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IRAK’IN ORTA DOĞU’DAKİ JEOPOLİTİK KONUMUNU VE 
DÜNYA SİYASAL DÜZLEMİNDEKİ YERİ DİKKATE ALINARAK, 
ABD’NİN IRAK’TAN ÇIKIP ÇIKMAYACAĞININ SENARYOLAR 

DÂHİLİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yazan: Dr.Kur.Kd.Alb. Ahmet KÜÇÜKŞAHİN 

 

1. Irak’ın Tarihi 

Resmî adı “Irak Cumhuriyeti” olan ve Arapça’da “El-cumhuriyetü’l 
Irakıye” olarak ifade edilen Irak, Türkiye’nin güneyinde bulunan bir Orta 
Doğu ülkesidir. Kuzeyinde Türkiye, doğusunda İran, güneydoğusunda 
Basra Körfezi ve Kuveyt, güneyinde Suudi Arabistan, batısında Ürdün ve 
Suriye ile çevrilidir.  

Irak, fiziki yapı bakımından genelde dört bölgeye ayrılır. Bunlar; 
kuzey ve kuzeydoğuyu kaplayan dağlık bölge, bu bölgenin güneyinde 
yer alan Basra Körfezi kıyısındaki bataklıklar, güney ve batıdaki çöllerle 
sınırlanmış olan Mezopotamya arazisi ve Ürdün–Suudi Arabistan–
Güney Suriye sınırlarına yakın bölgelerden başlayarak komşu ülkelerin 
içlerine doğru uzanan step ve çöllerdir. Ülkenin en büyük platosu 
kuzeyde bulunan Cezire’dir. Kuzeydeki Zagros Dağları kesimi, Irak’ın en 
yüksek bölgesidir. Dicle Nehri ve kolları, Fırat Nehri Irak ve 
Mezopotamya’nın hayat kaynağıdır. 

Dünyanın bu bölgesinden tarih boyunca büyük medeniyetler gelip 
geçmiştir. Milattan önceki devirlerde Sümerler, Akatlar ve Asurlular bu 
topraklarda yaşamışlar ve medeniyetler kurmuşlardır. Bu yöre halkı 
İslamiyeti, 633-642 yıllarında (1’inci halife Hz. Ebubekir zamanında) 
kabul etmiştir. Mezopotamya'nın en eski ve en önemli şehri olan Bağdat, 
Emeviler ve Abbasiler devrinde önemli ticaret ve kültür merkezi hâline 
gelmiştir. Abbasiler, bu topraklar üzerinde 750-1258 yıllarında büyük bir 
İslam devleti kurmuşlar ve Bağdat'ı başkent yaparak istikrarlı bir devir 
sürmüşler ve büyük bir medeniyet yaratmışlardır. Ancak 1258’de Moğol 
istilasına uğrayan Bağdat tamamen yakılıp yıkılmıştır. Daha sonra 
Akkoyunlular (1444-1467) ve Safeviler (1499-1508) bu topraklara 
hükmetmişlerse de 1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından 
zapt edilerek Türk toprağı hâline getirilmiştir. 384 yıl, bir Osmanlı eyaleti 
olarak yönetilen bu topraklar, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı 
Devleti’nin yenilmesi üzerine 1918 yılında Osmanlı'dan kopmuştur. 1920 
yılında San Remo Konferansı’nda İngiliz mandasına bırakılmıştır. Bu 
topraklarda istikrarlı, devamlı bir devlet kurulamamış gelip geçenin 



2 

elinde kalmıştır. Denilebilir ki bu topraklarda yaşayan insanlar huzuru 
Osmanlı döneminde görmüşlerdir. Yüzyıllarca Osmanlı toprağı olarak 
kalan yörede çok miktarda Türk soyundan gelen insan yaşamaktadır.  

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı toprağı olmaktan çıkan 
bölgede, bir İngiliz ve bir Fransız subay Kahire'de bugünkü Irak 
Devleti’nin sınırlarını çizmişler, "Irak" ismini de İngilizler koymuştur. 

İngiliz mandasındaki Irak 1932 yılında bağımsızlığa kavuşmuş, 
1958 yılında da cumhuriyet ilan edilmiştir. 1979-2003 yılları arasında 
Saddam Hüseyin yönetimindeki BAAS partisi tarafından yönetilmiştir. 
Saddam yönetimindeki Irak 1980-1988 yılları arasında sekiz yıl süre ile 
komşusu İran ile savaşmış, 1990 yılında ise Kuveyt'i işgal etmiştir. 
ABD’nin önderliğinde 1991 Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilen 
silahlı operasyonla Saddam Hüseyin, Kuveyt'ten çıkarılmıştır. Birleşmiş 
Milletler bu olay sebebiyle Irak'a ambargo uygulamaya başlamıştır. Bu 
olayı salt Irak kuvvetlerinin Kuveyt’ten çıkartılması olarak görmekten 
ziyade, Irak’ın artan jeopolitik değerinin bir sonucu olarak yorumlamamız 
gerekir. Keza, üzerinde yaşadığımız dünyada kaynaklar eşit 
dağıtılmamıştır. Kaynaklar varlığın, dirliğin ve iriliğin ölçüsüdür. Bu 
sebeple stratejik kaynaklara sahip olmak ülkelerin varlık ya da yokluk 
sorunu olarak değerlendirilmektedir.  

Dikkat edilirse dünyada çatışma, kriz, vuruşma ya da diplomatik 
bir lisanla ifade edersek istikrarsızlığın yoğun olarak yaşandığı yöreler; 
aynı zamanda stratejik kaynaklar bakımından da zengin olan bölgelerdir. 

 

2. Jeopolitik Nedir? 

Jeopolitik, coğrafyanın politikaya verdiği yöndür. Bir başka deyişle, 
bir ülkenin arz üzerinde işgal ettiği konum dolayısıyla sahip olduğu 
askerî, siyasi ve ekonomik önemidir. Jeopolitik için, siyasi coğrafyanın 
beşeri değerlerle aktif hâle gelmesidir de diyebiliriz. 

Jeopolitik, geliştirilecek her türden dış ilişkide bilimsel ve 
vazgeçilmez bir unsur hüviyetindedir. Millî, evrensel ya da bölgesel 
olarak üretilecek her türden politikanın jeopolitik temellere 
dayandırılması şarttır. Nasıl ki zemini olmayan bir binanın geleceği 
olmazsa, jeopolitik duyarlılığı bulunmayan bir politikanın da geçerliliği 
olmayacaktır. 

