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Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) 
örgütünün 2014 yılının Ha-
ziran ayında Musul’u işgal et-

mesiyle başlayan süreçte bölgesel 
denklemin yanı sıra önemli ölçüde 
Irak ve Kürt iç politikasında den-
gelerin değiştiği ve yeni dinamik-
lerin ortaya çıktığı görülmektedir. 
IŞİD’in ele geçirdiği bölgelerdeki 
yoğun iç göçle birlikte demogra-
fik yapının değişmesi, yerel kont-
rol alanlarındaki güç dengesinin 
farklılaşması ve siyasi aktörlerin 
değişmesi, IŞİD’le birlikte Şii mi-
lislerin aktif olarak sahaya inme-
sinin yanı sıra bu milis yapılar 
içerisinde İran’ın siyasi ve askeri 
varlığının artması, peşmergeler-
le birlikte PKK militanlarının da 
IŞİD’e karşı savaşması gibi faktör-
ler pek çok konunun birlikte ele 
alınmasını zorunlu kılmaktadır. 
Zira Irak’taki her yeni gelişme, 
Türkiye’yi ve Türkiye’nin dış poli-
tikasını doğrudan etkiler pozisyon 
almaktadır. Bu nedenle Irak Kürt 
Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) iç si-
yasi denklemi ve IŞİD sonrasındaki 
gelişmelerin yeniden ele alınması 

ve gelişmelerin değerlendirilmesi 
gerektiği düşünülmektedir.

IKBY İç Siyasetinde Dönüşüm
Öncelikle Kürtlerin IŞİD’le mü-
cadelede en avantajlı grup olarak 
ön plana çıktığını söylemek yanlış 
olmayacaktır. Zira Kürtler IKBY 
sınırlarını genişletmek istedikleri 
bölgelerin büyük kısmında kont-
rolü sağlamış durumdadır. Bu 
bölgeler statüsü tartışmalı olan 
Musul’un doğu ve güney ilçeleri, 
Kerkük ve çevresi, Tuzhurmatu, 
Diyala’nın Hanekin ve Celevle böl-
gelerini içerisine almaktadır. IŞİD 
öncesi IKBY ile Irak merkezi hü-
kümeti arasındaki ana tartışma ko-
nularından bir olan bu bölgelerin 
Kürtler tarafından kontrol ediliyor 
olması, IŞİD sonrası dönemde ye-
ni çatışma dinamiklerini de ortaya 
çıkarabilecek niteliktedir. Özellik-
le Kürtlerin kontrol ettikleri alan-
larda Irak merkezi hükümetinin 
IŞİD’le mücadelede kullandığı Şii 
milisler ya da yeni kurulacak olan 
Ulusal Muhafız Birlikleri yoluyla 
etkinlik sağlamaya çalışması, IKBY 
ve Irak merkezi hükümeti ilişkile-
rini gereceği gibi, bölgede yaşayan 

Kürtler dışında başta Türkmenler 
olmak üzere büyük bir baskı un-
suru olarak ortaya çıkabilecektir. 
Özellikle Kerkük konusu bu ko-
nudaki en büyük potansiyel olarak 
görünmektedir.

