sürerek geri kalan yüzde 48’inin Süleymaniye
ve Halepçe’ye gönderildiğini ifade etmektedir.
Bunun üzerine KDP, KYB içerisindeki hiziplerin
kötü yönetime ve yolsuzluklar neden olduğunu
ve gelirlerin kamu hizmetine dönüşemediğini
iddia etmektedir.
KDP ve KYB arasındaki karşılıklı suçlamaların
ötesinde, Mayıs 2020 itibariyle memur maaşları
ödenmemiştir. Dünya Bankası verilerine göre
2014 yılında IKBY’deki istihdamın yüzde 53’ü
kamu tarafından sağlanmaktadır. Neredeyse çalışan her iki kişiden birisinin maaş alamadığı
IKBY’de siyasete yönelik toplumsal baskının
arttığı söylenebilir. Bu durum karşısında ise
siyaset mekanizması, maaşlarının ödenememesinin
sorumluluğunu “diğer tarafa” atmaya çalışmaktadır.
IKBY’deki memur oranının Irak genelinden
yüksek olması, IKBY’nin mali krizlerdeki kırılTablo 7: IKBY seçili refah göstergeleri

Kaynak: IKBY İstatistik Ofisi
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ganlığını arttırmaktadır. Zira, Irak’ta olduğu gibi
IKBY’de de her ailede çalışanların yarısının kamuda istihdam edildiği görülmektedir. IKBY’ta
yaşanan mali krize rağmen IKBY İstatistik Ofisinin verilerine göre 2018 yılında IKBY genelindeki işsizlik yüzde 9 seviyesinde seyretmektedir.
Bu noktada kamu istihdamı, maaşların ödenmesindeki sıkıntılara rağmen, işsizliğin azaltılmasındaki en büyük etken olarak ortaya çıkmaktadır.
Ancak Erbil ve Süleymaniye’deki işsizlik oranları
arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Hatta,
Erbil ve Duhok’taki işsizlik oranının Süleymaniye
ve Halepçe’den daha fazla olduğu görülmektedir.
Erbil ve Süleymaniye’deki işsizlik oranları
arasında anlamlı bir fark bulunmadığı gibi diğer
seçili refah göstergelerinde de farklılık bulunmamaktadır. Ancak istihdamın gelir seviyesi
üzerindeki etkileyici göstergesi olarak aylık harcama miktarına bakıldığı zaman KDP’nin etki
bölgesini oluşturan Erbil ve Duhok’ta miktarın
daha fazla olduğu görülmektedir. Hatta işsizliğin
en yüksek olduğu Duhok vilayetinde bile kişi
başı aylık harcama miktarının Süleymaniye’den
fazla olduğu görülmektedir. Buradan hareketle
Süleymaniye’deki iş gücünün Erbil ve Duhok’taki
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iş gücünden daha az gelir elde ettiği yorumunda
bulunulabilir.
Süleymaniye merkezli partilerin “öz yönetim”
talebinin ekonomik ve mali gerekçeler doğrultusunda incelenmesi durumunda, Irak’taki federatif
bölgenin diğer vilayetlerden daha iyi ekonomik
koşullar içerisinde yaşadığı ortaya çıkmaktadır.
Diğer yandan ise IKBY içerisinde, bölgesel farklılıkların gelir üzerinde belirleyici bir rol ortaya
çıkarttığı söylenebilir. Bu nedenle Süleymaniye
merkezli partiler, “öz yönetim” ihdasını, yerelden
yönetimin gücünün arttırılmasını ile bölgesel
gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılmasını istemektedirler. Buna rağmen Süleymaniye merkezli
partilerin, olası bir “öz yönetim” veya bölgeleşme
durumunda güç paylaşımı konusunda nasıl davranacağı bilinmemektedir. Zira, IKBY içerisinde
KDP ve KYB’nin peşmerge gücüne sahip olması
bölge içerisinde “diğer bölgelere” karşı silahlı
baskı oluşturulmasını engellerken Süleymaniye’de
sadece KYB’ye bağlı peşmerge gücünün olması
uzun vadede KYB’nin Süleymaniye’de tek aktör
olarak kalmasına neden olabilir.

Süleymaniye Vilayet Meclisinin
Talebi ve Halepçe
Erbil, Duhok ve Süleymaniye vilayetlerinin
1992 yılında fiilî olarak özerk yapıya dönüşmesinin ardından Halepçe’nin vilayete dönüştürülmesine yönelik ilk adım 1999 yılında atılmıştır.30
Ancak IKBY Parlamentosunun KDP ve KYB iç
savaşının başladığı 1994’ten 2005 yılındaki seçimlere kadar faal olarak çalışamaması nedeniyle
Halepçe vilayet ilan edilememiştir. Halepçe’nin
vilayete dönüştürülmesine yönelik bir diğer
girişim ise IKBY’nin talebi ile Irak Bakanlar
Kurulunda olmuştur. Bakanlar Kurulu, Halepçe’ye
vilayet statüsü verilmesini kabul etmiş ve Aralık
2013’te Irak Parlamentosuna öneriyi göndermiştir.31 Ancak Irak Parlamentosu’nun öneriyi
reddetmesi üzerine dönemin Irak Parlamentosu

Başkanı Usame el-Nuceyfi, merkezî yönetim ve
bölge arasındaki sınırları değiştirmeyecek şekilde
federatif bölgelerin yeni vilayet kurabileceğini
söylemiştir.32 Bunun üzerine dönemin IKBY
Başbakanı Neçirvan Barzani 13 Mart 2014 tarihinde Halepçe’yi vilayet olarak tanıyan bir kararname yayınlamıştır.33 Halepçe Katliamı’nın
yıl dönümünde ise dönemin IKBY Başkanı
Mesud Barzani, Halepçe’nin vilayete dönüştürülmesine yönelik bölgesel kararname yayınlamıştır.34 Ancak IKBY Parlamentosu, 5 Şubat
2015 tarihinde Halepçe’nin vilayet yapısını düzenleyen, Halepçe Vilayet Meclisi ve Valiliğini
oluşturan bir yasa çıkartmıştır.35 Bunun üzerine
Halepçe’ye, federal bütçede yer almasına rağmen
2018 bütçesindeki sembolik payın haricinde
ödenek almamıştır. Ayrıca 2018 yılında dönemin
Irak İçişleri Bakanı Kasım el-Araci, bir genelde
yayınlayarak Halepçe’de federal nüfus müdürlüğünün açılmasını ve Halepçe kodlu araç plakalarının
basılmasını istemiştir.36 Ancak, Halepçe Geçici
Valisi ve Halepçe Vilayet Meclisi geçici üyeleri
atanmasına rağmen Halepçe’nin vilayet statüsü
Irak Parlamentosu tarafından tanınmadığı için
diğer vilayetlerle benzer haklardan faydalanamamaktadır. Hatta, Irak Bağımsız Yüksek Seçim
Komiserliği (IBYSK) ve IKBY Yüksek Bağımsız
Seçim ve Referandum Komisyonu (YBSK), Halepçe seçmen kütüğünü Süleymaniye’den ayırmamıştır. Bu nedenle Halepçe, 2018 Irak Parlamentosu seçimlerine seçim bölgesi olarak katılamamıştır. 2014 yılında yapılan IKBY Yerel Seçimlerinin ardından sonraki seçimlerin 2018
yılında yapılması gerekirken IKBY, yaşadığı mali
kriz ve IŞİD ile mücadeleyi öne sürerek seçimleri
ertelemiştir. Ancak IKBY YBSK’nın tarafından
Halepçe seçmen kütükleri Süleymaniye seçmen
kütüklerinden ayrılmadığı için IKBY yerel seçimleri
yapılsa bile Halepçe için ayrı bir seçim yapılamayacak ve Halepçe’de yaşayanlar oylarını Süleymaniye Vilayet Meclisi için kullanmaya devam
edecektir. Seçilmiş bir Halepçe Valisi ve Vilayet
orsam.org.tr
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Harita 1: Halepçe’nin IKBY’ye Göre Konumunu Gösteren Harita

Kaynak: IKBY Planlama Bakanlığı

Meclisinin olmayışı, Bağdat’ın Halepçe’yi vilayet
olarak tanıması önündeki siyasi engellerden birisini
oluşturduğu söylenebilir.

