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Türkiye ve Bölgesel Kürt Yönetimi: Enerji ve 

PKK Ekseninde Dış Politika  
Ali Balcı  

Giriş 

1991 Körfez Savaşı ile birlikte 

otonom bir yapı kazanan Kuzey 

Irak’taki Kürt siyasal hareketleri 

2003’deki İkinci Körfez 

Savaşı’nın ardından Bölgesel 

Kürt Yönetimi’ni yasal ve siyasal 

bir zemine oturtarak merkezi 

Irak hükümetinden bağımsız 

hareket etmeye başlamışlardır. 

Bu yeni durum Türkiye için 

Kuzey Irak’ta de facto bir komşu 

ortaya çıkarmış ve zamanla 

Ankara, Irak merkezi 

yönetiminden bağımsız hatta yer 

yer Bağdat’ı karşısına alan bir 

şekilde Bölgesel Kürt Yönetimi 

ile ilişki içerisine girmiştir. Bu 

yeni ilişki biçimi için dönüm 

noktası 2007 yılı olmuştur. İlk 

olarak bu tarihe kadar Türkiye 

açısından askeri bürokrasinin 

kontrolünde bulunan Kuzey 

Irak ile ilişkiler bu tarihten 

itibaren iktidardaki AK 

Parti’nin denetimine geçmiştir. 

İkinci olarak da yine bu tarihte 

yani 5 Kasım 2007’de dönemin 

Başbakanı Tayyip Erdoğan ile 

dönemin ABD Başkanı Geroge 

W. Bush arasında 

Washington’da yapılan 

görüşmenin ardından ABD 

Türkiye’nin Kuzey Irak’ta 

tekrar aktif olmasına müsaade 

etmiştir. Irak Savaşı sırasında 

ABD askerlerinin Türkiye 

ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ANALİZ SERİSİ 

Bilgi Kültür 

Merkezi 

3/15/2013 No: 1 

 

Özet: Türkiye ve Bölgesel Kürt Yönetimi arasındaki ilişkiler 

2008 yılından itibaren hızla gelişirken taraflar arasındaki 

ilişkilerin en önemli boyutlarını PKK ve enerji oluşturmaktadır. 

2011 yılı itibariyle gerek Türkiye’nin gerekse Bölgesel Kürt 

Yönetimi’nin merkezi Irak yönetimi ile aralarının açılması 

Ankara ve Erbil’i daha da yakınlaştırmıştır. Enerji konusunda 

taraflar arasında bir karşılıklı bağımlılık bulunurken, yeni 

dönemde Ankara PKK meselesinin çözümünde Bölgesel Kürt 

Yönetimi’nin etkin bir rol oynayacağına inanmaktadır. 
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topraklarını kullanmasına izin 

verilmesini öngören 1 Mart 

Tezkeresi’nin reddedilmesi 

nedeniyle Ankara’yı Kuzey 

Irak’a sokmayan Washington bu 

görüşmeden sonra politika 

değişikliğine gitmiştir.  

ABD’nin desteğini alan ve 

askerin vesayetinden kurtulan 

Türkiye-Kuzey Irak ilişkileri 2008 

yılı itibariyle hızla gelişmeye 

başlamıştır. Kasım 2009 tarihinde 

dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu’nun Erbil’e giderek 

burada Kürdistan Demokrasi 

Partisi lideri Mesut Barzani ile 

görüşmesi taraflar arasında bir 

başka kırılmayı temsil etmiştir. 