Sosyal bilimlerde stratejik konum (coğrafya) ile toplum arasında 
yakın bir ilişkinin bulunduğu, çok eski zamanlardan bu yana ileri 
sürülmektedir. Bazı düşünürler, her konumun orada oturan insan 
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topluluklarını "iyi ve fena" kılmak hususunda eşit olmadığını ileri sürerler. 
Diğer yandan tarih; toprakların çölleşmesinin, ormanların yok olmasının, 
madenlerin tükenmesinin, ticaret yollarının değişmesinin; toplumların 
kaderleri üzerinde hayati derecede önemli değişiklikler meydana 
getirdiğini yazmaktadır. 

Başarının temeli uygun yer, uygun zaman, uygun kaynak üçlüsü 
üzerine kuruludur. Bu üç faktör uygun politikalarla birleşince zafer üretir. 
Bu bakımdan bir ülkenin politik yeri ya da stratejik konumu, o ülkeyi 
emperyalist arzuların hedefi yapar ya da önemsiz kılar. Özetle bir 
ülkenin jeopolitiği ve jeostratejik yeri o ülkenin hem en büyük avantajı 
hem de başının belası olabilir. 

Örneğin, Türkiye'de bazı entelektüel kişiler zannetmektedir ki 
ülkede demokrasi, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve fikir 
özgürlüğünün yeterli olmaması birtakım güçlerin Türkiye aleyhtarı 
politika izlemelerine neden olmaktadır. Bu tümüyle saf bir anlayıştır. 
Silahsızlanma, İran ve Irak için dayatılırken İsrail için dayatılmamakta, 
İnsan Hakları Çin ile ilgili bir mesele iken Suudi Arabistan için 
önemsenmemekte, petrol sahibi Kuveytlilere yönelik saldırıların önü 
büyük ölçüde kesilir iken, petrol sahibi olmayan Boşnaklara karşı yapılan 
saldırılar onları hiç ilgilendirmemektedir. Bugün ABD’nin Irak’a 
demokrasi götürme söyleminin altında, Irak’ın gittikçe artan jeopolitik 
önemi yatmaktadır.  

Osmanlı Devleti'nin yıkılışından günümüze Orta Doğu’da savaş 
hiç bitmemiş, sadece savaşan ülkeler ve bölgeler değişmiştir. Orta 
Doğu, dünyanın en jeopolitik ve jeostratejik bölgesidir. Orta Doğu’ya 
hâkim olan, Kafkasya, Orta Asya ve Anadolu gibi yerleri de kontrol etmiş 
olur. Hatta dünya hâkimiyeti Orta Doğu’dan geçer demek daha doğru 
olur. 
 

3. Irak’ın Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi  

a. Orta Asya’dan Hazar Denizi güneyini kullanarak batıya doğru 
yapılan göçler esnasında Mezopotamya bölgesi kullanılmıştır. Göçlerde 
kullanılan güzergahlar; Orta Asya–Hazar güneyi–Yukarı Mezopotamya–
Anadolu ile Orta Asya–Hazar güneyi–Aşağı Mezopotamya–Lübnan veya 
Arabistan Yarımadası güzergâhlarıdır. Özellikle Anadolu’ya yapılan 
göçler esnasında güneyde Irak coğrafyası kullanılmıştır. Zaten Orta 
Doğu coğrafyasında Türklerin yaşadıkları bölgeler ortaya konulduğunda 
göç yolları ortaya çıkacaktır. Çünkü bu yollar üzerindeki kritik kesimler, 
ya yerleşime elverişli olduğu ve beğenildiği için göç etmekte olan Türkler 
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tarafından iskân bölgesi olarak seçilmiş veya göç yolunun emniyeti 
açısından bir kısım Türkler bu bölgelerde iskân ettirilmiştir. Irak 
coğrafyasında mevcut olan Türklerin bulunduğu bölgeler ortaya 
konduğunda bu coğrafyanın Orta Asya–Afrika ve Orta Asya–Avrupa göç 
yolu üzerinde bulunan önemli bir geçiş güzergâhı olduğu görülecektir.  

 

  

 

 

 

 

 

Kaynak:CIA World Factbook 

b. Türkiye, Irak, Suriye, Ürdün, İsrail ve Arabistan Yarımadası 
birlikte düşünüldüğünde, bu coğrafya Eski Dünya’nın merkezini 
oluşturmakta, bu konumu ile Afrika kıtasından Orta ve Doğu Asya’ya, 
Avrupa’dan Orta Asya’ya uzanan kara yollarını üzerinde bulundurduğu 
gibi, Süveyş Kanalı ile Akdeniz’i Hint Okyanusu’na, Türk Boğazları ile de 
Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan su yollarını üzerinde bulundurmaktadır. 
Sadece Irak ile Türkiye birlikte düşünüldüğünde bu bölge Asya, Avrupa 
ve Afrika kıtaları arasında tek geçiş bölgesi durumundadır. Bu açıdan 
bakıldığında oldukça önemli bir jeopolitik konuma sahiptir. 

c. Müslümanlığın doğuş yeri Arabistan Yarımadasıdır. 
Müslümanların peygamberi de bir Arap’tır. Bu nedenle Müslümanlık 
başlangıçta özellikle Araplar arasında yayılmış ve bilahare diğer 
kavimlere doğru yayılmıştır. Bu arada Hz. Muhammet’in ölümünden 
sonra Müslümanlıkta çeşitli mezhepler türemiştir. Sünni olarak ifade 
edilen Hanefilik Türkler arasında, Malikilik Mısır, Tunus, Sudan ve bazı 
Afrika ülkelerinde, Şafiilik Mısır, Doğu Anadolu, Kafkasya, Filipinler, 
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Seylan, Endonezya adalarında ve azınlık hâlinde İran’da, Hambelilik 
(Vehhabiliği aynı sayarsak) Suudi Arabistan’da, Şii olarak ifade edilen 
Caferilik ise İran’da taraftar bularak yayılmıştır. Bu kapsamda İran 
nüfusunun % 89’u Şii, % 9’u Sünni, buna karşılık Irak nüfusunun % 57’si 
Şii, % 43’ü Sünni’dir. Batıya doğru gidildiğinde Suriye halkının % 77’si 
Sünni, % 11’i Şii, Ürdün halkının % 95’i Sünni, Kuveyt halkının ise % 
59,5’i Sünni, % 25,5’i Şii’dir. Görüldüğü üzere Sünnilikten Şiiliğe geçişin 
yaşandığı ülke Irak’tır. Keza bu farklılık Irak halkı üzerindeki ayrımlardan 
en büyüğünü oluşturmaktadır.  

