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Kuzey Irak’ta Milli, İslamcı Bir Parti: 

Kürdistan İslami Birlik Partisi  
Rümeysa Eldoğan  

Giriş 

Kürdistan Bölgesel Yönetimi 

(KBY), 2005 yılında yapılan 

referandum ile Irak’ın tek federal 

bölgesi olma özelliğini kazanarak 

bugün Irak’ın siyasi, ekonomik 

ve toplumsal anlamda en 

istikrarlı bölgesi haline gelmiştir. 

Resmi olarak Süleymaniye, Erbil 

ve Duhok sınırlarını kapsayan ve 

1991 yılında de facto 

bağımsızlığını ilan eden bölgede 

yaşanan sükûnet ve istikrar 

kaynağını, bölgenin iki köklü 

partisi olan KDP ve KYB 

arasında yapılan ittifaktan 

almaktadır. İki büyük parti 

arasında 1992’den 1998’e kadar 

yaşanan şiddetli çatışmalar 

1998’de sona ermiş ve nihayet 

2002’de yapılan işbirliği, iki 

partiyi bölgenin en yetkin 

partileri haline getirmiştir. 

Ciddi bir kamu otoritesinin 

sağlandığı ve güvenlik 

kurumlarının etkin bir işleyişe 

sahip olduğu bölgesel 

yönetimde, KDP-KYB ittifakı 

sayesinde Iraklı Kürtler büyük 

ölçüde birlikte hareket 

edebilmişlerdir. 

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi 

dört yılda bir seçime giden 

parlamenter bir sisteme 

sahiptir ve bugün bölgesel 

yönetimde siyasal ve toplumsal 

hayatta etkinliğinden söz 
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Özet: Kürdistan İslami Birlik Partisi Kuzey Irak’ta ve Merkezi 

Irak Hükümeti’nde temsiliyeti olan İslamcı bir partidir. İslami 

Birlik, bölgede milis güçleri olmayan tek parti olarak dikkat 

çekmektedir. Müslüman Kardeşler’in Kuzey Irak’taki kolu 

olan parti, Kuzey Irak’ta sosyal, kültürel her alanda, 

toplumun her kesimine yönelik aktif faaliyetleri ve Hamas 

gibi yardım kuruluşlarına ihtiyaç duyulan yerlerde hastane, 

okul ve hayır kurumlarını yaptırması ile nam salmıştır. 
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edebileceğimiz beş büyük parti 

vardır. Bunlar: milliyetçilik ve 

halkçılık ideolojisiyle Kürdistan 

Demokrat Partisi (KDP); sosyal 

demokrasi ve milliyetçilik 

ideolojisi ile Kürdistan 

Yurtseverler Birliği (KYB); sol 

kanat milliyetçilik, liberalizm, 

reformizm ve federalizm 

ideolojileri ile Goran (Değişim) 

Hareketi; son olarak da 

milliyetçilik ve İslamcılık 

ideolojilerine sahip olan 

Kürdistan İslami Birlik Partisi 

(KİB) ve Kürdistan İslami 

Cemaati’dir. Bahsi geçen partiler 

arasından İslami bir karaktere 

sahip olan ve kurulduğu yıldan 

itibaren milis güçlere karşı 

çıkarak Kuzey Irak’taki diğer 

partilerden farklılığı ile dikkat 

çeken ve KDP ile KYB’den sonra 

en köklü parti olan Kürdistan 

İslami Birlik Partisi, ideolojisi ve 

bölgesel yönetimde siyasal ve 

toplumsal etkinliği bakımından 

incelenmeye değerdir. 

Kürdistan İslami Birlik Partisi: 

İdeoloji ve Destek 

Kürdistan İslami Birlik Partisi, 

Arapça adıyla el-İttihadu’l 

İslamiyyu’l-Kurdistani, 

Kürtçenin Surani lehçesindeki 

karşılığıyla Yekgirtu İslami 

Kurdistan, 1994 yılında Erbil’de 

Halepçe doğumlu Selahattin 

Bahattin tarafından, KDP ve KYB 

arasındaki çatışmanın şiddetli bir 

iç savaşa dönüştüğü yıllarda 

kurulmuştur. Siyasi ve toplumsal 

anarşinin had safhada olduğu bu 

yıllarda diğer partilerin aksine 

silahlı mücadelelerden uzak 

duran; özgürlük, birlik ve 

adaletin anahtarının İslam 

temelli reformist uygulamalar 

olduğunu savunan KİB, geniş bir 

halk tabanına hitap etmiş ve 

uzun yıllar bölgede KDP ve 

KYB’den sonra gelen üçüncü güç 

konumunda olmuştur.  

