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  ÖZET 

  Bu makalede amaç,  Türkiye‟nin Ortadoğu politikaları bağlamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi‟nin 

önemini ortaya koymaktır. Özellikle 2003 yılında ABD‟nin Irak‟ı iĢgaliyle birlikte ülkede büyük değiĢimler 

meydana gelmiĢtir. Bunun sonucunda birçok devlet bu boĢluğu fırsat bilip Irak‟ta söz sahibi olmak istemiĢtir. 

Türkiye Cumhuriyeti de coğrafi konumu nedeniyle Irak‟ta etkili olmak isteyen aktörlerden biri olmuĢtur. Irak ve 

Kürt Bölgesel Yönetimi siyasi, sosyal ve ticari iliĢkilerin yanı sıra tarihi bağlarıyla da öteden beri Türkiye için 

önemli bir sınır komĢusu olmuĢtur. 2005 yılından itibaren Türkiye ile IKBY arasında geliĢen iliĢkilerde 

Türkiye‟nin uygulamaya koyduğu politikalar, mevcut duruma farklı bir boyut kazandırmıĢtır. 2008 yılından 

sonra Türkiye Irak'taki pozisyonunu güçlendirmek ya da Irak‟ta daha fazla etkili olmak için IKBY‟yi bu amaç 

için etkili bir aktör olarak görmüĢtür. Bu çalıĢma, Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi(IKBY) özelinde ikili 

iliĢkilerin geliĢmesini, Türkiye‟nin Irak‟taki pozisyonu için ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalıĢmaktadır. 

Irak‟ın değiĢen siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısı yeniden Ģekillenme sürecine girerken Türkiye bir dıĢ aktör 

olarak Irak‟ta etkili olmak istemiĢ ve bu nedenle IKBY ile kurduğu iliĢkiler yol açıcı bir iĢlev görmüĢtür. 

IKBY‟nin coğrafi konumu, doğal kaynakları, ekonomik ve diğer avantajlı yapısıyla Türkiye‟nin Irak‟taki 

pozisyonu üzerinde etkili olmasında önemli rol oynamaktadır. Türkiye‟nin Irak‟taki politik pozisyonu ile bölge 

üzerindeki nüfuzu bu çalıĢmanın esasını oluĢturmaktadır. 

  Anahtar Kelimeler: Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak, Siyasi iliĢkiler. 

 

TURKEY'S MIDDLE EAST POLICY IN THE CONTEXT OF "KRG" 

  ABSTRACT 

The purpose of this article, in the context of Turkey's Middle East policy, is to demonstrate the 

importance of the Iraqi Kurdish Regional Government. Especially In 2003 with the invasion of Iraq by United 

States of America, a great change happened. So, an unbalanced political situation emerged and the foreign 

powers got their impact on Iraq. Republic of Turkey is also one of the actors who want to be effective in Iraq due 

to the geographic location. Turkey tried to get its impact. By having a political, economic and trade relations, 

Iraq has become an important neighbour for Turkey .In 2005, by developing the relations between Turkey and 

Kurdistan region and the strategy that Turkey has made, Turkey has got a special position. Ġn 2008, Kurds in Iraq 

were an effective factor to make Turkey's position strong or to become an effective power in Iraq.  By 

developing bilateral relations between Kurdistan region and Turkey, we illustrate the impact of Kurdistan region 

on Turkey's position in Iraq. Meanwhile, Iraq was going to build political, social and economic system, Turkey 

opened an important door to become effective in Iraq. So we are going to show the factors that Kurdistan region 

has which are important for Turkey. 

   Keywords: Turkey, Iraqi Kurdish Regional Government, Iraq, Political Relations.  
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GĠRĠġ 

90‟lı yıllardan sonra Türkiye‟nin dıĢ politikasının belirlenmesinde Irak her zaman ön 

sırada gelmiĢtir. Ġleriki zamanlarda ise Irak‟ın geleceğinin belirsizliği ve Irak‟taki güvensiz ve 

istikrarsız ortam, Bağdat ile Erbil arasındaki krizler ile Ġran‟ın Irak üzerinde artan etkisi 

Türkiye‟nin Irak politikasını son derece etkilemiĢtir. 2008‟den sonra Türkiye ile Bağdat 

arasında gerginliklerin Ģiddetlenmesi ve 2012‟den sonra Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların 

devam etmesi Türkiye‟nin Irak‟ta daha aktif bir rol oynamasına fırsat vermiĢtir. Bu bağlamda 

Türkiye‟nin Irak‟taki pozisyonunda etkili olan faktörler bu çalıĢmanın konusudur. Bu 

faktörlerden önemli olanlara ayrıntılı olarak değinilmiĢtir. Bu çalıĢmada IKBY‟nin Türkiye 

için önemi ve Türkiye‟nin Irak‟taki politik pozisyonunda IKBY‟nin 2003‟ten sonraki aktüel 

durumu özelde göz önüne alınmıĢtır.  

1. Türkiye’nin Irak’taki Politik Pozisyonunda Etkileri Olan Faktörler 

1.1 IKBY’nin Jeopolitiği 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi‟nin jeopolitiği, Türkiye‟nin Irak‟taki pozisyonunu 

güçlendirmesi ve bölge üzerinde daha etkili olması için oldukça önemli bir konudur. 2003‟ten 

sonra IKBY, Irak‟ın tüm diğer bölgelerinden farklı olarak bir güç olarak ortaya çıkmıĢ ve 

bölge için gözlenebilen bir istikrar söz konusu olmuĢtur. Dolayısıyla IKBY, 2003‟ten önce 

yaĢadığı sorunlara karĢın Türkiye‟nin Irak‟taki pozisyonu için büyük bir önem taĢınmaktadır. 

Irak‟ta Kürtlerin yaĢadığı bölgenin jeopolitik önemine bakıldığında; IKBY ne olursa olsun, 

Irak‟taki Kürtlerin geleceğini, özerk yönetimlerini ve Türkiye‟nin Irak‟taki pozisyonu daima 

etkilemiĢtir. Bu sebeple Türkiye‟nin Irak‟taki politik pozisyonunda IKBY jeopolitiği, dikkatle 

incelenmesi gereken bir konudur. 

Genel olarak “coğrafya üzerine geliĢtirilen politika bilimi olarak ele alınabilen 

jeopolitik, tarih boyunca dünya egemenliği için hangi coğrafi bölgelerin kontrol edilmesi 

gerektiği ya da devletlerin yayılmasına gerekçe olacak coğrafi nedenler üzerine yoğunlaĢmıĢ” 

terim olarak tanımlanır (Yakut, 2014). Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak‟ın özerk bir bölgesi 

olarak farklı özelliklere ve farklı bir jeopolitiğe sahiptir. IKBY‟nin jeopolitik avantajları, 

doğal kaynakları ve coğrafi özelliğidir. Ortadoğu‟da bulunan Irak, bölgede bulunan diğer 

devletlere oranla önemli miktardaki petrol rezervleri, doğalgaz kaynakları, kayda değer su ve 

tarım kaynaklarıyla devletleĢmiĢ olan ve bu değerleri nüfusu ile birleĢtirebilen tek Arap 

devleti olduğu söylenebilir. 2005‟te resmi olarak kabul edilen IKBY de Irak‟ın tek federal 

bölgesi olarak önemli ve stratejik açıdan büyük öneme sahiptir (UlutaĢ, 2006). 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, 40.000 kilometrekarelik yüz ölçümü ile Irak‟ın ortalama 

yüzde 10‟unu kapsayan bir bölgedir. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi‟nin doğal özellikleri de 

Irak‟ın diğer yerlerinden oldukça farklıdır. Bu bağlamda IKBY‟nin sahip olduğu farklı 

özellikler onu Ortadoğu‟dan ayıran en önemli nedenlerden birisi haline getirmektedir. 

Örneğin IKBY‟nin sahip olduğu su kaynakları diğer ülke ve bölgelerde mevcut değildir. Dicle 

Nehri, asıl su kaynağının yüzde altmıĢını IKBY‟den alır. Bölgesel Yönetim‟in etki sahasında 

bulunan dağlarından dört önemli akarsu kolu Dicle‟ye bağlanmamaktadır (Akgül, 2007).  

