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ÖZET

ABD’nin Irak’tan güçlerini çekmesi, Irak’ın geleceğine yönelik soru işaretlerini tam anlamıyla or-
tadan kaldırabilmiş değildir. ABD, çekilme sonrasında Irak’ta güçlü bir diplomatik misyona ve aynı 
zamanda “eğitim ve koruma” amacıyla önemli bir askeri varlığa sahip olacaktır. Üstelik ABD’nin Irak’a 
yakın ülkelerdeki askeri varlığını yakın zamanda artırması da ABD’ye ihtiyaç halinde Irak’ta operasyo-
nel bir kabiliyet imkânı tanımıştır. Bununla birlikte BM Anlaşmasının VII. Bölümü kapsamından henüz 
çıkarılmayan Irak’ın egemenliğini kısıtlayan unsurlar hala geçerliliğini sürdürmektedir.

Işgal sürecinde Irak’ta etkin olan siyasi güçler, bölge ülkeleri ve uluslararası aktörler, istikrarlı bir 
düzenin kurulmasını sağlayamamıştır. Öte yandan Irak’ın mevcut siyasi yapısı ve işgal sürecinde 
hazırlanan anayasası sorunlar yumağının merkezinde durmakta, etnik-sekter bölünmüşlük ülkenin 
geleceğini tehdit etmekte, federal bölgeler sorunu tartışmaya ve çatışmaya zemin hazırlamaktadır. 
Siyasi yapının ulusal uzlaşıdan ziyade etnik-sekter kimlik düzleminde kurulması, derin gerginlikleri 
mümkün kılmakta ve çatışmalara zemin hazırlamaktadır. Bölünmüşlük üzerine kurulu mevcut siyasi 
yapı, bazı Iraklı guruplar ve bölgesel-küresel aktörler için kısa vadeli kazanımlar sağlasa da, orta ve 
uzun vadede Irak’taki siyasi istikrarsızlığı kronik hale getirmektedir.

Bu çalışmada, Amerikan işgali ve sonrasında ortaya çıkan siyasi sorunların, güvenlik zaafiyetle-
rinin ve etnik-sekter güç mücadelesinin üzerinde durulmakta ve bu eksende Amerikan güçlerinin 
tamamen çekilmesiyle başlayacak yeni süreçte Irak’ı bekleyen tehditler analiz edilmektedir. Çalışma 
işgalin Irak’ta nasıl bir siyasi yapı bıraktığı sorusuna cevap vermeye çalışmakta, özellikle federalizm 
bağlamında gündeme gelen Irak’ın birliği, siyasi bölünmüşlüğü ve kamplaşmalar sebebiyle meyda-
na gelecek güvenlik sorunlarını incelemektedir. Son bölümde ise çekilme sonrasında Irak’ta ortaya 
çıkacak jeopolitik boşluk, uluslararası aktörlerin oluşacak boşluğu kendi lehlerine doldurma çabaları 
ve Irak’ın bu aktörlerle ilişkileri üzerinde durulmaktadır.
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I. GİRİŞ

2003 Irak Savaşı, ABD’nin Vietnam Savaşı’ndan bu yana düzenlediği en büyük askeri 

operasyon olarak tarihteki yerini almıştır. Amerikan müdahalesi ve ardından senelerce 

süren işgal, Ortadoğu’nun bugünü ve geleceğinde önemli etkiler bırakacak bir dö-

nemin başlangıcı olmuştur. Dokuz seneye yaklaşan işgal süreci boyunca hem Iraklı 

gruplar ve işgal güçleri arasındaki hem de farklı Iraklı grupların kendi aralarındaki si-

lahlı çatışmalar ve güç mücadelesi, büyük sivil kayıplarına sebep olmuş (bkz. Tablo 1) 

ve ülkedeki etnik ve mezhepsel fay hatlarını harekete geçirerek siyasi kamplaşmalara 

yol açmıştır. Aynı zamanda bu işgal süreci, Irak topraklarını uluslararası ve bölgesel 

rekabet ve çatışma alanına çevirmiştir. 

Irak işgali Amerikan kamuoyunu da uzun yıllar meşgul etmiş, meşruiyeti ve mali kül-

feti tartışılmış ve 2009 yılındaki başkanlık seçimlerinde başkan adaylarının seçim kam-

panyalarının önemli bir gündem maddesi olmuştur. George W. Bush’un başkanlığının 

son senesinde imzalanan SFA ve SOFA anlaşmaları ile Amerikan birliklerinin çekilmesi 

takvime bağlanmıştır. 2011 yılının sonu itibariyle Amerikan Ordusunun Irak’tan çekil-

mesiyle birlikte hem Irak için hem de bölge için yeni bir süreç başlamaktadır. Ameri-

kan güçlerinin çekilmesi ile ortaya çıkacak yeni durum, Irak’ta farklı kesimler için farklı 

ve çelişik duygular yaratmakta ve özellikle bazı kesimlerin kaygılarını artırmaktadır.1

Bu çalışmada, Amerikan işgali ve sonrasında ortaya çıkan siyasi sorunların, güvenlik 

zaafiyetlerinin ve etnik-sekter güç mücadelesinin üzerinde durulacak ve bu eksende 

Amerikan güçlerinin tamamen çekilmesiyle başlayacak yeni süreçte Irak’ı bekleyen 

tehditler analiz edilecektir. Işgalin Irak’ta nasıl bir siyasi yapı bıraktığı sorusuna cevap 

1.  Basil Hüseyin, el Insihabu’l Emriyki mine’l Irak: Netaicuhu ve Tedaiyatuh, El Cezire Araştırmalar Merkezi, 29 
Ağustos 2011, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/37056E46-0C12-43D7-885F-5A4284B917C3.htm.

ÇEKILME SONRASI IRAK’TA 
DÜZEN ARAYIŞI
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ABD, 100’den fazla 
SOFA’ya taraftır; 
bunların bazıları 
ise ikili anlaşmalar 
olup en dikkat 
çekenleri Almanya, 
Japonya, Güney 
Kore, Filipinler, 
Afganistan ve 
Irak gibi ülkelerle 
yapılanlardır. 

verildikten sonra özellikle federalizm bağlamında gündeme gelen Irak’ın birliği, siyasi 
bölünmüşlüğü ve kamplaşmalar sebebiyle meydana gelen güvenlik sorunları incele-
necektir. Son bölümde ise çekilme sonrasında Irak’ta ortaya çıkacak jeopolitik boşluk, 
uluslararası aktörlerin oluşacak boşluğu doldurma çabaları ve Irak’ın bu aktörlerle iliş-
kileri üzerinde durulacaktır.

Tablo 1. IRAK SAVAŞI: ÖLÜMLER
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Toplam

ABD Askerleri 486 848 846 822 901 302 149 60 54 4468
Diğer Koalisyon Askerleri 93 57 51 49 56 2 1 0 0 314
Irak Polis ve Askerleri 1.300 2.545 2.091 1.830 1.040 515 468 306 10.095

Sivil Halk
IBC 10.077 9.471 13.071 25.699 22.586 8.977 4.712 4.045 3.835 102.473
I-CASUALTIES 5680 16.564 17.108 4760 149 60 987 45308

II. ABD’NİN ÇEKİLME SÜRECİ VE IRAK’IN EGEMENLİĞİ

a) SFA - SOFA anlaşmaları 

Kısaca SOFA olarak bilinen “Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması” (Status of Forces Agree-
ment) türünden anlaşmalar, yabancı bir ülkede bulunan Amerikan askerleriyle ilgili 
konularda ortaya çıkan/çıkabilecek hukuki vb. sorunların çözüme bağlanması ve ya-
bancı ülke hukukunun Amerikan askerlerine nasıl uygulanacağını belirlemesi ama-
cıyla hazırlanan metinlerdir.2 Hâlihazırda ABD, 100’den fazla SOFA’ya taraftır; bunların 
bazıları ise ikili anlaşmalar olup en dikkat çekenleri Almanya, Japonya, Güney Kore, 
Filipinler, Afganistan ve Irak gibi ülkelerle yapılanlardır. Türkiye de SOFA’ya taraf ül-
keler arasındadır. Bu anlaşmalar içerisinde en güncel ve önemli olanı kuşkusuz Irak’la 
yapılan anlaşmadır.

Amerika ile Irak yönetimleri arasında siyasi, askeri, ekonomik vb. ilişkilerin geleceğini 
belirlemeye yönelik bir yol haritasının çıkarılması için görüşmeler 2008 yılında baş-
lamıştır. Yürütülen müzakereler sonucu hem ikili stratejik ilişkilerin geleceğine hem 
de Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesine ilişkin SFA (Strategic Framework Agre-
ement) ve SOFA olmak üzere iki anlaşma metni ortaya çıkmıştır. Söz konusu metinler, 
17 Kasım 2008’de ABD (Irak Büyükelçisi Ryan Crocker) ile Irak (Dışişleri Bakanı Hoşyer 
Zebari) arasında imzalanmış, 27 Kasım 2008’de Irak Parlamentosu’nda onaylanmış, 1 
Ocak 2009 itibariyle de yürürlüğe girmiştir. 

SFA3 Amerika ile Irak arasında sosyal haklar, azınlıklar, ekonomik ve ikili ilişkiler, eği-
tim ve çevre gibi birçok alanda uzun dönemli uluslararası işbirliğini öngören bir çer-

çeve anlaşmasıdır. SOFA4 ise genel olarak Irak ile ABD arasındaki güvenlik ilişkilerini 

2.  R. Chuck Mason, “Status of Forces Agreement (SOFA): What Is It, and How Has It Been Utilized?”, Congressional 
Research Service, 18 Haziran 2009. http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL34531.pdf.

3.  SETA Bilgi-Belge, US-Iraq Strategic Framework Agreement, http://www.setav.org/public/indir.aspx?yol=%2f
ups%2fdosya%2f101387.pdf&baslik=The+Strategic+Framework+Agreement+(SFA)

4.  SETA Bilgi-Belge, US-Iraq Status of Forces Agreement, http://www.setav.org/public/indir.aspx?yol=%2fups%
2fdosya%2f101386.pdf&baslik=The+Security+Agreement+(SOFA)
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tamamen 
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yılı sonlarına 
doğru ülkeden 

ayrılması, 2011 yılı 
sonu itibariyle ise 

Irak’taki Amerikan 
askeri varlığının 

son bulması 
planlanmıştır. 

ele alan, ABD’nin Irak’tan geri çekilme planını ve çekilme sonrası Irak’taki Amerikan 
üs ve tesislerinde görev yapmaya devam edecek olan askerlerin statüsünü belirleyen 
anlaşmadır. SOFA ile Amerikan kuvvetlerinin 2009 yılı sonlarına doğru kentlerden ta-
mamen çekilmesi, Amerikan muharip birliklerinin 2010 yılı sonlarına doğru ülkeden 
ayrılması, 2011 yılı sonu itibariyle ise Irak’taki Amerikan askeri varlığının son bulması 
planlanmıştır. Anlaşma Irak devletinin gerek gördüğü zaman teröristlere ve/veya terö-
rist eylemlere karşı Amerikan birliklerinden yardım isteyebilmesini ve Amerikan asker-
lerinin üs dışında ve görev başında değilken işledikleri suçlar sebebiyle Irak yasalarına 
tabi olmalarını mümkün kılmaktadır.

Kısaca SOFA olarak adlandırılan anlaşmalar, yabancı bir ülkede bulunan Amerikan asker-
leriyle ilgili konularda ortaya çıkan/çıkabilecek hukuki vb. sorunların çözüme bağlanması 
ve yabancı ülke hukukunun Amerikan askerlerine nasıl uygulanacağını belirlemesi ama-
cıyla hazırlanan metinlerdir. Hâlihazırda ABD, 100’den fazla SOFA anlaşmasına taraftır; 
bunların bazıları ise ikili anlaşmalar olup en dikkat çekenleri Almanya, Japonya, Güney 
Kore, Filipinler, Afganistan ve Irak gibi ülkelerle yapılanlardır. Bu anlaşmalar içerisinde en 
güncel ve önemli olanı kuşkusuz Irak’la yapılan anlaşmadır. Söz konusu metin, 17 Kasım 
2008’de ABD (Irak Büyükelçisi Ryan Crocker) ile Irak (Dışişleri Bakanı Hoşyer Zebari) ara-
sında imzalanan ve 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren, ABD’nin Irak’tan geri çekilme 
planını ve çekilme sonrası Irak’taki Amerikan üs ve tesislerinde görev yapmaya devam 
edecek askerlerin statüsünü belirleyen bir anlaşmadır. Anlaşma 27 Kasım 2008’de Irak 
Parlamentosu’nda onaylanmıştır. Anlaşmaya göre Amerikan askerleri 30 Haziran 2009 
tarihinden itibaren geri çekilmeye başlayacak ve 31 Aralık 2011 tarihinden önce Irak’tan 
tamamen çekilmiş olacaktır. Aynı anlaşma Irak devletinin gerek gördüğü zaman terörist-
lere ve/veya terörist eylemlere karşı Amerikan birliklerinden yardım isteyebilmesini ve 
Amerikan askerlerinin üs dışında ve görev başında değilken işledikleri suçlar sebebiyle 
Irak yasalarına tabi olmalarını mümkün kılmaktadır.Aynı gün iki ülke arasında sosyal hak-
lar, azınlıklar, ekonomik ve ikili ilişkiler, eğitim ve çevre gibi birçok alanda uzun dönemli 
uluslararası işbirliğini öngören bir çerçeve anlaşma da (Strategic Framework Agreement-
SFA) imzalanmıştır. Irak’la imzalanan SOFA, en temelde Irak’taki Amerikan askerlerinin hu-
kuken güvenliğini sağlayan, bununla birlikte ABD’nin hem Irak’taki fiillerini hem de geri 
çekilme sürecini metne bağlayan bir anlaşmadır.

Nitekim Amerikan tarafı anlaşmaya uymuş, 20 Haziran 2009’dan itibaren Amerikan 
birlikleri kentlerden ayrılmaya başlamış, 18 Ağustos 2010 tarihinde Irak’taki son Ame-
rikan muharip birlikleri de Kuveyt’e doğru çekilmiştir. Irak işgalinde yaklaşık 5 bin 
Amerikan askeri ölmüş5, 33 bin kadar Amerikan askeri ise yaralanmıştır.6 Işgal ABD 
ekonomisine büyük bir yük getirmiş, işgalin maliyeti 1 trilyon doları aşmıştır.7 Bu sü-
reçte ABD’nin dünya çapındaki yumuşak gücü büyük ölçüde zarar görmüş, ABD he-
gemonyası meşruiyet kriziyle karşılaşmış ve uluslararası kurumlara yönelik güvensizlik 
artmıştır. 

5.  Coalition Military Fatalities By Year, Iraq Coalition Causalty Count, http://icasualties.org/Iraq/index.aspx. 

6.  Iraq Coalition Casualties: U.S. Wounded Totals, Iraq Coalition Causalty Count, http://icasualties.org/Iraq/
USCasualtiesByState.aspx. 

7.  Son ABD askerleri de Irak’tan ayrıldı, BBC, 18 Aralık 2011, http://www.bbc.co.uk/turkce/
haberler/2011/12/111218_iraq_usa.shtml.
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Irak hükümeti, 
gelinen noktayı 
bir egemenlik 
kazanımı olarak 
sunmuş ve 
anlaşmaların 
imzalandığı 
dönemin 
başbakanı Nuri 
el Maliki seçim 
sürecinden 
itibaren bu söylemi 
kullanmıştır.

Diğer taraftan Irak’ta günlük yaşam ve ekonomi büyük bir yıkım yaşamıştır. Körfez Sa-
vaşı sonrası ambargo yönetimi altında tamamen çöken Irak ekonomisi işgalle birlikle 
bir büyük tahribata daha uğramıştır. 2008’den bu yana toparlanma işaretleri veren Irak 
ekonomisi, doğal kaynakları konusunda makroekonomik kararlarını tamamen siyasi 
geleceğine bağlamış durumdadır. Petrol fiyatlarında yaşanan iniş çıkışlar Irak ekono-
misinin kırılganlığını bir kez daha göstermiştir.