ç. Araplar, Arabistan merkez olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’da; Farslar, İran coğrafyasında yaşarlar iken Hazar Denizi’nin 
güney ve doğusunda yaşayan Türklerin bir bölümü batıya doğru göç 
ederek Anadolu’ya yerleşmişlerdir. Bugün itibariyle Araplar Irak ve 
batısında, Farslar Irak’ın doğusunda, Türkler ise Hazar denizi güney ve 
doğusu ile Anadolu’da yaşamaktadırlar. Irak coğrafyası bu üç kavimin 
orta noktasında bulunmaktadır. Bu bağlamda Irak coğrafyası, bu üç 
milletin kesişme noktasını veya ayrışma noktasını oluşturmaktadır. 

Kaynak:CIA World Factbook 

d. Irak, dünyada petrolün en ucuz üretildiği bölgedir. Bir varil 
petrol Meksika Körfezi’nde 13 dolara, Rusya’da 5-10 dolara, Kuzey 
Denizi’nde 12-16 dolara, ABD’de 20 dolara, Suudi Arabistan’da 1,5 
dolara mal olurken; Irak’ta 1 dolara mal olmaktadır. Ayrıca dünya petrol 
rezervlerinin büyük bölümü (214 milyar tahminî rezerv) de Irak’ta 
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bulunmaktadır. Bu bağlamda Irak’ı petrol coğrafyasının merkezi olarak 
nitelemek fazla abartılı olmayacaktır. 

 

Kaynak:CIA World Factbook 

e. Irak coğrafyası Mezopotamya topraklarının büyük bölümünü 
bünyesinde bulundurmaktadır. Gerek medeniyetler tarihi ve gerekse 
dinler tarihi açısından Irak’ın özel bir yeri vardır. Sümerler, Akatlar ve 
Asurlular bu topraklarda yaşamışlar ve medeniyetler kurmuşlardır. 
Selçuklu ve Osmanlı döneminde de Türklerin ilgisi buradan 
ayrılmamıştır. Irak; özellikle Mezopotamya, tarihî derinliği olan bir 
bölgedir. Petrolün varlığının keşfedilmesinden sonra bu bölgeye ilgi 
duyan ülkeler arasına İngilizler, Almanlar, Fransızlar ve bilahare 
Amerikalılar da girmişlerdir.   

f. Irak’ı, ABD’nin stratejik müttefiki İsrail ile birlikte 
düşündüğümüz zaman ayrı bir siyasal önemi vardır. Irak halkı arasında 
var olduğu ifade edilen Yahudi kökenli vatandaşlar ve de özellikle Kürtler 
büyük bir önem arz etmektedir. Bunların Irak içerisinde etkin hâle 
gelmeleriyle birlikte bir Irak-İsrail yakınlaşması sağlanabilir, bu yakınlık 
İsrail’in kendini bölgede daha güvenli hissetmesi sonucunu doğurabilir.  

g. Genişletilmiş Orta Doğu Projesi açısından baktığımız zaman 
Irak, projenin tam ortasında yer alan bir konuma sahiptir. Irak’ın, proje 
kapsamında arzu edilen seviyeye getirilmesi durumunda bu merkez 
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noktadan batıya veya doğuya doğru projenin geliştirilmesi imkânı elde 
edilmiş olunacaktır.  

 

 

Kaynak:CIA World Factbook 

ğ. Kara hâkimiyet teorisyenlerinden Spykman, ileri sürdüğü 
Kenar Kuşak Teorisi ile dünya adasına hâkimiyetin, merkez bölgesini 
çeviren, kaynak ve imkânları daha geniş olan kenar kuşağa hâkimiyet ile 
mümkün olacağını ifade eder. Bu dış kuşak; Avrupa, Türkiye, Irak, İran, 
Pakistan, Afganistan, Hindistan, Çin, Kore ve Doğu Sibirya'dır. 
Dolayısıyla Irak bu teori içerisinde yer bulan ülkelerden birisidir.  

Sonuç olarak, Irak’ın Orta Doğu’daki jeopolitik konumu ve dünya 
siyasal düzlemindeki yeri dikkate alındığında; ABD’nin, Genişletilmiş 
Orta Doğu Projesi gerçekleşene kadar, 2003 yılında girdiği Irak’tan 
çıkmayacağı değerlendirilmektedir.  
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IRAK’IN ENERJİ KAYNAKLARINI DİKKATE ALARAK, ABD’NİN 
IRAK’TAN ÇIKIP ÇIKMAYACAĞININ, SENARYOLAR 

DÂHİLİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yazan: Dr. Cenk PALA 

 

1. Biraz Tarih, Her Zaman Tarih 

Tarih, her zaman, almasını bilenler için büyük dersler içerir. 
Toplumlar, ancak ve ancak geçmişin izlerini sürerek bugünü anlayabilir 
ve bu sayede geleceği de tahayyül edebilirler. Yoksa tarihi değiştirmek 
şöyle dursun seyirci olarak kalacakları dahi şüphelidir!  

Petrol tarihi de böyledir. Konuyla doğrudan ilişkisi nedeniyle, Orta 
Doğu petrollerinin paylaşımı hakkında birkaç tarihsel tespit yaparak 
başlamak anlamlı olabilir. Bu bölümü, 1996 yılında yayınlanan “20. 
Yüzyılın Şeytan Üçgeni: ABD–Petrol–Dolar” isimli kitabımızın ilk 
bölümünün ilgili yerlerinden ve bu konuda yapılan çeşitli 
konuşmalarımdan ödünç aldığımı belirtmek isterim.  