IKBY jeopolitiğinin bir diğer kaynağı da sahip olduğu topraklardır. Irak Kürt Bölgesel 

Yönetimi‟ın jeopolitik, jeo-ekonomik ve jeo-stratejik önemi 2003 yılındaki ABD iĢgaliyle 

ortaya çıkan bölgesel değiĢikliklerden sonra daha da artmaya baĢlamıĢtır. 2008 yılından 

itibaren Türkiye ile IKBY arasında geliĢen iliĢkiler baĢta enerji, ekonomik, siyasi ve ticaret 

olmak üzere bölgesel politikalara da etki etmiĢtir (ErdoğuĢ, 2014).  
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Irak ve IKBY‟nin yeniden yapılanmasında Türk ve Irak Ģirketleri büyük rol 

oynamıĢtır. Denebilir ki bütün sektörler bu Ģirketler tarafından kontrol altına alınmıĢtır. Buna 

karĢı Ġran, Irak merkezi yönetimini tamamen tahakküm altına almaya çalıĢarak etki alanını 

geniĢletme hamlesine giriĢmiĢtir. Bundan dolayı Ġran‟ın Irak‟ta etkisi her geçen gün 

artmaktadır. Özellikle Maliki döneminde Türkiye ile Irak arasında baĢlayan gerginliklere 

bağlı olarak Ġran, Maliki ya da Irak‟taki ġii kesimleri kullanarak Türkiye‟nin Irak‟taki 

varlığını sınırlandırmaya çalıĢmıĢtır. Buna karĢılık Türkiye ise yanı baĢındaki IKBY‟nin Ġran 

etkisinde olmaması için büyük bir çaba sarf etmiĢtir. IKBY‟nin geleceği Türkiye açısından 

çok önemlidir. Çünkü IKBY‟de oluĢabilecek güvensiz ve istikrarsız bir ortam Türkiye‟ye de 

yansıyacaktır. Bu yüzden Türkiye‟nin bölgede etkili olmasını sağlayacak her kabiliyeti 

geliĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Bunun için yumuĢak güç denilen dıĢ politika unsurlarını kullanmıĢtır. 

Bu yeni politika Türkiye ile IKBY‟nin iyi geçindiği yeni bir döneme denk gelmiĢtir (Yılmaz, 

2011, s. 249).  Bunun için 2005‟ten sonra Türkiye, Irak‟ın yeniden yapılanmasına katılmaya 

baĢlamıĢ ve IKBY, Irak‟ta varlıklarını bölgesel olarak meĢrulaĢtırırken halklarının refahı için 

Irak kaynaklarından daha fazla pay alma mücadelesine giriĢmiĢtir. Bu çerçevede yüzlerce 

Türk Ģirketi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yoluyla Irak‟a girmiĢtir. Türkiye ile IKBY arasında 

böyle bir iĢbirliğinden Ġran rahatsız olmuĢtur. Çünkü hiçbir Ģekilde Ġran, Irak Kürt Bölgesel 

Yönetimi üzerinde güçlü bir Türk etkisi ve varlığını istememektedir (Çevik, 2011). 

Dolayısıyla IKBY‟nin jeopolitik önemi Irak ile Türkiye için açık bir Ģekilde ortaya çıkmıĢtır. 

2012 yılında Maliki hükümeti ile Türkiye arasında baĢlayan ve sonraki dönemde de devam 

eden gerginlikler, Irak‟ın Türkiye ile siyasi iliĢkilerine son derece zarar vermiĢtir. Ancak 

zorunlu nedenlerden ötürü -ekonomik durum petrol satıĢı- Irak, Türkiye‟yle iliĢki kurmak 

zorunda kalmıĢtır. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi‟nin jeopolitiği, Irak merkezi hükümetini 

daima tetikte hareket etmeye zorlamıĢtır. Bu iliĢkiyi Altürk,  IKBY jeopolitiğiyle acıkalar. 

“2012 yılında Irak ile Türkiye arasında baĢlayan krizler, Irak-Türkiye siyasi iliĢkileriyle sınırlı 

kalmıĢtır. Çünkü Irak, Türkiye‟yle ekonomik iliĢkilerini devam ettirmek zorunda kalmıĢtır. 

Bunun sebebi de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi‟nin jeopolitiğidir” (Altürk, 2014, s. 314-315).  

Söz konusu dönemde Türkiye ile Irak arasındaki iliĢkiler bozulduğundan Türkiye-

IKBY iliĢkileri daha da ileri taĢınmıĢtır. Bu durum IKBY jeopolitiğinin Türkiye‟nin Irak‟taki 

pozisyonuna etkilerini açık bir Ģekilde ortaya koymuĢtur. BaĢka bir ifadeyle IKBY‟nin sahip 

olduğu bu önemli jeopolitik özellik, Türkiye‟nin bu bölgede ya da Irak üzerinde daima etkili 

olacağının açık bir göstergesidir. 

IKBY sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yanında jeopolitik konumuyla da 

Türkiye‟nin dikkatini cezbeden bir yapıdadır. IKBY, Türkiye için siyasi ve ticari avantajlar 

sunan bir adayıdır. Türkiye bu durumu Irak ile iliĢkilerinin bozulduğu 2012‟de fark etmiĢtir. 

Çünkü 2012 yılından sonra Türkiye‟nin ihtiyaç duyduğu doğalgaz ile ilgili IKBY Doğal 

Kaynaklar Bakanı, Türkiye‟ye doğalgaz satıĢına baĢlandığını açıklamıĢ ve Türkiye‟nin var 

olan gaz ihtiyacı bir nebze de olsa karĢılanmıĢtır. Ġki taraf, bu tarihlerde karĢılıklı görüĢmeler 

yapmıĢ geleceğe yönelik bir takım hedefler koymuĢtur. Bu hedefler gerçekleĢtiğinde 

Türkiye‟nin ihtiyaç duyduğu doğalgazın üçte biri IKBY‟den karĢılanmıĢ olacaktır (Altürk, 

2014, s. 314-315). 

Genel olarak IKBY‟nin Türkiye için birkaç noktada jeopolitik konum olarak önemli 

olduğunu görmekteyiz. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi özerk bir bölge olarak Türkiye ile Irak 

arasında iliĢkiler kötü olduğunda Irak ile Türkiye iliĢkilerinin yeniden kurulmasında etkili bir 

faktör olmuĢtur. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi jeopolitiğinin en önemli unsurlarından biri de 

doğal kaynaklarıdır. Bu nokta özellikle 2012 yılında Türkiye bunu daha net olarak görmüĢtür 

(Aydın & Özcan, 2007). 
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Kısaca Türkiye için IKBY‟nin jeopolitik önemi sadece bir sebepten ibaret değildir. 

Irak‟ın bir parçası olarak IKBY ile iyi iliĢkileri olan bir devletin bu doğal kaynaklardan, ticari 

hacminden ve zengin coğrafyasından yararlanabilir. Türkiye‟nin Irak‟taki pozisyonu için bu 

durum daha da önemlidir. Ayrıca IKBY‟nin jeopolitiği, Irak için de önemlidir. Toprak ve su 

bir bölgenin en önemli doğal zenginlikleri olarak kabul edilirken IKBY‟nin sahip olduğu 

coğrafi Ģartlar ekonomi sektörlerinin geliĢtirilmesi için de çok uygundur. 2008-2016 yılları  

Türkiye ile Irak iliĢkileri açısından oldukça sorunlu bir dönem olmuĢtur. Özellikle gerilmeye 

baĢlayan Türkiye-Irak iliĢkileri 2012‟deki Tarık el-HaĢimi krizi ve 2015‟deki BaĢika kampı 

krizleriyle en gergin dönemini yaĢamıĢtır. Bu krizler bir kez daha IKBY‟nin coğrafi ve 

jeopolitik önemini Türkiye için ortaya koymuĢtur. Eğer IKBY, Türkiye ile Irak arasındaki bir 

bölgede olmasaydı, Türkiye‟nin 2012 yılından sonraki pozisyonu bu kadar etkili 

olmayabilirdi. Bununla birlikte Ġran, Türkiye‟nin Irak‟taki nüfuzunu kontrol ettiği aktörler 

üzerinden bir Ģekilde engellemektedir. Kısacası IKBY‟nin varlığı Türkiye‟nin Irak üzerindeki 

politikalarının etkinliğini sağlayan faktörlerden biridir. 

