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Bahadir Selim DİLEK

ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan ile Irak BaşbakanY Nuri el Maliki
arasYnda yaşanan kişisel “anlaşmazlık”
Türkiye-Irak ilişkilerini neredeyse kopma
noktasYna getirirken, Türkiye Irak’taki ener-
ji denkleminden büyük ölçüde dYşlandY. El
Maliki’nin, “Türkiye iç işlerimize karışı-
yor” tepkisine Erdoğan’Yn “mezhep” göz-
lüğünü takarak verdiği yanYt -iki ülkenin ulu-
sal çYkarlarY bağlamYnda hiç gerekli olma-
sa da- Bağdat yönetiminin stratejik kozla-
rYnY erkenden oynamasYna neden oldu. El
Maliki’nin talimatYyla Türkiye Petrolleri
Anonim OrtaklYğY (TPAO) ülkenin güne-
yinde blok 9 olarak adlandYrYlan bölgede pet-
rol arama kontratYndan çYkarYldY. Anka-
ra’nYn bir süreden buyana, enerji konusun-
da kuzey Irak’taki Kürt yönetimiyle oyun
kurmaya çalYşYyor olmasYna karşYn, el Ma-
liki’nin aldYğY bu karar, başkentteki strate-
jik karar alYcYlarY bir kez daha düşünmeye yö-
neltti.

Türkiye kritik karar 
aşamasında
Ankara’nYn önünde iki seçenek bulunu-

yor. Türkiye ya bir yolunu bulup, el Mali-
ki ile ilişkilerin düzeltilmesi yönünde adYm-
lar atYp yeniden Irak’Yn genel enerji denklemi
içinde yer alacak ya da, Bağdat’Y defterden
tamamen silip, kuzeydeki Kürt yönetimi ile
yeni bir enerji stratejisi üzerinde yürümeye
başlayacak.

Stratejik karar vericiler hangi nokta üze-
rinde durursa dursun, Ortadoğu’nun kaygan
siyasi zemini birçok açYdan belirsizliği de be-
raberinde getiriyor.

İlk aşamada, “AKP hükümeti ile Irak
hükümeti arası düzeltilebilir mi” soru-
sunun yanYtYnY vermek gerekiyor. SYkYntYnYn
büyük bölümünün Erdoğan ile el Maliki ara-
sYndaki kişisel husumetten kaynaklandYğY
dikkate alYndYğYnda, çok fazla umut vaat eden
bir yanYt gelmesi olasYlYğY bulunmuyor. El
Maliki’nin Şiiliği ön planda tutan ve Tah-

ran yönetiminin rahle-i tedrisinden geçmiş
olmanYn verdiği ve Fars siyasetinin bütün in-
celiklerini ortaya koyan yaklaşYmYna karşY-
lYk, Erdoğan’Yn Irak’a katY Sünni gözlüğü-
nü takarak bakYyor olmasY, iki ülke arasYn-
da diplomatik kanallarY kelimenin tam an-
lamYyla kilitlemiş durumda. Türk ve IraklY
diplomatlar uzlaşYya giden bir zemin ya-
ratmak için bile konuşamaz durumdalar. Ak-
lYselimin galebe çalmasY beklenirken, hiç
beklenmedik bir anda gerek Erdoğan’Yn iç
politikada seçmene göz kYrpmak için el Ma-
liki’yi sert bir şekilde eleştirmesi; el Mali-
ki’nin de aynY sertlikte yanYt
vermesiyle, iki ülke ilişkileri
üzerindeki kara bulutlar artYyor.

İki ülke başbakanY arasYn-
daki kişisel sYkYntY öyle bir
noktaya gelmiş durumda ki, el
Maliki, bakanlarYna talimat ve-
rip Türk Büyükelçiliği’nin res-
mi davetlerine katYlmamalarYnY istemiş. Bu
talimat aslYnda, el Maliki’nin Türkiye ile ar-
tYk konuşmak istemediğini, konuşarak bir
noktaya gelmeyi umut etmediğini ve Tür-
kiye’yi kendi çizgisine çekebilmek için
“alanda” bazY kozlarY oynamaya başlaya-
cağYnYn sinyali olmuştu.

Bu sinyal Ankara’da tam olarak değer-
lendirilmeden, TPAO’nun Irak’tan kovul-
duğu haberi Ankara’ya ulaştY. Arama kont-
ratYnda TPAO’nun yüzde 30 payY bulunu-
yordu. Irak hükümetinin bu kararY ile birlikte
Kuwait Energy’nin TPAO’ya ait paylarY al-
masY istendi.

Enerjii BakanY Taner Yıldız, “Irak hü-
kümet yetkililerini bu kararlarını saygıyla
karşılıyoruz. Bizim orada yaklaşık 250
milyon dolarlık Kuveytli partnerlerimiz
ortaklarımızla beraber yaptığımız bir iş
vardı. O yüzden böyle bir kontrat devrini

ya da hisse devrini kendileri uygun gö-
rüyorsa bizim açımızdan bir sorun yok.
Ama biz Irak’ın kuzeyinde de güneyin-
de de Irak’ın normalleşmesi adına kat-
kı koymaya devam edeceğiz. Eğer bizden
bir talepleri olursa da buna kayıtsız kal-
mayacağız. Biz bütün bunları saygıyla
karşılıyoruz” demekle yetindi. Ama An-
kara’da alarm zilleri geç de olsa çalmaya baş-
lamYştY.