 

a. Orta Doğu’ya Yönelişin Ana Nedenleri 

Ham petrole kaynağında sahip olmanın önemi, petrol şirketlerini 
Orta Doğu’da geniş ve keşfedilmemiş alanlar aramaya yöneltmiştir. 
1920’den önce Amerikan petrol şirketleri Orta Doğu petrol imtiyazları ile 
pek de ilgilenmemiştir. Gerçekten, ABD, özellikle I. Dünya Savaşı 
sonuna kadar öncelikle yurtiçi rezervlerin geliştirilmesine odaklanmıştır. 
Yine o dönemde ABD, Avrupa ülkelerinin ve Avrupa kökenli petrol 
şirketlerinin yürüttüğü, Doğu yarıküre petrol rezervlerini ele geçirmeye 
yönelik sömürgeci politikalar nedeniyle bu bölgede fazla etkin bir 
konuma sahip değildir.  

Ancak, bir yandan 1920 yılında ülkede yaşanan enerji krizi ile 
birlikte gelecekte petrolün biteceği korkusu yaygınlaşınca ve öte yandan 
da dış rezervlerde olası bir İngiliz–Hollanda tekeli gündeme gelince 
ABD, Amerikan petrol şirketleri vasıtasıyla ve tüm siyasi gücüyle Orta 
Doğu’ya yönelmiştir. 1920 yılında, ABD’nin batı kıyısını etkisi altına alan 
petrol kıtlığından söz edebiliriz. Genel olarak, bu kıtlığın şirketlerce suni 
olarak yaratıldığı görüşü hâkimdir. Krizin asıl önemi, Amerikan 
şirketlerini, Meksika ve Venezuela ile birlikte Orta Doğu’da da etkin 
olmaya zorlamasından kaynaklanmaktadır. Özellikle ABD batı kıyısı 
şirketlerinden SoCal, kontrolü altına alabileceği yeni kaynaklara sahip 
olmak amacıyla dünya çapında bir petrol araştırma faaliyetine girişmiş; 
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SoCal’ın öncülüğünde diğer Amerikan şirketleri de ilgi alanlarını Orta 
Doğu’ya çevirmekte gecikmemişlerdir.  

Orta Doğu’nun petrol endüstrisine tam anlamıyla dâhil oluşu, 
Amerikan şirketlerinin bu bölgede faaliyetlerini giderek yoğunlaştırması 
ile başlamıştır. Amerikan şirketlerinin bölgeye girişi, ilk etapta rekabetin 
artmasına yol açmışsa da; daha sonraki aşamalarda bizzat hükümetlerin 
devreye girmesiyle Orta Doğu, tümüyle Yedi Kız Kardeşler (7 büyük 
petrol şirketi) arasında paylaşılmıştır.  

 

Kaynak:www.globalsecurıty.net 

Endüstrinin Orta Doğu'ya kaymasının en önemli nedeni, varil 
başına üretim maliyetinin diğer alanlara oranla çok düşük düzeyde 
kalmasıdır. Örneğin, 1946-51 yılları arasında varil başına ortalama 
üretim maliyeti Venezuela'da 0.50 dolar, Uzakdoğu'da 0.77 dolar ve 
ABD'de 1.01 dolar düzeyindeyken; Orta Doğu'da 0.23 dolar civarındaydı. 
Orta Doğu'nun bir diğer avantajı da kuyu başına günlük üretim 
miktarında göze çarpmaktadır. Örneğin 1949'un sonunda kuyu başına 
günlük üretim, üretken 10 kuyusu olan Irak'ta 11.200 varil, 73 kuyuya 
sahip Iran'da 8.192 varil, 76 kuyusu bulunan Suudi Arabistan'da 6.084 
varil ve 61 kuyuya sahip Kuveyt'te 4.447 varildir. Dünya çapında kuyu 
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başına ortalama günlük üretim, aynı yıl, sadece 21 varil düzeyindeyken, 
bu ölçüm ABD için 11 varil, Venezuela içinse 201 varil düzeyindedir.  

Sonuç olarak, Orta Doğu, gerek düşük üretim maliyetleri gerekse 
kuyu başına üretim ve rezerv miktarlarıyla petrol şirketleri açısından en 
cazip bölge hâline gelmekte gecikmedi. Üstelik Orta Doğu, sadece diğer 
üretim sahaları karşısında değil, ucuz petrolü sayesinde o dönem için 
herhangi bir enerji kaynağı ile karşılaştırıldığında da önemli bir maliyet 
avantajına sahiptir. Orta Doğu petrolünden sağlanan ekonomik rantın 
yüksek kâr marjını da beraberinde getirmesi, petrol şirketlerinin hummalı 
bir şekilde bu bölgeye hücum etmelerine neden olmuştur. 

Esasen, 1950 yılına kadar petrol endüstrisinin temel çalışma 
kuralı, topraklarında petrol bulunan az gelişmiş ülkelerle çok uluslu petrol 
şirketleri arasında yapılan ayrıcalık (concession) anlaşmaları ile 
sağlanan imtiyazlar olmuştur. Yoğun bir şekilde 1901 ile 1935 yılları 
arasında değişik tarihlerde verilen ve 1960'lara kadar uzanan 
imtiyazların bazı ortak noktaları vardır: 

 İmtiyazlar 60-75 yıl veya daha uzun süreler (99 yıl gibi) için 
verilmekteydi. 

 Petrol şirketlerini üretici ülke hükümetlerine petrolün varili başına 
0.20-0.25 dolar düzeyinde royalty (şerefiye) adı altında sabit bir ücret 
ödemek durumunda bırakıyordu. 

 İmtiyazlar üzerindeki özel ve siyasal kısıtlamalar önemsiz 
düzeydeydi. 

Ayrıcalık sistemi nedeniyle üretici ülke hükümetlerinin, petrolün 
işletilmesi ve endüstrinin yönetimi konularında hiçbir söz hakları 
bulunmuyordu. Çünkü petrol şirketleri, ödedikleri royalty karşılığında 
gümrük vergisi de dâhil olmak üzere tüm vergilerden muaf tutulmuşlardı.  

Ayrıcalık sistemi ile daha başlangıçta eli kolu bağlanan üretici ülke 
hükümetleri karşısında giderek güçlenen petrol şirketleri, bu sayede 
üretim ve fiyat politikasına karar verme konularında tam ve etkin bir 
kontrol elde etmişlerdir. Petrol üreten devlet ile şirket arasında yapılan 
ayrıcalık anlaşmasıyla imtiyaz sahibi şirkete; petrolü araştırma, eğer 
keşfedilirse, geliştirme ve pazarlama hakkı da verilmiştir. 