Kürt bölgesindeki faaliyetleri 

1970’lere uzanan Kürdistan 

İslami Birlik Partisi, 1950’li 

yıllarda Irak’ta faaliyet 

göstermeye başlayan Müslüman 

Kardeşler’in Kürt bölgesindeki 

koludur. Türkiye ve Suudi 

Arabistan’daki İslami 

hareketlerle de bağlantı halinde 

olan KİB, aynı zamanda şiddete 

karşıtlığı ve yoksullara yardım 

sağlaması ile bilinen İslami Kürt 

Ligi’nin Irak Meclisi’ndeki 

temsilcisidir. Bölgedeki İslami 

partilerin en köklüsü olan ve en 

geniş kitle tabanına hitap eden 

Kürdistan İslami Birlik Partisi, 

yaşanan çatışmalarda tarafsız 

kalmayı tercih ederek mutedil 

İslami çizgi temsiliyle ıslahçı bir 

rolü misyon edinmiştir. Parti, 

kavmiyetçilik karşısında İslam’ın 

birleştirici rolünü şiar edinerek, 

gerek Türkmen bölgelerinde 

gerekse de Kürdistan Demokrat 

Partisi ve Kürdistan Ulusal 

Birliği’nin kontrolündeki 

bölgelerde faaliyetlerde 

bulunmaktadır. Altı yerel radyo, 

biri Erbil’de diğeri 

Süleymaniye’de olmak üzere iki 

televizyon kanalı, bunun yanı 

sıra gazete ve dergi türünden de 

birçok yayına sahip olan KİB 

geniş bir kitleye ulaşma 

noktasında kitle iletişim 

araçlarını etkin bir şekilde 

kullanmaktadır. Üstelik adeta bir 

sivil toplum örgütü gibi hareket 

eden KİB’in spor kulüplerinden 

sanat kulüplerine, el 

sanatlarından, kültürel 

etkinliklere hatta çocuk bakımına 

kadar pek çok alanı içeren kadın 

kolları faaliyetleri ve öğrencilere 

yönelik seminer, kamp 

programları ile burs, kırtasiye 

ürünlerini sağlamaya yönelik 

maddi hizmetlere kadar birçok 

faaliyeti bulunmaktadır. 

Partinin genel prensiplerine 

baktığımız zaman; politik, 

toplumsal mesele ve değerlerde 

ilham kaynağı olarak İslami 

prensipleri gören KİB, toplumda 

barışın sağlanması için 

reformasyonun gerekliliği 

üzerinde durur. Terörizmi ve 

aşırıcılığı İslamiyet’e ters gören 

parti, ABD’ye karşı da İslamcı 

muadillerine nazaran daha 

“ılımlı” bir siyaset gütmektedir. 

Ayrıca KİB, parti manifestosunda 

Kürt meselesinden, sosyal 

hayata; ekonomiden, politikaya; 

kadın sorunundan, gençlik 

meselelerine ve düşünce, kültür, 

bilimsel meselelere kadar birçok 

alanda hedeflerini ortaya 

koymuştur. Bu bağlamda; parti, 

Kürt meselesi konusunda tarihi 

verilerden hareketle Kürdistan’ın 

sınırlarının belirlenmesini 

savunmuş ve Kuzey Irak’ta etnik 

yapının çeşitliliğine dikkat 

çekerek “Kürdistanlı” olmanın 

Kürt olmaktan daha önemli 

olduğunun altını çizmiştir. 