1.2 Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları 

Irak‟ın petrol yatakları; IKBY, Orta ve Güney Irak olmak üzere üç bölümde ele 

alınabilir. Bu bölümde amacımız Irak‟ın petrol ve doğalgaz yataklarını anlatmaktan ziyade 

IKBY‟nin sahip olduğu petrol ve doğalgaz kaynaklarının Türkiye‟nin Irak‟a dair 

politikalarında ne gibi bir etkiye sahip olduğunu analiz etmektir. 2012 sonrası Türkiye - Irak 

iliĢkilerinde öne çıkan ve altı çizilmesi gereken konular Ģunlardır: bozulmaya baĢlayan 

Türkiye ile Irak iliĢkileri, Erbil ve Ankara arasındaki petrol anlaĢması ve bu anlaĢma ile 

Türkiye‟nin IKBY ile her geçen gün iyileĢen iliĢkileri, Türkiye‟nin Bağdat yönetimiyle 

yaĢanan siyasi ve ekonomik krizler… (Uras, 2013).   

IKBY‟de bulunan doğalgaz ve petrol kaynakları özellikle 2012‟den sonra IKBY ile 

baĢlayan anlaĢmalar Türkiye‟nin Irak‟taki pozisyonunu güçlendirmede önemli bir etkiye sahip 

olmuĢtur. 2008 yılında Türkiye‟nin IKBY‟ye yönelik politikası göz önüne alındığında ciddi 

siyasi revizyonların olduğunu söylemek mümkündür. 2008 yılında Türkiye - IKBY arasında 

baĢlayan görüĢmelerin sonucunda Ankara‟nın Erbil ile doğrudan diyaloga geçmesi ve ABD 

ile aktif iĢbirliğine gitmesi olumlu sonuçların doğmasına imkân sağlamıĢtır. Türkiye‟nin 

doğrudan temasları birçok amaca yöneliktir. Ancak en önemli amacın IKBY ile geliĢtirilen 

iliĢkilerle Irak üzerinde baskı politikası oluĢturmak ve kendi güvenliğini sağlamaktır. Taraflar, 

aralarındaki sorunun çözümünde bu iĢbirliklerini bir araç olarak görmeye baĢlamıĢtır. 

Türkiye‟nin IKBY politikasında değiĢikliğe gitmesinde ekonomik iĢbirliğinin geliĢtirilmesi 

fikri büyük ölçüde etkili olmuĢtur (Acun, 2017). Irak Kürt Bölgesel Yönetimi‟nin sahip 

olduğu doğal kaynakların Türkiye‟nin Irak‟taki pozisyonuna etkisinden bahsetmeden önce 

Türkiye‟nin genel olarak enerji politikalarından ve bunun ekonomiye olan etkisinden 

bahsetmek daha doğru olacaktır. Genel olarak Türkiye ekonomik büyümesini devam ettirmek 

için enerji güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu bilmektedir Türkiye‟nin yeterli enerji 

kaynaklarına sahip olmaması, enerji ihtiyacı ve güvenliğini ciddi bir tehdit olarak 

algılanmaktadır. Ayrıca Türkiye‟nin tespit edilen petrol rezervi 294,8 milyon varildir. Bu 

rakam Türkiye için çok yetersizdir. Bu veriden de anlaĢıldığı üzere Türkiye, petrol kaynakları 

bakımından yetersizdir. Türkiye hem petrol hem de doğalgaz ihtiyacını daha çok Rusya ile 

Ġran‟dan tedarik etmektedir. (Baykal, 2015). Irak ile Türkiye arasında imzalanan anlaĢmaya 

göre, Türkiye ihtiyaç duyduğu kadar petrol kullanabilmektedir. Yine bu anlaĢmaya göre 

istediği kadar petrolü Irak‟tan boru hatları yoluyla Türkiye üzerinden uluslararası piyasaya 

ulaĢtırması hakkına sahiptir. 

Bu çerçevede 2005 yılından itibaren IKBY‟de baĢlayan yoğun petrol arama faaliyetleri 

sonucu 45 milyar varillik ham petrol rezervinin bölge sınırları içerisinde olduğu ortaya 
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çıkarılmıĢtır. IKBY sınırları içerisinde kalan doğalgaz rezervi ise 5.6 trilyon m
3 

olarak tespit 

edilmiĢtir. Dünyanın en önemli ve en çok bilinen petrol Ģirketi Exxon Mobil Irak yönetiminin 

tüm itirazlarına rağmen IKBY ile petrol anlaĢması imzalamıĢtır. Bu Ģirket Kerkük ve 

Kerkük‟ün etrafındaki tartıĢmalı bölgelerde de faaliyet göstermiĢtir. 2006 yılında IKBY irili 

ufaklı yaklaĢık 40 petrol Ģirketiyle yapılan kontratlar neticesinde hızlı bir Ģekilde arama ve 

keĢif faaliyetleri baĢlamıĢtır (Baykal, 2015).   

2007 yılında bölgeye gelen BirleĢik Arap Emirlikleri kökenli Dana Gaz, Kanada 

Ģirketi Western Sands And Heritage Oil ve Ġngiliz Sterling Energy gibi enerji Ģirketleri IKBY  

ile anlaĢmıĢ ve bölgede faaliyetlerde bulunmaya baĢlamıĢtır. IKBY aynı dönemde ; ABD 

kökenli Hunt Oil Company, Fransız Perenco Hindistan Kökenli Reliance Oil, Alman OMV 

petroleum Exploration, Ġngiliz Gulf Keystone ve baĢka birçok firma ile anlaĢmalar 

imzalamıĢtır. IKBY 2007 yılından sonra yaptığı bu anlaĢmaların Irak Anayasası ile 

çeliĢmediğini ileri sürmüĢ ve 20 civarında uluslararası firmayla enerji konularında anlaĢma 

imzaladığını duyurmuĢtur. Bütün bunlarla birlikte “Gulf Keystone”un Ağustos 2009‟da 

kuzeyde, Türkiye sınırına yakın ġeyhan bölgesinde keĢfettiği büyük petrol rezervi yeni bir 

dönüm noktası olmuĢtur. Bu petrol kaynağının keĢfi IKBY‟yi enerji piyasasının en önemli 

aktörlerinden biri haline getirmiĢtir. Büyük petrol firmaların bölgede olması ve petrol araması 

Bağdat karĢısında IKBY‟nin elini daha çok güçlendirmiĢtir. Bu durum, Irak Merkezi 

Hükümeti‟nin tepkisine yol açmıĢtır (Balcı, 2014). 

IKBY, Exxon Mobil ile anlaĢma imzalamasından sonra Türkiye ile iki önemli karara 

imza atmıĢtır. Birincisi Türkiye ile IKBY arasında yeni bir boru hattı inĢa etmek ve bu sayede 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi‟nin petrol ve doğalgazını Türkiye‟ye ve oradan da dünyaya 

pazarına taĢımak. Ġkinci karar ise Türkiye‟nin resmi enerji Ģirketlerinin IKBY içine girmesinin 

önünü açmaktır. Bu sebeple Irak Hükümeti, IKBY ile çalıĢan petrol Ģirketlerini kara listesine 

almıĢtır (Erkmen, 2003(a)). IKBY‟nin sahip olduğu petrol ve doğalgaz enerji kaynaklarının 

uluslararası pazarlara ulaĢtırılmasında Türkiye hayati bir role sahiptir. Bu bağlamda IKBY‟nin 

Türkiye üzerinden enerji ihraç etmesine karĢı çıkan merkezi yönetimle arasında sorunlar 

yaĢanmaya baĢlanmıĢtır. Bu yüzden Irak yönetimi hem enerji Ģirketleriyle petrol konusunda 

anlaĢma yapma yetkisinin hem de petrol ihracatına onay verme yetkisinin kendisinde 

olduğunu ileri sürerek petrolün mevcut hatlarla uluslararası pazarlara ulaĢtırılmasına 

kendisinin onayı olmadığı için buna müsaade etmeyeceğini deklare etmiĢtir. Hatta Irak 

merkezi yönetimi Türkiye‟nin IKBY‟yle kurduğu iliĢkilere özellikle de petrol ve doğalgaz 

meselesine tepki göstermiĢ bu iliĢkilerin mahiyeti konusunda çekincelerini sürekli dile 

getirmiĢtir. Yukarıda da değinildiği üzere, 2009 yılında Türkiye sınırlarına yakın ġeyhan 

bölgesinde 10 milyar m
3
 üzerinde petrol keĢfedilmesi üzerine Türkiye ile IKBY arasında 

Kerkük–Yumurtalık boru hattı hariç yeni bir boru hattı inĢa edilmeye baĢlandığını hatırlamak 

gerekir. Merkezi Irak Yönetimi‟nin rızası olmamasına rağmen IKBY Hükümeti iki yıl 

içerisinde bu boru hattının kendi sınırları içindeki bölümünü tamamlamıĢtır.  Böylece IKBY 

Türkiye üzerinden kendi petrolünü uluslararası pazarlara sunma fırsatını yakalamıĢtır (Dalar, 

2015).  