 

b. Orta Doğu’da Ayrıcalık Mücadelesi ve Kartelin Orta 
Doğu’ya Girişi: İran ve Irak Petrollerinin Ele Geçiriliş Süreci 

Her şey, 1890’ların başında, Fransız Hükümeti’nce Jacques de 
Morgan başkanlığında görevlendirilen bilimsel bir ekibin, petrol 
araştırmalarını içeren çok olumlu bir raporla İran’dan dönmeleri ile 
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başlamıştır. Ekip, Şubat 1892’de, bu araştırmanın ayrıntılı sonuçlarını 
Annales des Mines’de (Maden Yıllığı) yayınlamıştır. Bu detaylı 
araştırmadaki kanıtlara rağmen İran bölgesi, 1900’den önce potansiyel 
yatırımcıların ilgisini çekmeyi başaramamıştır. 

Orta Doğu’daki ilk ayrıcalık, 28 Mayıs 1901’de, İran Şahı 
tarafından, İngiliz vatandaşı (aslında Kanadalı bir Fransız asili) William 
Knox D’Arcy’e tanınmıştır. Bu ayrıcalık, D’Arcy’e 60 yıl süreyle bugünkü 
İran’ın 5/6’sını kapsayan bir bölgede “doğal kaynakların aranması, 
çıkarılması, işletilmesi, üretilmesi, ticarete elverişli duruma getirilmesi, 
başka yerlere taşınması” hakkını vermiştir. 

Ayrıcalık, 15 Nisan 1909’da 2 milyon pound sermaye ile kurulan 
Anglo-Persian Oil Company’nin (APOC, sırasıyla AIOC ve BP adını 
alacaktır!) eline geçmiştir. Aslında, şirket sermayesinin önemli bir 
bölümü yine İngiliz destekli Burmah Oil’in elindeydi. 1903 yılında 
kullandığı yakıtı kömürden petrole çeviren İngiliz Donanması’nın, sürekli 
artan gereksinimini karşılamak amacıyla güvenilir petrol kaynakları 
arayan Winston Churchill, 1914’de, İngiliz Hükümeti’ni APOC’a 2 milyon 
pound daha yatırmaya ikna etmiştir. Böylece, şirketin % 51 hissesi İngiliz 
Hükümeti’ne ait olmuş ve 1954 yılına kadar da İngiliz şirketi olarak 
kalmıştır. 

Aynı dönemde İngiltere, Almanya ve Hollanda, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun bir parçası olan Mezopotamya’daki (bugünkü Irak) 
ayrıcalıklar için kıyasıya rekabet hâlindelerdi. Sonuçta, bu üç Avrupa 
ülkesi uzlaşmış ve Ermeni C.S. Gülbenkyan aracılığıyla Türk 
Hükümeti’ni de etkileri altına alarak, Ekim 1912’de kurdukları Turkish 
Petroleum Company (TPC) yoluyla Mezopotamya imtiyazını elde 
etmişlerdir. TPC hisse dağılımı şöyledir: National Bank of Turkey (İngiliz) 
% 50, Deutsche Bank of Germany (Alman) % 25 ve Anglo-Saxon 
Petroleum Company (Royal Dutch / Shell’in bir kolu) % 25. Türk 
Hükümeti ile taraf ülkeler arasında arabuluculuk yapan Ermeni C.S. 
Gülbenkyan’a, yakın dostluk kurduğu Osmanlı Padişahı nezdindeki 
başarılı çalışmaları (!) nedeniyle İngiliz payından % 5 oranında hisse 
verilmiştir. İşte Gülbenkyan’ın, Bay Yüzde Beş (Mr. Five Percent) adıyla 
petrol tarihine kazınmasının kökeni, ne yazık ki adından başka hiçbir 
şeyi Türk olmayan ve Türk kalamayan TPC’nin kuruluşunda yatmaktadır.  

TPC’nin kuruluşunu izleyen dönemde, donanmasının ana yakıtını 
kömürden petrole çeviren İngiltere, bu yeni stratejik çıkarlarına uygun 
olarak İran ayrıcalığını elinde tutan D’Arcy grubu ve APOC’un da TPC’ye 
alınması için büyük bir siyasi baskı yapmış; sonuçta İngiltere nüfuzu ve 
baskısına daha fazla dayanamayan TPC üyeleri bu yeni grupların da 
şirket ortakları arasına katılmasını onaylamıştır: 19 Mart 1914’de 
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Londra’da, Osmanlı Başveziri’nin de imzaladığı ünlü “Foreign Office” 
(Dışişleri Bakanlığı) Antlaşmasıyla, APOC için çalışan D’Arcy grubuna 
TPC’den % 50 oranında hisse verilmiştir. Böylece, uzun süredir 
peşinden koştuğu emperyalist hayalleri artık gerçekleşen İngiltere, 
İran’ın ardından Irak’ta da söz sahibi olmuştur. 

1’inci Dünya Savaşı, petrol imtiyaz mücadelesini belirli bir ölçüde 
kesintiye uğratmıştır. Ancak, savaş sonrasında petrol talebinin hızla 
artması ile tüm dikkatler, hükümetleri tarafından desteklenen büyük 
şirketler aracılığıyla yeniden Orta Doğu’ya çevrilmiştir. Dahası, 
Osmanlı’nın yenilen safta yer alması, Mezopotamya bölgesini eskisinden 
çok daha kırılgan dolayısıyla çok daha çekici hâle getirmiştir. Bu arada, 
25 Nisan 1920 tarihinde imzalanan “San Remo Antlaşması” ile 
Fransızlar, bir anlamda savaş ganimeti olarak, Almanların TPC’deki % 
25’lik payının yeni sahibi olmuşlardır.  

İngiltere ve ABD’nin ayak oyunları sayesinde San Remo 
Antlaşması hiçbir zaman yürürlüğe girememiştir. Bazı tarihçiler; 
antlaşmanın gerçekleşmesi durumunda gerek Amerikan gerekse diğer 
petrol şirketlerinin tüm Orta Doğu’nun dışında bırakılacağını, bölgenin de 
sadece İngiltere ve Fransa kontrolüne girebileceğini öne sürmektedirler. 
Böylece, Orta Doğu petrolleri adeta ellerinin arasından kayıp giden 
Fransızlar, İngiltere ve ABD ortaklığından yediği bu 80 yıllık tarihî kazığı 
hiçbir zaman unutmayacaktır.  