Fakat Aralık 2011 tarihinde 

ABD’nin askeri olarak Irak’tan 

çekilmesi ve bu adımın ardından 

girilen süreçte hem Türkiye’nin 

hem de Bölgesel Kürt 

Yönetimi’nin merkezi Irak 

hükümeti ile aralarının açılması 

bölgede yeni bir denge ortaya 

çıkarmıştır. Bu tarihe kadar Erbil 

ile ilişkilerini Irak’ın bütünlüğü 

için Bağdat üzerinden yürütmeye 

özen gösteren Ankara, yeni 

dönemde Bağdat’ın eleştiri ve 

tepkilerini göz ardı ederek Erbil 

ile görüşmeler yapma yoluna 

gitmiştir. Zengin petrol 

yataklarına sahip Kerkük’ün 

Kürt yönetiminin sınırları içinde 

kalması, terör örgütü PKK’nın 

Bölgesel Kürt Yönetimi 

topraklarını konuşlanma ve geri 

çekilme alanı olarak kullanması 

ve son olarak Türkiye’nin 

bölgeye yönelik ticaretinde 

önemli bir payı temsil etmesi 

Bölgesel Kürt Yönetimi ile 

ilişkileri Ankara’nın en önemli 

dış politika alanlarından birine 

dönüştürmüştür.   

ABD’nin askeri olarak Irak’tan 

çekildiği Aralık 2011 sonrası 

dönemde Türkiye ve Bölgesel 

Kürt Yönetimi arasındaki 

ilişkilerin temel iki dinamiğini 

enerji ve PKK konuları 

oluşturmuştur. İlişkiler enerji 

bağlamında düşünüldüğünde 

Türkiye hızla artan enerji 

ihtiyacına ucuz kaynak bulmak, 

dışarıya yönelik enerji 

bağımlılığını çeşitlendirmek ve 

dünya pazarı için enerji transfer 

merkezine dönüşmek gibi üç 

temel politikası nedeniyle 

Bölgesel Kürt Yönetimi’ne 

yakınlaşmaktadır. Erbil ise enerji 

kaynaklarını güvenli bir rota 

üzerinden dünya piyasalarına 

ulaştırmak ve Bağdat’a olan 

bağımlılığını azaltmak için 

Ankara ile ilişkileri düzeltme 

yoluna gitmektedir. Fakat Kuzey 

Irak’ın Türkiye’de uzun süreden 

beri terör eylemlerinde bulunan 

PKK’nın geri çekilme alanı 

olması Ankara ve Erbil 

arasındaki ilişkilere bir başka 

boyut katmaktadır. Türkiye 

Erbil’in enerji ve diğer alanlarda 

kendisine bağımlı olmasını PKK 

sorununun çözümünde bir 

politika olarak görürken, Erbil de 

PKK konusunda Ankara’ya 

vereceği desteği kendinin 

bölgedeki izole durumundan 

kurutulmanın bir stratejisi olarak 

görmektedir. 

Enerji Politikaları 

Türkiye’nin Irak’a yönelik 

ihracatı 2007 yılında 2,8 milyar 

dolar iken bu rakam 2009 yılında 

5,1 milyar dolara, 2012 yılında da 

10,8 milyar dolara yükselmiştir 

(tuik.gov.tr). 2012 rakamlarına 

bakıldığında Irak’a yapılan 

ihracatın yaklaşık 8 milyar doları 

diğer bir ifadeyle yüzde 70’in 

üzerinde bir kısmı Bölgesel Kürt 

Yönetimi ile yapılmaktadır. 

Rakamlar Bölgesel Kürt Yönetimi 

ile ekonomi alanında artan 

karşılıklı bağımlılığı açık bir 

şekilde ortaya koymaktadır. 

Üstelik Bölgesel Kürt Yönetimi 

2012 yılına kadar Türkiye’den 

önemli ölçüde elektrik 

ithalatından bulunurken, 

bölgede petrolün işlenmesi için 

rafineri bulunmaması nedeniyle 

burada çıkan petrolün bir kısmı 

Türkiye’ye gelerek işlendikten 

sonra tekrar Kuzey Irak’a geri 

dönmekteydi (bu bağımlılık 

2012’de Kuzey Irak’ta yapılan 

rafineri yatırımları ile ortadan 

kalkmıştır). Bütün bunların yanı 

sıra 2012’nin son günlerinde 

Ankara ve Erbil arasında 

gündeme gelen Bölgesel Kürt 

Yönetimi sınırları içinde çıkarılan 

petrolün uluslararası pazarlara 

taşınması konusu taraflar 

arasındaki bağımlılık ilişkisine 

bir başka dinamik daha 

eklemiştir. 