KİB ayrıca Kürdistan ve merkezi 

yönetim arasındaki çatışmaların 

giderilmesi gerektiği hususu ve 

Baas rejiminin siyasi ve 

toplumsal hayattaki 

kalıntılarından kurtulmuş; 

demokratik, federal bir 

parlamento ile birleşmiş bir Irak 
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inşasının gerekliliği üzerinde 

durmuş ve bu konuda çözüm 

olarak Irak’ta siyasi, toplumsal 

kültürün yeniden yapılanmasını 

öngörmüştür. Ayrıca Kerkük 

konusunu Irak’ın en önemli 

sorunlarından biri olarak gören 

İslami Birlik Partisi, bu konuda 

Kerkük’ün, Kürt, Türkmen, Arap 

ve Asurilerden oluşan bir 

komisyon tarafından yönetilmesi 

gerektiğini savunmaktadır. 

Üstelik konunun sadece Türkiye 

ve Kürtleri ilgilendirmediğini, 

Sünni ve Şii Araplar, Kürtler, 

Türkmenler, Asuriler, Türkiye ve 

İran’ı da ilgilendirdiğini 

vurgulayarak, çözümün tüm 

tarafların katılımıyla bulunması 

gerektiğini ileri süren parti, 

“milli” kimliğinin milliyetçi 

çizginin “ayrıştıran” keskin 

sınırlarını taşımadığını gözler 

önüne sermiştir.  

Kürdistan İslami Birliği, Kuzey 

Irak’ta İslami hareketlerin 

yayılımını verimsiz kılan 

mezhepsel yapıdaki mozaik 

doku ve bölgede çok etkin bir 

ideoloji olarak Kürt 

Milliyetçiliğinin yaygın tabanı 

göz önüne alındığında; genel 

prensipleri ve ideolojisi 

çerçevesinde ortaya koyduğu 

hedefler bağlamında ele alınarak 

diğer İslami hareketlerden ayrı 

tutulmayı hak eden bir 

konumdadır. Nitekim Müslüman 

Kardeşler’in uzantısı olan diğer 

İslami hareketlerden Kürdistan 

İslami Hareketi, İslami Cemaat, 

Tevhid, Ensar El-İslam gibi 

grupların İslami radikalizme 

dayanan söylem ve gösterileri, 

İslami prensiplerin 

yayılmasından ziyade daha çok 

İslami hareketlerin “terör 

faaliyetleri” ile yaftalanmasına 

sebep olmuştur. Bu bağlam ve 

koşullarda düşünüldüğünde 

geniş bir kitlede etkin bir vazife 

gördüğü bir kez daha teyit edilen 

İslami Birlik Partisi’nin; 

farklılığını milis güçleri 

reddederek, ulusalcı söylemler 

geliştirerek ve İslam’ın birleştirici 

unsurlarını ön plana çıkararak 

ortaya koyduğunu 

görmekteyiz(1). 

Kürdistan İslam Birliği’nin Siyasal 

Serüveni 

Yukarıda da belirtildiği gibi 

İslami Birlik Partisi Irak Kürtleri 

arasında faaliyet gösteren en 

büyük İslami örgüttür. Silahlı 

gücü olmayan parti, bölgede 

büyük bir kitle teşkilatına 

sahiptir. Başta parti merkezi Erbil 

olmak üzere Kuzey Irak 

bölgesinde bütün şehir ve 

ilçelerde büro ve karargâhları 

bulunmaktadır. Parti oy 

tabanının çoğunluğunu 

üniversite gençleri 

oluşturmaktadır. Özellikle 

Duhok ve Süleymaniye’de güçlü 

olan partinin bölgede hayır 

kuruluşlarının yapımı ve 

işlerliğinde oldukça aktif olması 

ve özellikle kırsal kesimlerde 

birçok cami, klinik ve okulların 

inşasında öncü vazifesi 

üstlenmesi bu bölgelerden de 

yüksek oranda destek bulmasına 

vesile olmuştur.  

İslami Birlik Partisi gerek 

ulusalcı çizgisi, gerekse bölgesel 

yönetim hususunda KDP ve KYB 

ile aynı çizgide yer almaktadır. 