Kerkük petrolünün ihracı, IKBY‟nin petrol politikası, IKBY‟nin DAEġ‟den geri aldığı 

bölgeler; IKBY ile Irak arasında temel sorunlara neden olmuĢtur. Dolayısıyla IKBY‟de 

bulunan doğalgaz ve petrol, yapılan anlaĢmalar, Türkiye‟nin Irak‟taki pozisyonunun güçlü 

olmasını sağlamıĢtır (Erkmen, 2003(a)). Burada önemli bir hatırlatma yapmak gerekir; Eylül 

2010‟da Bağdat‟ta Ankara ile Bağdat arasında imzalanan anlaĢma ile kriz durumunda 

iyileĢmeler olmuĢ ve Türkiye ile Irak arasındaki Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol 

sevkiyatı 15 yıllığına yeniden Türkiye‟ye verilmiĢtir. Bu anlaĢmaya göre, gümrük vergileri ve 

depo vergilerini Irak ödeyecektir. Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı projesi, 1977 yılında 

yürürlüğe girmiĢ ve  ilk akıĢ gerçekleĢtirmiĢtir. Bu boru hattının vanası DAEġ saldırıları 



Hatem Azeez IBRAHİM  
Othman ALİ 

356 

 

 

ASEAD CİLT 6 SAYI 1 Yıl 2019, S 351-364 

nedeniyle 2014‟te birçok kez kapatılmıĢtır. Irak Hükümeti, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattını 

stratejik öneminden  dolayı bunu bir koz olarak kullanmak istemektedir (Baykal Z. , 2014(a)). 

Irak Merkezi Yönetimi‟nin önceliklerinden biri  enerji üretimi hızlandırmak ve 

arttırmaktır. Çünkü Irak gelirlerinin %95‟ine yakını enerji sektöründen karĢılanmaktadır. 

Bağdat yönetiminin diğer bir amacı ise enerji sektörünün merkezden yönetilmesidir. Irak‟ın 

kendi imzaladığı kontratlar da enerji Ģirketleri üzerinde baskı oluĢturmakta ve Irak 

hükümetine faaliyetlerini kontrol etme yetkisi vermektedir. IKBY ise bölgedeki enerji 

kaynaklarını kendisi bağımsız bir Ģekilde yönetmek istemektedir ve merkezi hükümetin 

etkisinden uzak, ekonomik bağımsızlığını kazanabilecek bir pozisyona ulaĢmaya 

çalıĢmaktadır. Bu noktada Irak Hükümeti‟nin temel hedefi, Kerkük petrollerinin IKBY‟nin 

eline geçmesini önlemektir. Bunun için IKBY ile anlaĢan büyük Ģirketler üzerinde baskı 

oluĢturmaya devam etmektedir (Baykal Z. , 2014(a)). 

Türkiye‟nin jeopolitiği, güvenliği ve istikrarı bir bakıma Ortadoğu‟ya bağlıdır. Bu 

bağlamda enerji ve güvenlik politikalarının merkezinde yakın coğrafya oldukça etkilidir. Irak, 

Kerkük-Ceyhan‟a alternatif olarak kendi toprakları üzerinden petrol ihraç edebileceği nokta 

Basra Limanı‟nı görmektedir. 2012 yılında Basra Limanı‟ndan günlük 1,5 milyon varil petrol 

ihraç etmiĢtir. Bu rakam Irak için yeterli değildir. Irak‟ın batısından Suriye‟nin Akdeniz 

kıyasına ulaĢan Kerkük–Banyas petrol boru hattı ilk zamanlarda günlük 700,000 varil petrol 

taĢıma kapasitesine sahipti. Kerkük–Banyas petrol boru hattı 2003 yılında Irak‟ın iĢgali 

sırasında zarar gördüğünden beri atıl kalmıĢtır. 2010‟da gerekli iĢlemler yapılarak tekrardan 

kullanıma açılsa da Suriye‟de yaĢanan iç savaĢtan dolayı, bu boru hattı kullanılamamaktadır. 

Güneyde ise tek boru hattı Irak-Suudi Arabistan arasındaki petrol boru hattıdır. Bu petrol boru 

hattının inĢasına 1980 yılında baĢlanmıĢ; Saddam Hüseyin döneminde ise tamamlanmıĢtır. 

Irak‟ın Kuveyt‟i iĢgalinden sonra Suudi Arabistan boru hattını kapatmıĢtır. Boru hattı 

Irak‟taki petrolü Kızıl Deniz‟de bulunan Suudi terminaline taĢımaktaydı. Bu hattı 27 yıl 

boyunca Suudi Arabistan kendi sınırları içerisinde doğalgaz taĢımak için kullanmıĢtır. Ama 

Irak hükümeti ġiilerin eline geçtiği günden beri gerek Ġran baskısından gerekse de içerdeki 

ġiilerin baskısı ile bu boru hattı kullanılmamıĢtır (Baykal Z. , 2014(a)). 

Irak, savaĢ sonrası ekonomik darboğaza girdiğinden dolayı bu sorunu aĢmak için sınır 

kapılarını daha aktif kullanmayı hedeflemiĢtir. DAEġ‟in saldırıları sonrasında Suriye‟den 

geçen Irak‟a ait petrol boru hattı kullanılamaz hale gelmiĢtir. Irak petrolleri sadece Türkiye 

üzerinden Ceyhan boru hattı vasıtasıyla dünya pazarlarına ulaĢmaktadır. DAEġ‟in ilerlemesi 

üzerine geri çekilen Irak ordusu birçok Ģehri terk etmiĢtir. 2014‟ten sonra IKBY güçleri Irak 

ordusunun boĢalttığı bölgeleri kontrol etmeye baĢlamıĢtır. IKBY tartıĢmalı bölgelerin büyük 

çoğunluğunun kontrolünü sağladığı gibi petrol sahalarının da kontrolünü sağlamıĢtır. Bu 

bölgelerde kontrol sağlandıktan sonra Kerkük petrolleri IKBY‟deki boru hattına bağlanmıĢtır. 

Ancak Irak; Suriye ve Suudi Arabistan‟daki petrol boru hatlarının güvenliği ve istikrarı 

konusunda emin olmadığından dolayı en güvenli yol olan Kerkük-Ceyhan petrol boru hattını 

kullanmayı istemiĢtir. Bu yüzden 2014 yılından sonra Türkiye‟nin Irak‟taki pozisyonu için bu 

faktörün önemi daha da artmıĢtır. Ayrıca Türk petrol Ģirketleri IKBY’deki petrol üretiminde de 

faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır (Baykal Z. , 2014(a)).  

Irak petrolünün %11‟ini IKBY topraklarında bulunmaktadır. Irak Merkezi 

Hükümeti‟nin öngörüsüne göre Kürtlerin petrol sahalarına ve güçlü bir ekonomiye sahip 

olması, bölgenin Irak‟tan ayrılmasını büyük ölçüde hızlandıracaktır. Türkiye ile Iraklı Kürtler 

arasındaki iliĢkiler, petrol ve doğalgaz potansiyeline ve güvenlik politikalarına 

dayanmaktadır. Bu yüzden IKBY ile Türkiye‟nin enerji konusunda anlaĢmaya çalıĢması 

Merkezi Irak Hükümeti‟nin tepkisine neden olmuĢtur. Ancak Bağdat yönetiminin 

engellemelerine rağmen Erbil ile Ankara arasında enerji alanında 50 yıllık bir anlaĢma 
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imzalanmıĢtır. IKBY‟nin Doğal Kaynaklar Bakanlığı‟na göre Ģimdiye kadar IKBY, Türkiye 

üzerinden günlük 700 bin varil petrol ihraç etmiĢtir. Türkiye ekonomisi 2010 ile 2012 yıllar 

arasında yüzde 6 oranında büyümüĢtür. Türkiye ekonomik büyümesini devam ettirmek için 

kendisinin enerji güvenliğini sağlamak ve bunu istikrarlı bir duruma getirmek zorundadır. 