Halepçe Vilayet Meclisinin
kurulamaması nedeniyle, fiilî olarak
Süleymaniye Vilayet Meclisinin aldığı
kararlar Halepçe’yi de kapsamaktadır.
Bu nedenle Süleymaniye Vilayet
Meclisinin “öz yönetim” kararı
Halepçe’yi de kapsamaktadır.

Diğer taraftan seçilmiş Halepçe Vilayet Meclisinin kurulamaması nedeniyle, fiilî olarak Sü-
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leymaniye Vilayet Meclisinin aldığı kararlar Halepçe’yi de kapsamaktadır. Bu nedenle Süleymaniye Vilayet Meclisinin “öz yönetim” kararı
Halepçe’yi de kapsamaktadır. Ancak Halepçe’nin
vilayet statüsüne sahip olması, KYB kontrolünde
yeni bir vilayet kurulması ile birlikte partinin
gücünün artmasına neden olacağı için KDP’nin
üstü örtülü bir muhalefetiyle karşılaşmaktadır.
Zira KYB’den ayrılarak, KYB’nin tabanını
bölerek kurulan Goran Hareketi ve Yeni Nesil
Hareketi gibi Süleymaniyeli partiler, KYB’nin
Süleymaniye’de zayıflamasına neden olmaktadır.
KYB, partisinin Süleymaniye’deki gücünü koruyabilmek için 2014 IKBY yerel seçimlerinde
vilayette birinci parti Goran Hareketi’nin valiyi
seçmesini engellemiştir. Ancak 2017 yılında Vilayet Meclisi Goran Hareketi üyesi Heval Ebubekir
Süleymaniye Valisi olarak göreve başlamıştır.37
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Ancak, Halepçe’de seçimlerin yapılabilmesi ile
Süleymaniye ve Halepçe Valiliği’nin paylaşılması
sonucunda Süleymaniye merkezli partiler arasında
anlaşma sağlanabilecektir. Bu nedenle Halepçe’nin
vilayet statüsünün KYB’nin kendi kontrol ettiği
bölge içerisinde gücünü koruyabilmesine imkân
sağlayacağı söylenebilir.
Halepçe’nin vilayet statüsüne kavuşarak yerel
seçimlerde ayrı bir seçim bölgesi oluşturması,
Süleymaniye’deki seçmen yapısının da değişmesine neden olacaktır. Yerel seçimler Halepçe’de
yapılmadığı için atanmış vali, vali yardımcısı ve
25 Vilayet Meclisi üyesi bulunmaktadır. KYB
ve Goran Hareketi arasında 2016 yılında “güç
paylaşımı” anlaşması yapılmıştır.38 Bu anlaşmaya
göre KYB üyesi Halepçe Geçici Valisi yerine
Goran Hareketi üyesi Azad Tofik atanmıştır.
Zira, IKBY İstatistik Ofisinin 2018 verilerine
göre, mevcut Süleymaniye Vilayet Meclisindeki
32 sandalyeden sadece dördüne sahip olan İslami
partilerin 110 bin nüfusa sahip olan Halepçe’de
güçlü oldukları bilinmektedir. Hatta Halepçe’nin
de Süleymaniye seçim bölgesi içerisinde temsil
edildiği 2014 IKBY Vilayet Meclisi seçimlerinde
yaklaşık 900 bin oy kullanılmasına rağmen İslami
partilerin aldığı yaklaşık 110 binin büyük kısmının
Halepçe’de kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu
nedenle Halepçe’de de seçimlerin yapılması, İslami partilerin yeni vilayette daha güçlü temsil
edileceği anlamını çıkartmaktadır. Buna karşılık,
Halepçe’de vali ve vali yardımcılığı görevlerini
KYB ve Goran Hareketi paylaşmaktadır. Dolasıyla
Halepçe’nin vilayet statüsüne kavuşması KYB
ve Goran Hareketi’nin “güç paylaşımı” anlaşması
üzerinden vilayetteki etkinliklerini korumalarına
imkân sağlayabileceği gibi İslami partilerin de
yeni kurulan vilayette daha fazla temsil edilmesine
neden olacaktır.
Diğer yandan, KYB ve Goran Hareketi’nin
“öz yönetim” talebi, Süleymaniye, Erbil ve
Bağdat üçgeninde, IKBY’nin federal hükûmet