İşte Fransızların, 20. yüzyılın devamında İngiliz ve Amerikalılara 
duydukları, bilinç altlarına işleyen toplumsal nefretin aşikâr 
nedenlerinden biri budur. Bir adım daha öteye gidersek, Fransa’nın bir 
ayak oyunuyla ucuz Orta Doğu petrolünden mahrum bırakılması, ironik 
bir şekilde, nükleer enerji programında sergilenen dünya çapındaki 
başarının ana ateşleyicisi ve itici gücü olmuştur. 

 
c. ABD’nin Orta Doğu’ya Girişi ve Kırmızı Hat (Red Line) 

Antlaşması 

ABD, özellikle 1920’den itibaren hızla Orta Doğu’ya yönelmiştir. 
Değindiğimiz bazı nedenlerle petrol arayışının yeni rotası bu şekilde 
belirlenince, ABD Hükümeti, Orta Doğu’nun İngiliz mandası altındaki 
bölgelerine Amerikan şirketlerinin de girişine izin verilmesi hususunda 
İngiliz Hükümeti’ne yoğun baskı yapmaya başlamıştır. ABD, bölgede 
hiçbir tekele izin vermeyen ve ayrıca hiçbir İngiliz şirketinin de kesinlikle 
bölge dışında kalmasına yol açmayacak bir tür Açık Kapı Politikası 
(Open Door Policy) izlenmesi için ısrar etmiştir.  

Amerikan sermayesi ile petrolcülerine eşit şans verilmesi 
prensibine dayanan Açık Kapı Politikası’nın başlatıldığı 1922 ile 1928 
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yılları arasında geçen oldukça karmaşık ve kritik bir dönemin ardından, 
İngiliz Hükümeti, Orta Doğu’da Büyükler’in ilk ortak teşebbüsü (joint 
venture) konumundaki TPC’den iki Amerikan şirketinin; bugünkü 
adlarıyla Exxon ve Mobil’in de pay almasını onaylamıştır. TPC’deki yeni 
hisse dağılımı şu şekilde gerçekleşiyordu: Royal Dutch/Shell % 23.75, 
APOC (BP) % 23.75, CFP % 23.75, Near East Development Company 
(Exxon ve Mobil’in ortaklığı) % 23.75 ve C.S. Gülbenkyan % 5. İşte bu 
tarihten itibaren, Amerikan petrol şirketleri de, bir daha çıkmamak üzere 
Orta Doğu petrol alanlarına giriyor ve bu Anglo-American harami kapısı 
başkaları içeriye dalmasın diye hemen kapatılıyordu. 

1920’lerin sonlarında dünya petrol piyasasında bir bolluk meydana 
gelmiştir. Muhtemel bir ucuz ham petrol fazlasının TPC üyelerini tehdit 
edebilecek boyutlara ulaşmasını önlemek amacıyla, 31 Temmuz 1928 
tarihinde, tüm ortaklar tarafından Kırmızı Hat (Red Line) Antlaşması 
imzalanmıştır. Antlaşma uyarınca, hiçbir şirket, diğer ortakların izni veya 
katkısı olmaksızın eski Osmanlı İmparatorluğu topraklarında 
keşfedilecek petrol yataklarını işletemeyecekti.  

Antlaşmanın Kırmızı Hat adını almasının kökeni; 19 Mart 1914 
tarihli “Foreign Office” (Dışişleri Bakanlığı) Antlaşması sırasında hiç 
kimsenin sınırlar hakkında bilgi sahibi olmaması nedeniyle, İstanbul 
Kapalı Çarşı’da pazarlık usullerini öğrenmiş olan Bay Yüzde Beş 
Gülbenkyan’ın eline aldığı bir kırmızı kalemle belirlediği çok geniş bir 
petrol coğrafyasının (kuzeyde İstanbul’dan güneyde Aden körfezine 
kadar uzanan, yani Arap Yarımadasının neredeyse tamamını kapsayan 
bir alan), Osmanlı İmparatorluğu toprakları olarak kabul edilmesi ve bu 
sınırların TPC ortaklarınca da benimsenmesidir. 
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Kaynak:www.globalsecurıty.net 

Kırmızı Hat ile TPC ortakları arasında, eski Osmanlı 
İmparatorluğu toprakları içine giren bugünkü Türkiye, Suriye, Irak, Suudi 
Arabistan, Bahreyn, Katar ve Basra Körfezi boyunca sıralanmış 
emirlikleri kapsayan, ancak Kuveyt, İsrail, Ürdün ve imtiyazı BP’nin 
elinde bulunan İran’ı dâhil etmeyen bir alanda, özetle imtiyaz elde etme, 
ham petrol üretimi, satın alımı ve işlenmesi konularındaki mevcut 
rekabet ortadan kalkmış oluyordu. Kırmızı Hat, TPC üyelerine Orta Doğu 
genelinde büyük ve önemli bir üretim ve imtiyaz tekeli sağlamıştır. 
Kırmızı Hat, 17 Eylül 1928’de imzalanan Achnacarry Antlaşması ile 
birlikte, 7KK’lerin dünya petrol endüstrisindeki hâkimiyetini perçinlemiştir. 

1914 “Foreign Office” Antlaşması, sonradan Büyük Oyun’u 
tezgahlayanlar arasında pay edilmek üzere Osmanlı hâkimiyetindeki 
petrol alanlarının belirlendiği, gerek yakın tarihimiz gerekse petrol tarihi 
açısından çok önemli bir antlaşmadır. 1914’de, ne acıdır ki Osmanlı 
Padişahı’nın lütfundan ziyadesiyle yararlanmış bir ailenin mensubu olan 
Calouste Gülbenkyan’ın kırmızı kalemiyle çizilen Osmanlı sınırları, 
ABD’nin Orta Doğu petrol alanlarına girişi esnasında da kullanıldı. 
Gülbenkyan’ın o sihirli kırmızı kalemi, Orta Doğu’nun ve petrolün 
Osmanlı’dan koparılmasına, Osmanlı İmparatorluğu’nun da petrol 
rezervlerine göre emperyalist güçler arasında paylaşılmasına yol açtı. 
Ulu önderimiz Atatürk’ün büyük bir ileri görüşlülükle Musul’u Misak-ı Millî 
sınırları içine dâhil etmesi, Atamızın petrol oyununun Osmanlı’yı yok 
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etmek ve yeni Türkiye’nin de bunun dışında bırakılacağını hissetmek 
bakımından sergilediği stratejik zekayı bir kez daha kanıtlıyor.  