Çünkü Türkiye doğalgaz ithalatının %58‟ini Rusya‟dan ve %18‟ini Ġran‟dan yapmaktadır. 

Ancak Türkiye enerji kaynaklarının arz güvenliğini bir tehdit olarak hissetmektedir. Özellikle 

Rusya ve Ġran bazı durumlarda enerji sevkiyatını Türkiye‟ye karĢı bir tehdit olarak 

kullanmaktadır. Bu yüzden de IKBY‟nin enerji kaynakları Türkiye için büyük bir önem arz 

etmektedir. Doğal Kaynaklar Bakanı Ashti Hawrami, Türkiye‟nin ihtiyaç duyduğu doğalgaz 

ile ilgili olarak verdiği demeçte: “2015 yılının Temmuz’unda 18-24 ay içerisinde Türkiye’ye 

doğalgaz satışına başlamayı düşündüklerini” açıklamıĢtır. Irak‟ta 3 trilyon metreküplük bir 

rezerv olduğunu hatırlatan Hawrami, Türkiye‟ye gelecek yıllarda yapılacak satıĢın 15 milyon 

metreküpü bulacağını sözlerine eklemiĢtir. Bunun gerçekleĢmesi halinde Türkiye‟nin 

doğalgaz ihtiyacının üçte biri IKBY‟den karĢılanmıĢ olacaktır (Altürk, 2014, s. 317). Bütün 

bunların bir sonucu olarak IKBY ile Türkiye arasında bir doğalgaz boru hattı inĢa edilmeye 

karar verilmiĢtir. IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı sitesinde boru hattının 2017 yılının 

baĢında faaliyete geçeceği belirtilmiĢtir. IKBY petrolü ilk olarak 13 Aralık 2013‟te boru 

hattıyla Türkiye üzerinden ihraç edilmiĢtir. Bununla birlikte doğalgaz boru hattı IKBY için 

büyük bir sermaye getirisi de sağlayacaktır. Türkiye için IKBY‟nin doğalgazı son derece 

önemlidir. Çünkü Türkiye üzerinden ihracatın baĢlaması ile ekonomik olarak büyümeye 

baĢlayacak bir diğer yandan da Türkiye‟nin Rusya ve Ġran‟a bağımlılığı azalacak ve Türkiye 

daha ucuz alım yapabilecektir. Türkiye‟nin Rusya ile Ġran‟dan aldığı 1000 mertküp
3
 doğalgaz, 

IKBY‟den aldığı 1000 merkûp
 
doğalgazdan 200-250 dolar daha ucuzdur. Bu bağlamda 

Türkiye 2012 yılında doğalgaz alımı için 60 milyon dolardan daha fazla bir harcama 

yapmıĢtır. IKBY ile yapılan anlaĢma ve Ġnvest Group‟a göre IKBY‟den 1000m
3 

doğalgaz için 

200-250 dolar daha ucuza alması, Türkiye için son derece önemlidir. Çünkü Türkiye‟nin 

önceki yıllarda enerji için harcadığı para bu anlaĢma ile büyük ölçüde azalacaktır (Qadir, 

2014).   

Kısaca; IKBY‟nin enerji kaynakları sadece Türkiye‟nin Irak‟taki pozisyonu ve 

ekonomik kalkınması için değil, enerji konusunda Rusya ile Ġran‟a olan bağımlılığını 

azaltmak ve Irak‟taki siyasetine katkıda bulunması nedeniyle de önem arz etmektedir. IKBY 

ile iliĢkiler, Türkiye‟nin Irak doğalgazına ve petrolüne daha kolay ve ucuz ulaĢmasının yolunu 

açmaktadır. Türkiye ile IKBY arasında yapılan 50 yıllık enerji anlaĢması bu bağlamda tarihi 

bir anlaĢmadır. Bu anlaĢmaya göre çok daha ucuza doğalgaz alabilecek, siyasi olarak bölgede 

güçlenecek ve ekonomik büyümesini hızlandırabilecektir. Diğer taraftan Türkiye‟den geçen 

petrol ve doğalgaz boru hatlarından alınan gümrük vergileri Türkiye için büyük bir sermaye 

kazandırmaktadır. YumuĢak güç iliĢkisi içerisinde geliĢen politikalar 2014 yılına gelindiğinde 

IKBY petrolünün Türkiye‟ye boru hatlarıyla transferi konusunda önemli bir döneme 

evirilmiĢtir. Bu durum, Türkiye‟nin Irak‟taki nüfuzu alanına doğrudan etki eden en önemli 

faktörlerden biri haline gelmiĢtir. Türkiye, gerektiğinde Bağdat‟a karşı bunu siyasi bir kart 

olarak kullanabilmektedir. Çünkü Irak‟ın yeniden inĢa edilmesi için eldeki petrolün dünya 

pazarına ihraç etmesi gerekmektedir. Bundan dolayı Irak bir Ģekilde Türkiye‟yle anlaĢmak 

zorunda kalacaktır. Özellikle 2014 yılında Irak, DAEġ gibi büyük bir sorunla yüz yüze 

gelmiĢtir. DAEġ‟ten kurtarılan bölgelerin yeniden inĢası için büyük bir kaynağa ihtiyaç 

vardır. IKBY‟nin enerji kaynaklarına sahip olması, Türkiye‟nin Irak‟taki pozisyonu için 

önemlidir. 

1.3 Irak ile Türkiye Arasındaki Ticari ĠliĢkiler 

Irak ile Türkiye‟nin ekonomik iliĢkilerinin geliĢmesi iki devletin yararına olduğu 

açıktır. Bu çerçevede ticarî iliĢkilerin son yıllarda hacim olarak arttığı istatistiklerden 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/04/iraq-ramadi-liberation-reconstruction.html
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rahatlıkla okunabilir.  Irak ile Türkiye arasındaki ticaretin büyük bir kısmı IKBY üzerinden 

yapılmaktadır. Son birkaç yıldır ticarete ait rakamlarda rekor kırılmıĢtır. Özellikle 2008 

yılından sonra Türkiye, IKBY merkezli bir ticari iliĢkiyi öncelemektedir. 

Irak‟ın yeniden yapılanması için savaĢ sonrasında Türk Ģirketleri faaliyete geçmiĢ ve 

potansiyellerini göstermiĢlerdir. Türkiye bu anlamda Irak‟ta etkin olmuĢtur. Hem Irak ile 

Türkiye hem de IKBY arasındaki ticari iliĢkiler kara yoluyla Habur Sınır Kapısı aracılığıyla 

gerçekleĢtirilmektedir. Son yıllarda Türkiye ile IKBY ticari iliĢkilerini geliĢtirmek için yeni 

bir sınır kapısı açma giriĢimleri devam etmektedir (Yazarsız ÇalıĢma , 2010).  

Türkiye‟nin IKBY ile ticari iliĢkilerini ve iĢ yapan Türk Ģirketleri dikkate alındığında 

neo-realist bir çizgide ve yumuĢak güç çerçevesinde yer alan ekonomik temellere vurgu 

mahiyetinde, ticareti öne çıkardıkları görülecektir. Bu bağlamda Türkiye ile Irak ticari 

iliĢkileri ve Türkiye‟nin Irak‟taki pozisyonu için yol açıcı olarak değerlendirilebilir. Türkiye, 

Irak‟ın tüm kesimleriyle iliĢkilerini geliĢtirme hedefi çerçevesinde IKBY ile de her alanda 

yakın iĢbirliği içinde bulunmaktadır. Türkiye‟nin Irak‟taki politik ve ekonomik üstünlüğü için 

ikili ticaretin geliĢtirilmesi temel hedeftir (Çakmak, 2011). 