2012 yılı boyunca ExxonMobil ve 

Chevron gibi birçok uluslararası 

petrol şirketi Bölgesel Kürt 

Yönetimi ile buradaki petrolün 

çıkarılması konusunda 

antlaşmalar imzalayınca merkezi 

Irak yönetimi buna tepki olarak 

bu antlaşmaların yasal 

olmadığını ilan etmiş ve Irak 

petrolünü ihraç etme hakkının 

sadece kendisinde olduğunu 

tekrarlamıştır. Öte yandan 

Bağdat Yönetimi Türkiye’ye 
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sığınan Irak Eski Devlet Başkanı 

Yardımcısı Tarık Haşimi’nin geri 

verilmemesi, Kuzey Irak’taki 

Kürt yönetimi ile yakın ilişki 

geliştirilmesi ve Erbil’in 

kamyonlarla Türkiye üzerinden 

petrol ihracına izin verilmesi gibi 

nedenlerle Ankara’ya karşı bazı 

adımlar atmaya başlamıştır. Bu 

bağlamda merkezi Irak yönetimi 

Kasım 2012’de 25 milyar dolarlık 

dört projede ortaklığı bulunan 

Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı’nın (TPAO) Irak’ın 

güneyindeki petrol sahalarında 

petrol arama kontratını iptal 

etmiştir(1). Dolayısıyla merkezi 

Irak yönetimi petrol konusunda 

hem Türkiye hem de Bölgesel 

Kürt Yönetimi ile sorun 

yaşamaya başlamış, bu da Erbil 

ve Ankara’yı birbirine 

yakınlaştırmıştır. 

Merkezi yönetim ile petrol 

ihracatı konusunda anlaşamayan 

Bölgesel Kürt Yönetimi bölge 

petrollerinin ihracı konusunda 

Ankara’ya yakınlaşmaya 

başlamış ve bu politika Kasım 

2012’de Mesut Barzani’nin 

Bağdat’a karşı peşmerge 

güçlerinin olası bir çatışma için 

hazır olduklarını ilan ettiği bir 

dönemde açıkça dillendirilmiştir. 

Bağdat ile Erbil arasındaki 

ilişkilerin hızla bozulması Bağdat 

ve Ankara ilişkilerine de 

yansımış ve Erbil’in petrol 

konusunda merkezi yönetimden 

bağımsız hareket etmesinden 

Ankara’yı sorumlu tutan Bağdat, 

Türkiye’yi Irak’ın bölünmesi 

doğrultusunda bir politika 

izlemekle suçlamıştır. Kısacası, 

petrol ve petrolün dış piyasalara 

aktarılması konusunda Erbil, 

Bağdat ve Ankara ekseninde 

yaşanan gerginlik 2013 yılına 

girildiğinde Bölgesel Kürt 

Yönetimi ve Türkiye arasındaki 

bağımlılığının daha fazla arttığı 

yeni bir durum ortaya 

çıkarmıştır. 

15 Şubat 2013’te ExxonMobil’in 

Kuzey Irak’taki petrol 

sahalarında sondaj yapacağını 

açıklaması çıkarılan petrolün 

uluslararası piyasalara nasıl 

ulaştırılacağı sorununu 

beraberinde getirmiştir. Bölgesel 

Kürt Yönetimi’nin merkezi 

yönetimden bağımsız 

kullanabileceği bir petrol ve 

doğalgaz boru hattının 

bulunmaması Türkiye üzerinden 

inşa edilecek yeni bir 

boru hattını tartışmaya 

açmıştır. Kısa vadede bu 

sorunu ham petrolün 

kamyonlarla Türkiye 

üzerinden transfer 

edilmesiyle çözen Erbil, 

bu doğrultuda Türkiye 

sınırında yeni kapıların 

açılması konusunu da 

gündeme getirmiştir. 