nezdinde zayıflamasına neden olabileceği için
Bağdat’ta destek bulabilir. Zira “öz yönetim”
talebi ile bütçe paylarının doğrudan Süleymaniye
ve Halepçe’ye ödenmesi IKBY’nin sadece Erbil
ve Duhok vilayet bütçelerini almasına neden
olacaktır. Bu durumda ise IKBY’nin yapısı nedeniyle IKBY, Süleymaniye vilayet bütçesine
müdahil olmasını engelleyecek ancak Süleymaniye
merkezli partilerin Erbil ve Duhok vilayet bütçelerine müdahil olmasına imkân sağlayacaktır.
Süleymaniye merkezli partilerin “öz yönetim”
konusunda ısrarcı olması, KDP ile olan gerginliğin
artmasına neden olacaktır. Hatta kararın uygulanması KDP’nin de Erbil ve Duhok için benzer
adım atmasına neden olabileceği gibi IKBY içerisindeki ağırlığı nedeniyle “IKBY’nin bütünlüğünün korunması” söylemiyle mevcut statünün
korunmasını isteyebilir. Ancak KDP’nin Süleymaniye-Halepçe ekseninde KYB’nin Halepçe’de
destek kaybetmesini sağlamak için Halepçe’nin
statüsüne yönelik tavrını değiştirerek destekleyici
bir tavır alması beklenebilir. Zira Halepçe’deki
sosyal tabanın Süleymaniye’ye oranla İslamcı
partilere daha yakın olduğu bilinmektedir. Bu
nedenle KDP’nin Halepçe’deki İslamcı partiler
ile iş birliğine giderek oradaki etkinliğini arttırmayı
seçeceği söylenebilir. Ancak Halepçe’de KYB’ye
bağlı peşmergenin faaliyet göstermesi KYB’nin
bölgeden vazgeçmesini engelleyecek bir faktör
olarak görünmektedir.
Süleymaniye merkezli alınan kararın IKBY
içerisinde gerginliklere sebep olması ihtimali
nedeniyle Bağdat, IKBY’nin federal yönetime
karşı pazarlık gücünün azaltılması için bu kararı
destekleyebilir. Hatta Bağdat, 2015 yılında
IKBY’nin Halepçe’yi vilayet olarak tanımasına
rağmen KYB ve KDP arasındaki gerginliğin artması sürecin Bağdat tarafından hızlandırılarak
Halepçe’nin vilayet statüsüne erişmesi sürecinin
hızlanmasına neden olması beklenebilir. Diğer
yandan Süleymaniye’nin bölgeleşme iddialarında
Halepçe belirleyici olacaktır. Zira, Süleymaniorsam.org.tr
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ye’den ayrılan dört ilçenin (Halepçe, Sirvan,
Hurmal, Bayyara) ayrı bir vilayet olması, Süleymaniye’nin vilayet bütçesinin düşmesine
neden olacaktır. Ancak, Süleymaniye ve Halepçe’nin alacağı vilayet bütçesinin toplamı, mevcut
Süleymaniye vilayet bütçesinden fazla olacaktır.
Dolayısıyla Halepçe’nin vilayetleşmesi, KYB
kontrolü altında olan bölgenin gelirinin artmasına,
KDP’nin göreceli olarak zayıflamasına ve Süleymaniye merkezli yeni bir bölge kurulmasına
yönelik bir “başlangıç” olarak değerlendirilebilir.
Bağdat’ın Halepçe ve “öz yönetim” konusunda
KYB’yi destekleyici rol oynayacağına ilişkin
emareler, IKBY ile Bağdat arasındaki bütçe pazarlıklarında bulunmaktadır. Zira Bağdat,
IKBY’deki memur maaşlarının ödenmesi konusunda IKBY’deki vilayetlere ödeme yapmayı
kabul etmektedir.39 Ancak KDP’nin memur maaşlarının Erbil’e yapılması ve oradan dağıtılması
ısrarı, anlaşmanın kalıcı hâle gelmesini engellemektedir. Bağdat’ın ödemeleri vilayetlere yapmayı
istemesi, Süleymaniye’nin “öz yönetim” talebi
ile örtüşmektedir. Bu nedenle Süleymaniye’nin,
IKBY içerisinde çatlak yaratarak Bağdat’ın desteğini almak istediği söylenebilir.

Bağdat ile İlişkiler, IKBY’deki
Çatlak ve Kerkük
Süleymaniye Vilayet Meclisinin partilerin
desteği ile çıkarttığı “öz yönetim” kararı başta
KDP ve KYB olmak üzere IKBY merkezli partilerin Bağdat ile ilişkilerinde farklılaşmanın artmasına neden olabilir. Hatta IKBY siyasetinde
KYB ve Goran Hareketi’nin ittifak içerisinde
hareket ettiği görülürken federal siyasette KDP
ve KYB’nin bir ekseni; Goran Hareketi, Yeni
Nesil Hareketi, Yekgırtu ve Komal’ın diğer bir
ekseni oluşturduğu görülmektedir. Bu nedenle
KYB ve Goran Hareketi’nin öncülüğünü yaptığı
karar hem IKBY siyasetindeki dengeleri hem de
federal boyuttaki Kürt partilerin pozisyonlarını
değiştirme ihtimalini barındırmaktadır. Karar
Rapor No: 16

hakkındaki KDP – KYB gerilimi, yaklaşık 6 ay
süren ve kalıcı bir zeminde uzlaşılamadığını
yansıtan IKBY hükûmetindeki kırılganlığı arttırmaktadır. Zira KYB, KDP’nin iki parti arasındaki “güç paylaşımı” anlaşmasına uymadığını
öne sürerek hükûmetten çekilebileceğini iddia
eden söylentilerin yayılmasına izin vermektedir.
Diğer yandan Goran Hareketi’nin KYB ile birlikte
IKBY hükûmetinden çekilmesi beklenebilir.
Ancak Goran Hareketi’nin tutumu KYB ile farklılık göstermektedir. KYB ve Goran Hareketi de
IKBY Parlamentosundaki temsil oranından daha
yüksek bir oranla IKBY Kabinesinde temsil edilmektedir. Ancak KYB, tarihsel bağlarını öne
sürerek yönetimde daha etkili olmak için payının
arttırılmasını istemektedir. KYB, IKBY kabinesinde daha çok KYB’li bakanın yer almasından
ziyade 2018 IKBY Parlamento seçimlerinden
sonra azaltılan Başbakan Yardımcısının yetkilerinin tekrar arttırılarak IKBY Başbakan Yardımcısı
Kubad Talabani’nin etkinliğinin arttırılmasını
istemektedir. Goran Hareketi ise, KYB’nin de
kurucusu olan Noşirvan Mustafa’nın ölümünden
sonra partinin kuruluş dinamiğini temsil eden
muhalefet kimliği erozyona uğramış ve Süleymaniye tabanındaki gücü azalmıştır. Bu nedenle
Goran Hareketi’nin, iktidarda ve muhalefette
kaldığı sürece etkinliğini daha çok arttırması
muhtemeldir. Bu doğrultuda, Goran Hareketi’nin
tabanını korumak için hükûmetten çekilebileceği,
KYB’nin ise yönetimdeki etkisinin arttırılması
ile hükûmette kalabileceği söylenebilir.
KYB ve Goran Hareketi’nin talebi Bağdat’a
yönelik bir tepki olarak değerlendirilebilir. Zira
Halepçe’nin, Bağdat tarafından vilayet olarak
tanınmasına ve bütçede payı olmasına rağmen,
vilayetlere verilen olanaklardan yararlanması
konusunda Bağdat’ın da atabileceği adımlar bulunmaktadır. Böylece Süleymaniye merkezli partilerin, bütçenin doğrudan vilayetlere gönderilmesi
talebi ile IKBY içerisinde çatlak yaratarak Bağdat’ın desteğini almak istedikleri ileri sürülebilir.
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Bu durum KDP ve federal hükûmet arasındaki
ilişkilerin gerilmesine yol açabilir.
Diğer yandan 21-24 Aralık 2019 tarihinde
gerçekleştirilen KYB Kongresi, parti içerisindeki
hizipler arası ayrışmasının belirgin hâle gelmesine
neden olmuş ve farklı hiziplerin partinin farklı
bölümlerinde etkinlik sağladığını göstermiştir.
Nitekim KYB’nin kurucusu Celal Talabani’nin
2012 yılında hastalanması üzerine Talabani’nin
eşi Hero Ahmed’in (Talabani) partinin karar
verme erki üzerinde etkili olmaya başladığı görülmüştür. Hero Ahmed, parti yönetiminde ön
plana çıkardığı çocukları Kubad ve Bafel ile
Celal Talabani’nin kardeşi Şeyh Cengi’nin çocukları Lahur Şeyh Cengi (Talabani) ve Aras
Şeyh Cengi’yi (Talabani) desteklemiştir. Kongre
sonrasında oluşturulan yapı ile Bafel Talabani
ve Lahur Talabani, KYB’nin eş başkanları olarak
seçilmiştir.40 Eş başkanların KDP tarafından,
“Kerkük’ün terk edilmesi ihaneti” ile suçlanması41
KYB’nin yeni yönetiminin KDP ile daha sert
ilişkilere sahip olmasına neden olmaktadır. Diğer
yandan KYB Genel Sekreter Birinci eski Yardımcısı Kosrat Resul Ali, özellikle bağımsızlık
referandumu sürecinde KDP ile yakınlaşmasına
rağmen kongrede Siyasi Yüksek Kurul Başkanı
olarak seçilmiştir.42 Buna rağmen KYB tüzüğünde
söz konusu yapının yetkileri belirlenmemiştir.
Bu nedenle Kosrat Resul’ün önemli görülen
ancak içi boş bir koltuk verilerek pasifleştirildiği
söylenebilir. KYB içerisinde bir diğer hizbi
temsil eden Molla Bahtiyar ise Kosret Resul’un
başkanlığını yaptığı kurula üye seçilmiştir.43 Parti
yönetimine aday olan isimlerden birisi olan
Molla Bahtiyar (Hikmet Muhammed Kerim) da
Kosrat Resul’a benzer bir şekilde pasifleştirilmiştir.
Ancak, Bafel Talabani’nin Molla Bahtiyar’ın
kızı ile evli olduğu göz önünde bulundurulursa
Bahtiyar’ın parti içerisindeki ağırlığını, pasif bir
göreve gelmesine rağmen koruyacağı söylenebilir.
Diğer yandan Kosrat Resul (1952) ve Molla
Bahtiyar’ın (1954) ilerleyen yaşları nedeniyle