Kürt iç siyaseti açısından ise 
IŞİD ile mücadelede Kürdistan 
Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağ-
lı peşmergelerin yoğun biçimde 
mücadele veriyor olması, partiyi 
iç siyasi dengelerde ve Gorran ile 
rekabetinde öne çıkarmaktadır. 
Bilindiği gibi 2009’da Gorran’ın 
ortaya çıkması ve IKBY siyasetin-
de oynadığı rol itibariyle KYB’nin 
güç kaybetmesine yol açması, IK-
BY’deki siyasi dengeleri alt üst et-
miştir. Nitekim 2013’te IKBY’de 
yapılan seçimlerde Gorran, hükü-
met kurma konusunda Kürdistan 
Demokrat Partisi (KDP) ile ilk 
anlaşan parti olmuş ve muhalefet 
konumundan iktidar pozisyonuna 
geçmiştir. Bu durumun KYB’nin 
daha fazla güç kaybetmesine yol 
açacağı düşünülürken, IŞİD ile 
mücadele nedeniyle İran’ın da ar-
tan desteğini alan KYB, tam ter-
sine daha fazla güçlenmiş, özel-
likle Süleymaniye ve Kerkük’teki 
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pozisyonunu sağlamlaştırmıştır. 
Burada KYB’nin zemin kazan-
masındaki en önemli etkenlerden 
biri de Gorran’ın beklenen atağı 
yapamaması olduğunu söylemek 
mümkündür ki 2014 Parlamento 
seçimlerinde bu durum açık biçim-
de ortaya çıkmıştır. Gorran’ın or-
taya çıkış söyleminde olduğu gibi 
bir Irak partisi, hatta bütün Kürt-
leri bir araya getirebilecek Kürt 
partisi olma beklentisini gerçek-
leştirememesine bağlı olarak, Sü-
leymaniye’de yerel bir parti olarak 
kalmasının Gorran’ın KYB karşı-
sında gerilemesine neden olduğu 
söylenebilir. 2013 ve 2014 yılla-
rında hem IKBY’de hem de Irak 
genelinde yapılan seçimlerin bu so-
nucu ortaya çıkardığı görülmekte-
dir. Bu durumun Gorran içerisinde 
de huzursuzluk yarattığı ve parti 
içerisinde ayrışmalar ortaya çıkar-
dığı söylenmektedir. Zira Gorran 
içerisinde daha çok akademisyen, 
memur, avukat, doktor gibi aydın, 
eğitimli ve genç ekibin Gorran’ın 
yapısında değişikliğe gitmek istedi-
ği söylenmektedir. Buna ek olarak, 
Nevşirvan Mustafa’nın aslında hiç-
bir zaman KYB’den kopamaması 
nedeniyle Gorran’ın KYB’nin uy-
dusu olarak görülmesine yol aç-
masının da Gorran içerisindeki 
aydın ve genç kesimi rahatsız ettiği 
görülmektedir. Son olarak, Gor-
ran’ın IKBY’deki sisteme muhalif 
bir parti olarak ortaya çıkmasına 
rağmen, 21 Eylül 2013’teki seçim-
lerin ardından hükümet kurma ko-
nusunda KDP ile ilk anlaşan parti 
olmasının da Gorran içerisinde ra-
hatsızlık yarattığı ve Gorran’ın da 
düzene ayak uydurduğu yönünde 
eleştirilmesine yol açtığını söyle-
mek mümkündür. Mustafa’nın da 
parti içerisindeki bu baskı nede-
niyle başkanlık görevini bırakmak 
istediği ve Gorran’ın 27 Aralık 
2014 tarihinde gerçekleştirdiği ve 

Gorran’ın geleceğinin tartışıldığı 
konferansta partililere başkanlığı 
bırakacağını açıkladığı bilinmek-
tedir. Gorran’da Nevşirvan Musta-
fa’nın ayrılması durumunda yerine 
Celal Cevher’in geçmesine kesin 
gözle bakılmaktadır. 

IKBY iç siyasetindeki önemli 
bir diğer nokta ise Kürt partiler 
arasındaki rekabet ve ayrışmanın 
derinleşmesidir. IŞİD nedeniyle 
Kürt partilerin bir araya geldiğine 
ilişkin genel bir kanaat olsa da ger-
çekte KDP ve KYB, KDP ve PKK 
arasındaki rekabet kızışmaktadır. 
Her üç taraf da karşı tarafın başa-
rısızlığını iç politik mücadelesin-
de kendi hanesine yazılmış artı bir 
puan olarak görmektedir. Örneğin 
KYB, KDP peşmergelerinin Sincar 
ve Mahmur’da IŞİD ile savaşmak-
tan kaçtığını, ancak KYB peşmer-
gelerinin Kerkük çevresi ve Diya-
la’da geri adım atmadan mücadele 
verdiğini ifade ederek KDP’ye karşı 
bir propaganda yürütmektedir. Ay-
nı şekilde KDP de KYB’ye karşı 
benzeri bir söylemi kullanmak-
tadır. Bu noktada PKK’nın daha 
çok KYB’ye yakın bir pozisyon 
sergilediği söylenebilir. Zira PKK, 
özellikle Kürt kamuoyunda IŞİD 
ile mücadelede etkili bir aktör 
olarak öne çıkmaktadır. Kerkük 
ve çevresi, Mahmur, Gver bölgesi 
ve Sincar’da KDP ve KYB peşmer-
geleri ile birlikte mücadele ediyor 
olması, bu algının en önemli ne-
denidir. Özellikle KYB’nin etkili 
olduğu bölgelerde PKK’nın daha 
rahat hareket edebildiği bir gerçek-
tir. Nitekim Kerkük ve çevresinde 
PKK’nın etkinliğinin arttığı göz-
lemlenmektedir. Kerkük içerisinde 
bile PKK lider Abdullah Öcalan’ın 
posterlerini ve damgalarını pek çok 
yerde görmek mümkündür. Bu du-
rum PKK/PYD çizgisini hem Irak 
Kürt kamuoyu hem de iç siyasette 

prestiji artan bir aktör konumuna 
sokmaktadır. 