İşte günümüzdeki mücadele, Afganistan ve Irak’la başlayan; 
Suriye, İran, Suudi Arabistan ve sıraya giren diğerleri ile devam edeceği 
anlaşılan yeni haritaların çizilmesi (“Büyük Orta Doğu”) operasyonunda 
ya da bana göre “Orta Doğulu Frankensteinlar”ın birer birer yok edilmesi 
planında, Gülbenkyan’dan miras kalan o meşhur “kırmızı kalem”in bu 
kez kimin eline geçtiğini kanıtlayan, çok acımasız ve fiziki olduğu kadar 
psikolojik bir savaştır aslında...  

Bu nedenle, Türkiye’de petrol olup olmadığının tartışıldığı her 
ortamda; ayağımızın altındaki halının her an çekilme riski taşıdığı, 
haritaların sürekli değiştiği bu ateş ve kan ya da petrol coğrafyasında 
konuşlanmış bir ülke olarak, bundan yüzyıl önce sınırlarımızın petrole 
göre çizildiğini her zaman hatırlamak zorundayız. Belki, bir yüzyıl önce 
gözden kaçmış ya da kaçırılmış bazı büyük petrol sahalarımız vardır; o 
zaman da üzerimizde oynanan oyunların farkında olarak hareket 
etmemiz gerekiyor demektir. Petrol tarihinde çok meşhur bir söz vardır: 
“Petrol işleri yağlıdır ya elinize bulaşır ya ayağınızı kaydırır”. Ne yazık ki, 
dünya ekonomisinin petrol harcıyla dönüştüğü koskoca bir 20. yüzyılı 
petrolü ve stratejisini anlayamadan geçiren yani treni kaçıran bir ülke 
olarak, 21. yüzyılda hem petrolü hem de stratejisini öğrenmekle 
mükellefiz; “elimize bulaştırarak, ama ayağımızı kaydırtmayarak”... 

 
2. ABD Yeniden Mezopotamya’da: Irak İçin Bir Senaryo 

Denemesi: 

ABD, Irak enerji kaynakları ve boru hattı taşıma güzergâhları 
üzerinde mutlak kontrol sağlamak, petrol ithalatına bağımlılıktan 
kaynaklanan mali yükü ve arz kesinti riskini azaltmak, petrol fiyatlarını 
kontrol etmek, Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya pazarlarına satılan 
petrol üzerinde söz sahibi olmak şeklinde özetlenebilecek amaçlarla, en 
az Büyük Orta Doğu Projesi’nin (BOP) kapsadığı dönem olan 50 yıl 
boyunca Irak’tan çıkmayacaktır.  

ABD, dünya ülkelerinden gelen baskıyı azaltmak için Irak’ta ABD–
İsrail–Kürt iş birliği ile demokrasi oturtuluncaya dek (en az 5 yıl) NATO 
ve daha çok da BM çatısı altında bu amacı gerçekleştirmeye çalışacak, 
Irak enerji pastasından pay almak isteyen ülkelere (başta BM Güvenlik 
Konseyi’nde veto hakkına sahip üyelere) çeşitli imtiyazlar sağlayarak ve 
Wolfowitz’in başkanlığındaki Dünya Bankası aracılığıyla sosyo-ekonomik 
kalkınma içerikli programlar ekleyerek BOP’u özellikle BM projesi hâline 
getirmek isteyecek, askerî üsler ve petrol alanlarının güvenliğinin 
sağlanması kapsamında da her zaman belirli sayıda askerî gücü Irak’ta 
tutarak bölgedeki fiziki varlığını hissettirecektir. 
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P. Wolfowitz tarafından 2004 yılında yapılan bir açıklama sadece 
ABD’nin Irak’ta kalmaya niyetli olduğunu ortaya koymakla kalmıyor, nasıl 
bir yaklaşıma sahip olunduğunu da gösteriyor: “Irak’ta asker sayımız 
azalacağına asker kaybımız azalsın.” 

11 Eylül olayı ABD’yi politik ve ekonomik yönden ciddi biçimde 
etkilemiştir. Tüm dünya üniformalı ordularını yenecek güçte Soğuk 
Savaş’ın galibi gözüken bir “süper devlet”, bir avuç eylemcinin ABD ve 
dünya finans merkezine yaptığı bir saldırı ile büyük bir güven kaybına 
uğramıştır.  

İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan dünya ekonomik 
sisteminin tek ve anahtar rezerv parası Amerikan doları bu darbeden 
sonra hızlı bir değer kaybı sürecine girmiştir.  

Uluslararası para sistemi dinamikleri içinde gerek bütçe gerekse 
dış ticaret açığını hiçbir kuruluşun denetimine girmeksizin dünya 
ülkelerine finanse ettirebilen ABD, sadece güven üzerine tesis edilmiş 
olan doların değer kaybına, yabancı sermayenin ülkesinden çıkması ve 
dünya devletlerinin döviz rezervlerinin euro’ya dönüşmesi nedeniyle 
engel olamamaya başlamıştır.  

ABD doları, dünya ülkelerinin anahtar rezerv parası olması 
dışında, dünya petrol ticaretinin de yapıldığı tek dövizdir. Bu güvensizlik 
ortamı, ABD’yi güveni tekrar tesis edecek, planlı veya plansız tedbirler 
almaya itmiştir. ABD dolar endeksinin aşağıdaki aylık ve haftalık 
grafiklerinden görüldüğü üzere doların değeri henüz dengelenebilmiş 
değildir. 
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Ayrıca, ABD doları karşılığında satılan petrolün uluslararası 
fiyatları da uzun süre 15$ - 25$ arasında seyrettikten sonra hızlı bir artış 
trendine girmiştir.  