hiziplerinde çocuklarının rolleri artabilir. Buna
rağmen parti içerisindeki hiziplerin kurultay ile
kemikleşmesi ve KDP tarafından “ihanet” ile
suçlanan grubun yönetimi ele geçirmesi KDP
ile olan gerilimlerin artarak devam etmesine
sebep olabilir ya da IKBY içerisindeki ikili yönetimin birleştirilmesi çabalarını engelleyici bir
durum oluşturabilir. Dolayısıyla KYB’de seçilen
yeni yönetimin, IKBY’de ayrışmacı bir tavır
alarak fiilî ikili yönetimin kurumsallaştırılması
yönünde politika geliştireceği söylenebilir.
IKBY siyasetinin temel iki aktörü olan KDP
ve KYB arasındaki gerginliğin artması ise IKBY
blokunun Bağdat karşısında daha zayıf hâle gelmesine neden olabilir. Bu nedenle Bağdat, Kürt
partiler arasındaki gerilimin artması için Halepçe’nin vilayet statüsünü elde etmesinde hızlandırıcı
bir rol oynayabilir. Diğer yandan, hem KDP’nin
hem de KYB’nin başta Kerkük olmak üzere tartışmalı bölgelere dönmek istediği bilinmektedir.
Hatta federal hükûmetin tartışmalı bölgelere 16
Ekim 2017 tarihinde düzenlediği askerî operasyon
sonucunda KDP ve KYB birbirini “ihanet” ile
suçlamış ve iç savaşın eşiğine gelmiştir. 16 Ekim
müdahalesinin üzerinden yaklaşık üç yıl geçmesine
rağmen Kerkük konusunda iki parti arasındaki
gerginlik devam etmekle birlikte partilerden Kerkük’e geri dönüş talepleri gelmektedir. Ancak
partiler arasında yaşanan “ihanet” suçlamaları
nedeniyle her iki parti de diğeri olmadan tek
başına Kerkük’e dönmek için çaba sarf etmektedir.
Süleymaniye’de idari ve mali konularda “öz yönetim” oluşturulması veya Süleymaniye’nin bölgeleşmesi amacıyla yürütülen faaliyetler, Erbil
ve Süleymaniye’nin Kerkük üzerinde yaşanan
anlaşmazlık nedeniyle bir çatışmaya neden
olabilir. Ancak bu noktada da federal hükûmetin
tutumu IKBY’nin geleceği ve Kerkük’ün statüsü
açısından belirleyici olacaktır. Zira federal hükûmet, IKBY’nin “dağılması” için KYB’deki
“öz yönetim” ve bölgeleşme taleplerini destekleyici davranabilir. Bu nokta da Türkmen, Kürt
orsam.org.tr
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ve Arapların bir arada yaşadığı vilayetlerden
birisi olan Kerkük’te sosyal uzlaşının erişilemez
bir hâle gelmesine neden olabilir.

Erbil – Süleymaniye Geriliminin
Yansıması Olarak “Öz Yönetim”
1946 yılında kurulan KDP’den ayrılan belli
başlı partililer, 1975 yılında KYB’yi kurmuştur.
KYB’nin kuruluşundan üç yıl sonra 1978 yılında
iki parti arasındaki ilk silahlı çatışma meydana
gelmiştir.44 Mayıs 1988’de ise aralarında KDP
ve KYB’nin de bulunduğu sekiz parti ve iki
partiye ait peşmerge güçleri “Kürdistan Cephesi”
ismi altında birleşmiştir.45 Oluşturulan çatı yapı
ile Kürt partileri, Saddam Hüseyin iktidarına
karşı savaşmıştır. 1994-1997 yılları arasında yaşanan KDP-KYB Savaşı, 1998 Washington MuRapor No: 16

tabakatı, 2016 yılında KYB’nin KDP ile “stratejik
anlaşmayı” sonlandırması iki parti arasındaki
ilişkilerin çatışma – iş birliği ekseninde devam
ters uçlar arasında olduğunu göstermektedir.
Buna rağmen kuruldukları yıllar itibariyle Irak’taki
Kürt siyasi partilerden ayrışan KDP ve KYB etkinliklerini 2003 sonrası dönemde de sürdürmüştür. Hatta 2003 yılında Irak’ın ABD tarafından
işgal edilmesi sürecinde Irak’ın kuzeyinden yürütülen ABD askerî faaliyetinde iki partiye bağlı
peşmerge güçleri destekte bulunmuştur.46 Kürt
partilere bağlı peşmerge güçlerinin Irak’ın kuzeyden işgaline yardım etmesi, Kürt Özerk Bölgesi’nin 2003 sonrasında ulaşacağı statünün yanı
sıra KDP ve KYB’nin de Irak siyasetinin etkili
aktörleri olarak Bağdat’ta da faaliyet göstermesine
zemin hazırlamıştır. 2005 Irak Cumhuriyeti Anayasası kabul edilmeden önceki adıyla Kürt Özerk
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Tablo 8: KDY ve KYB’nin IKBY Parlamento Seçim Sonuçları

Bölgesi (Kurdish Autonomous Region)47 olan
IKBY, 1998 yılında dönemin ABD Dışişleri
Bakanı Madeleine Albright’ın inisiyatifi ile KDP
ve KYB tarafından imzalanan Vaşington Mutabakatı, KDP ve KYB arasındaki iç savaşa varan
gerilimin azalmasına neden olduğu gibi 1992 yılında kurulan ortak yönetime dönüş için uygun
zemin hazırlamıştır. Hatta 1992 yılında düzenlenen
IKBY Parlamento (eski ismiyle Kürdistan Ulusal
Meclisi – Kurdistan National Assembly) seçimlerinde seçilen temsilcilerin katılımıyla geçici
parlamento oluşturulması üzerinde anlaşma sağlanmıştır.48 Buna rağmen KDP ve KYB’nin oluşturduğu “iki başlı yönetim” anlaşmanın birçok
maddesinde kurumsallaştırılacak şekilde atıf almıştır. Hatta anlaşmanın 35.maddesi KDP ve
KYB liderlerinin asgari iki ayda bir toplanmasını