Bu şartlarda Amerikan Başkanı Barack Obama, 21 Ekim 2011’de yaptığı konuşmada 
Amerikan güçlerinin yılsonuna kadar Irak’tan ayrılacağını duyurmuş, yine de çekilme 
biçimini içeride bir trajedi olarak nitelendirenler de çıkmıştır.8 Dışarıda ise özellikle 
Körfez’deki Arap ülkelerinde ABD’nin Irak’taki hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine 
getirmek yerine sırtındaki yükü attığına dair suçlamalar dile getirilmiştir. Buna karşılık 
Amerikan yönetimi, Irak’taki misyonun sona ermediği, sivilleştiğine dair açıklamalar-
da bulunmuştur.

ABD’nin Irak’tan çekilmesi Irak içerisinde de çeşitli yankılar bulmuştur. Irak hükümeti, 
gelinen noktayı bir egemenlik kazanımı olarak sunmuş ve anlaşmaların imzalandığı 
dönemin başbakanı Nuri el Maliki seçim sürecinden itibaren bu söylemi kullanmıştır. 
Buna karşılık anlaşmanın uygulanmaya konması özellikle ülkedeki Kürtler nezdinde 
kaygılara neden olmuştur. Anlaşma çerçevesinde birtakım istisnaların yaratılması için 
hükümete baskılar yapan Kürtler, bölge ülkelerinin insafına kalmaktan çekinmiştir. 

Bu kaygıların da etkisi ile Amerikan yönetimi, anlaşmanın son aşamasının uygulanma-
sı sürecinde Irak’ta sınırlı sayıda diplomatik dokunulmazlığa sahip askeri güç bulun-
durmayı istemiştir. Amerika’nın bu talebi bazı bölgesel güçler ve Iraklı siyasi partiler 
tarafından desteklenmesine rağmen başarılı olamamış, ABD, Irak içerisinde kendi şart-
larını kabul ettirecek bir iç siyasi uzlaşma yaratamamıştır.9 Bu başarısızlıkta Iran’ın Irak 
hükümeti üzerindeki baskısı ve Iraklı politikacıların muhtemel bir anlaşmanın şartla-
rında uzlaşamaması da etkili olmuştur.10 Türkiye ise anlaşmanın imzalanması sürecini 
olduğu gibi çekilme sürecini de desteklediğini bildirmiştir.11

b) Çekilme sonrası Irak’ta Amerikan varlığı

Amerikan muharip birliklerinin yılsonu itibariyle Irak’tan çekilmesini tamamlayacak 
olması Amerika’nın Irak’ta sadece sivil misyonla bulunacağı anlamına gelmemekte-

dir. ABD Irak’ta içerisinde 15.000 kişinin çalıştığı ve Vatikan büyüklüğünde12 bir büyü-
kelçiliğe sahiptir. Kalabalık bir diplomat ordusuna ek olarak ABD’nin, Irak ordusunun 
eğitimi amacıyla ülkede birkaç bin Amerikan subayını bırakacağı da bilinmektedir. Bu-

8.  Max Boot, Jeane J. Kirkpatrick, Obama’s Tragic Iraq Withdrawal, Council on Foreign Relations, 31 Ekim 2011, 
http://www.cfr.org/iraq/obamas-tragic-iraq-withdrawal/p26381.

9.  Edward Ned Parker, Iraqi Rivalries Spell End for U.S. Troops, Council on Foreign Relations, 22 Ekim 2011, 
http://www.cfr.org/iraq/iraqi-rivalries-spell-end-us-troops/p26267.

10.  Beşir Nafi, El Irak, Tehaddiyat ma ba’de’l insihabi’l askeri el Emeriki er Resmi, El Cezire Araştırmalar Merkezi,  Beşir Nafi, El Irak, Tehaddiyat ma ba’de’l insihabi’l askeri el Emeriki er Resmi, El Cezire Araştırmalar Merkezi, 
17 Kasım 2011,http://www.aljazeera.net/NR/exeres/84405CDC-B737-44C8-93CD-AD0D12C8E223.htm. 

11.  T.C. Dışişleri Bakanlığı, SOFA Anlaşması Hakkında,  T.C. Dışişleri Bakanlığı, SOFA Anlaşması Hakkında, http://www.mfa.gov.tr/no_207--27-kasim-2008_-sofa-
anlasmasi-hk_.tr.mfa.

12.  New U.S. Embassy in Iraq cloaked in mystery, MSNBC, 14 Nisan 2006,  New U.S. Embassy in Iraq cloaked in mystery, MSNBC, 14 Nisan 2006, http://www.msnbc.msn.com/
id/12319798/#.TuX36rIUqso.
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Irak hükümeti 
ve ABD’nin 

bir egemenlik 
meselesi olarak 

gündeme 
getirdikleri 

çekilme serüveni 
Irak’ın egemenliği 

sorununun tüm 
boyutlarına ışık 
tutmamaktadır. 

nun dışında Amerikan elçiliğinin, yetkililerinin ve misyonlarının korunması amacıyla 
ülkede kimi kaynaklara göre 20-25.00013 Irak hükümetinin resmi açıklamasına göre 
ise 3.00014 civarında bir Amerikan askeri gücünün bulunacağından bahsedilmekte-
dir. Irak’taki CIA varlığı da bu çerçevede Amerikan gücünün temel destek unsurları 
arasında yer almaktadır. Ayrıca Irak’ta çok sayıda güvenlik şirketi, Irak Özel Güvenlik 
Şirketleri Birliği (PSCAI) adında bir çatı altında faaliyet göstermektedir. ABD’nin çekil-
mesi sonrası 15-16.000 kadar özel güvenlik firması elemanının Irak’ta kalacağı belir-
tilmektedir.15 Bu firmalar Irak’ta resmi veya gayri resmi kişi veya kurumlara güvenlik 
hizmeti vermenin yanı sıra, hassas güvenlik noktalarında arama-tarama faaliyetleri de 
yürütmektedirler.

Diğer yandan Irak’tan muharip birliklerini çeken ABD’nin, işgal sürecinde bölgedeki 
askeri varlığını daha da arttırdığı gözlemlenmektedir. ABD bu bağlamda Kuveyt’teki 
Ureyfican, Amman’daki hava üssü, Bahreyn Mename’deki 5. Filo ve Katar’daki hava ve 
lojistik üssündeki askeri güçlerinin sayısını geçtiğimiz üç yıl içerisinde kademeli olarak 
artırmıştır.16 Bölgede artan varlığına paralel olarak ABD, Bahreyn ve Katar’daki üslerini 
geliştirmek amacıyla 1,5 milyar dolar tutarında harcama yapmıştır.

c) BM Anlaşmasının VII. Bölümü ve Irak’ın egemenliği

Irak hükümeti ve ABD’nin bir egemenlik meselesi olarak gündeme getirdikleri çekilme 
serüveni Irak’ın egemenliği sorununun tüm boyutlarına ışık tutmamaktadır. Zira Irak 
BM Güvenlik Konseyi’nin 1990 yılında çıkarttığı 661 sayılı kararla BM’nin VII. Bölümü17 
kapsamına alınmış bulunmaktadır. Bu bölüm, BMGK’ye uluslararası barış ve güvenliği 
tehdit eden ülkelerin egemenlik haklarını sınırlama yetkisi vermekte ve bu durum Irak 
yönetimi üzerinde uluslararası bir vesayetin devam etmesine sebep olmaktadır. Irak 
hükümetinin VII. bölüm kapsamından çıkabilmek için ABD’nin desteğini istediği bilin-
mektedir.18 Ancak bu isteğin hala yerine getirilmemiş olması Irak içerisinde hükümete 
yönelik eleştirileri de beraberinde getirmektedir.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi bu ay içerisinde Irak’ın VII. bölüm kapsamından çı-
karılmasına ilişkin üç farklı raporu tartışmıştır.19 Bu noktada Irak Dışişleri Bakanlığı, BM 
ve Güvenlik Konseyi üyeleri nezdinde çeşitli girişimlerde bulunmuş, Irak Başbakanı 
Nuri el Maliki’nin son Washington gezisinde bu konu gündem maddelerinden birisi 
olmuştur. Buradan da anlaşıldığı üzere Irak, BM’nin VII. Bölüm kapsamından çıkabil-
mek için yürüttüğü çabaları ABD ve Güvenlik Konseyi üyeleri nezdinde yoğunlaştır-

13.  El Mutehaddis bi’smissefareti’l Emrikiyye fi Bağdad yuekkidu enne adedi’l amiline fiha yeblugu 15 elf, Al 10  El Mutehaddis bi’smissefareti’l Emrikiyye fi Bağdad yuekkidu enne adedi’l amiline fiha yeblugu 15 elf, Al 10 
Aralık 2011, al Baghdadia, http://albaghdadia.com/n/iraq-polotics/33808-------------15--.html.

14.  El Mutemer’is sahafi li devleti reisu’l vuzera es seyyid Nuri Kamil el Maliki, 22 Aralık 2011,  El Mutemer’is sahafi li devleti reisu’l vuzera es seyyid Nuri Kamil el Maliki, 22 Aralık 2011, http://www.pmo.
iq/ArticleShow.aspx?ID=395.

15.  Et Tehaddi’l emni fi’l Irak bade’l insihab, Al Jazeera, 11 Aralık 2011,  Et Tehaddi’l emni fi’l Irak bade’l insihab, Al Jazeera, 11 Aralık 2011, http://www.aljazeera.net/NR/
exeres/8CC91F56-0FF1-4A98-8292-D127737D921D.htm.

16.  Mişel Goba, Insihab’ul Guvvat’il Emrikiyye mine’l Irak ve avakıbih, El Cezire Araştırmalar Merkezi, 21 Mayıs  Mişel Goba, Insihab’ul Guvvat’il Emrikiyye mine’l Irak ve avakıbih, El Cezire Araştırmalar Merkezi, 21 Mayıs 
2011, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8B092274-190F-431E-A5A9-60D30E309116.htm.

17. UN, Chapter VII, http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/chart_turkce.pdf

18.  Ehemmu’l bunudi’lleti tetezammenuha’l ittifagıyyeti’l Iragıyyeti’l Emriykiyye, BBC Arabic, 17 Kasım 2008,  Ehemmu’l bunudi’lleti tetezammenuha’l ittifagıyyeti’l Iragıyyeti’l Emriykiyye, BBC Arabic, 17 Kasım 2008, 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7733000/7733549.stm

19.  Meclis’ul emn yunagişu selase tegarir li ihraci’l Irag mine’l fasli’s sabi’, As Sabah, 8 Aralık 2011,  Meclis’ul emn yunagişu selase tegarir li ihraci’l Irag mine’l fasli’s sabi’, As Sabah, 8 Aralık 2011, http://www.
alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=18022



Ç E K I L M E  S O N R A S I 
I R A K ’ TA  D Ü Z E N  A R AY I Ş I

9

Işgalin başından 
bugüne kadar Irak, 
iki tane Amerikan 
yönetimi, iki 
tane Amerika 
kontrolünde Irak 
yönetimi ve iki 
tane de uluslararası 
toplum ve Amerika 
etkisindeki 
Irak hükümeti 
tarafından 
yönetilmiştir. 

mıştır. Bununla birlikte sonuç alınamamış, BMGK Irak’ın BM’nin VII. Bölüm kapsamında 

kalmasının devamı yönünde karara varmıştır.20

Ancak Irak’ın BM’nin VII. Bölüm kapsamından çıkartılması sadece ABD’nin ve Güvenlik 

Konseyi’nin diğer üyelerinin desteğiyle gerçekleşebilecek bir mesele olarak da görül-

memektedir. Zira Irak’ın bu bölüm kapsamına girmesine sebep olan Kuveyt işgalinden 

kalma sorunlar halen çözülebilmiş değildir. Kuveyt, sınır sorunları, tazminat vb. pek 

çok konudaki talepleri yerine getirilmeden Irak’ın bu bölüm kapsamından çıkartılma-

sına razı değildir. Dolayısıyla Körfez Savaşı’ndan kalma Kuveyt-Irak gerginliği Irak’ın 

BM’nin VII. Bölüm kapsamından çıkabilmesinin önündeki temel engellerden birisidir. 

III. IRAK’TA SİYASİ İSTİKRARSIZLIK
2003 işgali ile başlayan süreç içinde Irak 6 farklı otorite tarafından yönetilmiştir. Bun-

lardan ilki Amerikalı emekli General Jay Garner tarafından yönetilen “Irak’ın Yeniden 

Yapılandırılması ve Insani Yardımlar Ofisi”dir.21 Ancak bu ofisin görevine kısa sürede 

son verilmiş ve Paul Bremer başkanlığında “Geçici Koalisyon Yönetimi” kurulmuştur. 

Iraklı Sünni, Şii ve Kürtlerden oluşan 25 üyeli bir konseyden oluşan Geçici Koalisyon 

Yönetimi, 13 Temmuz 2003’ten 28 Haziran 2004 tarihine kadar görev yapmıştır.22

28 Haziran 2004’te ise “Geçici Irak Hükümeti” kurulmuş, Bremer tarafından destekle-

nen seküler Şii lider Iyad Allavi hükümetin başına geçmiştir. Cumhurbaşkanlığını Sün-

ni Gazi Yaver’in üstlendiği bu dönemde idam yasası yeniden yürürlüğe girmiş, olağa-

nüstü hal durumu uygulanmış ve bu şartlarda ülke “kurucu parlamento” seçimlerine 

gitmiştir.23 Seçimler sonucunda 3 Mayıs 2005’te Şii lider Ibrahim Caferi öncülüğünde 

“Irak Geçiş Hükümeti” kurulmuş, Kürt liderlerden Celal Talabani de Irak Cumhurbaşka-

nı olarak göreve başlamıştır.24 Olağanüstü şartlar altında gerçekleştirilen ve istikrardan 

çok kaosa sebep olan bu seçim ABD’nin “Irak istikrara kavuşuyor” iddialarına dayanak 

oluşturmak için ivedilikle yapılmış, özellikle Sünni Araplar seçimleri boykot etmiştir.

Yeni anayasanın kurucu parlamento tarafından hazırlanması sonrası düzenlenen se-

çimlerle de 2006 yılında Başbakan Nuri el Maliki liderliğinde yeni bir Irak hükümeti 

kurulmuştur. 2010’da gerçekleştirilen ikinci parlamento seçimlerinden sonra da Maliki 

Başbakanlık koltuğunu korumayı başarmıştır. Özetle, işgalin başından bugüne kadar 

Irak, iki tane Amerikan yönetimi, iki tane Amerika kontrolünde Irak yönetimi ve iki tane 

de uluslararası toplum ve Amerika etkisindeki Irak hükümeti tarafından yönetilmiştir. 

Buna karşın, tüm bu süreçler sonucunda Iraklı siyasi güçlerin, bölgesel güçlerin ve ulus-

lararası toplumun Irak’ta istikrarlı bir düzenin kurulmasını sağlayamadığı açıktır.

20.  Meclis’ul emn yumeddidu bekae’l Irak tahte’l bendi’s sabi, Az Zaman, 12 Aralık 2011,  Meclis’ul emn yumeddidu bekae’l Irak tahte’l bendi’s sabi, Az Zaman, 12 Aralık 2011, http://www.azzaman.
com/index.asp?fname=2011%5C12%5C12-16%5C994.htm&storytitle=.

21.  Oliver Morgan, US arms trader to run Iraq, The Guardian, 30 Mart 2003,  Oliver Morgan, US arms trader to run Iraq, The Guardian, 30 Mart 2003, http://www.globalsecurity.org/
military/world/iraq/igc.htm.

22.  Iraqi Governing Council,  Iraqi Governing Council, http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/igc.htm.

23.  The Coalition Provisional Authority,  The Coalition Provisional Authority, http://www.iraqcoalition.org/.

24.  Esther Pani Sharon Otterman, Iraq: The Transitional government, Council on Foreign Relations, 7 Nisan  Esther Pani Sharon Otterman, Iraq: The Transitional government, Council on Foreign Relations, 7 Nisan 
2005, http://www.cfr.org/iraq/iraq-transitional-government/p8078.
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Siyasi istikrarsızlığın en büyük sebeplerinden birisi, siyasi sürecin etnik-sekter kimlik-
ler üzerine inşa edilmesi olmuştur. Bu yapısal kurgu, Irak’ta uzun soluklu bir demok-
rasinin inşasını, bazı gruplar için siyasi getirileri olan etnik-sekter şablona feda etmiş 
ve benzer şekilde seçimlerin yapılmasını da anlamsız kılmıştır. Bu yapı aynı zamanda 
her seçimde popülist söylemlerle toplumdaki ayrışmayı derinleştirmiş ve siyasi istikrar 
için taraflar arasında sağlanması gereken “güven duygusu” tamamen kaybolmuştur. 
“Lübnanlaşma temayülü gösteren” Irak’taki bu yapı, siyasi süreç içerisindeki tarafları 
sürekli birbirlerinden kuşku duymaya, Irak için atılacak her adımın önünün kesilmesi-
ne, süreçlerin önünün tıkanmasına ve halka hizmet götürmesi gereken bakanlıkların 
işlevsiz kalmasına yol açmıştır. Öyle ki siyasi süreç içerisinde bulunan Sünni, Şii ve Kürt 
gruplar sürekli olarak elinde gücü bulunduranı dengeleme amacıyla yürütmeyi sıkış-
tırmaya başlamıştır. Nitekim ülke kulislerinde dolaşan etnik ve mezhepçi söylemler bir 
yandan Araplar arasında diğer taraftan Araplar ve Kürtler arasında derin güvensizliği 
gözler önüne sermektedir. 