Habur Sınır Kapısı, ticari iliĢkilerde kilit bir rol oynamaktadır. Çünkü Türkiye‟nin 

IKBY ve Irak‟la ekonomik ve ticari iliĢkileri bu sınır kapısına bağlıdır. Türkiye‟nin Irak‟a 

yaptığı ihracatın %80‟ini IKBY‟ye yapmaktadır. Irak ve IKBY‟de tüketilen ürünlerin yaklaĢık 

yüzde 80‟i Türk mallarıdır. Bununla birlikte on binlerce Türk Ģirketi orada varlığını devam 

ettirmektedir (Dalar, 2015, s. 59) 

IKBY‟nin bu kadar önemli olmasının birçok sebebi vardır. Ama en önemlisi Irak‟ın 

Türkiye‟yle olan tüm sınırlarının Kürtlerin kontrolünde olmasıdır. Bunun yanı sıra Irak 

hükümetinin zayıflığı, istikrarsızlığı ve güvensizliği de önemli sebeplerdendir. Bu yüzden 

IKBY, bölgedeki doğal kaynakların kontrolünü, sınırlarda ticaretin kontrolünü ve IKBY 

güçleri, bütün bu faaliyetlerin güvenle sürdürülmesini de garanti etmektedir. IKBY ile 

Türkiye‟nin geliĢen iliĢkileri aynı zamanda temelini Ankara ile Erbil yönetiminin yaptığı 

enerji anlaĢmasından almaktadır ki bu da ikisinin ekonomik büyümesinde büyük rol 

oynamaktadır. Son yıllardaki rakamlara bakılınca Irak, Türkiye‟nin Almanya‟dan sonra ikinci 

büyük ticari partneri konumuna yükseldiğini görebiliriz. 2010 yılında Irak‟a yapılan ihracat 

2013 yılında en yüksek seviyesine ulaĢarak 12 milyar dolar seviyesine ulaĢmıĢtır (Irak Ülke, 

2017). Bu ihracatın önemli bir kısmı ise Habur Sınır Kapısı üzerinden karayolu ile 

gerçekleĢmiĢtir. Bu rakamlardan Türkiye‟nin IKBY ekonomisinde ne denli güçlü olduğu 

rahatlıkla anlaĢılmaktadır. Gıda maddeleri, inĢaat, beyaz eĢya, turizm ve daha çoğaltılabilecek 

birçok ticari ürün Habur Sınır Kapısı‟ndan gerçekleĢmektedir (BölükbaĢı, 2016). Bu anlamda 

IKBY‟nin, Türkiye için önemi ortadadır. Coğrafi konum olarak güvenlik ve siyasi geliĢmeler 

nedeniyle Habur Sınır Kapısı‟nın kontrolünü elinde tutan IKBY, bu pozisyonunu zamanla 

politika ve ekonomik anlamda bir avantaja dönüĢtürmüĢtür (Aydın & Özcan, 2007). Bu 

yüzden Türkiye‟nin 2007-2012 yılları arasındaki süreçte ya da Ģimdiye kadar IKBY 

politikasının iki temel niteliği bulunmaktadır. Ama en önemli nitelik, IKBY ile yapılan dıĢ 

ticarettir. Bununla birlikte Türkiye‟nin IKBY„deki ticari yatırımlarının yanında Irak içindeki 

Sünni Araplar üzerinde de büyük tesiri olmuĢtur. Ancak Irak ile Türkiye ticari iliĢkilerine 

bakıldığında IKBY‟de Kürtler‟in yeniden yapılanmasını Türkiye üstlenmiĢtir diyebiliriz. 

BaĢka bir ifadeyle Türkiye bölgede büyük yatırımlar yapmakta ve bundan büyük faydalar elde 

etmektedir. (GümüĢ, 2013). 

IKBY, özellikle Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak‟a Türkiye‟den gelen inĢaat 

malzemeleri için bir köprü olmuĢtur. Türkiye‟nin Irak‟taki pozisyonu için ve IKBY 

ihracatının can damarı olan Habur Sınır Kapısı‟nın faal ticari bir alan olduğu Türkiye 

tarafından daha iyi anlaĢılmaktadır. Kapı, ekonomik iliĢkilerin geliĢtirilmesinde ve bölgeye 
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siyasi istikrar sağlamada büyük bir rol oynamıĢtır. Son yıllarda siyasi sorunlar ve terör 

olayları nedeniyle bir kaç hafta kapalı kalan Habur Sınır Kapısı ihracatçıların milyonlarca 

dolar zarara uğramasına neden olmuĢtur. Bu olaylar bile IKBY‟nin sahip olduğu ticari 

yolların Türkiye için önemini bir kez daha ortaya çıkarmıĢtır (Ozğan, 2017). Türkiye‟nin 

Irak‟a gerçekleĢtirdiği ihracatın en yüksek olduğu yıl 2013 ve yaklaĢık rakam 12 milyar 

dolardır. DAEġ‟in Haziran 2014‟te Musul‟u ele geçirmesine kadar olan süreçte Ocak - Mayıs 

döneminde, Irak‟a olan ihracatı %11,5 artmıĢtır. Ama 2015 ve 2016 yıllarında gerilemeye 

baĢlamıĢtır. Devam eden yıllarda Irak‟a Türkiye‟nin ihracatı sırasıyla 8.6 ve 7.6 milyar dolar 

seviyesine azalmıĢtır. Bu rakamın da nispeten yüksek olmasında IKBY‟nin rolü vardır. ġimdi 

yıllara göre rakamlara bakalım: 

 

ġekil 1: Türkiye – Irak DıĢ Ticaret Değerleri (milyon dolar) 

Yıl Ġhracat Ġthalat Hacim Denge 

2006 2.589 121 2.710 2.468 

2007 2.845 118 2.963 2.727 

2008 3.917 133 4.050 3.784 

2009 5.123 120 5.243 5.003 

2010 6.036 153 6.189 5.883 

2011 8.310 86 8.396 8.224 

2012 10.830 149 10.979 10.681 

2013 11.958 146 12.104 11.812 

2014 10.896 268 11.164 10.628 

2015 8.558 297 8.855 8.261 

2016 7.640 836 8.477 6.804 

Kaynak : https://www.ekonomi.gov.tr. 

 

ġekil 2: Türkiye – Irak Ġhracat Rakamları (milyar dolar) 

Yıl 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ġhracat 8.31 10.82 11.95 10.90 8.56 7.64 

Ġthalat 0.87 0.15 0.15 0.27 0.30 0.26 

Hacim 9.18 10.97 12.10 11.17 8.86 8.85 

Denge 7.44 10.67 11.80 10.63 8.26 6.80 

Kaynak: http://www.mfa.gov.tr/irak-ekonomisi.tr.mfa. 

 

Yukarıdaki tablolar ithalat ve ihracat rakamlarını göstermektedir. Bu rakamların daha 

çok neyi ifade ettiğine bakıldığında; ayçiçeği ve pamuk tohumu yağları, mücevher, altın ve 

sarrafiye, buğday unu, demir ve alaĢımsız çelik çubuklar ve kanatlı ürünler olduğu 

https://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.mfa.gov.tr/irak-ekonomisi.tr.mfa
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görülecektir. Ġhraç ürünlerinse; altın (iĢlenmemiĢ), petrol ve petrol ürünleriyle, plastikten 

döküntü kalıntı ve hurdalar olduğu tespit edilebilir. 

Tablolar okunduğunda yine 2015 yılında olayların baĢladığı haziran ayından aralık 

ayına kadar olan dönemde bir önceki yıla göre azalmalar gerçekleĢmiĢtir. Haziran-Aralık 

döneminde toplam azalıĢ %24,4 olmuĢtur (Irak Ülke, 2017).  

Irak‟ta yaĢanan son olayların gölgesindeki ticari iliĢkilere bakıldığında Ģu verilere 

ulaĢılmaktadır: “Habur’dan 2014 yılından önce yaklaşık günde 2 bin 150 araç çıkış 

yapıyorken 2014 yılından sonra, özellikle Haziran ayından sonra yaklaşık günlük bin 70 araç 

ve Temmuz ayında bin 300 aracın çıkış yaptığı görülmektedir. Bu olaylar iki devlet arasındaki 

ticaretin olumsuz yönde etkilediğini söylemek mümkündür” (Yazarsız ÇalıĢm, 2014(a)). 

IKBY kendi sahasında DAEġ‟le mücadelede güçlü çıktığından yıkıcı bir etkinin olmadığını 

gözlemleyebiliriz.  