ön görmüş49 ve partilerin silah ile kontrol ettiği
bölgelerin temsilcisi olarak tanınmasına ve “ikili
yönetimin” kurumsallaşmasına yol açmıştır. Hatta
önce 1992 yılında ve ardından 2006 yılında
yapılan IKBY Parlamento seçimlerinin ardından
IKBY’deki Erbil ve Süleymaniye merkezli olmak
üzere fiilî iki hükûmetin birleşmesinin ardından
2009 IKBY Parlamento seçimleri ile KDP ve
KYB arasındaki ayrışma görünürlüğünü arttırmıştır.
KDP ve KYB arasında artan ayrışmaya rağmen
merkezi siyasette görece birlik sürmüştür. Buna
rağmen KDP ve KYB arasındaki IKBY Parlamentosundaki güç dengesi KDP lehine değiştikçe,
partilerin federatif bölgede olan “birliği” düşüş
eğilimine girmiştir. Hatta, bölgesel siyasetin
aksine IKBY bağımsızlık referandumundan sonra
gerçekleşen 16 Ekim sürecinin ardından merkezi
orsam.org.tr
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siyasette de ayrışmalar yaşanmıştır. Ayrışma nedeniyle 12 Mayıs 2018 yılında yapılan Irak Parlamento seçimlerine partiler ayrı listelerle girmelerine55 rağmen Irak Parlamentosunda aynı
grup içerisinde birleşmişlerdir. Ancak KDP ve
KYB dışında Irak Parlamentosunda temsil hakkına
erişen diğer Kürt partileri ayrı bir parlamento
bloku oluşturarak Kürt siyasetinin görünürde de
bölünmesine neden olmuştur.56 KDP ve KYB’nin,
2018 seçimlerinin ardından ortak blokta buluşabilmesine rağmen iki parti arasındaki gerilim,
Süleymaniye Vilayet Meclisinin “öz yönetim”
kararından önce de sürmüştür. Ancak iki partinin
arasındaki kırılma noktalarından birisini 16 Ekim
2017 oluşturmaktadır. Zira bu tarihte KDP,
KYB’yi “Kürdistan’a ihanet etmek” ile
suçlamıştır.57 Bunun üstüne KYB’de “Kerkük’ten
çekilmek konusunda Bağdat ile anlaştığı” iddia
edilen Lahur ve Bafel Talabani’nin KYB eş başkanları seçilmesi, KDP’nin tepkisine neden olmaktadır. KYB’nin yönetiminin Lahur ve Bafel
Talabani’nin eline geçmesinin ardından federal
siyasette aynı parlamento bloku içerisinde kalan
iki parti arasındaki gerilim de artmıştır. Çünkü
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KDP, Mustafa el-Kazımi kabinesinde KYB’nin
Adalet Bakanlığını almasını engellemeye çalışmıştır. KYB ise KDP’nin Irak Maliye Bakanlığını
almasına karşı çıkmıştır. Ancak KDP, Irak Cumhurbaşkanlığı için de aday olarak öne sürdüğü58
Hüseyin’in Maliye Bakan adaylığı için baskı
yapmıştır. Irak Maliye Bakanlığına Şii partilerin
anlaşması ile Ali Allavi seçilmiş,59 Dışişleri Bakanlığının ise KDP’ye verileceği açıklanmıştır.
Bunun üzerine KYB’nin, Irak Parlamentosundaki
ikinci Kürt bloku olan Gelecek Bloku ile KDP
aleyhinde oy kullanmak üzere anlaştığı blok
milletvekilleri tarafından açıklanmıştır. Ancak
KYB, KDP’nin Dışişleri Bakanı adayı olan Fuad
Hüseyin’in güven oylamasına katılarak lehte oy
vermiştir. Süleymaniye Vilayet Meclisinin “öz
yönetim” talebinin ardından KYB’nin KDP’nin
adayını desteklemeyeceğini açıklamasına rağmen
desteklemesi partiler arasında yakınlaşmaya
neden olması beklenirken, yeni tip koronavirüs
salgınının genelde Irak özelde ise IKBY ve Süleymaniye vilayetinde etkisini arttırması iki parti
arasında yeni gerilimlere neden olmuştur. 2014
yılında başlayan IKBY mali krizinin dönemsel
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olarak toparlanma eğilimine girmesine rağmen
maaş ödemelerinde sorunların devam etmesi,
Süleymaniye’nin Erbil’deki yönetimi suçlamasına
neden olmuştur. Süleymaniye’nin bu suçlayıcı
tavrı “öz yönetim” kararına neden olduğu gibi
“öz yönetim” kararı da bu suçlayıcı tavrın artmasına neden olduğu söylenebilir.

“Öz Yönetim” veya Bölgeleşme
Olası mı Yoksa Tepki mi?
Süleymaniye Vilayet Meclisinin Halepçe’yi
de kapsayacak şekilde mali “öz yönetim” kararı
IKBY iç siyasetinde yeni kırılmalara yol açabileceği gibi IKBY ile federal hükûmet arasında
da yeni sorunlara neden olabilir. IKBY’de hükûmetin kurulmasını sağlayan KYB ile Goran
Hareketi’nin KDP ile yaptığı anlaşmalarda vilayetlerin yetkilerinin arttırılması maddesi bulunmaktadır. Buna rağmen “öz yönetim” talebi,
IKBY’de iki başlı yönetime neden olacağı iddiasıyla KDP tarafından reddedilmektedir. Mayıs
2019’da yapılan anlaşmanın bozulması, partilerin
IKBY hükûmetinden de çekilmesine neden olabilir. Partiler arasındaki gerilimin IKBY’nin
ikiye bölünmesine neden olabileceği IKBY kamuoyunda tartışılmasına rağmen IKBY Parlamentosunun KYB’li üyesi Lokman Vehbi
“KYB’nin IKBY’nin bölünmesini istemediğini”
söylemiştir. Bu noktada KYB’nin, kamuoyunda
farklı senaryoları tartışmaya açarak politika
yapımı konusunda çeşitlilik sağlamayı amaçladığı
söylenebilir. Diğer yandan bu Vehbi’nin açıklamaları, KDP’ye yakın basın kurumlarında KYB’ye
yönelik “ihanet suçlamalarının” ardından bölgeleşme konusunda söylem olarak atılmış bir
geri adım olarak da nitelenebilir. Ancak partiler
arasındaki gerilimin artmaya devam etmesi, KYB
ve Goran Hareketi’nin “bölgeleşme” taleplerini
arttırmasına yol açabilir.