Irak’ta belirli bir hükümet programı konusunda ortak vizyona sahip olmayan gruplar, 
iktidar gücünün dışında kalmamak amacıyla zayıf koalisyon hükümetleri kurmak du-
rumunda kalmaktadır. Ancak aynı hükümet çatısı altında faaliyet gösteremeyen bu 
gruplar, hükümet içi koordinasyonsuzluğa neden olmaktadır. Diğer taraftan her ba-
kan, kendi bakanlığı döneminde ilişkili olduğu siyasi grubun ajandasını uygulamakta 
ve bakanlığı ona göre yapılandırmakta, aynı bakanlık başka bir bakan döneminde ise 
başka bir ajandayla eski dönemin faaliyetlerini yeniden düzenlenmektedir. 

Bu noktada dikkat çekici bir başka istikrarsızlık nedeni ise “muhalefet boşluğu” mese-
lesidir. Irak’ta muhalefet ya hükümet içerisinde yahut siyasi süreç dışarısında bulun-
maktadır.25 Yukarıda da belirtildiği üzere hükümet içi muhalefet yönetimi işlevsizleş-
tirmekte, hükümete kendi içerisinde çatışmacı bir yapı kazandırmaktadır. Siyasi süreç 
dışında kalan muhalefet ise ülkenin ulusal birliğini tehdit etmektedir. Nihayetinde 
iktidarın attığı veya atacağı hatalı adımların karşısında durarak bir sonraki seçimlerde 
alternatif olabilme riskini kimse alamamakta, muhalefette kalma seçeneği siyasi süreç 
dışında kalma kaygısıyla reddedilmektedir. Dolayısıyla mevcut sorunlu tablodan tüm 
gruplar sorumlu olmakta, alternatifsiz kalan halk yenilenen seçimlerle birlikte aynı si-
yasi grupları tekrar işbaşına getirmektedir. 

Ülkede, başbakanlık makamı elinde tuttuğu geniş yetkilerle Irak’taki demokratik sü-
recin geleceği konusunda şüpheler oluşturmakta, cumhurbaşkanlığının protokol bir 
pozisyona dönüştüğü ülkede meclisin daha etkin hale gelmesi siyasi istikrar açısından 
büyük bir önem arz etmektedir. Ancak parlamentodaki tüm partilerin aynı zamanda 
iktidarda olduğu bir tabloda yasama organı da yürütme üzerinde herhangi bir denet-
leyici rol üstlenememekte, hükümet içerisinde varılan uzlaşmalar parlamentoya doğ-
rudan onaylatılmaktadır. Üstelik gelinen noktada başbakanlığın yetkilerinin daha da 
artırılmasına yönelik talepler dahi dile getirilmektedir. Nitekim Başkomutan sıfatıyla 
Başbakanlığın Irak Genel Kurmay Başkanlığının bazı yetkilerini de kısıtlayıp bu yetkile-
ri Başbakanlık ofisine aktardığı da iddia edilmektedir.26

25.  Iraklı Türkmenlerin önde gelen kanaat önderlerinden Prof. Mahir Nakip’in tespitidir. Bağdat’ta düzenlenen  Iraklı Türkmenlerin önde gelen kanaat önderlerinden Prof. Mahir Nakip’in tespitidir. Bağdat’ta düzenlenen 
“Irak’ın Demokrasi Seçeneği... Gelecek Vizyonu” konferansı notlarından. ( 30 Kasım 2011)

26.  El Maliki yeshabu salahiyyat reisi erkani’l ceyş Babekr Zibari ve yesnuduha ila mektebi’l gaid’ilam ve Abbud  El Maliki yeshabu salahiyyat reisi erkani’l ceyş Babekr Zibari ve yesnuduha ila mektebi’l gaid’ilam ve Abbud 
Ganber, el Irak’ul Cedid, 18 Aralık 2011, http://www.4newiraq.com/news/?sid=21857.
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a) 2010 parlamento seçimleriyle oluşan parlamento ve hükümetin yapısı
Irak halkı, 2003 sonrası işgal güçlerinin hukuki varlığının sona ermesinin ardından 
ülke çapında beş seçim gerçekleştirmiştir. Buna göre 30 Ocak 2005’te kurucu meclis 
seçimleri ve yerel seçimler birlikte düzenlenmiş, kurucu meclisin hazırladığı anayasa 
15 Ekim 2005’te düzenlenen referandumla kabul edilmiştir. Yeni anayasanın kabulü 
sonrası 15 Aralık 2005’te parlamento seçimleri düzenlenmiş, 31 Ocak 2009’da 2. yerel 
seçimler gerçekleştirilmiştir. Ülke çapında düzenlenen son seçimler 7 Mart 2010’ta ya-
pılan parlamento seçimleridir.

7 Mart 2010’da gerçekleşen seçimlerde siyasi ittifaklar parlamentodaki 325 sandalye 
için yarışmıştır. Seçim sonucu eski Başbakanlardan Iyad Allavi liderliğindeki Irak Ulusal 
Hareketi (El Irakiyye) 91, Başbakan Nuri el Maliki liderliğindeki Hukuk Devleti Koalis-
yonu 89, eski Başbakanlardan Ibrahim Caferi liderliğindeki Irak Ulusal Ittifakı 70, Kür-
distan Bölgesel Yönetim Başbakanı Berham Salih liderliğindeki Kürdistan Ittifakı 43, 
Değişim Hareketi 8, Irak Birliği Ittifakı 4, Irak Uzlaşma Cephesi 6, Kürdistan Islam Birliği 
4, Kürdistan’da Islami Cemaat 2, azınlıklar ise 8 sandalye kazanmıştır. (Bkz. Tablo 1)

Seçim sonrası, ikinci olan Hukuk Devleti Koalisyonu ile üçüncü olan Irak Ulusal Ittifakı, 
Ulusal Ittifak adı altında birleşerek 159 sandalyeyle meclis çoğunluğunu ele geçirmiş-
tir. Kürdistan Ittifakı ile anlaşan Ulusal Ittifak, KYB lideri Celal Talabani’yi Cumhurbaş-
kanlığına seçmiş, Talabani de Ulusal Ittifak’ın Başbakan adayı Nuri el Maliki’yi hükümet 
kurmakla görevlendirmiştir. Irak Ulusal Hareketi, başlangıçta seçimlerde birinci çıkan 
ittifak olarak hükümet kurma görevinin kendisine verilmesi gerektiğini savunsa da ku-
rulan hükümetin dışında kalmamış, bazı bakanlıkları kendilerine tevdi edilmesi karşı-
lığında Ulusal Ittifak ile uzlaşmıştır.27 Sonuç olarak seçimlerde öne çıkan dört ittifakın 

da katıldığı bir hükümet kurulmuştur.

27.  Irak Ulusal Hareketi, kurulan yeni hükümetle bilrikte Stratejik Politikalar Ulusal Konseyi Başkanlığı,  Irak Ulusal Hareketi, kurulan yeni hükümetle bilrikte Stratejik Politikalar Ulusal Konseyi Başkanlığı, 
Cumhurbaşkanı yardımcılığı, Başbakan yardımcılığı, Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Iletişim Bakanlığı, Eğitim 
Bakanlığı, Elektrik Bakanlığı, Endüstri ve Maden Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve üç devlet bakanlığı elde 
etmiştir. Ayrıca Irak Ulusal Hareketi’nin güvenlik bakanlıklarından birine aday göstermesi hususunda anlaşmaya 
varılmıştır.

TABLO 1. 2010 SEÇİMLERİYLE OLUŞAN IRAK PARLAMENTOSU
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Hareketi’nin 
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Nihayetinde 
Maliki’nin bu 

tutumu diğer 
siyasi kesimlerde 

kaygılara yol 
açmıştır.

Bununla birlikte Nuri el Maliki, başbakanlık görevinin yanısıra atamalar yapılana dek 

Içişleri, Savunma, Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerini de üstlen-

miş28 ve kabinenin son hali bir türlü şekillenememiştir. Zaten kurumsal yapısını henüz 

oturtamamış ve yapısal sorunlarla mücadele eden Irak hükümeti böylece bir de “ta-

mamlanamama” sorunuyla karşı karşıya kalmıştır.29 Her ne kadar Maliki, Irak Ulusal Gü-

venlik Müsteşarı Falih el Feyyad’ı vekâleten Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakan-

lığına30, Irak Birliği Ittifakı’ndan Kültür Bakanlığına getirilen Sünni isimlerden Sadun 

el Duleymi’yi vekaleten Savunma Bakanlığına31 atasa da Içişleri Bakanlığını vekaleten 

yönetmeye devam etmiştir.

Bu çerçevede Başbakan Maliki, Irak Ulusal Hareketi’nin Savunma Bakanlığına göster-

diği adayları kabul etmemiş ve güvenlik dosyasını tek başına yönetmek konusunda ıs-

rarlı olmuştur. Nihayetinde Maliki’nin bu tutumu diğer siyasi kesimlerde kaygılara yol 

açmıştır. Maliki hükümetinin “tek adam” politikalarına itiraz eden Irak Ulusal Hareketi 

lideri Iyad Allavi, hükümetin Erbil’de varılan ortaklık anlaşmasını fiilen uygulamadığını 

savunmuştur. Allavi, bu doğrultuda Ulusal Stratejik Politikalar Konseyi Başkanlığı’ndan 

istifa etmiştir.32 Aslında bu itiraz, Sünnilerin etkin olduğu söylenen Irak Ulusal Hareke-

ti’ne özgü bir yaklaşım da değildir. Nitekim Iraklı Şii grupların önde gelen isimlerinden 

Adil Abdulmehdi de benzer gerekçelerle Irak Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevin-

den istifa etmiş ve mevcut şartlarda görevi daha fazla yürütemeyeceğini belirtmiştir.

b) Ulusal Uzlaşma Sorunu ve Konferans Önerisi

Irak halkı mevcut siyasi sistemin ülkenin temel gereksinimlerini karşıladığına inanma-

maktadır. Devletin kurumsal yapısı ulusal uzlaşıyı temsil esasına göre değil Irak’taki et-

nik-sekter bölünmüşlüğün temsili esasına göre yapılanmıştır. Mevcut durumda devlet 

bürokrasisinde Şii nüfus mutlak kontrolü elde etmiştir. Şiilerin bulunduğu illerin büt-

çeleri, eğitim programının Şii nüfusun eğilimlerine göre kurgulanması, üniversitelerde 

kadrolaşma çok ciddi boyutlardadır. Kürtler ise kendi hisselerini sürekli artırmaya dö-

nük politikalar izlemektedir. Sünni Araplar, Şiiler ve Kürtlerin taleplerinin güçlü şekilde 

korunduğu bu siyasi yapıda kendilerinin ikincil plana itildiklerini düşünmektedir.

Irak’ın mevcut siyasi istikrarsızlık üreten sarmalı aşabilmesi için devlet yapısında kök-

lü reformlara gidilmesi, siyasi elitler içerisinde, devlet-toplum arasında ve toplumun 

kendi içerisinde güven tesis edilmesi bir zaruret oluşturmaktadır. Bu da ancak kap-

28.  Ministers of the New Iraq Government, AINA, 23 Aralık 2010,  Ministers of the New Iraq Government, AINA, 23 Aralık 2010, http://www.aina.org/news/20101222202853.
htm.

29.  Reidar Visser, Iraq’s Never-Ending Process of Forming a Government, Carnegie Endowment for International  Reidar Visser, Iraq’s Never-Ending Process of Forming a Government, Carnegie Endowment for International 
Peace, 20 Temmuz 2011, http://carnegieendowment.org/2011/07/20/iraq-s-never-ending-process-of-forming-
government/6b7j.

30.  El Maliki yuayyinu’l Feyyad veziren li’l emni’l vatani bi’l vikale, Al Jarida, 8 Haziran 2011,  El Maliki yuayyinu’l Feyyad veziren li’l emni’l vatani bi’l vikale, Al Jarida, 8 Haziran 2011, http://aljarida.
com/2011/06/08/97014/.

31.  El Maliki yuayyinu’d Duleymi veziren li’d difai bi’l vikale, Al Ittıhad, 17 Ağustos 2011,  El Maliki yuayyinu’d Duleymi veziren li’d difai bi’l vikale, Al Ittıhad, 17 Ağustos 2011, http://www.alittihad.
ae/details.php?id=76601&y=2011.

32.  Tehalli Allavi ani’l meclis ve’stigaleti Abdulmehdi yeduvani ila ingazi’l amelliyeti’s siyasiyye, 9 Ekim 2011,  Tehalli Allavi ani’l meclis ve’stigaleti Abdulmehdi yeduvani ila ingazi’l amelliyeti’s siyasiyye, 9 Ekim 2011, 
Shafaaq News, http://www.shafaaq.com/sh2/news/iraq-news/34186-2011-10-09-09-06-15.html.
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samlı bir ulusal uzlaşma sürecinin hayata geçirilmesi ve bu doğrultuda ciddi adımların 

atılmasıyla mümkündür. Bu doğrultuda Iraklıların da kabul ettiği üzere zor şartlarda 

hazırlanmış anayasada tekrar değişikliklere gidilmesi temel gündem maddelerinden 

birisi olmalıdır. Zira anayasanın kabul sürecindeki acelecilik, uzlaşı sağlanamaması-

na ve metnin eksik kalmasına sebep olmuştur.33 Nitekim bu doğrultuda bir çağrı Irak 

Cumhurbaşkanı Celal Talabani tarafından yapılmış, Talabani tüm siyasi grupları bir 

masanın etrafında oturup konuşmaya çağırmıştır.34

Ulusal Uzlaşma Konferansı adı verilen bu öneri çerçevesinde Irak’ın kazanımları ve ge-

lecek vizyonunun tartışılması öngörülmektedir. Ancak bu noktada statükonun korun-

masından faydalanan grupların böyle bir öneriye sıcak yaklaşmaması ihtimali mev-

cuttur. Ancak mevcut kriz ortamında bu söylemin her gün daha fazla sahiplenileceği 

ve bu siyasi yapının daha fazla süremeyeceği görülmektedir. Nitekim Mesud Barzani 

liderliğindeki KDP de bu eğilimi destekleyen açıklamalar yapmakta, Sadr grubu, el He-

kim grubu gibi Şii çevreler de benzer söylemleri dile getirmektedir.

IV. IRAK’IN BİRLİĞİ 

Irak’taki yönetimin Amerika’nın çekilmesi sonrası karşı karşıya kalacağı sorunların ba-

şında ülkenin birliğinin korunması meselesi gelmektedir. Üstelik pek çok belirsizliği 

içerisinde barındıran federal bölge konseptiyle Irak Anayasası ülkenin birliğini sağla-

maktan çok bölünmesine dönük kaygılara zemin oluşturmaktadır. Anayasanın 162/2. 

maddesi35 ilgili hükümlere göre oluşturulacak bölgesel yönetimlerin merkezi yönetim 

tarafından tanınacağını vurgulayarak ülkenin birliğini zayıf bir zemine inşa etmiş ve 

geleceğe dönük belirsizliklere yol açmıştır.

