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Türkiye ile Irak arasXnda belki de tarihinin
en sXkXntXlX günleri yaşanXyor. 2003’teki
ABD işgali sonrasXnda tüm  dünyada ol-
duğu gibi Türkiye’de de bütün dikkatler,
Irak’Xn enerji kaynaklarXna çevrilmişti.
Irak’taki enerji pastasXndan kimin ne kadar
pay alacağX tartXşXlXrken, kuzeydeki Kürt
bölgesel yönetiminin yaptXğX siyasi ma-
nevralar, bu ülkeye ilişkin denklemi hem
Türkiye açXsXndan hem de küresel aktörler
açXsXndan bir anda değiştirdi. AKP hükü-
metinin Sünni gözlüklerini takarak yürüt-
tüğü mezhep eksenli politika, Irak’taki Şii
el Maliki yönetimiyle köprüleri atmasXna
neden olunca da Ankara enerji konusunda
rotasXnX Erbil’e çevirmiş oldu.

AslXnda ABD’nin, askerlerini Irak’tan
geri çekmesinin ardXndan Türkiye-Irak iliş-
kileri adeta yeni bir döneme girmişti.
1990’larXn başXndan itibaren terör ve Kürt
sorunu çerçevesinde ele alXnan Irak politi-
kasX, 2007 yXlXndan sonra ekonomi ve tica-
ret eksenine oturmaya başladX. 15 Ekim
2009’da Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan’Xn Irak’X  ziyaretinde, iki ülke arasXnda
Kerkük Petrol Boru HattXnXn yenilenmesi-
ni kapsayan tam 48 mutabakat muhtXrasX
imzalandX.

Ancak iki ülke ilişkilerinde peş peşe pat-
lak veren krizler, küresel ve bölgesel geliş-
melerin de etkisiyle bu mutabakat muhtX-
ralarXnXn anlaşmaya dönüşmesini engelle-
di. AKP hükümetinin Sünni gözlüğü ile
yürüttüğü politikanXn temel hedefi, “Şii el
Maliki yönetiminin İran’a olan yakınlı-
ğını dikkate alarak Tahran yönetiminin
Bağdat üzerindeki
etkisini kırma”
amacXnX taşXyXnca,
Türkiye ile İran iliş-
kilerinde de gergin
bir döneme girilmiş
oldu.

Ankara’nXn genel-
de Sünni ve özelde
de Müslüman Kar-
deşler’i ön plana çX-
karan politikasX, son
seçimlerde Türkiye
ile birlikte hareket
eden isimlere Irakiye
koalisyonunu kur-
durmaya kadar ileri
götürmesi, iplerin si-
yasi anlamda kopmasXna neden oldu. Bir
tarafta, hakkXnda tutuklama kararX verilmiş
olan Irak İslam Partisi lideri Tarık el Ha-
şimi’ye verilen destek diğer yanda Bağ-
dat’la neredeyse ilişkilerini sXfXrlama nok-
tasXnda olan Kürtlerle kurulan yakXn ilişki,
yeni dönemin hem siyasi hem de ekono-

mik anlamda en önemli belirleyicisi duru-
muna geldi. Kürtlerin Ankara’dan aldXğX
destek, Irak politikasX içinde Kuzey Irak
yönetiminin izlediği politikalarla çarpan et-
kisi yapXnca, özellikle petrol paylaşXmX ko-
nusunda Mesud Barzani’nin elini büyük
ölçüde güçlendirmiş oldu.

Böylece Bağdat ile arasX bozulmuş olan
Türkiye petrol ve doğalgaz konusunda ro-
tasXnX da Kuzey Irak’a çevirdi. 21 MayXs
2012 tarihinde Stratejik, Teknik, Ekono-
mik AraştXrmalar Merkezi’nin, Erbil’de
düzenlediği 1. UluslararasX Enerji Konfe-

ransX’nda Enerji ve
Tabii Kaynaklar Ba-
kanX Taner Yıldız,
Irak’tan ham petrol
alXnXp petrol ürünü
verilmesi konusunda
anlaşXldXğXnX açXkladX.
Bu açXklama kritik
önemi haizdi.

Bu anlaşmayla
Türkiye, Kuzey Irak
Yönetimi ile Kürt yö-
netimi tarafXndan çX-
karXlan ham petrolü
satXn alXp karşXlXğXnda,
petrol ürünü satmayX
kararlaştXrXyordu. Ku-
zey Irak Kürt Yöneti-

mi Doğal Kaynaklar BakanX Aşti Havra-
mi de bundan sonra petrol ihracatXnXn Tür-
kiye üzerinden yapXlacağXnX açXklXyordu.
Bu iki açXklama artXk bölgesel enerji poli-
tikalarX konusunda denklemin tamamen
değişmiş olduğunu göstermekteydi. Proje
ilk aşamada Tak Tak sahasXndan boru hat-

tX ile taşXmayX, ikinci aşamada Kerkük-
Ceyhan HattX’nXn 2013 yXlXnXn Ağustos
ayXnda tamamlanmasXnX öngörüyordu.