IŞİD sonrası Kürt aktörler 
arasında artan rekabet, bölgecili-
ği de güçlendirmiştir. Bu durum, 
KDP’nin IKBY’deki etkin pozis-
yonundan rahatsız olan KYB’yi 
ve hatta Gorran’ı Süleymaniye ve 
Kerkük çevresindeki etkinliğini 
pekiştirme arayışına itmiştir. Bu 
çerçevede özellikle Süleymaniye’de, 
Süleymaniye ve Germiyan (Kalar, 
Çemçemal ve Halepçe) bölgeleri-
nin IKBY içinde ayrı birer federe 
bölge olabileceğine yönelik düşün-
celerin yüksek sesle konuşulduğu 
görülmektedir. Gorran’ın da bu 
süreçte yerini alabilmek ve süre-
ci KYB’nin tek başına yönlendir-
mesine engel olmak için KYB ile 
anlaşma yoluna gittiğine yönelik 
görüşler dile getirilmektedir. Ay-
nı şekilde uzun süredir KDP Ker-
kük’te etkili olmak için çalışmakta, 
KYB de KDP’nin Kerkük’e müda-
hil olmasının önüne geçmeye çalış-
maktadır. Hatta bu nedenle KYB 
kurmaylarının Kerküklü olan ve 
seçimlerde Kerkük’te önemli bir 
başarı sağlayan Necmettin Ke-
rim’in Bağdat’a gitmesine ve cum-
hurbaşkanı olmasına karşı çıkmış 
olabileceği düşünülmektedir. Ker-
kük, KYB’nin tabanı için vazge-
çilmez bir unsur olarak ön plana 
çıkmaktadır. Öncelikle Kerkük, 
Talabaniler için Talabani (Kadiri) 
Tekkesi’nin de bulunması nede-
niyle tarihsel ve aile bağlılığı için 
önemlidir. Nitekim KYB’nin Ker-
kük siyasetine ağırlık vermek için 
Süleymaniye’de Gorran’la anlaşma 
yoluna gittiği, Kerkük’te de diğer 
gruplara karşı ılımlı bir siyaset iz-
lediği görülmektedir. Diğer taraf-
tan KDP’nin Erbil’deki ekonomik 
ve siyasi gücünü dengelemek için 
KYB’nin Kerkük’ü elinde tutması 
önemlidir.



IŞİD’in Etkisi: KYB’nin Yükselişi 
ve İran Etkisi
İran-KYB yakınlığı, bir taraftan 
KYB’nin IKBY iç politikasındaki 
konumunu güçlendirirken, diğer 
taraftan KYB’nin güvenlik konuları 
nedeniyle İran’a olan bağımlığının 
artmasına neden olmakta ve parti 
içi liderlik mücadelesinde İran’ın 
aldığı pozisyonu kritik hale getir-
mektedir. KYB liderlik mücadele-
sinde özellikle IŞİD krizinin parti 
içerisinde bir bütünleşmeye yol aç-
tığı ve Hero Talabani’nin liderlik 
ettiği grubun giderek öne çıktığı 
görülmektedir. Hero Talabani’nin 
arka planda, ama tepedeki isim ola-
rak kontrol sağladığı, oğlu Kubat 
Talabani’nin siyasi figür ve Celal 
Talabani sonrası lider adayı olarak 
ve diğer oğulları Pavel Talabani ile 
yeğeni Lahor Şeyh Cengi’nin gü-
velik konularında öne çıktığı, diğer 
yeğeni Aras Şeyh Cengi’nin de eko-
nomik alanı kontrol ettiği partide 

temel güç merkezleri, bu isimler 
tarafından kontrol edilmektedir. 
Bununla birlikte Süleymaniye’de 
artan İran etkisiyle paralel olarak 
Feyli (Şii) Kürt olan Molla Bah-
tiyar’ın parti içerisinde yükseldiği 
bir durumun ortaya çıktığı görül-
mektedir. Hanekin doğumlu olan 
Molla Bahtiyar’ın KYB içerisinde 
İran’la en kuvvetli ilişkilere sahip 
kişilerden biri olduğu bölgede sık-
lıkla ifade edilmektedir.