Irak’taki bölünmeye neden olan hususlardan bir başkası ise ülke içerisinde çeşitli 

grupların ortak düşman algılarındaki farklılıktır. Bazı gruplar Iran’ın, bazıları Israil’in, 

bazıları el Kaide’nin, bazıları milis güçlerin, bazıları Amerikalıların, bazıları Suriyelilerin, 

bazıları Kuveytlilerin, bazıları ise Suudilerin ülkenin düşmanı olduğunu düşünmekte-

dir. Üstelik “düşman algısı” ülke içerisine de yansımakta, kimileri karşı mezhep men-

suplarını (Sünni-Şii), kimileri ise karşı etnik grubu (Arap, Kürt, Türkmen) düşman olarak 

değerlendirmektedir.36

a) Gevşek Federalizm 

Irak Anayasası’nın gelecekte yeni bölgesel yönetimlerin oluşturulmasına imkân tanı-

yan 162/2. maddesi, federal bölgeleri tanımlamamakta ve ülkede gevşek federalizm 

33.  Gökhan Çetinsaya,Taha Özhan,  Gökhan Çetinsaya,Taha Özhan, İşgalin 6. Yılında Irak, SETA Yayınları, 2009. s. 48

34.  Bağdat’ta düzenlenen “Irak’ın Demokrasi Seçeneği... Gelecek Vizyonu” konferansına Irak Cumhurbaşkanının  Bağdat’ta düzenlenen “Irak’ın Demokrasi Seçeneği... Gelecek Vizyonu” konferansına Irak Cumhurbaşkanının 
gönderdiği mesaja dair notlardan. Cumhurbaşkanı Talabani adına mesajını Müsteşar Amir Reşid Muhammed 
okumuştur. ( 30 Kasım 2011)

35.  Dusturu Cumhuriyyeti’l Irag, Meclisi’n Nuvvab,  Dusturu Cumhuriyyeti’l Irag, Meclisi’n Nuvvab, http://www.parliament.iq/dirrasd/2009/01/tad.pdf.

36.  Basil Hüseyin, el Insihabu’l Emriyki mine’l Irak: Netaicuhu ve Tedaiyatuh, El Cezire Araştırmalar Merkezi, 29  Basil Hüseyin, el Insihabu’l Emriyki mine’l Irak: Netaicuhu ve Tedaiyatuh, El Cezire Araştırmalar Merkezi, 29 
Ağustos 2011, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/37056E46-0C12-43D7-885F-5A4284B917C3.htm.
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konseptini de beraberinde getirmektedir. Anayasanın 164. Maddesine göre ise “bir 

veya birden fazla vilayet, referandum talebi yoluyla bir federal bölge kurabilir. Refe-

randum talebi için iki yol vardır: Birincisi vilayetlerin meclislerindeki üyelerin üçte bi-

rinin talebi yahut seçmenlerin onda birinin talebi” şeklindeki ifadelerle yeni bölgesel 

yönetimlerin kuruluşunu oldukça gevşek şartlara bağlamıştır.

Anayasanın yazım sürecinde ortaya çıkan bu durum, Irak’ın Kuzey’de Kürt, ortasın-

da Sünni, güney’de de bir Şii bölgesel yönetim olmak üzere üçe bölünmesine dair 

kuşku, öneri ve tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Baker-Hamilton raporunda da 

dile getirilen Irak’ın bölünmesine yönelik kaygılara37 uzun süre dışarıdan zemin ha-

zırlandığı ifade edilmiştir.38 Bununla birlikte Ammar el Hekim liderliğindeki Irak Islam 

Yüksek Konseyi’nin güneyde de kuzeydekine benzer bir bölgesel yönetim talebini dil-

lendirmesi Şii kesimlerde destek bulmamış, Sünniler yeni bölgesel yönetimlerin ku-

rulmasına “bölünme gerekçesi”yle karşı çıkmış ve en azından şimdilik bu doğrultudaki 

tartışmalar durulmuştur.

Buna rağmen gelinen nokta itibariyle Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi gibi Sünni 

Arapları temsil eden bir siyasetçinin bile Sünnilerin ayrılma ihtimalinden bahsetmesi 

Irak’taki ayrışmanın tehlikeli boyutlara vardığını göstermektedir.39 Nitekim geleneksel 

olarak yeni bölgesel yönetimlere karşı çıkan Sünni Arapların çoğunluğu oluşturduğu 

Selahattin Vilayeti Meclisi 27 Ekim 2011 tarihinde federalizm oylaması yapmış ve oy 

çokluğuyla bu konuyu referanduma taşıma kararı almıştır. Başbakan Nuri el Maliki, 

bu girişime sert tepki göstermiş, vilayet meclisini ülkeyi bölme, merkezi hükümete 

komplo kurma, eski Baas partisi yanlılarına güvenilir bir liman kazandırmaya çalışmak-

la suçlamıştır.40 Selahattin vilayet meclisinin ileri gelenleri ise Maliki hükümetinin ku-

caklayıcı davranmadığını, Sünni vilayetlerin ikinci plana itildiğini, vilayetin parlamen-

toda yeterince temsil edilmediğini, nüfus ve coğrafyasına oranla bütçeden yeterince 

pay alamadığını dile getirmiştir. Selahattin meclisinin önde gelen isimleri Baasçılara 

karşı operasyon adı altında başlatılan tutuklamalardan ve Selahaddin Üniversitesi’nde 

görevli olan akademisyenlerin zorla emekliye ayırılmasından duydukları rahatsızlığı 

dile getirmişlerdir.41

Buradaki sorun Selahaddin vilayetinin, Enbar, Diyala ve Neyneva gibi vilayetlere de 

örnek oluşturması ve bu dört bölgenin Sünni Araplar için federal bir yapıya dönüş-

mesidir. Böyle bir durumda 9 Şii vilayetinin de benzer bir girişimde bulunması işten 

bile değildir. Bu da Irak’ı fiili olarak birbirinden neredeyse bağımsız 3 ayrı siyasi yapıya 

bölecek ve uzun süredir dile getirilen kaygıları hayata geçirecektir. Bu durumda ülke-

37.  James A. Baker, Lee H. Hamilton, The Iraq Study Group Report, s. 31, United State Institute of Peace,  James A. Baker, Lee H. Hamilton, The Iraq Study Group Report, s. 31, United State Institute of Peace, http://
www.usip.org/isg/iraq_study_group_report/report/1206/index.html.

38.  Richard Falk, Irak’ın üçe bölünmesi ve Türkiye’ye düşen rol, Zaman Gazetesi, 7 Eylül 2007. Richard Falk, Irak’ın üçe bölünmesi ve Türkiye’ye düşen rol, Zaman Gazetesi, 7 Eylül 2007.

39.  Safinaz Muhammed Ahmed, Eklemeti’l Irak beyne muteğayyirat’id dahili ve’l haric, el Ahram Center for  Safinaz Muhammed Ahmed, Eklemeti’l Irak beyne muteğayyirat’id dahili ve’l haric, el Ahram Center for 
Political and Strategic Studies, 1 Eylül 2011, http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=715026&eid=471.

40.  El Irag: el Maliki yerfudu tahvil Salahaddin li ilgimi hukmin zati, BBC Arabic, 30 Ekim 2011,  El Irag: el Maliki yerfudu tahvil Salahaddin li ilgimi hukmin zati, BBC Arabic, 30 Ekim 2011, http://www.bbc.
co.uk/arabic/middleeast/2011/10/111030_iraq_arrests_sunnis.shtml.

41.  Beşir Nafi, El Irak, Tehaddiyat ma ba’de’l insihabi’l askeri el Emeriki er Resmi, El Cezire Araştırmalar Merkezi,  Beşir Nafi, El Irak, Tehaddiyat ma ba’de’l insihabi’l askeri el Emeriki er Resmi, El Cezire Araştırmalar Merkezi, 
17 Kasım 2011, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/84405CDC-B737-44C8-93CD-AD0D12C8E223.htm.
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nin kaynaklarının nasıl paylaşılacağı, sınır sorunlarının nasıl aşılacağı gibi sorular da 

temel fay hatlarını oluşturacak ve yaşanacak sıcak çatışmalara kapı aralayacaktır. Nite-

kim Selahattin vilayetinin ardından Diyala vilayet meclisinden de benzer bir bölgesel 

yönetim talebi kararının çıkması42 da bu korkulara gerçeklik katmaktadır.

Mevcut şartlarda Maliki Hükümeti’nin bu gidişata karşı çıkabilmesinin imkânı yoktur. 

Irak anayasasının yazımı sürecinde ilgili maddeler Kürtlerin federalizm talebi doğrul-

tusunda, Sünnilerin karşı çıkmasına rağmen Şii grupların desteğiyle kabul edilmiştir. O 

dönem için amaç Kürtlerin sistem içerisine çekilmesidir ki Şiiler de o dönemde Irak’ın 

tamamını yönetebilme kabiliyetlerine ilişkin bugünkü kadar güven içerisinde değil-

lerdir. Şu anda Selahaddin ve Diyala’daki sorununun çözümü noktasında ulusal uzlaş-

madan başka çözüm yoktur. Sünni Arapların bölünme karşıtı refleksi mevcut gidişatı 

dengeleyebilecek öncülleri içerisinde barındırmaktadır. Ancak bu eğilime güven vere-

bilecek şekilde Bağdat yönetimi kucaklayıcı adımlar atmalıdır. 

Nitekim gelişmeler geniş bir perspektiften ele alınıp “Irak’ın birliği ve bölünme 

ihtimali”ne dair tartışmaları gerçeklik zemininde değerlendirdiğimizde de şöyle bir 

tablo ortaya çıkmaktadır: Irak’ta ayrılmadan ya da ayrılmaya yakın bir bölgesel ba-

ğımsızlıktan söz eden bu aktörler aslında Irak’ın en kırılgan yönüne sürekli vurgu ya-

parak ellerini güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Irak’ın bölünmesi senaryosunun Iraklı 

aktörlere ve bölgesel aktörlere reel politik anlamında kazanım olarak dönmeyeceği 

açıktır. Dolayısıyla Irak dengesini bozma tehdidiyle kazanımlar elde etme gayretlerini 

ve bu doğrultudaki söylemleri, sürdürülebilir bir strateji olmaktan ziyade taktiksel bir 

manevra olarak görmek mümkündür.43

b) Federal hükümet – Bölgesel hükümet ilişkileri

Irak’ın istikrarı ve birliğini tehdit eden temel sorunlardan birisi de pamuk ipliğine 

bağlı federal yönetim – bölgesel yönetim ilişkileridir. Irak Anayasası, pek çok açıdan 

bölgesel yönetimi merkezi hükümete göre öne çıkarmakta; hatta anayasanın 162/2. 

maddesi bölgesel yönetimin yasaları ile federal yasalar çatıştığında bölgesel yöneti-

min federal yasaların uygulamasında değişikliğe gidebileceğinden söz etmektedir. Bu 

dengesiz zeminde bölgesel yönetim ve federal yönetim arasında öncelikli olarak “pay-

laşılamayan bölgeler sorunu” öne çıkmaktadır.44 

Ihtilaflı bölgeler (El Manatık’ul Mutenazai Aleyha) olarak adlandırılan sorun Neyneva, 

Kerkük ve Diyala vilayetlerini kapsamaktadır.45 Anayasanın 140. maddesinde işlenen 

42.  Meclisi muhafazati Diyala yedhu litahvil’ul muhafazati ila ilgim, Al Rafidayn, 13 Aralık 2011,  Meclisi muhafazati Diyala yedhu litahvil’ul muhafazati ila ilgim, Al Rafidayn, 13 Aralık 2011, http://www.
alrafidayn.com/2009-05-26-22-07-53/32714-2011-12-13-03-58-38.html.

43.  Konuya ilişkin kendisine soru sorduğumuz CSIS Irak Uzmanı Joost Hiltermann da Sünni Arapların  Konuya ilişkin kendisine soru sorduğumuz CSIS Irak Uzmanı Joost Hiltermann da Sünni Arapların 
federal bölge taleplerinin Bağdat’a baskı yapabilmek için taktik bir araç olarak gördüklerini vurgulamaktadır. 
Hiltermann’a göre Sünni Arap politikacıların bu taleplerini bizzat Sünni Arap seçmenlerine kabul ettirebilmesini 
mümkün görmemektedir. Görüşme tarihi: 19 Aralık 2011.

44.  Konuya ilişkin geniş bilgi için bkz. Crisis Group Report, “Iraq and the Kurds: Trouble along the trigger line”,  Konuya ilişkin geniş bilgi için bkz. Crisis Group Report, “Iraq and the Kurds: Trouble along the trigger line”, 
Middle East Report No: 88, 8 Temmuz 2009, http://www.aina.org/reports/iatktattl.pdf.

45.  Nebzetun ani’l lecne,  Nebzetun ani’l lecne, http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=5.
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bu ihtilaflı bölgelerde toprak anlaşmazlıklarının çözümü için normalleşme, nüfus sa-

yımı ve referandum öngörülmüştür. Ancak başta tarif edilmemiş, muğlak normalleş-

me olmak üzere bu süreç, ilgili bölgelerde tatbik edilememiş ve Kerkük gibi sorunlu 

bölgeler sürekli olarak taraflar arasında gerginliğin canlı kalmasına neden olmuştur. 

Üstelik bu bölgelere ilişkin yer altı zenginliklerinin paylaşımı, yatırımların nasıl ve kim 

tarafından yapılacağı ve bu kaynakların nasıl ihraç edileceği konusundaki anlaşmaz-

lıklar da devam etmektedir.

Öte yandan bu bölgeler arasında dünya gündemini en fazla meşgul eden konu Kerkük 

sorunudur ve bu sorun her an patlamaya hazır bir dinamit gibi durmaktadır. Bölgesel 

Kürt Yönetimi, Kerkük’ün yönetime bağlanmasıyla birlikte bölgedeki petrol rezervi 

sayesinde ellerinin güçleneceğini düşünmektedir. Türkmenler, Kerkük’ün Kürt yöne-

timine bağlanması durumunda Türkmen varlığının Irak siyasetinden silineceğinden 

yana endişe duymakta, Sünni Araplar ise olası bir Sünni federal yapı içerisinde Kerkük 

petrollerini kendileri için stratejik öneme sahip görmektedir. Sadece Kerkük’te değil 

tartışmalı bölgelerin tamamında sorun, tartışmayı sürdüren tarafların taleplerini aşan 

bir siyasi dil ile çözüme kavuşabilir. Aksi takdirde hiçbir aktör kendi iddia ve taleplerin-

den vazgeçmeyerek bu da çözümsüzlüğün sürmesine yol açacaktır.

Gelinen nokta, Kürtlerin ellerinde bulunan gücü kullanmak yahut bir referandumla 

fiili durum yaratmak gibi bir imkânlarının bulunmadığını göstermektedir. Bununla 

birlikte Araplar ve Türkmenler de Irak ve Kerkük içindeki dengeler nedeniyle Kürtlerin 

arzularını dengelemeye muvaffak olamamışlardır. Sorunlarını ne güçle ne de müzake-

reyle aşabilen Kerküklü taraflar, konuyu bölgesel ve uluslararası tartışmaya açık hale 

getirmektedir. Nitekim ABD’nin çekilme süreciyle birlikte Kerkük’te tansiyonun arttığı 

gözlemlenmekte, Kerkük’te çözümün referandum değil müzakere yoluyla sağlanma-

sı gerektiğini dile getirilmekte, uluslararası toplumun sorunun çözümünde rol alması 

gerektiğini ifade edilmektedir.46 

V. GÜVENLİK SORUNU

1920’lerde kurulan Irak Ordusu, yedi kez darbe girişiminde bulunmuş ve modern Irak 

tarihi boyunca siyaset üzerindeki etkinliğini hep korumuştur.47 23 Mayıs 2003’te da-

ğıtılan Irak ordusunun yerine kurulan “Yeni Irak Ordusu”nun Irak’ın iç dengelerindeki 

önemi de kaybolmuş değildir. Yeni süreçte Irak Ordusu siyasette doğrudan etkin ol-

masa bile, orduyu elinde tutan güç siyasetteki etkinliğini artıracaktır. Aynı zamanda 

Irak’ta ulusal uzlaşmaya dayalı kapsamlı bir güvenlik stratejisinin bulunmadığı ve bu 

doğrultuda bir güvenlik pratiğinin bulunmadığı ifade edilmektedir. Öte yandan mer-

kezi yapılanmadan yoksun olması Irak Ordusunun geleceğine dönük ciddi endişeler 

yaratmaktadır.

46.  Joost Hiltermann, Kerkuk ve samamu’l emani’l Emriyki, Al �uds Al Arabi, 28 Eylül 2011,  Joost Hiltermann, Kerkuk ve samamu’l emani’l Emriyki, Al �uds Al Arabi, 28 Eylül 2011, 
http://81.144.208.20:9090/pdf/2011/09/09-28/All.pdf.