Havrami ayrXca 2014 yXlXnda ayrX bir bo-
ru hattX ile Ceyhan’da bir rafineri ile bağ-
lantX sağlayacaklarXnX söymemiş, bölgeden
Ceyhan’daki büyük bir rafineriye boru hat-
tXyla taşXnacak petrolün uluslararasX piya-
salara aktarXlacağXnX söylemişti.

Bağdat tepkili
Ancak buna tepki gecikmemişti. Irak

Hükümeti Sözcüsü Ali Debbağ, petrol ve
gazXn tüm IraklXlarXn
mülkü olduğunu ve
bundan elde edilecek
gelirlerin tüm IraklXla-
rXn temsilcisi olan
merkezi hükümetin
kasasXna girmesi ge-
rektiğini söyleyerek,
“Türkiye’ye ilişkile-
rinizde bizi dikkate
almak zorundası-
nız” mesajX vermişti.

Irak yönetimi haklX
olarak Türkiye’nin
topraklarX üzerinden
ruhsatlX olmayan Irak
petrolünün ihracatXna
izin vermemesini istiyordu. Çünkü bu du-
rum hem Irak AnayasasXna ayrXkXydX hem
de ülke içindeki siyasi dengeleri ciddi an-
lamda bozuyordu. Irak AnayasasX’nXn 110.
Maddesi Federal yönetimin görevlerini be-
lirlerken aynX maddenin 1. fXkrasXnda dXş
politika, diplomatik temsil faaliyetleri,

uluslararasX sözleşmeler ve anlaşmalar, dXş
borç siyasetinin müzakere edilmesi, imza-
lamak ve onaylamak, egemen dXş iktisat ve
ticaret politikasXnXnX düzenliyor. Yani mer-
kezi hükümetinin onayX olmadan Kürtlerin
uluslararasX bir anlaşmaya imza atma hak-
kX bulunmuyor. Sözün özü, Kürtlerin Bağ-
dat’Xn onayXnX almadan Türkiye ile yaptXğX
anlaşmalarXn ciddi bir meşruluk sorunu bu-
lunuyordu.

Konuya Kürt yönetimi açXsXndan bakXl-
dXğXnda ise zaten Barzani, kendi bölgesin-
de çXkarXlan petrol ve doğalgazXn Türkiye
üzerinden dünya pazarXna satXlmasXnX,
AKP hükümeti ile geliştirdiği ikili ilişkile-
rin önceliklerin biri olarak görüyordu. Bir
anlamda Barzani, bir taşla iki kuş vurmuş
oluyordu. Hem, Türkiye ile ilişkilerini ge-
liştirip Bağdat’tan bağXmsXz hareket ede-
bilmek için güç kazanXyor hem de ihraç et-
tiği petrol ve doğalgazXn parasXnX kimseyle
paylaşmadan zenginleşiyordu.

Enerji konusunda Erbil’in Bağdat yöne-
timine bağlX olmasXnXn Kürt yönetiminin
bağXmsXzlXğXnX engelleyen en önemli nok-
talardan biri olduğu dikkate alXndXğXnda
AKP’nin izlediği bu politikanXn, bağXmsXz
bir Kürt devletine giden süreci hXzlandXra-
cağX değerlendirmesini yapmak yanlXş ol-
mayacak. Bu durumun bir anlamda Türki-
ye’nin özellikle 2003 yXlXndan beri Irak’Xn
toprak bütünlüğüne yönelik söylemi ile çe-
liştiğine dikkat çekmek gerekiyor. Bütün
bu gelişmeler değerlendirildiğinde, enerji
alanXnda izlediği strateji ile Kürt yönetimi-
nin Bağdat’tan bağXmsXz hareket edebile-
ceğini ispat etmeye çalXştXğX görülüyor.

Kürtler AKP üze-
rinden tarihi bir ba-
şarXya imza atarken,
Ankara’nXn payXna
düşen ise Bağdat yö-
netimi ile ilişkilerini
bozmak oldu. Oysa
Kürtler 2003’ten
sonra Kuzey Irak
petrol yataklarXndan
çXkan petrollerin
kendilerince doğru-
dan dünyaya sevk
edilmesine Türki-
ye’nin engel olma-
sXndan endişe etmek-
teydi.

Şimdi denklem ta-
mamen tersine çevrilmiş oldu. AKP hükü-
meti kXsa vadeli çXkarlarXnX gözetip, Türki-
ye’nin uzun vadeli çXkarlarXnX tartXşmalX
noktaya getiriyor. Erbil’e dönen enerji ro-
tasX, Ortadoğu’daki çalkantXlarX çok daha
ileri boyuta taşXyacak sXkXntXlarXn işaretle-
rini de taşXyor.

Türkiye ile Kuzey Irak yönetimi arasında kurulan enerji işbirliği Bağdat yönetiminin tepkisini çekiyor

Barzani’nin petrolü
Akdeniz’e açıldı
Türkiye’nin Kuzey Irak yönetimi ile enerji konusunda kurduğu ilişkiler merkezi Bağdat hükümetinin tepkisini çekiyor.
Kürtlerin enerji kaynaklarını yönlendirmedeki bağımsızlıklarının siyasi bağımsızlıklarını güçlendireceği değerlendiriliyor.
Türkiye ise dengelerin temelden sarsıldığı bölgesinde seçenek oluşturacak enerji denklemi kurmaya çalışıyor.
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