Fakat Şubat 2013 

itibariyle günde 5 bin 

varil kapasitesi bulunan 

bu kısa vadeli çözümü 

yeterli görmeyen 

Bölgesel Kürt Yönetimi 

Ankara ile bir süredir 

devam eden “tam kapasiteli 

ihracat antlaşması” yönünde 

yapılan görüşmeleri 

hızlandırmıştır. Buna göre günde 

yaklaşık 1 milyon varil petrol 

taşıma kapasitesine sahip olan 

yeni bir boru hattı inşaatının 2014 

yılında tamamlanması 

planlanmaktadır (Sabah, 

25.9.2012).  

PKK Meselesi  

2013 yılına girildiğinde enerji 

konusunda yakınlaşan Türkiye 

ve Bölgesel Kürt Yönetimi 

arasındaki diğer önemli konu 

PKK’nın Kuzey Irak’ta 

konuşlanma meselesidir. 

1980’lerden beri Türkiye’nin PKK 

konusundaki temel 

politikalarından biri Kuzey 

Irak’taki Kürt gurupların PKK 

karşında desteğini kazanmak 

olmuştur. İstikrarlı bir seyir 

izlemeyen bu politika Kuzey 

Irak’ta Bölgesel Kürt 

Yönetimi’nin kurulması ile 

birlikte yeni bir şekil almıştır. 

Ayrı bir yapılanma olarak 

gittikçe otonom bir görüntü 

kazanan Bölgesel Kürt Yönetimi 

ile Türkiye arasında özellikle 

2011’den sonra ekonomi ve enerji 

alanlarında güçlü bir karşılıklı 

bağımlılık ilişkisi gelişmeye 

başlamıştır. Bu bağlamda PKK ve 

enerji konuları birlikte ele 

Şekil 1: Kürdistan Bölgesel Yönetimi Petrol Alanları, 
Kaynak: The Economist 
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alındığında önemli bir ayrıntı 

ortaya çıkmaktadır. Enerji 

konusunda Ankara’ya bağımlı 

olan Erbil, ilişkileri daha sağlam 

bir zemine oturtabilmek için 

Türkiye’nin PKK meselesini 

çözmesi noktasında önemli bir 

aktör olarak devreye 

girmektedir. Tam da bu aşamada 

541 kişinin hayatını kaybettiği 

2012 yılı 2004’de PKK’nın silahlı 

eylemleri yeniden 

başlatmasından sonra en kanlı yıl 

olmuş ve Ankara da 2012 yılının 

sonlarında PKK meselesinin 

çözümüne yönelik yeni bir 

inisiyatif başlatılmıştır. Bu 

inisiyatifin en önemli 

ayaklarından biri de PKK 

sorununun barışçıl yollarla 

çözülmesinde ısrar eden Bölgesel 

Kürt Yönetimi olmuştur. 