Öyle ki, KDP Politbüro sekreteri 

Fazıl Mirani Kürdistan TV’de 

katıldığı bir programda “Tüm 

partiler içinde Kürdistan İslami 

Birlik Partisi KDP’ye en yakın 

olan partidir. KDP ve KİB bir 

ağacın iki dalı gibidir. Biri İslami, 

diğeri ise seküler ve 

demokratiktir”(2) demiştir. Fakat 

2005 seçimlerinde İslam 

Birliği’nin seçime bağımsız 

katılacağını açıklaması, partinin 

KDP-KYB ittifakı ile arasının 

açılmasına sebep olmuştur. 2005 

seçimleri öncesi İslami Birlik 

Partisi merkezleri KDP’li 

protestocular tarafından 

yağmalanmıştır. Sayılarının 3000 

ile 5000 arasında olduğu tahmin 

edilen KDP’li protestocular, 

Şekil 1: Kuzey Irak 2005 ve 2009 Parlamento Seçimleri  
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İslami Birlik Partisi’nin 

duvarlarına KDP-KYB ittifakının 

gücü ve dinamizmini ve bu 

ittifakın sürekli kalacağını ifade 

eden yazılar yazmışlardır. 

Protestocuların bu gösterileri 

sırasında partiye ait olan 6 bina 

yakılmış ve 4 partili 

öldürülmüştür. Olaylı geçen 

seçimin sonuçlarında ise %15 

gibi önemli bir oy alarak KDP ve 

KYB’den sonraki yerini koruyan 

parti, Kürt Bölgesel Meclisi’ne 11; 

Irak Ulusal Meclisi’ne de 3 vekil 

ile girmiştir(3). 

2006 yılında Kürdistan İslami 

Birlik Partisi, KDP ve KYB 

arasında yapılan stratejik ittifak 

karşısında Kürdistan İslami 

Cemaati ile birleşme fikrini 

gündemine almıştır ve nitekim 

2007 yılı Temmuz ayında 

Selahattin Bahattin 

başkanlığındaki Kürdistan İslami 

Birliği ile Ali Bapir 

başkanlığındaki Kürdistan İslami 

Cemaati arasında Erbil’de siyasi 

düzlemde stratejik bir antlaşma 

imzalanmıştır. İki İslamcı parti 

arasında imzalanan stratejik 

antlaşmanın temel ilkeleri; iki 

parti arasındaki teşkilat ve siyasi 

ilişkilerin güçlendirilmesi, siyasi 

projelerine karşı gelen her mesele 

ve krizde ortak bir tavır ve tutum 

sergilenmesi ve Irak ile Kuzey 

Irak’ta yapılacak bütün seçimlere 

tek bir liste ile katılmaları 

konularını içermektedir.  

Kürt Bölgesel Yönetiminde 2009 

parlamento seçimleri, farklı 

siyasal dengelerin oluşumu 

bakımından dikkat çekicidir. 

Sosyal Demokrat Parti ve 

Gelecek Partisi ile birlikte 

“Hizmet ve Reform Listesi 

(Service and Reform List)” adı 

altında seküler-İslamcı nitelikteki 

bir koalisyon grubuyla girdiği 

seçimlerde, KYB’den ayrılan 

Nuşervan Mustafa başkanlığında 

siyasal hayata etkin ve hızlı bir 

giriş yapan Değişim (Goran) 

Hareketi büyük bir başarı elde 

etmiştir. %90’lık bir tabandan 

%53’e gerileyen KDP-KYB ittifakı 

karşısında oyların %22’sini alan 

Goran Hareketi, uzun yıllar ana 

muhalefet konumunda olan 

İslami Birlik Partisi’nin yerini 

almıştır. Bu seçimlerde İslami 

Birlik Partisi ise girmiş olduğu 

koalisyon grubu ile oyların ancak 

%12’sini alabilmiştir. 

2009 yılına kadar Bölgesel 

Yönetim’in en güçlü muhalefeti 

olarak görülen İslami Birlik 

Partisi’nin bu seçimlerde 

dördüncü sıraya gerilemesinin 

nedenleri, Kuzey Irak’ın değişen 

toplumsal, siyasi yapısı 

çerçevesinde; Goran Hareketi’nin 

sahip olduğu ideoloji ve söylem 

ile İslami Birlik Partisi’nin yapısı 

göz önünde bulundurularak 

tahlil edilmelidir. Kuzey Irak’ta 

KYB-KDP iktidarının git gide 

otoriterleşerek halkın 

beklentilerine cevap vermemesi 

ve yolsuzluk iddialarının ayyuka 

çıkması, bunlar karşısında 

eleştirilerini sert bir şekilde dile 

getiren ve demokrasiye vurgu 

yapan, Kuzey Irak siyasetinde 

köklü bir değişimi öngören 

Goran Hareketi’ni ana muhalefet 

konumuna taşımıştır. 