Celal Talabani sonrası, KYB 
içerisinde oğlu Kubat Talabani’nin 
yeni lider olacağı söylense de Kubat 
Talabani’nin deneyimsiz olması, yıl-
lardır yurt dışında bulunması, Kürt 
hareketinin mücadelesinde yer al-
mamış olması gibi nedenlerle KYB 
tabanı ve lider kadrosunun Kubat 
Talabani’nin liderliğine karşı çıkma-
sa bile sıcak bakmadığı söylenebilir. 
Ancak asıl parti içi liderlik müca-
delesinin Berham Salih üzerinden 
yapıldığı görülmektedir. KYB’nin 
lider isimlerinden Berham Salih’in 
KYB’ye ilişkin bir reform paketi ha-
zırlayarak bunu polit büroya sun-
masının ardından Berham Salih ve 
Hero Talabani’nin arasının açılması, 
Berham Salih’in KYB’den soyutlan-
masına yol açmıştır.

Berham Salih’in Hero Tala-
bani tarafından parti içerisinde 
uzaklaştırılması sonrasında, parti 
tabanını ve lider kadrosunu tatmin 
edebilecek bir ismin Celal Talaba-
ni’ye vekâlet etmesi amaçlanmış-
tır. Kosrat Resul’un Erbil’de olması 
ve sağlık sorunları, Adil Murat’ın 
yurt dışında yaşaması, Necmettin 
Kerim’in Kerkük konusunu üstlen-
mesi nedeniyle Molla Bahtiyar ön 
plana çıkmıştır. IŞİD’e karşı yürü-
tülen savaşta KYB peşmergelerinin 
başarı sağlaması, KYB’yi yönlendi-
ren Hero Talabani’nin desteklediği 
ekibi güçlendirmiştir.

KYB liderlik mücadelesinde 
son döneme kadar en fazla adı ge-
çen Berham Salih ise gücünü gide-
rek kaybetmektedir. Parti teşkilatı, 
peşmergeler, taban, ekonomik alan 
ve medyada halen belli bir gücü ol-
sa da bütün bu unsurlar açısından 
pozisyonunun gerilediğini söyle-
mek mümkündür. Parti teşkilatı ve 
partiye bağlı kuruluşlarda Berham 
Salih’e yakın ekiplerin önemli bir 
kısmı tasfiye edildiği, özellikle Sü-
leymaniye’de yüksek sesle dile ge-
tirilmektedir. 

Berham Salih’in de İran’ı ta-
mamen karşısına almayacağı, ama 
diğer gruplara göre İran’a karşı 
daha bağımsız hareket edebilecek 
bir isim olduğu ifade edilmekte-
dir. Berham’ın halen güç tabanını 
oluşturan unsurların başında ABD 
desteği gelmektedir. 

Ancak son dönemde KYB’nin 
‘kare ası’ olarak nitelendirilebi-
lecek olan Hero Talabani, Molla 
Bahtiyar, Kosrat Resul ve Berham 
Salih arasında yeniden görüşmeler 
yapılmaktadır. Bu toplantılar so-
nucunda özellikle Berham Salih’in 
parti içi ya da dışarısındaki pozis-
yonu önem kazanacaktır. Berham 
Salih’in KYB’den ayrılmasının az 
da olsa partiye zarar verme ihtima-
li bulunmaktadır. Bu nedenle He-
ro Talabani’nin partinin sağladığı 
bu ivmeyi kaybetmemek ve KDP 
karşısındaki dengeyi koruyabilmek 
için Berham Salih’i parti içerisin-
de tutabilecek bir formül üretmeye 
çalışacağını söylemek yanlış olma-
yacaktır. Berham Salih’in de KYB 
dışında hareket ederek tek başına 
Kürt iç siyasetinde etkili bir figür 
olma şansı oldukça düşüktür. Bu 
nedenle, Berham Salih’in de kişi-
sel siyasi kariyerini düşünerek KYB 
içerisinde kalmak isteyeceği söyle-
nebilir. 
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