Bölgesel Kürt Yönetimi’nin PKK 

meselesine bakışı 2007’deki 

Erdoğan-Bush görüşmesinden 

sonra önemli ölçüde değişmiş ve 

Nisan 2007’de “Türkiye Kerkük’e 

karışırsa biz de Diyarbakır’a 

karışırız” açıklamasını yapan 

Barzani, daha sonra PKK’yı 

eleştirmeye ve silah bırakma 

çağrısında bulunmaya 

başlamıştır. Örneğin Barzani’nin 

yeğeni ve aynı zamanda KDP 

Başkan Yardımcısı olan Neçirvan 

Barzani 19 Ekim 2011’de PKK’nın 

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde 

düzenlediği saldırıda 24 askerin 

hayatını kaybetmesi üzerine 

hiçbir eylemin Türkler ile Kürtler 

arasındaki kardeşlik ilişkisini 

bozmaması gerektiğini dile 

getirmiştir. Yine Nisan 2012’de 

Mesut Barzani Barış ve 

Demokrasi Partisi eş-başkanı 

Selahattin Demirtaş ile yaptığı 

görüşmede “Türk hükümetini 

PKK’nın silah bırakması halinde 

sorunu çözecek bir iradede 

gördüğünü” belirtmiş ve 

“AKP’nin yapmak istediklerine 

güvenmelisiniz” tavsiyesinde 

bulunmuştur (Hürriyet, 

21.04.2012). Son olarak Mesut 

Barzani AK Parti’nin 30 Eylül 

2012’deki Kongresi’ne katılarak 

AK Parti’ye yönelik desteğini 

sembolik olarak bir kez daha 

tekrarlamıştır. Kısacası 2012 

yılına boyunca Bölgesel Kürt 

Yönetimi açık bir şekilde PKK 

konusunda Ankara’yı 

destekleyen bir tutum takınmaya 

başlamıştır. 

2013’ün başında kamuoyuna 

yansıyan ve temelde PKK’ya 

silah bıraktırmayı öngören 

“İmralı süreci” böyle bir ortamda 

gündeme gelmiştir. Süreçte 

Bölgesel Kürt Yönetimi’nin nasıl 

rol alacağına ilişkin açık ifadeler 

basında yer almasa da, İngiliz 

gazetesi The Guardian PKK’nın 

silahları Mesut Barzani 

kontrolündeki Erbil şehrinde 

bırakacağı haberini geçmiştir 

(6.2.2013). Yine İmralı sürecinin 

taraflarından biri olan Barış ve 

Demokrasi Partisi heyeti Erbil’de 

Mesut Barzani ile sürece ilişkin 

bazı görüşmelerde bulunmuştur. 

Değerlendirme 

2012 Bölgesel Kürt Yönetimi ve 

Türkiye arasında karşılıklı 

bağımlılığın önemli ölçüde arttığı 

bir yıl olmuştur.(2) Bu sadece 

ekonomi ve enerji konuları ile de 

sınırlı kalmamış, ayrıca merkezi 

Irak yönetiminin yerel 

özerklikleri azaltma politikası ve 

Kerkük’ün statüsünü yeniden 

tartışmaya açması Erbil’i 

Ankara’ya daha da 

yakınlaştırmıştır. Merkezi Irak 

yönetimi Mayıs 2012’de kabine 

toplantısını Kerkük’te 

düzenleyerek buranın Bölgesel 

Kürt Yönetimi içindeki 

konumunu yeniden gündeme 

getirmiş ve peşmergelerin Irak 

güvenlik güçlerine katılması 

konusunda ısrar etmiştir. Bu 

olayın hemen ardından Dışişleri 

Bakanı Davutoğlu’nun Barzani 

ile birlikte Ağustos 2012’de 

Kerkük’ü birlikte ziyaret etmeleri 

bu yakınlaşmanın Ankara’da bir 

karşılık bulduğunun işareti 

olmuştur. 

Ankara ve Erbil arasındaki bu 

yakınlaşmanın daha da önemlisi 

enerji ve ekonomi temelindeki 

karşılıklı bağımlılığın Bölgesel 

Kürt Yönetimi’ni PKK 

konusunda Ankara lehine adım 

atmaya ittiği söylenebilir. Öte 

yandan Ankara da PKK 

meselesini çözmenin önemli 

ölçüde Erbil ile yakın ilişkiden 

geçtiğinin farkındadır. 

Notlar 
(1) Mehmet Yeğin ve Hasan 

Selim Özertem, “Turkey-
Iraq Relations: From Close 
Partners to Adversaries”, 
German Marshall Fund, 
On Turkey, Ocak 7, 2013 

(2) 2012 gelişmeleri hakkında 
geniş bilgi için bkz. Ali 
Balcı, “Türkiye’nin Irak 
Politikası 2012: İki Irak 
Hikâyesi”, Burhanettin 
Duran, Kemal İnat ve Ufuk 
Ulutaş (Der.), Türk Dış 

Politikası Yıllığı 2012, 
Ankara: SETA Yayınları, 
2013 

 