47.  Mişel Goba, Insihab’ul Guvvat’il Emrikiyye mine’l Irak ve avakıbih, El Cezire Araştırmalar Merkezi, 21 Mayıs  Mişel Goba, Insihab’ul Guvvat’il Emrikiyye mine’l Irak ve avakıbih, El Cezire Araştırmalar Merkezi, 21 Mayıs 
2011, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8B092274-190F-431E-A5A9-60D30E309116.htm.
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a) Irak Ordusunda yeterlilik sorunu

Irak güvenlik güçlerinin biri iç diğeri dış güvenliğe dair iki misyonu bulunmaktadır. 
Iç güvenlik alanında Içişleri Bakanlığına bağlı polis gücü, Savunma Bakanlığına bağlı 
ordu, özel güvenlik şirketleri, silahlandırılmış aşiretler ve uyuyan hücreler olarak Şii, 
Sünni ve Kürt milisler dikkat çekmektedir. Irak ordusu, hava ve deniz gücünden ziyade 
kara ordusu olarak yapılandırılmış piyade birliklerinden oluşmaktadır. 

Iç güvenlik alanına baktığımızda Bağdat ve ülkenin diğer bölgelerinde şiddet eylem-
lerinin hala sürdüğü görülmektedir. Bununla birlikte 2009 ve 2010’dan itibaren güven-
lik dosyasının Irak hükümetine devredilmesi sonrası güvenlik alanında gözle görülür 
bir gerileme de yaşanmamıştır. Güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği ifade edilen Sünni ve 
Şii milis güçlerinin etkinliği bu süreçte büyük oranda azalmış ve bu gruplar yeraltına 
çekilmişlerdir. Buna rağmen çeşitli sebeplerle ülke içi çatışmanın tekrar nüksetmesi 
durumunda bu grupların tekrar sahada etkin hale gelmesi hiç de ihtimal dışı değildir.

Amerikan Ordusunun çekilmesinin Irak’ın iç güvenliğine etkileri konusunda Sünni ve 
Şii Iraklı yetkililerin olumlu görüş bildirmesi önemlidir.48 Yetkililer özellikle yabancı var-
lığını mazeret olarak kullanan milis güçlerin etkinliğinin daha da azalmasında Ameri-
kan Ordusunun tamamen çekilmesinin faydalı olacağını düşünmektedir. Iç güvenliğin 
uzun süredir zaten Irak güvenlik güçlerinin sorumluluğunda olduğuna dikkat çeken 
yetkililer, çekilme sonrası güvenlik durumunda herhangi bir gerileme beklememek-
tedir.

Irak güvenlik güçlerinin dış güvenlik misyonu ele alındığındaysa Irak’ın dört Arap ve 
iki Arap olmayan komşusu ile sınırları olduğuna dikkat çekmek gerekir. Irak, kendi ifa-
desiyle komşu ülkelerden Irak’a “teröristlerin sızmasını” engelleyemediği gibi kendi 
topraklarından komşu ülkelere yönelik güvenlik tehditlerine de mani olamamaktadır. 
Dolayısıyla yaklaşık 3.500 km uzunluğunda olan Irak sınırlarında güvenliğin bulundu-
ğundan bahsetmek mümkün değildir. Üstelik Irak’ın bu zafiyetin giderilmesi noktasın-
da komşu ülkelerle işbirliği de oldukça alt düzeydedir. 

Bu noktada Irak Genel Kurmay Başkanı Babekr Zebari’nin, Irak ordusunun 2020 yılında 
tam anlamıyla hazır olabileceğine dair ifadeleri dikkat çekicidir. Iraklı Sünni ve Şii siyasi 
liderlerin iç güvenlik noktasında Irak ordusunun yeterli olduğuna dair açıklamaları Ze-
bari’nin açıklamasının daha çok dış güvenlik bağlamında olduğuna işaret etmektedir. 
Nitekim Zebari’nin, Irak Ordusunun 2020 yılından önce dış saldırılara cevap vereme-
yeceğini ifade etmektedir.49 Bu şartlarda Irak’ın olası bir dış operasyona karşı kendisini 
koruma imkânının bulunmadığı görülmektedir. Ayrıca Irak Ordusunun teçhizat ba-
kımından Amerikan envanterindeki techizat ile donatıldığı bilinmektedir. Bu durum 
Irak Ordusunun teçhizat bakımından Amerika’ya bağımlılığının süreceği anlamını da 
beraberinde getirmekte ve Irak-ABD askeri ilişkilerinin uzun soluklu olacağına işaret 

etmektedir.

48.  Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi ve Irak Ulusal Ittifak lideri Ibrahim Caferi kendileriyle  Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi ve Irak Ulusal Ittifak lideri Ibrahim Caferi kendileriyle 
gerçekleştirdiğimiz mülakatlarda bu yönde görüş bildirmiştir: Mülakat tarihi: 1 Aralık 2011

49.  Gaidun askeri: el Irag len yestedıya’d difa an nefsihi bişeklin kamil gable 2020, Reuters Arabic, 30 Ekim 2011,  Gaidun askeri: el Irag len yestedıya’d difa an nefsihi bişeklin kamil gable 2020, Reuters Arabic, 30 Ekim 2011, 
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE79T0LJ20111030.
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b) Irak ordusunda temsil sorunu

Irak Ordusunun yeterlilik sorunun ötesinde devletin diğer tüm kurumlarında olduğu 

gibi bir temsil sorununun da bulunduğu bilinmektedir. 50 Bu noktada Savunma Bakan-

lığı, Içişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Milli Istihbarat Teşkilatı gibi kilit gü-

venlik kurumlarının ulusal niteliğinden bahsetmek mümkün değildir. Irak ordusunun 

yapısı, ulusal olmaktan çok ülkedeki bölünmüşlüğü temsil etmekte ve bu bölünmüş-

lük içerisinde, bir grubun hâkimiyetini barındırmaktadır.

Irak Ordusundaki temsil sorunu Irak halkının farklı kesimlerinin güvenlik güçlerini 

sahiplenmesinin önünde bir engel oluşturmaktadır. Özellikle Sünni kesimler, yeni 

dönemde askeri bürokraside yükselme imkânının oldukça zor olduğundan şikâyet 

etmektedir. Bu noktada profesyonellik ve başarının değil etnik-mezhebi ayrılıkların 

öne çıkarıldığı vurgulanmakta ve subay sınıfının yurt dışına eğitime gönderilmesinde 

bile bu ayrılıkların belirleyici olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu şartlarda Amerika’nın 

çekilmesiyle birlikte Sünni kesimlerde yeniden silahlanmanın baş göstereceğine dair 

söylemler gündeme gelmektedir.51

Mevcut yapıda Irak Ordusunun subay sınıfında eski ordudan kalma subaylarla eski re-

jime muhalif olan siyasi hareketlerin silahlı kollarından gelen subaylar başat rol oyna-

maktadır. Bu noktada eski ordudan kalan subaylar yeni rejime bağlılık sınavı vermekte, 

yeni subaylar ise düzenli ordu eğitimi ve deneyimi noktasında sıkıntılar yaşamaktadır. 

Eski subaylar yeni subayları ehliyetsizlik ve Iran’ın “nüfuz ajanı” olmakla, yeni subaylar 

da eski subayları Baas Partisi yanlısı olmak ve muhtemel darbelere zemin hazırlamakla 

suçlamaktadır.52

c) Irak ordusu - Bölgesel Yönetim ordusu ikilemi

Irak’taki güvenlik güçlerine ilişkin bir diğer sorunlu alan, güvenliğin sağlanması göre-

vinin merkezi yönetim ve bölgesel yönetim arasında paylaşılmış olmasıdır. 53 Bu çerçe-

vede Kuzey Irak’taki bölgesel yönetimin kendisine bağlı ve sayıları 200.000 civarında 

olan güvenlik güçleri ve istihbarat örgütü bulunmaktadır. 54 Her ne kadar bu ikilemin 

bir sorun yaratmadığı iddia edilse de Bağdat’taki merkezi yönetimin kendisine teh-

dit olarak gördüğü Peşmerge güçlerinin sayısının azaltılmasını istemektedir.55 Üstelik 

Diyala gibi Araplar ve Kürtler arasında anlaşmazlık yaşanan bölgelerde Irak Ordusu 

50.  Irak anayasasının 9. maddesi Irak güvenlik güçlerinin hiçbir ayrımcılığa maruz bırakılmaksızın tüm kesimlerin  Irak anayasasının 9. maddesi Irak güvenlik güçlerinin hiçbir ayrımcılığa maruz bırakılmaksızın tüm kesimlerin 
ağırlığı gözetilerek oluşturulmasını öngörmektedir. Bkz. http://www.parliament.iq/dirrasd/2009/01/tad.pdf.

51.  Kenneth M. Pollack, With a Whimper, Not a Bang, Brookings, 21 Ekim 2011,  Kenneth M. Pollack, With a Whimper, Not a Bang, Brookings, 21 Ekim 2011, http://www.brookings.edu/
opinions/2011/1021_iraq_pollack.aspx.

52.  Beşir Nafi, El Irak, Tehaddiyat ma ba’de’l insihabi’l askeri el Emeriki er Resmi, El Cezire Araştırmalar Merkezi,  Beşir Nafi, El Irak, Tehaddiyat ma ba’de’l insihabi’l askeri el Emeriki er Resmi, El Cezire Araştırmalar Merkezi, 
17 Kasım 2011, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/84405CDC-B737-44C8-93CD-AD0D12C8E223.htm.

53.  Irak anayasasının 166/5. maddesi bölgesel yönetimlerin polis ve diğer güvenlik kurumlarını oluşturma  Irak anayasasının 166/5. maddesi bölgesel yönetimlerin polis ve diğer güvenlik kurumlarını oluşturma 
hakkına sahip olduğunu kayıt altına almaktadır. Bkz. http://www.parliament.iq/dirrasd/2009/01/tad.pdf.

54.  Vezir’ul beşmerge: Adedi guvvat beşmerge 200 elf, Ministery of Peshmarga, 3 Şubat 2011,  Vezir’ul beşmerge: Adedi guvvat beşmerge 200 elf, Ministery of Peshmarga, 3 Şubat 2011, http://witebej.
com/A_WitarDireje.aspx?Cor=Chawpekewtin&Jimare=28.

55.  A.g.e. A.g.e.
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ile peşmerge güçleri arasında sıcak çatışmalar da yaşanmıştır.56 Güvenlik güçlerinin 

kontrolündeki bu ikilem ve bölgesel yönetimin kendi güvenlik güçlerine sahip olması 

ileride taraflar arasında yaşanabilecek sıcak çatışmaların da habercisi gibidir.

Öte yandan merkezi hükümet ile bölgesel yönetim arasındaki sorunlardan bir diğe-

ri de peşmerge güçlerinin bütçesine ilişkindir. Bağdat yönetimi, Erbil’deki yönetimin 

güvenlik konsepti çerçevesinde beslemekte olduğu bu büyük gücü finanse etmek 

istememektedir. Buna karşılık Irak güvenlik güçlerinin bütçesi noktasında da Erbil yö-

netiminin çeşitli itirazları söz konusudur. Öyle ki Irak ordusunun ağır silahlarla dona-

tılması çabaları içeride Kürt grupların koyduğu bariyerlerle karşılaşmaktadır. Örneğin 

Bağdat’ın 18 adet F-16 uçağı siparişi vermesi Irak iç politikasında hararetli tartışmalara 

sebep olmuştur.57 Dolayısıyla mevcut ikilem Irak güvenlik güçlerinin yeterlilik yolun-

daki çabalarını da olumsuz yönde etkilemektedir.

VI. ÇEKİLME SONRASI JEOPOLİTİK BOŞLUK SORUNU

Amerika’nın çekilmesiyle birlikte Irak’ta siyaset ve güvenlik alanlarında bir boşluğun 

meydana geleceği ve bu boşluğu bölgesel anlamda birçok farklı aktörün doldurmaya 

çalışılacağı bilinen bir durumdur.58 Nitekim ABD’nin çekilmesi öncesi Irak’ta düzen-

lenen son parlamento seçimlerine bölge ülkelerinin yoğun ilgisi de bunu göstermiş, 

bölge ülkeleri bir anlamda çekilme sonrasına hazırlık anlamına gelebilecek bir prova 

yapmıştır. Bölge ülkelerinin geleneksel ittifak ilişkilerinin ötesinde kendi önlemlerini 

aldıkları ve hazırlıklarını yaptıkları gözlemlenmiş ve ABD’nin çekilmesi sonrası Irak’ta 

doğabilecek stratejik boşluğu hiçbir tarafın tek başına doldurmasına izin verilmeyece-

ği anlaşılmıştır.

a) Irak – ABD ilişkileri

Irak–Amerikan ilişkileri, Iran-Irak Savaşı sırasında olumlu bir seyir izlemiş, ancak bu 

ilişkiler Irak’ın 1990 yılı sonlarına doğru Kuveyt’i işgal etmesiyle bozulmuştur. Irak’ı Ku-

veyt’ten çıkartmak için uluslararası bir koalisyon oluşturan ABD, 40 gün süren Körfez 

Savaşı’nda Kuveyt’i Irak işgalinden kurtarmıştır. Ancak bu tarihten itibaren Irak-Ameri-

ka ilişkileri düzelmemiş; 11 Eylül saldırıları sonrası Afganistan’ı işgal etmiş olan ABD’de 

tüm dikkatler Irak üzerinde yoğunlaşmıştır. Irak’ı uluslararası barışı tehdit etmek, ulus-

lararası teröre destek vermek ve kitle imha silahları üretmekle suçlayan ABD, 2. Körfez 

Savaşı’nı başlatarak 2003 yılında Irak’ı işgal etmiştir. 

SOFA Anlaşması ile ABD, ordusunu Irak’tan geri çekmeyi taahhüt etmiş ve ikili ilişki-

lerin çekilme sonrasındaki devamına ilişkin SFA anlaşmasını imzalamıştır. Amerikan 

56.  Iştibakat beyne cunud Iragiyyin ve milişiyat’il beşmerge, Al Watan Online,  Iştibakat beyne cunud Iragiyyin ve milişiyat’il beşmerge, Al Watan Online, http://www.alwatanonline.com/
flash_news.php?id=6219.

57.  El Ubeydi mundehişun min itiraz’il Ekrad ala azmi Bağdad şerae tairatin mugatile, Radio Al Nas, 11 Eylül  El Ubeydi mundehişun min itiraz’il Ekrad ala azmi Bağdad şerae tairatin mugatile, Radio Al Nas, 11 Eylül 
2008, http://www.radioalnas.com/news_view_851.html.

58.  Mete Çubukçu, Taha Özhan, Işgal altında istikrar arayışları, s. 34, Nisan 2010, SETA Yayınları.  Mete Çubukçu, Taha Özhan, Işgal altında istikrar arayışları, s. 34, Nisan 2010, SETA Yayınları. 
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güçlerinin geri çekilmesi, dünya genelinde büyük destek görürken beraberinde 

bazı tartışmaları da getirmiştir. Bu konudaki en büyük tartışmalardan birisi ABD’nin 

Irak’tan asker çekmesinin ABD’nin Irak’ta bilinçsiz bir stratejik boşluk bırakıp bırakma-

dığı üzerinedir. ABD’nin Irak’ta bir stratejik boşluk alanı bıraktığı bir gerçektir; ancak 

“ABD, bölgede varlığının yokluğuna eşitlendiği büyük bir stratejik derinlik yaratmış, 

bu derinlik üzerinden bölgenin kaderini ilgilendiren bütün sorunlarda de facto başat 

aktöre dönüşmüştür”.59 Dolayısıyla ABD’nin Irak’ta bıraktığı stratejik boşluk aslında 

ABD’nin daha az maliyetle daha etkin olabileceği bir denklem oluşturmaya dönüktür. 

Bu nedenle ortada bölgesel tarafların paylaşımına bırakılmış büyük bir pasta mevcut 

değildir.

Yine Irak’ın egemenlik sorununu ele aldığımız bölümde de işaret edildiği üzere ABD, 

Irak’tan asker çekmekle beraber Körfez’deki askeri altyapısını nitelik ve nicelik olarak 

güçlendirmiş ve her zaman gelişmelere müdahil olabilme kabiliyetini artırmıştır. Kör-

fez’deki jeopolitik mücadeleyi “dış dengeleyici” konumuyla düzenleyebilecek alt yapı-

yı güçlendiren ABD, Irak’ta yarattığı bölünmüş parçalı yapı ile Irak’ın modern dönem-

deki geleneksel olarak öne çıkan bölgesel rolünü de zayıflatmıştır. 