olmasını talep etmesi durumunda Bağdat’ın bunu
kabul edeceği söylenebilir. Ancak mali yönetimlerde vilayetlerin güçlendirilmesi KYB ve
Goran Hareketi arasında yetki paylaşımı konusunda yeni bir çatışma dinamiği oluşturması
beklenebilir. Zira, 2014 yılında yapılan IKBY
yerel seçiminde Süleymaniye Vilayet Meclisindeki
en büyük parti Goran Hareketi olmasına rağmen
KYB’nin tutumu nedeniyle Goran Hareketi’ne
üye olan vali ancak 2017 yılında seçilebilmiştir.
Dolayısıyla, KYB ve Goran Hareketi aynı tabandan destek bulmasına rağmen yerel boyuttaki
yetki paylaşımı iki parti için bir çatışma dinamiği
çıkartmıştır. Süleymaniye merkezli diğer bir
parti olan Yeni Nesil Hareketi ise “siyasette sivilleşmeyi” savunan bir aktör olarak partilerin
yerleşik gücü ile KDP ve KYB’nin partisel
olarak sahip olduğu peşmerge gücüne karşı çıkmaktadır. Bu noktada, Yeni Nesil Hareketi’nin
de “muhalif” bir parti olarak daha çok destek
bulduğu söylenebilir. Hatta Mart 2019’da Yeni
Nesil Hareketi’nin Lideri Şahsvar Abdulvahid,
KYB’ye bağlı istihbarat yapısı olan asayiş tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra kefaletle
serbest bırakılmıştır.60 Süleymaniye Mahkemesi,
Abdulvahid hakkında Temmuz 2019 tarihinde
usulsüz şekilde mülk edindiği61 ve Nisan 2020
tarihinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı
alınan tedbirleri eleştirdiği62 için yakalama kararı
çıkartmıştır. Yenil Nesil Hareketi, KYB ile gerginlik yaşamış olmasına rağmen vilayette KDP’nin
etkisinin azaltılması için kararı destekleyici tutum
benimsemesi beklenebilir.

“Öz yönetim” talebi konusunda,
Goran Hareketi kendi isteğiyle KDP
ile uzlaşmış olmasına rağmen KYB
destekleyici tavrı sayesinde kararın
arkasındaki itici güç hâline gelmiştir.

Bu noktada Süleymaniye merkezli partilerin,
vilayetlerin mali açıdan federal hükûmete bağlı
orsam.org.tr
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“Öz yönetim” kararından önce iç savaş yaşamış
iki aktör olan KDP ve KYB’nin ilişkileri değişkenliğini korumuştur. Dönemsel dinamikler itibariyle iki aktörün yakınlaştığı ve ayrıştığı dönemler olmaktadır. 2018 yılında yapılan Irak
Parlamento seçimlerinden önce yapılan seçimlerde
IKBY dışında kalan bölgelerde iki parti tek liste
olarak seçimlere girmiştir. Ancak 2018 seçimleri
ile bozulan “anlaşma” ile iki parti arasında başta
tartışmalı bölgeler olmak üzere merkezî siyasette
ayrışma yaşanmıştır. İki parti arasındaki ayrışma,
seçimlerden sonra Irak Parlamentosunda oluşturulan “birleşik blok” ve IKBY hükûmetinin
kurulması ile yumuşama eğilimine girse de farklılaşma sürmüştür. Buna rağmen iki parti aralarındaki tarihî bağlar nedeniyle “Kürdistani”
olarak ifade ettikleri meseleler hakkında yakınlaşabilmektedirler. Bu durumda ise KYB dışında
kalan Süleymaniye merkezli partiler IKBY yönetiminde en büyük paya sahip olan aktör olan
KDP ile farklı pozisyonlarda kalarak “yönetimsel
merkezin” dışına itilmektedir. Ancak Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin kabineyi oluşturduğu süreçte KDP ve KYB’nin karşı karşıya
gelmesi, tarafların uzlaşı zeminini engellemektedir.
Çünkü IKBY, içerisindeki partilerin pozisyonları
birbirine karşıtlık içermesine rağmen merkezî
siyasette ortak pozisyon belirleyebilmiştir. Ancak
KDP’nin KYB’ye ait “kota bakanlıklar” için revizyonist tavır sergilemesi ve bakanlıkların diğer
Kürt partilere verilmesini savunması gerginliğin
artmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler ışığında
KDP ve KYB arasında artan gerilim, Süleymaniye
merkezli partilerin “öz yönetim” kararında ısrarcı
olmasına neden olacağı söylenebilir.
“Öz yönetim” talebi konusunda, Goran Hareketi kendi isteğiyle KDP ile uzlaşmış olmasına
rağmen KYB destekleyici tavrı sayesinde kararın
arkasındaki itici güç hâline gelmiştir. Zira Süleymaniye Vilayet Meclisinde KYB, Goran Hareketi’nden daha az sandalyeye sahip olsa da
oluşturulan komisyonda Goran Hareketi ile eşit
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oranda temsil edilmektedir. Bu durum, her iki
parti içerisinden destek bulan kararın ortaklaşa
uygulamaya konulduğunu göstermektedir. Buna
rağmen KYB’nin 4. Kongresi’nin ardından Lahur
ve Bafel Talabani önderliğinde kurulan yeni
parti yönetimi ile KYB’nin içerisindeki diğer
hizipler arasında “öz yönetim” nedeniyle gerginlik
çıkması beklenebilir. Zira, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ve Kosrat Resul başta
olmak üzere parti içerişindeki Erbil merkezli
KDP ile yakınlaşan gruplar diğer grupların eleştirisi ile karşılaşmaktadır. Dolayısıyla “öz yönetim” kararının uygulanması veya uygulanmaması KYB içerisindeki hizipler arasındaki rekabetin daha belirgin hâle gelmesine yol açabileceği
gibi KYB’nin Erbil ile uzlaşıyı savunan tarafının
partiden ayrılıp yeni bir yapı oluşturmasına da
neden olabilir. Zira KYB’nin Eş Başkanları
Lahur ve Bafel Talabani arasında da anlaşmazlık
çıkabilmektedir. Çünkü Lahur Talabani daha çok
IKBY içerisindeki KYB siyasetini yürütmektedir.
Bafel Talabani ise Lahur Talabani’nin aksine
KYB’nin federal hükûmet ve dış ilişkileri üzerinde
etkili olmaktadır. “Öz yönetim” kararının uygulanması konusunda anlaşmazlığa düşen eş başkanlardan Bafel Talabani’nin Süleymaniye’ye
dönmediğine, hatta Londra’ya gittiğine ilişkin
söylentiler yayılmaktadır. Buradan hareketle,
KYB’nin Aralık 2019’daki kongresinin ardından
oluşturulan eş başkanlık sisteminin işleyemez
hâle gelebileceği yorumunda bulunulabilir.
KYB’deki krizlerin aksine eş başkanların, beraber
çalışmaya devam etmek için de sebepleri bulunmaktadır. Zira, sahip oldukları ailesel bağlar nedeniyle ön plana çıkan Talabani kuzenler, yönetimde kalarak siyasi ve ekonomik güçlerini arttırmak isteyeceklerdir. Bu doğrultuda, KYB’nin
“tarihî beklentilerinden” birisi olan Erbil’e geri
dönme amacından vazgeçerek, taban olarak daha
güçlü olduğu Kerkük üzerinde Bağdat ile anlaşma
yolları araması beklenebilir. Ancak, Kerkük üzerinde şehirde yaşayan bütün grupların anlaşması
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olmadan alınacak tek veya iki taraflı yaptırımlar,
kırılgan olan sosyal barışın onarılamayacak
şekilde zarar görmesine neden olabilir.