Genel olarak IKBY ile Türkiye arasında böyle bir iliĢki olmasaydı, Türkiye ile Irak 

arasında geliĢen ihracat hacminin bu denli yüksek olması mümkün olmayabilirdi. IKBY‟nin 

güvenliği olmasaydı Türkiye‟den yapılan ihracat hacminin büyümesi sağlanamayabilirdi. 

2014 yılında bu test edildi. Musul‟un DAEġ unsurlarınca iĢgali Türkiye‟nin ithalat ve ihracat 

rakamlarına doğrudan yansımıĢtır. 2008 yılından sonra Türkiye ile Irak arasında derin bir 

ticari ve ekonomik iĢbirliğinden söz edilebilir. Bu bağlamda IKBY, Türkiye ile Irak arasında 

ticari iliĢkilerde bir köprü görevi görmüĢtür. Güvenlik sorunları Türkiye ve Irak ticaret 

rakamlarının azalmasına neden olduğu DAEġ örneğiyle görülmüĢtür. IKBY, Habur Sınır 

Kapısı‟nı kontrol ettiğinden Türkiye‟nin Irak‟taki pozisyonu üzerinde belirleyici bir etkiye 

sahip olduğunu görmekteyiz. 

1.4 ĠliĢkilerde Denge Kurmak ya da Bıçağın Ġki Yüzü 

ABD, 2003 yılında Irak‟ı iĢgal ettikten sonra Irak‟ın siyasal sistemi büyük değiĢim 

geçirmiĢtir. Bu tarihten sonra Irak‟ın üç bölge ayrıldığını görmekteyiz. Irak Kürt Bölgesel 

Yönetimi‟nin var olduğu sahada 1991 yılından bugüne kadar kontrol Kürtlerde olmuĢtur. 

2003‟ten sonra da bu konum ve kontrol daha da güçlü bir hale gelmiĢtir. Güney ve bazı 

bölgelerde çoğunluğu ġiiler oluĢturmaktadır. Ancak ABD‟nin 2003 yılındaki iĢgalinden sonra 

ġiiler kurulan yeni hükümetlerin en güçlü ve en önemli mezhep gruplarından biri haline 

gelmiĢlerdir. Daha doğrusu yeni siyasi sürecin öncüleri ġiiler olmuĢtur. Bu yüzden Irak‟ın 

hem siyasal sistemi hem de iç politikası yeni bir denge arayıĢıyla karĢı karĢıya kalmıĢtır. 

BaĢka bir ifadeyle Irak‟ta iĢgal sonrası siyasal yapıdaki dengesizlikler, büyük ölçüde etnik ve 

mezhepsel düzlemde ĢekillenmiĢtir (Ali al-Safoq, 2016, s. 33-36). Bunda Sünni olan Baas 

rejimi ve Saddam‟ın devrilmesi etkili olsa da Ġran‟a karĢı olan ABD‟nin buna göz yumması 

paradoksal açıdan irdelenmesi gerekmektedir. 

Irak‟ta Geçici Ulusal Meclis‟in kurulması amacıyla 30 Ocak 2005‟te yapılan genel 

seçimlerde ġiiler, BirleĢik Irak Koalisyon Listesi adıyla katılmıĢlar. Seçimde meclisteki 277 

sandalyeden 123‟ünü ġiiler elde etmiĢtir. ġiilerin baĢarı elde etmelerinde tek liste çatısı 

altında birleĢmeleri büyük rol oynamıĢtır (Abbs, 2013, s. 286). Bu baĢarı sayesinde Ġran da 

Irak üzerinde nüfuzunu arttırmıĢ olmaktadır. Özellikle 2010 yılından sonra Maliki‟nin 

baĢbakan olmasından itibaren Ġran‟ın etkisi önemli düzeyde artmıĢtır. Uzmanlara göre Irak‟ta 

Amerika‟nın yerini Ġran almıĢtır. Ayrıca Irak‟ta 2011 yılından sonra Amerikan askerlerinin 

çekilmesiyle Tahran‟ın tüm güvenlik ve istihbarat yapılarına nüfuz ettiği herkesçe malumdur. 

Irak Cumhuriyeti, 1921 yılında kurulduğunda ġiiler Irak‟ta nüfus açısından çoğunluk 

olmalarına rağmen siyasi açıdan hep azınlıkta kalmıĢlardır. 

ġiiler, Amerika‟nın 2003 müdahalesinden sonra nüfus avantajlarını iyi kullanmıĢlardır. 

Sünni Arapların 80 yıllık yönetim sistemi, Baas rejimi 2003 yılında sona ermiĢtir. Saddam 
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Hüseyin döneminde nüfus olarak egemen olmamalarına rağmen iktidara hâkim olan Sünni 

Araplar, 30 Ocak 2005‟te yapılan seçimi boykot etmiĢtir. Bu boykot üzerine Irak‟ın siyasi 

hayatına ġiiler ve Kürtler egemen olmuĢtur. Sünnilerin Irak‟ın iktidarında nüfuzu giderek 

düĢmüĢ ve ġiiler ile Kürtler Irak‟ın iktidarını paylaĢmıĢtır. 2005 Aralık seçimlerinden sonra 

artık Irak‟ta yeni bir süreç baĢlamıĢtır (Çevik, 2011).  Ancak Ġran‟la iliĢkileri iyi olan ġii 

gruplar 2003 yılından sonra bu iliĢkilerini daha da geliĢtirmiĢlerdir. 

2003-2010 yılları arasında Sünni Araplar, Irak tarihi boyunca en zayıf dönemlerinden 

birisini yaĢamıĢlardır. Çünkü Baas‟tan arındırma projesi çerçevesinde ABD‟nin Sünni 

Arapları sistem dıĢına itmesi ordu ve istihbarat gibi güvenlik teĢkilatlarının ötesinde her alana 

sirayet etmiĢtir. ABD‟nin bu siyaseti baĢarılı olmadığından dolayı Sünni Arapların en büyük 

destekçisi olan Türkiye bu dönemde siyasi alanda nüfuzunu tam olarak kullanamamıĢtır. 

Ancak daha sonraları Türkiye dahil Irak‟a komĢu bazı devletlerin devreye girmesiyle beraber 

ABD eski rejimle iĢbirliği yapan aĢiretler, eski Baas unsurları ve ordu mensupları ile çeĢitli 

görüĢmeler yaptıktan sonra Sünni Arapları sisteme yeniden entegre etme giriĢimi baĢlatmıĢtır. 

Ne var ki 2005 yılında yapılan seçimde ġiilerin sandalye çoğunluğunu kazanması Tahran 

lehine olumlu bir adım olmuĢtur. Yani 2005 yılında ortaya çıkan siyasi tablonun Türkiye için 

olumsuz bir geliĢme olduğu söylenebilir. Çünkü Irak, iki devlet, Türkiye – Ġran, arasında 

çekiĢme sahası olmuĢtur (Erkmen, 2014).   

ÇekiĢme döneminde Türkiye, Irak‟ta etkili olmak için baĢka yollar aramaya 

baĢlamıĢtır. En iyi nüfuz alanı olarak da Kürtleri belirlemiĢtir. Çünkü Kürtlerin çoğunluğu 

mezhep olarak Sünni‟dir. Bununla birlikte 2003‟ten sonra Irak‟ta büyük güce sahip 

olmuĢlardır. 2005 yılında kabul edilen daimi anayasada da Kürtler hem büyük kazanç elde 

etmiĢ hem de güçlenmiĢlerdir. 2008 yılından sonra Türkiye‟nin yumuĢak güç çerçevesinde 

bölgede etkili olmaya baĢlaması ile IKBY ile iyi iliĢkiler de olumlu baĢlamıĢtır. Bu bağlamda 

güçten kastedilen IKBY‟nin askeri gücü dıĢındaki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel güç 

vasıtalarının sonuç alacak Ģekilde kurgulanması ve bir güç manivelası haline getirilmesidir 

(Yılmaz, 2011). Böylece IKBY‟nin Türkiye için önemi artmıĢtır. Çünkü Türkiye ile IKBY 

arasında geliĢen siyasi ve ekonomik iliĢkiler, Türkiye‟nin Bağdat‟ta ya da daha doğrusu 

Irak‟ta nüfuzunu artırmasında büyük rol oynamıĢtır. Türkiye‟nin Ġran gibi nüfuzunu artırması 

büyük ölçüde 2008 yılından sonra IKBY ile geliĢtirdiği iliĢkiler sayesinde olmuĢtur. 2005 

yılında Irak Daimi Anayasası yazılırken Kürtler anayasaya eklenen maddeler ile büyük 

hamleler yapmıĢtır. 2008 yılından sonra IKBY‟nin özellikle Türkiye ve Batı devletleri ile 

geliĢtirdiği iliĢkiler de kendisini güçlendirmiĢtir. Bu durum da Türkiye‟nin Irak‟taki 

pozisyonunu ve nüfuzunu arttırmasında etkili olmuĢtur. IKBY‟nin Irak Daimi Anayasası‟nda 

çeĢitli siyasi ve egemenlik hakları vardır. Nitekim Kürtler anayasaya göre ve seçim haklarıyla 

farklı makamlarda görev almıĢlardır. Bakanlık, büyükelçilik, baĢkonsolosluk, konsolosluk, 

askeri alanlar ve diğer siyasi makamlarda bulunarak Irak yönetimi içinde yer almıĢlardır. 