Diğer taraftan ABD’nin askerlerini çekmesi sonrasında Irak’taki Amerikan misyonunun 

Dışişleri Bakanlığı kontrolünde yürütülmesi beklenmektedir.60 Bağdat’taki devasa bü-

yükelçiliğinin kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda Irak’taki Amerikan ilgisinin 

hiç de azalmayacağı aşikârdır. Bu çerçevede ABD’nin Irak’ta 2012 vizyonu doğrultu-

sunda dört ayaklı bir süreci başlatacağı tahmin edilmektedir: Geniş diplomatik mev-

cudiyet, kalkınma yardımları, polis güçlerinin gelişimi, Irak güvenlik güçlerinin mo-

dernleştirilmesi.61 Tabi bu noktada SFA kapsamında inisiyatif alacak Amerikan Dışişleri 

Bakanlığının ABD güvenlik güçlerinin bulunmadığı bir dönemde üstleneceği danış-

manlık rolünde çeşitli aksamalar olması da olasıdır. Yine de çekilmeyle birlikte ABD’nin 

Irak’taki etkinliğinin ortadan kalkması mümkün görünmemektedir.

ABD Başkanı Barack Obama’nın Beyaz Saray’da Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile görüş-

mesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalar da gele-

ceğe dair ipuçları barındırmaktadır.62 Obama bu konuşmasında, Irak Savaşı’nın sona 

ermesinin ABD-Irak ilişkilerinde yeni bir fasıl anlamına geldiğini, ABD’nin, Irak’tan 

askerlerini çekiyor olmasına rağmen bölgede büyük bir oyuncu olmaya devam ede-

ceğini söylemiştir. ABD Başkanı, “Ortadoğu’daki güçlü varlığımız sürüyor. ABD, mütte-

fiklerimiz, ortaklarımız ve çıkarlarımızın savunmasından asla vazgeçmeyecek” demiş-

tir. Diğer ülkelerin Irak’ın egemenliğine müdahale etmemesi gerektiğini vurgulayan 

Amerikan Başkanı “Irak’ta güçlü bir diplomatik varlığımız olacak; ancak askerlerimiz ve 

59.  Taha Özhan, ABD Irak’a çekilerek yerleşiyor, Sabah Gazetesi, 25 Eylül 2010. Taha Özhan, ABD Irak’a çekilerek yerleşiyor, Sabah Gazetesi, 25 Eylül 2010.

60.  Peter Alsis, Anthony H. Cordesman, Adam Mausner, Charles Loi, The Outcome of Invasion: US and Iranian  Peter Alsis, Anthony H. Cordesman, Adam Mausner, Charles Loi, The Outcome of Invasion: US and Iranian 
Strategic Competition in Iraq, 28 Kasım 2011, CSIS, http://csis.org/files/publication/111128_Iran_Chapter_6_
Iraq.pdf.

61.  Sean Kane, William Taylor, The United States in Iraq: Options for 2012, Peace Brief: 88, United States Institute  Sean Kane, William Taylor, The United States in Iraq: Options for 2012, Peace Brief: 88, United States Institute 
of Peace, 16 Mayıs 2011, http://www.usip.org/files/resources/The_United_States_in_Iraq.pdf.

62.  Obama: ABD, her zaman Irak halkının yanında olacak, Radikal Gazetesi, 12 Aralık 2012,  Obama: ABD, her zaman Irak halkının yanında olacak, Radikal Gazetesi, 12 Aralık 2012, http://www.radikal.
com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&CategoryID=81&ArticleID=1072326.
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üslerimiz olmayacak” şeklinde konuşmuştur. Obama ABD’nin hedefleri noktasındaysa 

“Amacımız, Irak’la birçok alanı içine alan kapsamlı bir ilişkiye sahip olmak ve hedefimiz 

basitçe, Irak’ın başarılı olması, çünkü başarılı, demokratik bir Irak’ın, tüm bölge için bir 

model teşkil edebileceğini düşünüyoruz. Kapsayıcı nitelikte ve ulus inşasında Sünnisi, 

Şiisi, Kürdü, toplumun her kesimini bir araya getirebilen bir Irak’ın, bölgede demokrasi 

yaratma arzusundaki diğerleri için de bir model olabileceği düşüncesindeyiz” ifade-

lerini kullanmıştır. ABD Başkanı’nın bu açıklaması her ne kadar olumlu mesajlar içer-

se de ABD’nin işgal sürecindeki performansı ve geriye bıraktığı siyaseten bölünmüş 

Irak tablosu, ABD’nin bundan sonraki Irak politikası ve Irak’ın siyasi geleceği ile alakalı 

iyimser öngörleri zorlaştırmaktadır.

b) Irak’ın Arap Ülkeleri ile İlişkileri

Irak’tan ABD askerlerinin çekilmesi sonrasını ele alırken ABD ilişkilerinin hemen aka-

binde Irak’ın Arap ülkeleriyle ilişkilerine yer vermek önemlidir. Zira Irak esas itibariyle 

Ortadoğu ülkesi olarak değerlendirilse de bölgedeki “üçgenler teorisi”63 bağlamın-

da bakıldığında iç üçgende kalmakta ve bu bağlamda da dünya enerji hatlarının en 

önemli geçiş noktalarından birisi olarak Körfez jeopolitiği içerisinde yer almaktadır. 

Körfez jeopolitiği bağlamında doğuda Iran, Kuzey’de Irak ve Güney’de ise bu iki gücü 

dengeleme amacıyla 6 ülkenin oluşturduğu Körfez Işbirliği Konseyi üzerinde durul-

ması gerekmektedir. 

Bilindiği üzere Irak, yakın tarihe kadar siyasi, ekonomik ve askeri anlamda Körfez’deki 

gelişmeler üzerinde hep etkili bir ülke olmuştur. Genel olarak Arap yarımadası, özel 

olarak da Körfez penceresinden bakıldığında Irak, Islam tarihi boyunca Iran jeopo-

litiğini dengelemeye dönük bir yer işgal etmiş, modern dönemde Saddam Hüseyin 

rejimi devrilene kadar Irak pan-Arap rolünü oynamıştır. Bu nedenle Irak’taki istikrarsız 

yapının devam etmesi, hele de Iran’ın etkin olduğu bir Irak seçeneği, özellikle Riyad 

yönetimi açısından Körfez Güvenliği’ne ilişkin kaygıları artırmaktadır. Körfez ülkele-

ri mevcut şartlarda bölgedeki güç dengelerinin kendi aleyhine bozulacağını düşün-

mektedir.64 Ayrıca Körfez ülkeleri Irak toplumundaki bölünmüşlüğün de ABD çekilme-

si sonrası Körfez ülkelerine yansıyabileceği kanaatindedir.65

Belirttiğimiz çerçevede özellikle Suudi Arabistan, “Amerikan yönetiminin Irak’ı altın 

tepside Iran’a sunduğunu” savunmaktadır. Riyad yönetimi, Washington’ın kendi tavsi-

yelerine kulak asmadığını düşünmektedir ve Maliki hükümeti ile Riyad’ın arası oldukça 

soğuktur. Suudi Arabistan’ın, Sadr Hareketi ve el Hekim grubu gibi Şii taraflarla son 

63.  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ortadoğu jeopolitik dengelerinin okunması bağlamında iç içe geçmiş üç  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ortadoğu jeopolitik dengelerinin okunması bağlamında iç içe geçmiş üç 
üçgenden söz etmektedir. Buna göre dış üçgendeki dengeleyiciler Türkiye-Mısır-Iran, iç üçgendeki dengeleyiciler 
Suudi Arabistan-Irak-Suriye, en iç üçgendeki dengeleyiciler ise Ürdün-Filistin-Lübnan’dır. 

64.  Zafir Muhammed el Acemi, Eser’ul Insihab’il Emriyki mine’l Irak ala duvel’il Halic, El Cezire Araştırmalar  Zafir Muhammed el Acemi, Eser’ul Insihab’il Emriyki mine’l Irak ala duvel’il Halic, El Cezire Araştırmalar 
Merkezi, 18 Temmuz 2010, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/69980616-821A-4767-94D4-F080CEED9ED6.htm.

65.  Misak Hayrullah Cellud, el Afak’il Mustakbeliyye li’l Alagati’l Irakiyyeti’l Haliciyye: Siyasetu’ Tereyyes ve  Misak Hayrullah Cellud, el Afak’il Mustakbeliyye li’l Alagati’l Irakiyyeti’l Haliciyye: Siyasetu’ Tereyyes ve 
Rakib, El Cezire Araştırmalar Merkezi, 5 Haziran 2011, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/11484D37-CECA-
4620-AB89-99A067095853.htm.
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seçimlerde görüldüğü üzere çeşitli temasları olmuştur. Ancak son tahlilde Suudi Ara-

bistan’ın, Irak işgali sonrası kendi güvenliğini temin noktasında ABD’ye olan güveni 

sarsılmışve ABD’nin bir “dış dengeleyici” olarak Iran’ı dengeleyeceği düşüncesine iliş-

kin bazı çekincelere sahip olmuştur. Riyad’ın “güvenlik stratejisi konseptini” değiştiren 

bu algı da Körfez’e bir silahlanma yarışı olarak yansımıştır.66

Kuveyt ilişkileri ise Irak’ın uluslararası toplumla bağlantılarında en önemli engellerden 

birisi olarak öne çıkmaktadır. Kuveyt, eski tecrübelerin tekrarlanmaması için Bağdat’ta 

zayıf bir yönetimi yeğlemekte, hatta Basra’da federal bir bölge kurulmasını bile kendi 

güvenliği için bir seçenek olarak değerlendirmektedir.67 Irak’ın bir “milli mesele” haline 

geldiği Kuveyt’in Irak’la 1990 işgalinden kalma pek çok sorunu bulunmaktadır. Bu so-

runlar arasında sınır problemleri, tazminat meselesi, borçlar meselesi, esirler konusu, 

şehitler meselesi ve mal varlığı iadesi gibi konular yer almaktadır. Bununla birlikte son 

Körfez Işbirliği Konseyi toplantısında Irak’a yapılan pozitif ilişki çağrısı ve bu çağrının 

Bağdat’ta karşılık bulması olumlu sinyaller olarak değerlendirilmiştir.68

Irak’ın Suriye ilişkilerine baktığımızda ise Bağdat ve Şam arasında ortak jeopolitik ala-

na sahip olmaları bakımından tarihi bir mücadele ve rekabetin olduğundan söz edi-

lebilir.69 Tarihsel olarak Bağdat-Şam rekabeti söz konusu olmuş, modern dönemde ise 

iki ülkede hâkim olan Baas Partilerinin rekabet ettikleri görülmüştür. Suriye, Irak-Iran 

savaşında Iran’ın yanında durmuş, bununla birlikte Irak işgaliyle birlikte Iran ve Suri-

ye’nin Irak’taki rolleri birbirlerinden farklı olmuştur. Irak’a silahlı grupların Suriye sını-

rından sızması Bağdat - Şam ilişkilerinde gerginliğe sebebiyet vermiş, Maliki yönetimi 

Esad yönetimine itirazlarını Güvenlik Konseyi’ne şikâyet etmeye kadar vardırmıştır, 

hatta Türkiye bu noktada arabuluculuk faaliyetleri bile yürütmüştür.

Bununla birlikte son Irak hükümetinin kuruluşu ve Maliki’nin yeniden başbakan olma-

sında Iran ile Suriye’nin anlaştığı görülmüş, bu dönemde Türkiye de arabuluculuk ça-

lışmaları yürütmüş, arka planda birtakım ekonomik pazarlıkların döndüğü bu süreçte 

Bağdat-Şam ilişkileri gelişmiştir. Suriye’de yaşanan son kriz sürecinde de Arap Birliği 

dönem başkanı olan Bağdat’ın Şam’a yönelik tutumu diğer Arap ülkelerinden farklı ol-

muştur. Ilginçtir ki Irak işgali öncesinde, şu anki Suriye muhalefeti gibi Suriye’deki Baas 

rejimine karşı çıkanlar, Irak’ta bugün iktidarı ellerinde bulunduran aktörlerdir. Türkiye 

ile ilişkilerin bozulması sonrası Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Bağdat ziyaretin-

de Lübnan-Suriye-Irak-Iran arasında stratejik ilişkilerden bahsetmeye başlamıştır. Her 

ne kadar Irak yönetimini temsil eden isimler bölgede “ittifaklar sistemine” karşı çıktık-

66.  Abdulcelil el Merhun, Emn’ul Halic min manzurin ceosiyasi, El Cezire Araştırmalar Merkezi, 28 Haziran 2010,  Abdulcelil el Merhun, Emn’ul Halic min manzurin ceosiyasi, El Cezire Araştırmalar Merkezi, 28 Haziran 2010, 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8ED4E42A-56AF-4919-9EFB-91DE5FE3C8BF.htm.

67.  Muhammed Bedri Iyd, Mina Mübarek’il Kebir: Tehaddin Cedid li’l Alagati’l Kuveytiyyeti’l Irakiyye, El Cezire  Muhammed Bedri Iyd, Mina Mübarek’il Kebir: Tehaddin Cedid li’l Alagati’l Kuveytiyyeti’l Irakiyye, El Cezire 
Araştırmalar Merkezi, 14 Ağustos 2011, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2D462912-F0B5-4AEB-9B22-
3D66E9C72CB3.htm.

68.  El Maliki ya’tebiru’l mevcgıf’il Halici’l ehir mine’l Irag icabiyyen, Al Youm Al Sabe’, 21 Aralık 2011,  El Maliki ya’tebiru’l mevcgıf’il Halici’l ehir mine’l Irag icabiyyen, Al Youm Al Sabe’, 21 Aralık 2011, http://
www1.youm7.com/News.asp?NewsID=560138&SecID=88.

69.  Reyyan Zennun Mahmud el Abbasi, Alagat Dimeşk ve Bağdad emame tehaddi’s sevreti’s Suriyye, El  Reyyan Zennun Mahmud el Abbasi, Alagat Dimeşk ve Bağdad emame tehaddi’s sevreti’s Suriyye, El 
Cezire Araştırmalar Merkezi, 23 Ekim 2011, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E4759CD6-5078-4BCE-979F-
C7FF25910C40.htm.
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larını dile getirseler de70 gelinen noktada Irak Hükümeti, Arap meselelerinde Iran’ın 

politikasına paralel bir çizgi izlemektedir.

Irak’ın Suriye politikasını sadece Iran etkisiyle açıklamak doğru değildir. Suriye’ye yö-

nelik ekonomik yaptırımlara karşı çıktığını açıkça ifade eden Başbakan Nuri el Maliki, 

ülkesinin Suriye’de çıkacak olası bir iç savaş ve mezhep çatışmasından etkileneceğini 

savunmaktadır.71 Yine Irak hükümetine yakın isimler Esad rejiminin düşmesi sonrası 

bölgedeki jeopolitik mücadelenin Irak’a odaklanacağını ve bunun da Irak’ın güvenliği-

ni son derece olumsuz yönde etkileyeceğini ifade etmektedir. Ayrıca Bağdat, Suriye’de 

sayısı 2 milyona yaklaşan Iraklı mültecinin ülkeye acil bir dönüş yapması ihtimaline 

de oldukça hazırlıksız olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca Suriye’deki Iraklı mültecilerin 

% 80’inin Bağdat’tan göç etmesi ve % 63’ünün72 de Sünni olması dikkate alındığında 

bu geri dönüşün, siyasi kamplaşmalar ve etnik-sekter çizgilerle kurulan Irak’taki siyasi 

dengeler üzerinde oynamalar yapacağı da öngörülebilir. 