Federal hükûmetin Kerkük başta
olmak üzere “tartışmalı bölgelerde”
yeniden kontrolü sağladığı 16 Ekim
2017 tarihinden sonra KYB ile Bağdat
arasında ikinci bir federatif bölge
konusunda anlaşma sağlandığı
iddiaları Irak kamuoyunda tartışılmış
hatta KDP ve KYB arasında IKBY
içerisinde silahlı çatışma yaşanmıştır.

Başta KYB ve Goran Hareketi olmak üzere
Süleymaniye merkezli “öz yönetim” talebi yeni
bir federatif bölge kurulmasının ilk adımı olarak
değerlendirilmiştir. Ancak bu talep Irak’ın federal
yapısı tarafından da tartışılmaktadır. Zira Irak
Anayasası’nın 119.maddesi, tek bir vilayetin
veya birden fazla vilayetin bir araya gelerek federatif bölge kurabilmesine imkân sağlamaktadır.
Ancak IKBY’nin bu madde kapsamına girmeden,
Irak Anayasası’nın 117.maddes’ndeki hüküm
çerçevesi nedeniyle bölge olarak kabul edilmesi,
Süleymaniye ve Halepçe’yi kapsayacak bir federatif bölgenin kurulmasını engellediğine ilişkin
tartışma bulunmaktadır. Ancak Iraklı hukuki otoritelerin bu konuda karar vermesi süreci uzatacak
olmasına rağmen anayasa değişikliğine gerek
duyulmaksızın bölgeleşme talebinin işleme konulması beklenmektedir. Ancak, siyasi gerekçelerle
yürütme erki, Irak Federal Yüksek Mahkemesinden kararın açıklanmasını ertelemesini isteyebilir.
Federal hükûmetin Kerkük başta olmak üzere
“tartışmalı bölgelerde” yeniden kontrolü sağladığı
16 Ekim 2017 tarihinden sonra KYB ile Bağdat
arasında ikinci bir federatif bölge konusunda

anlaşma sağlandığı iddiaları Irak kamuoyunda
tartışılmış hatta KDP ve KYB arasında IKBY
içerisinde silahlı çatışma yaşanmıştır. Zira Zini
Verde gibi gerilimi yükselten tartışmalar, tarafların
arasındaki silahlı çatışma riskini arttırmaktadır.
Her ne kadar KDP Başkanı Mesud Barzani ve
KYB Eş Başkanı Bafel Talabani, yaptığı açıklamada “kardeş katli” yaşanmayacağını açıklasa
da tarafların yaşadığı iç savaş tecrübesinin hâlâ
hafızalarda kaldığı söylenebilir. Dolayısıyla Süleymaniye merkezli taleplerin artması, KDP’nin
Erbil ve Bağdat’taki siyasi mekanizma üzerinden
KYB ve Goran Hareketi gibi partiler üzerinde
baskı oluşturmasına yol açacaktır. Ancak, IKBY
bağımsızlık referandumunun başat aktörü olan
KDP’ye karşı merkezi siyasette güvensizlik duyulmasına rağmen diğer Kürt partilerin dengelenmesi için Irak hükûmeti içerisinde KDP’nin
temsili KDP’nin isteğinin aksine Maliye Bakanlığı
yerine Dışişleri Bakanlığı ile sağlanmıştır.
IKBY’de yaşanan mali kriz ve maaşların
ödenmesindeki sorunlar düşen petrol fiyatlarıyla
birlikte IKBY’deki kaynak paylaşımını daha
önemli hâle getirmektedir. Zira Süleymaniye,
vilayetin ihmal edildiğini ve yatırımların Erbil’e
yapıldığını, Erbil ise Süleymaniye’deki hizipçilik
ve yolsuzluklar nedeniyle Erbil ile yakın oranda
kaynak ayrılmasına rağmen yatırımın düşük kaldığını iddia etmektedir. Kaynakların, kamu sektörünün dönmesi için bile yeterli olmaması Süleymaniye’de gösterilere neden olmuştur. Hatta
yeni tip koronavirüs salgınına karşı görev yapan
sağlık çalışanlarının maaşlarının ödenememesi,
bölgenin salgınla mücadelesinde zafiyete neden
olmuştur. Diğer yandan, maaşların ödenmesindeki
sorunlar, Duhok’ta da gösterilerin yapılmasına
neden olmuştur. Ayrıca gösterilerin Erbil’e yayılacağı endişesi ile KDP şehrin girişine ve içine
peşmerge güçlerini konuşlandırmıştır. Yaşanan
bölge içi gerilimin ardından IKBY ile Bağdat
arasında geçici bir anlaşma sağlanmış, 400 milyar
dinar bütçe payı, anlaşmanın ardından 30 gün
orsam.org.tr
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içerisinde kalıcı anlaşma sağlanması mutabakatı
ile bölgeye gönderilmiştir. Bunun üzerine IKBY
Hükûmet Sözcüsü Cotyar Adil, IKBY’ye gönderilen bütçe payının yaklaşık yarısının IKBY
borçlarının ödenmesi için kullanıldığını açıklamıştır. Bu durum maaşlarını alamayan memurların
tepkilerinin artmasına neden olmakla birlikte,
siyasi kanala taşınan bu tepkinin “öz yönetim”
ve bölgeleşme taleplerinin artmasına neden
olacağı söylenebilir. Ancak bölgeleşmenin gündemdeki ağırlığını arttırması bölgedeki “Kürdistan” isminin varisi aktörler arasındaki temel
tartışma noktalarından biri olabilir.
Diğer yandan Süleymaniye ve Halepçe merkezli “öz yönetim”in ötesinde IKBY’nin iki
farklı federatif bölgeye dönüşmesi, IKBY Peşmerge Bakanlığ’nda kurumsallaştırılan yaklaşık
40 bin peşmergenin statüsünü tartışmaya açacağı
gibi 70.Güç olarak bilinen KYB’ye bağlı ve
80.Güç olarak bilinen KDP’ye bağlı peşmerge
güçlerinin “kendi bölgelerinde” konuşlu kalmasına
neden olacaktır. Bu durumda ise bölgede aktif
olarak faaliyetlerini yürüten terör örgütü PKK’nın,
IKBY’nin kontrol ettiği Sincar - Hanekin ilçeleri
arasındaki kuşak boyunca etkinliğini arttırması63,
iç sınır bölgelerinde, hatta vilayet sınırları arasında
gri bölgeler oluştuğunu göstermektedir. Dolayısıyla IKBY’nin Erbil ve Süleymaniye merkezli
iki bölgeye ayrılması durumunda başta terör
örgütü PKK olmak üzere terör örgütlerinin kolay
hareket edebildiği bir alan oluşmaktadır. Buna
ek olarak, terör örgütü PKK’nın Irak’taki siyasi
kanadı olarak Süleymaniye’de faaliyet gösteren
Tevgera Azadi’nin64 (Özgürlük Hareketi) Kalar,
Koya, Ranya ve Kaladize’deki ofislerinin KYB
tarafından kapatılması65 terör örgütünün siyasi
görünürlüğünün azalmasına neden olsa da varlığının “yer altında” devam etmesine zemin hazırlamaktadır. Hatta Tevgera Azadi’ye ait ofislerin,
gayriresmî olarak yeniden açıldığı iddia edilmiştir.66 Dolayısıyla KYB, terör örgütü PKK’nın
faaliyetlerine karşı çıkılmış gibi görünmekle bir-
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likte faaliyetinin yer altında devam etmesi için
uygun dinamikler sağlamaktadır. Diğer yandan,
Süleymaniye ve Erbil merkezli iki bölgenin oluşturulması, Kandil üzerinden Türkiye yönlü düzenlenen terör saldırılarında yeni bir tampon
bölgenin oluşmasına neden olmaktadır. Federatif
bölgeler ve federal yönetim arasındaki kontrolün
arttırılması, terör örgütü PKK’nın varlık gösterdiği
Duhok vilayetinin köylerindeki PKK varlığının
PKK tarafından sürdürülemez hâle gelmesine
neden olabilir. Ayrıca, KDP’nin kontrol ettiği
bölge içerisinde kalan, Avaşin, Haftanin, Basyan
ve Hakurk terör kampları ile KYB’nin kontrol
ettiği bölgede kalan ve terör örgütünün lider
kadrosunun bulunduğu Kandil arasındaki bağlantının kesilmesi muhtemel olacaktır.