İslami Birlik Partisi’nin 2009 

seçimlerinde, halk tabanına 

giderek yayılan Goran 

Hareketi’nin gerisinde kalması 

partideki değişim ihtiyacını 

ortaya koymuştur. Bu çerçevede 

2012 yılı, Mayıs ayında KİB’de 

yapılan lider değişimi ile parti 

kuruluşundan beri genel 

sekreterlik görevindeki 

Selahattin Bahattin’in yerini 1953 

Halepçe doğumlu Muhammed 

Farac almıştır. Kürdistan İslami 

Birlik Partisi’nin Politbüro Üyesi 

Muhammad Ahmad’ın belirttiği 

üzere, parti yönetimindeki bu 

değişim, ideoloji ve söylem 

odaklı olmayıp parti içi 

yapılanması ve idari sistemdeki 

değişimleri öngörmektedir. 

Ahmad’a göre, bu değişim İslami 

Birlik Partisi’ndeki dikey 

yönetim sisteminin yukarıdan 

aşağıya doğru genişletilerek 

âdemi merkezi bir yapı 

kazanmasını sağladığı gibi aynı 

zamanda partinin tek bir 

otoritenin elinde olmadığı ve bir 

yöntemi olduğunu da gözler 

önüne sermiştir(4). 

Kürdistan İslami Birlik 

Partisi’nin bugün Irak 

Meclisi’nde dört, KBY’de ise altı 

vekili vardır. İslami Birlik, milis 

güçlere karşıtlığı ve çözüm 

odaklı olması, radikal bir İslami 

tavırdan kaçınması ile geniş bir 

kesime hitap etmektedir ve 

partinin bu yönünün, Talabani 

sonrası İslami kesimin yükselişe 

geçme ihtimali karşısında İslami 

Birlik Partisi’ni güçlü bir 

muhalefet statüsüne taşıyacağı 

düşünülmektedir. Kuzey Irak’ta 

yaklaşan seçimlere ise partinin, 

ittifakı olduğu Kürdistan İslami 

Cemaati ve diğer İslamcı partiler 

ile koalisyon halinde girmesi 

gündemdedir.  
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Değerlendirme 

Kürdistan İslami Birlik Partisi 

1994’ten 2009’a kadar KDP ve 

KYB partilerinden sonra Kuzey 

Irak’taki üçüncü parti olmuştur. 

Partinin bu başarısı, askeriyenin 

politikaya alet edilmesine karşı 

çıkan ve çatışmaların çözümünü 

İslam’ın çatısı altında birleşim 

olarak gören ulusalcı, barışçı ve 

ılımlı İslamcılığa dayanan 

ilkelerinden kaynaklanmaktadır. 

İslami Birlik Partisi, 

manifestosunda Kuzey Irak ve 

merkezi Irak’taki meseleleri ele 

alarak bu sorunlara çözüm 

önerileri getirmiş ve toplumun 

iyileştirilmesi, Irak’ta yeni bir 

kültürün inşası için toplumsal 

her kesime hitap eden ve sosyal 

her alana ilişkin hedefler ortaya 

koymuştur.  

2009 seçimlerinde KİB’in yaşamış 

olduğu oy kaybı ve mecliste 

üçüncülüğü Goran Hareketi’ne 

kaptırması, uzun yıllardır süren 

statik yapı ve söylemleri 

karşısında Goran Hareketi’nin 

yönetimi sert bir dille eleştiren, 

değişimi öngören dinamik 

yapısından kaynaklanmaktadır. 

Fakat özellikle İslami kesime 

hitap eden ve kırsal alanda da 

büyük destek gören İslami 

Hareket, son yıllarda parti içi 

birtakım değişimler yapmakta ve 

2013 seçimlerine İslamcı 

partilerden oluşacak güçlü bir 

koalisyon ile girmeyi 

hedeflemektedir. 
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