Irak’ın işgal edilmesi sürecinden en fazla zarar gören ülkelerden birisi olan Ürdün için 

ise Irak’la ilişkileri hem güvenlik hem de ekonomi açısından büyük önem arz etmek-

tedir. Irak’taki şiddet nedeniyle Ürdün’e göç etmiş yaklaşık 700.000 Iraklı mülteci bu-

lunmaktadır73 ve Ürdün bu yükü kaldırmakta oldukça zorlanmaktadır, zira nüfusu 6 

milyon olan Ürdün gibi küçük bir ülkenin ekonomisi için bu büyük bir rakamdır. Üste-

lik Irak’taki istikrarsız yapı Ürdün içerisinde çeşitli terör saldırılarına da neden olmuş-

tur. Öte yandan Ürdün ekonomisi özellikle Körfez Savaşı sonrası ambargo altında olan 

Irak’la ilişkisini el atından büyük ölçüde geliştirmiştir.74 Yine de Irak işgali sürecinde Ür-

dün ekonomisi büyük ölçüde zarar görmüştür. Dolayısıyla Irak’taki istikrar veya istik-

rarsızlık ile Ürdün ekonomisi ve güvenliği arasında doğrudan bir bağ bulunmaktadır.

c) Irak – İran İlişkileri

ABD’nin çekilmesi sonrası Irak’ın geleceğine ilişkin analizlerde Iran etkisi ve rolü kap-

samlı bir literatür oluşturmuştur. Iran jeopolitiğini dengelemeye dönük konumlanmış 

Irak’ın rolünün ABD işgaliyle birlikte tersine çevrildiği ve artık Irak’ın Iran’a Arap dünya-

sında derinlik sağladığı iddiasında da gerçeklik payı vardır. Üstelik Arap Baharı sürecin-

de Suriye’de sallantıda olan Iran nüfuzu nedeniyle Tahran’ın Irak’taki etkinliğini daha 

da artırmaya çalışacağı düşüncesi de dile getirilmektedir.75 

70.  Irak Devlet Bakanı ve hükümeti Sözcüsü Ali Dabbağ, bölgede “ittifaklar sistemi” yerine ekonomik  Irak Devlet Bakanı ve hükümeti Sözcüsü Ali Dabbağ, bölgede “ittifaklar sistemi” yerine ekonomik 
bağımlılığın artırılmasına dönük Irak vizyonundan bahsetmektedir. Dabbağ, liberal söyleme uygun olarak 
bölgede çıkarlar birleşmesinin gerçekleşmesi durumunda güvenlik sorunlarının da azalacağını vurgulamakta ve 
bölge için AB modelinin öne çıkarılması gerektiğini ifade etmektedir. Mülakat tarihi: 30 Kasım 2011.

71.  Irak Başbakanı Nuri el Maliki ile yapılan toplu görüşme notları. Görüşme tarihi: 1 Aralık 2011. Irak Başbakanı Nuri el Maliki ile yapılan toplu görüşme notları. Görüşme tarihi: 1 Aralık 2011.

72.  UNHRC Syria Update Winter 2010,  UNHRC Syria Update Winter 2010, http://un.org.sy/forms/publications/files/Winter_Update_2010.pdf.

73.  Daniel L. Byman, Kenneth M. Pollack, Iraqi Refugees: Carriers of Confl ict, Brookings, 1 Kasım 2006,  Daniel L. Byman, Kenneth M. Pollack, Iraqi Refugees: Carriers of Conflict, Brookings, 1 Kasım 2006, http://
www.brookings.edu/articles/2006/11iraq_pollack.aspx.

74.  Mustafa Aydın, Nihat Ali Özcan, Neslihan Kaptanoğlu, Irak’ın geleceği ve Türkiye, s. 30, TEPAV,  Mustafa Aydın, Nihat Ali Özcan, Neslihan Kaptanoğlu, Irak’ın geleceği ve Türkiye, s. 30, TEPAV, http://www.
tepav.org.tr/upload/files/1271232024r5640.Riskler_ve_Firsatlar_Kavsaginda_Irak_in_Gelecegi_ve_Turkiye.pdf.

75.  Safinaz Muhammed Ahmed, Iran ve’l Insihab’ul Emriyki mine’l Irak... Encide cedide em Tensikun Ikliymi,  Safinaz Muhammed Ahmed, Iran ve’l Insihab’ul Emriyki mine’l Irak... Encide cedide em Tensikun Ikliymi, 
el Ahram Center for Political and Strategic Studies, 1 Ağustos 2011, http://digital.ahram.org.eg/articles.
aspx?Serial=672698&eid=471.
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Nitekim Iranlı yetkililerin ABD’nin çekilmesi sonrası Irak’ı kendi doğal nüfuz alanı ola-

rak gördükleri, Irak içişlerine karıştıklarına dair suçlamalara cevap verirken kullandık-

ları söylemlerden de anlaşılmaktadır. Iran, Kuzey Irak dışındaki nüfuzunu sekteryen bir 

strateji üzerine kurmuş, bu sebepten Şii demografisi ve politik etkinlik alanları dışında 

bir siyasi derinliğe sahip olamamıştır. Yukarıda da bahsedildiği gibi bu sekteryen stra-

teji kısa vadede bazı kesimlere siyasi kazanımlar getirse de kamplaşma ve çatışma ile 

uzun vadede tüm aktörlerin kaybedeceği bir Irak’a da zemin hazırlamaktadır. Fakat 

Iranlı yetkililer, Irak’taki varlıklarını bir müdahale (tedahhul) değil, iç içe geçmişlikle 

(tedahul) açıklamaya çalışmaktadır.76 Öte yandan Iran lideri Ayetullah Seyyid Ali Ha-

maney’in, Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani ile yaptığı görüşmede ABD’nin 

Irak’tan çekilmesini “büyük bir zafer” olarak nitelediği bilinmektedir. 

Tahran yönetiminin, 8 yıl süren Iran-Irak- savaş boyunca, savaş sonrasında ve ABD iş-

galiyle başlayan yeni dönemde Irak’taki Şii gruplarla kurduğu uzun soluklu ilişkileri 

bulunmaktadır. Iran, Irak’ta hem siyasette hem de bürokraside hatırı sayılır müttefik-

ler elde etmiştir. Iran’ın Irak ordusu, polisi, istihbaratı, petrol bakanlığı, başbakanlık ve 

güney vilayetlerindeki il meclislerinde etkinliği vardır. Bununla birlikte Iran’ın Irak’taki 

etkisi sanıldığı gibi sadece Irak yönetimindeki siyasi liderler üzerindeki nüfuzuyla da 

sınırlı değildir. Iran aynı zamanda Iraklı Şii halkla ve sivil toplumla ilişkiler kurmuş ve 

kurduğu bankalarla Irak ekonomisindeki görünürlüğünü artırmıştır. 

Ayrıca pek çok Iraklı Şii yönetici, “yeni Irak tecrübesinin başarılı olması” noktasında 

Iran’ın stratejik desteğine ihtiyaç duydukları kanaatini taşımaktadır. Bu kanaat Irak’ta 

iç savaşın şiddetlendiği yıllarda ve Arap ülkelerinin Bağdat yönetimine mesafeli tu-

tumu dolayısıyla pekişmiştir. Washington yönetimi, Iraklı Şii siyasi elitlerin bu yönde 

Iran’a kaymalarını engelleyebilmek ve oluşan algıyı kırabilmek için Arap müttefikleri-

ne Maliki yönetimiyle diyalog kurmaları yönünde tavsiyelerde bulunmuş, ancak bu 

çabalar büyük ölçüde başarılı olamamış, ya da Maliki hükümeti tarafından yeterince 

karşılık görmemiştir.

Bununla birlikte Iran’daki Şiilerle Irak’taki Şiiler arasında da farklılıklar bulunmakta ve 

bu farklılıklar Irak’ta sekteryen siyasetin kanat mücadelesi olarak karşımıza çıkmakta-

dır. Dinin siyasette oynaması gereken rol hakkında Iran ve Irak’taki Şiiler ve dini oto-

riteler arasında düşünce farklılığı bulunmaktadır.77 Bu bağlamda yoğun olarak Aye-

tullah Seyyid Ali Sistani’ye bağlı olan Iraklı Şiiler, Iran’da egemen olan “velayet-i fakih” 

düşüncesini kabul etmemektedir. Ayrıca Irak’taki bazı Şii guruplarda milliyetçi eğilim-

ler görülmekte ve uzun yıllar Araplara liderlik etme fikriyle doktrine edilmiş halkın ulu-

salcı eğilimleri de bulunmaktadır.78 Nitekim Şii partilerin kurduğu Ittifak’ın adının “Irak 

Ulusal Ittifakı” olması da tesadüf değildir. Diğer taraftan Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, 

76.  Iran Stratejik Araştırmalar ve Uluslararası Ilişkiler Merkezi Müdürü Seyyid Emir el Musevi ile mülakat notları.  Iran Stratejik Araştırmalar ve Uluslararası Ilişkiler Merkezi Müdürü Seyyid Emir el Musevi ile mülakat notları. 
Mülakat tarihi: 1 Aralık 2011.

77.  Ray Takeyh, Iran’s Waning Infl uence on Iraq, Washington Post, 2 Kasım 2011,  Ray Takeyh, Iran’s Waning Influence on Iraq, Washington Post, 2 Kasım 2011, http://www.washingtonpost.
com/opinions/irans-waning-influence-on-iraq/2011/10/28/gI�A2OOmgM_story.html.

78.  Peter Harling, Hamid Yasin, Iraq’s Diverse Shia, Le Monde Diplomatique, 16 Eylül 2006,  Peter Harling, Hamid Yasin, Iraq’s Diverse Shia, Le Monde Diplomatique, 16 Eylül 2006, http://mondediplo.
com/2006/09/05iraq
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2008 yılı yaz aylarında ülkenin güneyinde bulunan Iran’a yakın Şii milislere ve Sadr 
grubuna yakın silahlı güçlere büyük bir darbe indirmiştir. Bu dönemde Iran’la ilişki-
lerde gerilimler yaşayan Maliki’ye karşı Iran yönetimi son seçimlerde Sadr-el Hekim 
grubunu birleştirerek yanıt vermiş, Maliki başbakanlık koltuğuna tekrar Iran’la ilişkileri 
düzelterek oturabilmiştir.

Iran’ın, ABD işgali sonrası Irak’taki nüfuzunu iki farklı dönemde ele almak mümkün-
dür. Buna göre 2003-2007 yılları arasında Iran’ın Irak’taki nüfuzundan sağladığı çıkar-
lar maliyetinden fazla olmuştur. Ancak 2008-2010 yılları arasında bir denge oluşmuş 
ve Iran’ın getiri ile maliyeti eşitlenmiştir.79 Nihai tahlilde Irak, Tahran yönetimi için bir 
maliyet doğurmuştur ve Iran’ın Irak’ta ortaya çıktığını düşündüğü boşluğu tek başına 
doldurma çabası ilerde Iran’a daha büyük bir maliyet getirme ihtimaline de sahiptir. 
Üstelik Iran’ın Amerika’nın çekilmesi sonrası daha da artması beklenen nüfuzu ülke 
içerisinde Sünni Arapların ve Şii ulusalcıların tepkilerinin çekmektedir. Buna bağlı ola-
rak Körfez’deki Arap ülkelerinin de Irak’a çekilmesi noktasında talepler oluşmakta, bu 
da Irak’a sıcak çatışma ve devam eden bir kriz olarak yansımaktadır. 

d) Irak – Türkiye İlişkileri

ABD’nin Irak’tan çekilme süreciyle birlikte Türkiye’nin ne gibi bir boşluğu dolduracağı 
da uzun süre konuşulmuş, ancak buna ilişkin tartışmalarda daha çok Türkiye’ye biçilen 
rolden bahsedilmiştir. Oysa Türkiye’nin Irak politikasını Ortadoğu jeopolitiği çerçeve-
sinde okumak ve Türkiye’nin Irak işgali sürecinin başından beri izlediği politikaya bak-
mak Ankara’nın kendisine özgün duruşunu görmek açısından önemlidir. Irak’ta deği-
şimin kaçınılmaz bir süreç olduğunu fark eden Türkiye, bununla birlikte işgal sonrası 
harekete geçebilecek fay hatlarını da önceden öngörmüş ve ABD güçleriyle birlikte 
Irak işgaline katılmayı 1 Mart Tezkeresi’ni TBMM’den geçirmeyerek reddetmiştir. 

Dolayısıyla Türkiye, Irak’ta bugün diğer aktörlerin alan kazanmaya yönelik kısa vadeli 
stratejilerine benzer bir dar görüşlülük içerisinde olmamış ve Irak’ın işgaline davetiye 
çıkaran talebe “hayır” demiştir. Kısa vadeli sorunlar ve kayıpları beraberinde getiren bu 
yaklaşım, Türkiye’yi ABD ve Israil ile karşı karşıya getiren süreci de başlatmış, dış politi-
kada “eksen kayması” tartışmalarını beraberinde getirmiştir. Türkiye’nin Irak işgalinden 
başlamak üzere takip ettiği bu genel çizgi işgal sonrasında da bütün Irak tartışmaların-
da Türkiye tarafından korunmuş, genel maslahat ve uzun vadeli barış perspektifi her 
seferinde kısa vadeli gündelik kazanımlara tercih edilmiştir.

Bu noktada bölgesel çatışma yerine bölgesel işbirliğini sağlamaya dönük Irak’a Kom-
şu Ülkeler Konferansı inisiyatifi ile Türkiye Irak’ın geleceğine ilişkin tek barışçıl gelecek 
vizyonunu ortaya koymuştur. Nitekim Türkiye’nin buradaki kaygısı da “rol kapmak” ol-
mamış, Irak’taki istikrarsızlığın bölge ülkelerini de içerisine çekme potansiyelini sınır-
landırma çabası olmuştur. Böylelikle Irak’ta çatışan tarafların bir masa etrafında topla-

nabildiği tek platform da bu inisiyatifle ortaya çıkmıştır.80

79.  Basil Hüseyin, el Insihabu’l Emriyki mine’l Irak: Netaicuhu ve Tedaiyatuh, El Cezire Araştırmalar Merkezi, 29  Basil Hüseyin, el Insihabu’l Emriyki mine’l Irak: Netaicuhu ve Tedaiyatuh, El Cezire Araştırmalar Merkezi, 29 
Ağustos 2011, http://www.aljazeera.net/NR/exeres/37056E46-0C12-43D7-885F-5A4284B917C3.htm.

80.  Bülent Aras: Türkiye’nin Ortadoğu’daki ağırlığı artacak, Yenişafak Gazetesi, 19 Şubat 2007. Bülent Aras: Türkiye’nin Ortadoğu’daki ağırlığı artacak, Yenişafak Gazetesi, 19 Şubat 2007.
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Diğer taraftan Türkiye, etnik-sekter kimlik üzerinden geliştirilen Irak Anayasası’nın üst 
kimlik olarak Iraklılığı öne çıkarmamasından yana duyduğu kaygıyı dile getirirken de 
belirli sinir uçlarının bölgesel çatışmaya neden olmasından çekinmiştir. Irak’ta yük-
selen Arap-Iran hesaplaşmasının dışında duran Türkiye’nin Iraklı Sünni Arapları siya-
si sürece katmaya dönük uğraşısı ve başarısı da Irak’ta gelişen siyasi sürecin dengeli 
yürümesi ve Irak’ta birliğinin korunması çabasını yansıtmıştır. Ankara, Bağdat’taki Şii 
ağırlıklı hükümetle ilişkiler geliştirmekten kaçınmamış, Bağdat’ı bölgesel yalnızlıktan 
çıkartmaya çalışmıştır. Türkiye, Irak’ın yeniden yapılandırılması sürecinde de büyük 
rol üstlenmiş, ikili ekonomik ilişkiler 2011 yılı sonu itibariyle 10 milyar dolar hedefi-
ne ulaşmıştır.81 Bu anlamda Türkiye, Irak için Avrupa’ya açılan bir kapı rolü oynamıştır. 
Özellikle ikili ilişkilerin seyri bağlamında Türkiye’nin Irak ile Stratejik Işbirliği Konseyi 
kurması ve bu süreçte düzenlenen ortak kabine toplantıları Irak’ı içinde bulunduğu 
yalnızlıktan çıkaran önemli adımlar olmuştur. 

Ankara, Bağdat ile çok boyutlu dostluk ilişkileri geliştirmekle beraber geleceğe ilişkin 
kaygılarını da Iraklı yetkililerle paylaşmaktan çekinmemiştir. Yine Türkiye’nin Irak’ta 
Sünni ve Şii Arapları içerisinde bulunduran ve Iraklı kimliğini öne çıkartan bir ittifaktan 
yana yer alan tavrı da bu doğrultuda gelişmiş, bu inisiyatifin Irak’ta kimlik siyasetini bir 
nebze olsun sınırlandıracağı düşünülmüştür. Gelinen nokta itibariyle Maliki yönetimi-
nin Türkiye’nin aldığı son inisiyatiften rahatsız olduğu ve Washington ziyareti sırasında 
Türkiye’nin Irak’a siyasi müdahalesinden şikâyetçi olduğu görülmüştür. Ancak bu açık-
lamanın Irak’ı 8 yıldır işgal altında tutan bir ülkede yapılması oldukça manidardır. Üste-
lik ABD’nin çekilmesi sonrası Türkiyesiz bir Irak denklemi en başta Maliki hükümetinin 
işini zorlaştıracak istikrarsızlıklara yol açma ihtimalini barındırmaktadır. Irak’ta kuvvet-
le muhtemel bir Iran-Suudi mücadelesinin ağır maliyeti geçtiğimiz yıllarda kendisini 
göstermiştir ve bu şiddet sarmalından çıkılması konusunda Türkiye’nin inkâr edilemez 
katkıları olmuştur. Yine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın son Irak ziyaretinde Şii dün-
yasının önde gelen ismi Ayetullah Seyyid Ali Sistani’yle Necef’te bir araya gelmesi de 
Türkiye’nin Irak’ta mezhepçi bir söylemden yana olmadığının altını çizen bir gelişme 
olarak okunmuştur.