Mesrur Barzani’nin de IKBY
Başbakanı olarak göreve başlaması
ile birlikte hem Neçirvan Barzani
hem de Mesrur Barzani, Türkiye’yi
ziyaret ederek Türkiye ile iş birliği
yapılmasının IKBY için öneminden
bahsetmiştir.

Türkiye ile Irak ilişkileri bağlamında IKBY
veya vilayetler gibi Bağdat harici aktörlerin
ağırlığı 2010 yılından itibaren arttırmıştır.67 2017
yılında IKBY tarafından düzenlenen bağımsızlık
referandumunda Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlüğünden yana politika geliştirmesi, IKBY ile
ilişkilerin duraksamasına neden olmuştur. Ancak
2019 yılında Neçirvan Barzani’nin IKBY Başkanı
seçilmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barzani’nin
yemin törenine katılmak üzere Erbil’i ziyaret etmiş68 ve ilişkilerde toparlanma süreci başlamıştır.
Mesrur Barzani’nin de IKBY Başbakanı olarak
göreve başlaması ile birlikte hem Neçirvan Barzani
hem de Mesrur Barzani, Türkiye’yi ziyaret ederek
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Türkiye ile iş birliği yapılmasının IKBY için
öneminden bahsetmiştir. Türkiye ile IKBY ilişkilerindeki normalleşmenin ardından Süleymaniye’nin bölgeleşmesi ilişkileri “öz yönetim”
oluşturulmasından daha çok etkileyecektir. Türkiye
– IKBY ilişkisinin Süleymaniye’den ziyade KDP
yoğunluklu IKBY hükûmeti üzerinden yürütülmesi
bölgeleşme sonrasında Süleymaniye’nin Türkiye’den uzaklaşmasına neden olabileceği söylenebilir. Ancak Süleymaniye’nin İran ile ilişkilerinin,
ABD – İran gerilimi çerçevesinde gerilemesi,
Süleymaniye’nin de Türkiye ile ilişki geliştirmesi
için zemin oluşturabilir. Zira, Süleymaniye ile
İran arasındaki sınır kapılarının veya ticaretin
yaptırımlardan etkilenmesi Süleymaniye’deki
günlük tüketim ürünleri dâhil olmak üzere birçok
farklı ürünün tedarikinde sorun yaşanmasına
neden olacaktır. Bu nedenle Süleymaniye açısından
Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin, vilayeti
yöneten partiler tarafından terör örgütü PKK’nın
varlığına yönelik somut adımların atılmasına
bağlı olduğu söylenebilir. Zira Süleymaniye’nin
“yaşamını sürdürebilmesi” için dışarıdan ürün
tedarik etmesi gerekmektedir. ABD – İran gerilimi
ise Süleymaniye’nin Bağdat ile bağını güçlendireceği gibi PKK’ya yönelik somut girişimde bulunarak Türkiye ile de ilişkilerini yeniden tanzim
etme seçeneği sunmaktadır.
Kararın IKBY ve Irak içerisindeki etkilerinin
yanı sıra bölgesel düzeyde de yansımalarının
olacağı söylenebilir. Çünkü ABD – İran gerilimi
nedeniyle ABD’nin Iraklı siyasetçilere İran’a
karşı politikalarını yeniden gözden geçirmeleri
için baskı yaptığı söylenebilir. Hatta ABD’nin 3
Ocak 2020 tarihinde İran Devrim Muhafızları
Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani
ile birlikte Haşdi Şaabi Komisyonu Başkan eski
Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ABD tarafından SİHA saldırısı ile öldürülmesi, Iraklı siyasetçilere yapılan en belirgin çağrı olarak değerlendirilebilir. Güvenlik alanında yaşanan gerilime rağmen, İran’a karşı ABD tarafından uy-

gulanan yaptırımlar da Irak’ı birincil dereceden
etkilemektedir. Bu doğrultuda ABD, Irak’a üçer
aylık muafiyetler tanımasına rağmen Kazımi hükûmeti kurulmadan önce bir aylık muafiyet tanımıştır.69 Ancak Kazımi’nin Irak Parlamentosundan
güvenoyu almasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak’ın
İran’dan enerji alım sınırlandırılmasına 120 günlük
muafiyet getirildiği ve bu adım ile Irak’taki istikrarın desteklendiği açıklanmıştır.70 2003 sonrasında Irak’ta ABD ve İran etkisi ve varlığının
derinleşmesi siyasette iki aktörün de etkili olmasına
neden olmuştur. Hatta Irak’ta başbakan seçilmek
için hem ABD’nin hem de İran’ın onayının alınması gerektiği söylenmektedir. Bu doğrultuda
iki ülkenin de Irak’taki kazanımlarından vazgeçmemek için uzlaşıya ihtiyacı olacağı söylenebilir.
Zira Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de İran
yanlısı grupları Mustafa el-Kazımi hakkında ikna
edebilmesi için öncelikle ABD’ye daha yakın olduğu bilinen Necef eski Valisi Adnan el-Zurfi’yi
aday göstermiştir. Dolayısıyla Irak siyasetinde
ABD ve İran’ın etkinliğinin devam ettiği söylenebilir. Buradan hareketle Süleymaniye”de “öz
yönetim” veya bölgeleşme tartışmalarına da ABD
ve İran’ın dâhil olması beklenebilir. Zira, İran sınırında yer alan Süleymaniye ile İran’ın tarihi
ilişkilere sahip olduğu, ticari ilişkiler konusunda
da Erbil veya Duhok’a göre Süleymaniye’ye
daha bağlıdır. Bu nedenle Süleymaniye’deki idari
ve mali yönetimin özerkleşmesi İran’ın, ABD’nin
etkinlik gösterebildiği IKBY’de daha rahat hareket
edebilmesine neden olacaktır. Ancak, ABD’nin
IKBY’nin bütünlüğü yönünde hareket etmesi ile
hem İran’ın federatif bölgedeki etkinliğinin sınırlandırılması hem de merkezî hükûmet üzerinde
IKBY’nin etkisinin korunması amaçlanabilir.
Yine de sahadaki etkinliği ile siyaset üzerinde
baskı oluşturan İran’ın belirleyeceği Süleymaniye
politikasının en az Irak ve ABD politikası kadar
etkili olacağı söylenebilir.
orsam.org.tr
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