İkinci noktada ise, Bağdat defterinin ka-
patYlmasY ve enerji konusunda Erbil’deki
Kürt yönetimi ile ilişkilere tam yol verilmesi

de gündemde. Ancak bu nokta-
da kritik bazY sorulara da yanYt
aramak gerekiyor.

Öncelikle, Türkiye’deki PKK
terörü/Kürt sorunu konusunda
kanamakta olan yara tedavi edil-
memişken, üstelik tedavi umudu
da yakYn bir gelecekte görünmü-

yorken, enerji gibi kritik bir alanda, bölge-
sel Kürt yönetiminin varlYğYnY güçlendire-
cek ya da bir süre sonra bağYmsYzlYğYna ze-
min hazYrlayacak bir işbirliği Türkiye’nin
ulusal çYkarlarYna ne kadar uygun olur?

Stratejik karar alYcYlar, Türkiye’nin Irak’ta-
ki Kürt bölgesine yönelik yatYrYm yapmasYnY
uygun görse bile bu kez başka bir soru or-
taya çYkYyor.

Barzani’nin 
bağımsızlık hevesi
El Maliki’nin otoriter tavrY ile bölgesel

Kürt yönetimi lideri Mesud Barzani‘nin ya-
rY bağYmsYzlYktan tam bağYmsYzlYğa doğru ko-
şar adYm gitme çabasY, ülkeyi yeni bir he-
saplaşmanYn eşiğine getirmiş durumda.
Barzani, petrol ve doğalgazYnY çYkarmak için
Bağdat’tan izin almaya gerek olmadan ya-

bancY şirketlerle anlaşmak istiyor. El Mali-
ki ise buna şiddetle karşY. Erbil’de iş yapan
şirketler, Bağdat yönetiminin kYrmYzY liste-
sine alYnYyor. Irak ordusu ile Kürt peşmer-
geler arasYnda sYcak çatYşmanYn adeta eli ku-
lağYnda.

Bağdat yönetimi ile Erbil arasYndaki sür-
tüşmenin sonu nereye varYr? 

Bu sorunun yanYtY iki açYdan önem taşY-
yor.

Kürt peşmergeler ile Irak ordusu arasYn-
da bir çatYşma ortamYnYn gelişmesi, 2003’ten
buyana görece istikrarlY olan Kürt bölgesinde
büyük yatYrYmlarYn tamamen durmasY an-
lamYna gelecek. Hiçbir uluslararasY petrol şir-
keti, bu bölgeye daha fazla yatYrYm yapma-
yacağY gibi, olan yatYrYmlarYnY da geri çek-
mesine neden olacak. Bu bölgede başta ener-
ji olmak üzere diğer alanlarda da iş yapan
Türk şirketleri için çok büyük darbe de-
mek…

Böylece Türkiye, Kürt bölgesi dahil,
Irak’Yn tümünden tamamen dYşlanmYş ola-
cak.

Diğer açYdan bakYldYğYnda ise Washing-
ton yönetiminin devreye girmesiyle, olasY bir
çatYşma ortamYndan bölgesel Kürt yöneti-
minin bağYmsYzlYğYnY kazanarak çYkmasY
ve yine Washington yönetiminin girişi-
miyle bu yeni devletin Türkiye’nin korumasY
altYna girmesi olasYlYğY da bulunuyor. 

Bu durumda, Mahabat Kürt Cumhuriye-
ti’nin ardYndan kurulacak ikinci bağYmsYz
Kürt devletiyle giderek yükselecek olan Kürt
milliyetçiliğinin etkisiyle Türkiye, İran,
Suriye ve Irak ekseninde bütün kartlar ye-
niden dağYtYlacak.

Bütün bu değerlendirmeler ve olasYlYklar
çerçevesinden bakYldYğYnda AKP hüküme-
ti Ortadoğu’nun kaygan zemininde enerji
oyununu kuramadYğY gibi oyunun tamamen
dYşYna atYlma tehlikesi ile karşY karşYya bu-
lunuyor. Görünen o ki AKP’nin karar alY-
cYsY durumunda olanlar bu oyunu Türki-
ye’nin stratejik çYkarlarYndan daha çok gü-
nü birlik yaklaşYmlar içinde oynamaya ni-
yetlenmiş durumdalar.

Türkiye’nin Kuzey Irak Kürt yönetimi ile enerji ortaklığı
kurma arayışı, Bağdat yönetiminin müdahalesiyle
karşılaştı. Olası Kürt-Arap çatışması Türkiye’yi tüm
Irak’tan dışlayabilir. Ayrıca bağımsız Kürt devleti
olasılığı ise bölgesel tüm dengeleri değiştirebilir.

Yeni ‘enerji ortaklığı‘ zorda
Türkiye Bağdat’la ipleri kopardı, dikkatler Erbil’de...
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Nuri el Maliki Recep Tayyip Erdoğan