Türkiye - Irak ilişkilerindeki en kırılgan meselelerden birisi de güvenlik sorunu olmuş-
tur. Irak’ın kuzeyinde konuşlanan PKK’nın Türkiye’nin güvenliğini tehdit etmeye de-
vam etmesi, fakat Irak’ın kendi anayasal hükümleri ile uluslararası hukuktan doğan 
sorumluluklarını yerine getirememesi nedeniyle Türkiye, Irak tarafını da bilgilendi-
rerek terör örgütü kamplarına yönelik geçtiğimiz süre zarfında çeşitli hava saldırıları 
düzenlemiştir. Yine Türkiye sıcak takip hakkı ilkesi çerçevesinde PKK’ya yönelik sınırlı 
ölçüde sınır ötesi kara operasyonları da yapmıştır. Bu noktada Türkiye, Bağdat ve Er-
bil’deki yetkililerden daha fazla işbirliği beklemiş, sürekli olarak bu merkezlerle tema-
sını korumuş, ancak Erbil’den yeterli yanıt bulamamıştır. Nihayetinde SOFA’nın Erbil’i 
de Irak gerçeğiyle yüzleştirmesi mukadder olmuş ve bu durum Erbil yönetiminin PKK 

üzerinde daha fazla baskı uygulamasına dair beklentileri güçlendirmiştir.82

81.  Ahmet Davutoğlu, 2012 yılına girerken dış politikamız, T.C. Dışişleri Bakanlığı,  Ahmet Davutoğlu, 2012 yılına girerken dış politikamız, T.C. Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.
tr/disisleri-bakanligi_nin-2012-mali-yili-butce-tasarisinin-tbmm-plan-ve-butce-komisyonu_na-sunulmasi-
vesilesiyle-hazirlanan-kita.tr.mfa.

82.  Taha Özhan, PKK silahları nereye bıraksın, Anlayış Dergisi, Kasım 2009,  Taha Özhan, PKK silahları nereye bıraksın, Anlayış Dergisi, Kasım 2009, http://www.anlayis.net/
makaleGoster.aspx?dergiid=78&makaleid=2348.
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Başbakan Erdoğan, son Irak ziyaretine Erbil’i de dâhil etmesiyle Türkiye’nin Kuzey 

Irak’la ilişkileri yeni bir boyut kazanmıştır. Nitekim Mesut Barzani de Irak Kürdistan 

Bölgesel Yönetimi lideri sıfatıyla yılsonuna doğru Türkiye’ye iade-i ziyarette bulunmuş 

ve ziyaretinin ilk gününde ‘Türkiye ile güvenliklerinin birbirine bağlı’ olduğunu dile 

getirmiştir. Bölgesel Yönetimin yeni bir strateji içerisine gireceğinin ilk işaretleri olarak 

okunan bu söylemler ve PKK’nın bu ziyareti oldukça temkinli bir şekilde izlemesi yeni 

bir döneme girilme ihtimalini güçlendirmiştir.83 Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 

Türkiye ile yakınlaştığı bir ortamda PKK ve Irak denkleminin farklı bir seyir izleyeceğini 

söylemek de mümkündür. Bu süreçte Irak’taki Kürtlerin zihnen “36. Paralel” dünyasın-

dan kurtularak normalleşmelerini hitama erdirmeleri ve ve kendi deyimleriyle, Türkiye 

ile “aralarındaki mayınlardan” kurtulmaları mümkündür.

Diğer taraftan Türkiye’nin Irak politikasında ülkedeki Türkmen nüfusu da önemli bir rol 

oynamaktadır. Türkiye, Irak’taki Türkmenlerin haklarının korunması ve Irak siyasetinde 

hak ettikleri yeri almaları meselesini öncelikleri arasında görmektedir. Irak’taki sekter 

sorunların Türkmen birliğini de tehdit ettiğini düşünen Türkiye, bu anlamda da tan-

siyonun düşürülmesi için gereken arabuluculuk rolünü oynamaktadır. Yine Irak’taki 

etnik gerilimler de Türkmen varlığını olumsuz yönde etkilemekte, daha önce işaret 

ettiğimiz ihtilaflı bölgeler sorunu nedeniyle Türkmenler geleceklerine dair bir belir-

sizlik süreci yaşamaktadır. Öte yandan Irak içerisinde hak ettiği yeri alan Türkmenlerin 

iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde oynayacağı rol de oldukça faydalı olacaktır.

VII. SONUÇ VE ÖNERİLER

ABD’nin Irak’tan güçlerini çekmesi süreci, Irak’ın ulusal egemenliğine ilişkin soru işa-

retlerini tam anlamıyla ortadan kaldırabilmiş değildir. Irak’taki diplomatik misyonunu 

kuvvetlendiren ABD, aynı zamanda ülkede “eğitim ve koruma” amacıyla önemli bir as-

keri varlığa da sahip olmaya devam edecektir. Üstelik ABD’nin Irak’a yakın ülkelerdeki 

askeri varlığını işgal sürecinde artırmış olması da ABD’ye ihtiyaç halinde operasyonel 

bir kabiliyet imkânı sağlamaktadır. Ayrıca BM Anlaşması’nın VII. Bölümü kapsamından 

henüz çıkarılmayan Irak’ın egemenliğini kısıtlayan koşullar hala geçerliliğini sürdür-

mektedir.

Irak’ın egemenlik sorununa çözüm bulabilmesi için diplomatik bir hamle başlatması 

gerekmektedir.84 Bu doğrultuda Irak öncelikle Kuveyt’le sorunlarını diplomatik bir şe-

kilde sonuçlandırmalıdır. Yine Irak bölgesel düzeyde harekete geçmeli, Arap Birliği, Is-

lam Işbirliği Teşkilatı, Bağlantısızlar Hareketi gibi kurumlardan uluslararası barışı tehdit 

etmediğine dair kararlar çıkartmalıdır. Irak’ın bu noktada Uluslararası Adalet Divanı’na 

görüş için başvurması, BM Genel Kurulu nezdinde de faaliyetler yürütmesi VII. Bölüm 

sorununu aşmasında yardımcı olacaktır.

83.  Taha Özhan, 36. Paralel’den yeni Ortadoğu’ya Erbil, Sabah Gazetesi, 5 Kasım 2011. Taha Özhan, 36. Paralel’den yeni Ortadoğu’ya Erbil, Sabah Gazetesi, 5 Kasım 2011.

84.  Mısır Zekazik Üniversitesi’nden Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Musafa Ebulhayr’la mülakat notları.  Mısır Zekazik Üniversitesi’nden Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Musafa Ebulhayr’la mülakat notları. 
Mülakat tarihi: 1 Aralık 2011.
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Irak’ta etkin siyasi güçler, bölge ülkeleri ve uluslararası aktörler, Irak’ta istikrarlı bir 
düzenin kurulmasını sağlayamamıştır. Irak’ın mevcut siyasi yapısı ve işgal sürecinde 
hazırlanan anayasası, sorunlar yumağının merkezinde durmakta, etnik-sekter bölün-
müşlük ülkenin geleceğini tehdit etmekte, federal bölgeler sorunu tartışmaya ve çatış-
maya zemin hazırlamaktadır. Siyasi yapının ulusal uzlaşıdan ziyade etnik-sekter kimlik 
düzleminde kurulması, derin gerginlikleri mümkün kılmakta ve etnik ve mezhepsel 
çatışmalara zemin hazırlamaktadır. Bazı Iraklı gruplar ve bölgesel-küresel aktörler için 
kısa vadeli kazanımlar getirse de bu bölünmüşlük, orta ve uzun vadede Irak’taki siyasi 
istikrarsızlığı kronik hale getirmektedir.

Irak Anayasası’nın yazım sürecindeki acelecilik ve uzlaşı eksikliği, ülkede ulusal birlik 
zeminini zayıflatmıştır. Pek çok belirsizliği içerisinde barındıran federal bölge konsep-
tiyle Irak anayasası, ülkenin birliğinden çok bölünmesine dönük kaygılara zemin oluş-
turmaktadır. 

Irak’taki bölünmüşlüğü ortaya koyan hususlardan bir başkası ise ülke içerisinde çeşitli 
grupların ortak düşman algılarındaki farklılıktır. Bazı gruplar Iran’ın, bazıları Israil’in, 
bazıları el Kaide’nin, bazıları milis güçlerin, bazıları Amerikalıların, bazıları Suriyelilerin, 
bazıları Kuveytlilerin, bazıları ise Suudilerin ülkenin düşmanı olduğunu düşünmekte-
dir. Üstelik “düşman algısı” ülke içerisine etnik-sekter çatışma olarak da yansımaktadır. 

Irak’ın mevcut durumu aşabilmesi için devlet yapısında köklü reforma gitmesi, devlet-
toplum arasında ve toplumun kendi içerisinde güven tesis edilmesi, ulusal uzlaşma 
sürecinde ciddi adımların atılması gerekmektedir. Bu anlamda Irak’taki tüm grupların 
bir uzlaşı konferansı çatısı altında buluşması, anayasadaki muğlak ve krize sebep olan 
maddelerin yeniden düzenlenmesi zorunluluk arz etmektedir. Daha önceki anayasa 
yazım sürecinden farklı olarak, bir uzlaşı kültürü yaratılmalı ve Iraklılık kimliğini öne çı-
karan bir anayasal yaklaşım benimsenmelidir. Parlamentonun rolü güçlendirilmeli ve 
yargının bağımsızlık ve tarafsızlığı garanti altına alınmalıdır. Aynı zamanda hükümetin 
kuruluşuna ilişkin anayasal boşlukların doldurulması ve hükümetin “tamamlanama-
ma” sorununun ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

Irak Ordusunun merkezi yapılanmadan yoksun olması Irak’ın güvenliğinin geleceğine 
dönük ciddi endişeler yaratmaktadır. Etnik-sekter çizgilerdeki siyasi bölünmüşlüğün 
ordu üzerindeki yansımaları, ordu için çok ciddi bir temsil sorununu beraberinde ge-
tirmektedir. Merkezi yönetimin ve bölgesel yönetimin ayrı ordulara sahip olması da 
Irak’taki tartışmalı bölgelerde sıcak çatışmaya dönüşebilmektedir. Ayrıca silahlandı-
rılmış aşiretler ve uyuyan hücreler olarak Şii, Sünni ve Kürt milislerin varlığı Irak’taki iç 
güvenlik kaygılarını artırmaktadır. 

Irak güvenliğinin pekiştirilmesi için atılması gereken en önemli adım ordunun ulusal 
birliği temsil edecek şekilde yeniden yapılandırılmasıdır. Yukarıda anlatıldığı şekliyle 
bir Iraklılık kimliğinin etrafında yeniden şekillendirilmesi gereken Irak ordusunda pro-
fesyonellik ve liyakat ölçüleri esas alınmalıdır. Hem Irak’ın iç güvenliği hem de komşu 
ülkelerin güvenliğini temin etmek için Irak yönetimi sınır güvenliği ile alakalı somut 
adımlar atmalıdır. Merkezi ordu ve bölgesel ordu ikilemi, anayasal zeminde tekrar tar-

tışılmalı ve Irak ordusunun merkezi bir yapıya kavuşması için çalışmalar yapılmalıdır.
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Irak vekâlet savaşları üzerinden bir bölgesel mücadele alanına dönüşmüştür. Işgal sü-

recinin de acı bir şekilde gösterdiği gibi Ortadoğu coğrafyası birbiriyle bağlantılı fay 

hatları üzerine kurulmuştur ve bu fay hatlarının Irak’ta harekete geçmesinin bölge için 

maliyeti yüksek olmuştur. Sebep olduğu ekonomik ve insani problemlerin yanında 

bölgedeki rekabet ortamını kızıştırmış ve bu ortam derinleşen güvensizlikleri ve buna 

bağlı olarak gelişen ittifakları ve silahlanma yarışlarını tetiklemiştir. 

Irak’taki iç sorunların bölgesel tezahürleri dikkate alındığında, Irak’ın meydan okuma-

larının etraflıca ele alınabilmesi için bölgesel işbirliğinin artırılmasının elzem olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte Irak meselesine mezhepsel düzlemde yaklaşmayan ve 

Irak’taki uzlaşıdan ve istikrardan istifade eden Türkiye gibi komşu ülkelerin katkıları 

çok önemlidir. Irak’a Komşu Ülkeler Inisiyatifi gibi bölgesel girişimlerin yeniden etkin-

leştirilmesi ve Irak’ta kısa vadeli kazanımlar için değil uzun soluklu barış ve istikrar 

için yatırım yapılması gerekmektedir. Irak bu süreçte bölgesel rekabet parantezinden 

çıkabildiği ve Irak’ın çıkarlarının etnik-sekter-partisel çıkarların üstünde tutulduğu 

oranda barış ve istikrara kavuşacak ve çekilme sonrasında kendisini bekleyen meydan 

okumalarla başedebilecektir.







ABD’nin Irak’tan güçlerini çekmesi, Irak’ın geleceğine yönelik soru işaretlerini tam an-
lamıyla ortadan kaldırabilmiş değildir. ABD, çekilme sonrasında Irak’ta güçlü bir diplo-
matik misyona ve aynı zamanda “eğitim ve koruma” amacıyla önemli bir askeri varlığa 
sahip olacaktır. Üstelik ABD’nin Irak’a yakın ülkelerdeki askeri varlığını yakın zamanda 
artırması da ABD’ye ihtiyaç halinde Irak’ta operasyonel bir kabiliyet imkânı tanımış-
tır. Bununla birlikte BM Anlaşmasının VII. Bölümü kapsamından henüz çıkarılmayan 
Irak’ın egemenliğini kısıtlayan unsurlar hala geçerliliğini sürdürmektedir.

Işgal sürecinde Irak’ta etkin olan siyasi güçler, bölge ülkeleri ve uluslararası aktörler, 
istikrarlı bir düzenin kurulmasını sağlayamamıştır. Öte yandan Irak’ın mevcut siyasi 
yapısı ve işgal sürecinde hazırlanan anayasası sorunlar yumağının merkezinde dur-
makta, etnik-sekter bölünmüşlük ülkenin geleceğini tehdit etmekte, federal bölgeler 
sorunu tartışmaya ve çatışmaya zemin hazırlamaktadır. Siyasi yapının ulusal uzlaşıdan 
ziyade etnik-sekter kimlik düzleminde kurulması, derin gerginlikleri mümkün kılmak-
ta ve çatışmalara zemin hazırlamaktadır. Bölünmüşlük üzerine kurulu mevcut siyasi 
yapı, bazı Iraklı guruplar ve bölgesel-küresel aktörler için kısa vadeli kazanımlar sağ-
lasa da, orta ve uzun vadede Irak’taki siyasi istikrarsızlığı kronik hale getirmektedir.

Bu çalışmada, Amerikan işgali ve sonrasında ortaya çıkan siyasi sorunların, güvenlik 
zaafiyetlerinin ve etnik-sekter güç mücadelesinin üzerinde durulmakta ve bu eksende 
Amerikan güçlerinin tamamen çekilmesiyle başlayacak yeni süreçte Irak’ı bekleyen 
tehditler analiz edilmektedir. Çalışma işgalin Irak’ta nasıl bir siyasi yapı bıraktığı so-
rusuna cevap vermeye çalışmakta, özellikle federalizm bağlamında gündeme gelen 
Irak’ın birliği, siyasi bölünmüşlüğü ve kamplaşmalar sebebiyle meydana gelecek gü-
venlik sorunlarını incelemektedir. Son bölümde ise çekilme sonrasında Irak’ta ortaya 
çıkacak jeopolitik boşluk, uluslararası aktörlerin oluşacak boşluğu kendi lehlerine dol-
durma çabaları ve Irak’ın bu aktörlerle ilişkileri üzerinde durulmaktadır.
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