Bununla birlikte IKBY‟ye ait topraklar Irak‟ın bir parçası olmuĢtur. Türkiye‟nin Irak 

sınırlarının tamamı da IKBY‟nin kontrolü altındadır. IKBY‟nin sahip olduğu topraklar çok 

önemlidir. Özellikle Türkiye‟nin Irak üzerinde nüfuzunu artırması için bu toprakların önemli 

olduğu söylenebilir. Ayrıca IKBY‟nin sahip olduğu petrol ve enerji kaynaklarıyla coğrafi ve 

kültürel yakınlığıyla ticari pazar potansiyeliyle Türkiye‟ye göz kırpmıĢtır. Türkiye‟nin 2005 

sonrası IKBY politikasındaki belirleyici faktörler bunlar olmuĢtur. Aynı zamanda Ġran, Irak 

üzerinde ġii grupların desteğiyle nüfuzunu arttırırken Türkiye Irak‟taki nüfuzunun dıĢında 

kalmak istememektedir. Türkiye‟nin IKBY üzerinden barıĢçıl bir diyalog geliĢtirmesi, Irak 

üzerinde nüfuzunun ve etkilerinin artmasına katkıda bulunmuĢtur. IKBY, Irak Daimi 

Anayasası‟na dayanarak topraklarında bulunan enerji ve doğal kaynaklar üzerindeki 

egemenliğine istinaden Türkiye‟yle geniĢ ekonomik ve ticari iliĢkiler kurmuĢtur. Bu Ģekilde 

Türkiye‟nin Irak‟taki rolü ve nüfuzu arttırmıĢtır. BaĢka bir ifadeyle Türkiye-IKBY iliĢkileri 
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sayesinde Ġran‟ın Irak‟taki nüfuzuna karĢı bir denge kurulmuĢtur. Ġran, Irak‟ın tamamını 

kontrolü altına almak istemektedir. Bu Ģekilde Türkiye, Irak‟ın tümünün Ġran‟ın nüfuzu 

altında kalmasına bir Ģekilde engel olmuĢtur. Bu siyasetin IKBY ayağının mimarı ise 

Kürdistan Demokrat Partisi(KDP) olmuĢtur. Türk Hükümeti ya da daha doğrusu Ak Parti ile 

KDP arasında çok geniĢ tabanlı iliĢkiler kurulmuĢtur. Bu sayede IKBY, Türkiye‟nin Irak 

politikasında belirleyici olmuĢtur. Tarihi boyunca Sünnilerin elinde bulunan Irak iktidarı 

2003‟teki Amerikan iĢgalinden sonra ġiilerin eline geçmiĢtir. Bunun karĢısında iktidarın 

tekrar Sünnilerin eline geçeceğini düĢünmek Ģimdiki Ģartlarda imkânsız görülmektedir. Irak‟ta 

Türkiye ve Ġran arasında nüfuz meselesi çerçevesinde IKBY bir denge unsuru olarak katkıda 

bulunmuĢtur. Bu bağlamda iĢaret edilen faktörler, Türkiye‟nin Irak‟taki pozisyonunda etkili 

olmuĢtur. Ġran hâlihazırda Irak‟ın siyasi hayatında en önemli oyunculardan biridir. ġiiler, Ġran 

için bölgede siyasi dengelerin oluĢmasında bir koz haline gelmiĢlerdir. Bu yüzden Ġran‟ın 

karĢısında, Türkiye‟nin Irak‟taki pozisyonu önemlidir. Bu anlamda IKBY ne kadar güçlü 

olursa Türkiye‟nin Irak‟taki pozisyonu da o kadar güçlenecektir. Türkiye, denge politikası 

bakımından Irak‟ın toprak bütünlüğünü savunurken Sünni Kürt ve Arapları da aynı çerçevede 

gözetmektedir. Türkiye meseleye “kazan-kazan” gözüyle bakmaktadır. 

SONUÇ 

ABD‟nin 2003 yılında Irak‟ı iĢgalinden sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi‟ndeki 

geliĢmeler dikkate alındığında Türkiye‟nin IKBY ile yaptığı açılım özellikle siyasi, ekonomik 

ve ticari alanlarda olumlu bir sonuç doğurmuĢtur. Bu çalıĢmada Türkiye için IKBY‟nin önemi 

ve IKBY'nin etkisi Türkiye'nin Irak'taki pozisyonu bağlamında ele alınmıĢtır. IKBY,  

Türkiye'nin Irak politikalarında belirleyici bir role sahiptir. IKBY, Türkiye için pek çok 

yönden önem taĢımaktadır. IKBY, Türkiye için çok önemli bir jeopolitik konuma sahiptir. 

Jeopolitik konumu, siyasi ve ekonomik potansiyeliyle dikkat çekmektedir. Türkiye,  Irak'taki 

pozisyonu güçlendirmek için IKBY‟nin jeopolitiğinden faydalanmaktadır. IKBY ile 

geliĢtirilen iliĢkiler, denge ve söz sahibi olma bakımından önem arz etmektedir.  IKBY, 

Türkiye‟nin Irak'a giriĢ kapısıdır. Türkiye‟nin Ortadoğu politikasında IKBY kilit rol 

oynamaktadır. 

IKBY'nin sahip olduğu petrol ve doğalgaz kaynakları, enerji ihtiyacı olan Türkiye için 

vazgeçilmez önemdedir. Petrol ve doğal kaynaklarıyla ticari hacmi ve potansiyeliyle göz ardı 

edilmeyecek kadar önemlidir. Ankara-Erbil hattında atılan her olumlu adım bölge istikrarı ve 

gelecek adına umut taĢımaktadır. 

IKBY, Türkiye ile Ġran arasında siyasi denge unsurudur. Çünkü 2011 yılından sonra 

Irak ve Ġran arasında savunma alanında daha fazla bir iĢbirliği ortaya çıkmıĢtır. Türkiye,  

Irak‟taki pozisyonu güçlendirmek için ve Ġran'ın hegemonyasını azaltmak için IKBY ile 

iliĢkiler büyük bir fırsat olmuĢtur. Buna karĢı Türkiye, IKBY ile iyi iliĢkiler kurarak Ġran'la 

olan dengesini korumaya yönelik önemli bir adım atmıĢtır. Türkiye, Iraklı Sünni Araplara ve 

IKBY kurduğu iliĢkiler gelecek adına büyük fırsatlar sunmaktadır. 2014 yılındaki DAEġ 

saldırıları IKBY'nin Türkiye için önemini bir kez daha ortaya çıkmıĢtır. Denilebilir ki, IKBY 

Türkiye‟nin asla görmezden gelemeyeceği bir yapıyı temsil etmektedir. Potansiyel olarak 

sahip olduğu özellikler, iyi ve doğru iliĢkilerin geliĢtirilmesi noktasında her iki tarafa ipuçları 

sunmaktadır. IKBY‟nin can damarı olarak gördüğü Türkiye, geliĢtirdiği olumlu politikalarla 

bölgeye hâkim olmayı bilmiĢtir. Kazan-kazan odaklı bakıĢ açısı iliĢkilerin uzun vadede daha 

iyiye gideceğini göstermektedir. Çok yönlü ve çok boyutlu projeksiyonlar, güvenlikten jeo-

stratejik imkânlara kadar pek çok yeni ufku açacak niteliktedir. 
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