Bu süreçte önemli bir değişiklik olarak petrol yerini doğal gaza 

bırakmaya ve daha çok araçlarda yakıt olarak tüketilmeye başlamıştır. 
Dünya genelinde ve ülkeler bazında ulaştırma sektörünün genel enerji 
tüketimindeki payı % 17-% 20’ler düzeyindedir. Ulaştırma sektöründe ise 
metanol, etanol, yakıt pilleri, hatta elektrikli çözümlere henüz uzak 
olunması nedeniyle % 95’leri geçen pay ile petrol hâlâ krallığını 
sürdürmektedir. Bu durum özellikle motorlu araçlara çok düşkün olan 
ABD açısından ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Petrol fiyatlarında 
meydana gelen şok artışların ABD ekonomisine etkisi, bireysel 
harcamaları azaltıcı yönde olmakta, yani bir vergi etkisi yaratmaktadır. 
Ortalama bir Amerikan ailesi yakıt harcamalarını kısmadığı takdirde, 
diğer ihtiyaçları için daha az harcama yapmak zorunda kalmaktadır. Bu 
ise ABD gibi tüketim ekonomilerinin mabedi olan bir ülkede büyük 
iktisadi sorunlara yol açmaktadır. Sonuçta, ABD ekonomisi tekrar eski 
düzenine kavuşana kadar dünya ve bölgemiz düzeninde değişiklikler 
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olmaya devam edecek; ABD yeni dünya düzenini tanımlayana kadar da 
bu topraklardan çıkmayacaktır. 
 

3. Senaryoyu Gerçekçi Kılan Ana Parametreler 

a. Bugün global enerji tüketimindeki payı %39 civarında olan 
petrolün bu egemenliği gözle görülür bir geleceğe kadar devam 
edecektir. 2030’da dünya enerjisinin % 38’ini yine petrol sağlayacaktır. 
Bu süreçte payı ve önemi artacak bir diğer kaynak da doğal gaz 
olacaktır.  

b. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın tahminlerine göre petrol 
talebi önümüzdeki 30 sene boyunca dünya genelinde artmaya devam 
edecek; bugün 82 milyon varil/gün civarında seyreden global petrol 
talebi, 2030’da 120 milyon varil/günü geçecektir. İthalata bağımlılığı en 
fazla artacak ülkelerin başta Çin olmak üzere Asya ülkeleri, ardından 
Avrupa ülkeleri olması öngörülüyor. Bu nedenle özellikle Orta Doğu, 
Hazar Bölgesi ve Kafkaslar'ın geniş rezervlerini elinde tutacak gücün 
(veya güçlerin) Çin ve Avrupa'yı kendi iktisadi sistemine iyice bağımlı 
kılacağı tartışılıyor. 

c. Günümüzde bakımsızlık, yatırım ihtiyacı ve siyasi 
istikrarsızlık nedeniyle kapasitesinin altında üretim yapan Irak, 115 
milyar varil ispatlanmış ve 214 milyar varil tahminî rezerv ile aslında, 
OPEC’in fiyatların seyrini tek başına etkileyebilecek üretim gücüne sahip 
üyesi Suudi Arabistan'ı (270 milyar varil rezerv) petrol üretiminde 
geçebilecek tek ülke durumundadır.  

ç. Irak petrolü, dünyanın en ucuza mal edilen petrolüdür. Bu 
çok önemli bir faktördür. Çünkü, dünya genelinde Batı kontrolünde 
ucuza çıkarılabilecek tüm petrol üretilmiş durumdadır. Örneğin, 
hâlihazırda ciddi maliyet riski taşıyan Rus petrol üretiminin artırılabilmesi 
doğrudan yüksek petrol fiyatlarına bağlı kalmaktadır. Irak sahalarında 
varil başına 1 dolar seviyelerinde gezinen üretim maliyeti, ABD 
tarafından petrol fiyatlarını dengelemek üzere stratejik bir ortak olarak 
seçilen Rusya’daki sahalarda 5-10 Dolar civarına ulaşmaktadır. ABD 
ekonomisinde mutlu günlere dönüşün garantisi ucuz Irak petrolü 
olacaktır. 

d. Bugüne kadar Irak petrol potansiyelinin sadece % 10’u 
keşfedilmiş olup, ülkedeki potansiyel petrol alanlarının % 90’ı henüz 
üretime açılmış değildir. 

e. Çok konuşulan Kerkük bölgesi rezerv miktarı 8,7 milyar varil 
düzeyinde olup, bu rakam Irak toplam rezervlerinin sadece % 7.5’ine 
denk gelmektedir. Oysa Irak rezervlerinin % 80’inden fazlası ülkenin 
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güneyinde yer almaktadır. ABD, Kerkük ile dünyayı meşgul ederken 
güneydeki sahaları kendi uzun vadeli enerji arz güvenliği ve stratejik 
açılım amaçlarına hizmet edecek şekilde kullanmanın yollarını 
aramaktadır. Bu uzun vadeli saha geliştirme operasyonu ABD’nin Irak’ta 
kalıcı olacağını kanıtlamaktadır. 

f. Giderek enerjide dışa bağımlılığı artan, petrol ihtiyacının üçte 
ikisini ithalat yoluyla karşılayan ABD, bölge petrol kaynaklarının üretim 
ve taşıma imkânları üzerinde mutlak anlamda kontrol sağlamak 
istemektedir.  

g. Gerçekten, ülke resmî enerji organlarının öngörülerine göre 
2025 yılına kadar ABD’nin doğal gaz tüketimi ikiye katlanırken, LNG 
(sıvılaştırılmış doğal gaz) ithalatı 10 katına çıkacak, petrol ihtiyacı % 33 
ve elektrik talebi ise % 45 oranında artacaktır.  

h. Enerji tüketimini giderek artan oranlarda doğal gaz ile 
karşılayan ABD, gelecekteki enerji ham maddesi tedarik kaynağını 
LNG’ye kaydırmıştır. ABD, 2020 yılında 100 milyar metreküp LNG ithal 
edecektir. LNG için en ciddi kaynak Orta Doğu ülkeleridir. Burada, 
Katar’ın şansı yüksek gözükmekte, İran LNG’sinin Asya ülkelerine 
yönlendirileceği anlaşılmaktadır. ABD piyasası Rusların da ağzını 
sulandırmakta, bu amaçla Kuzey’de Yamal ve Stockhman sahalarında 
LNG ihraç projeleri geliştirilmektedir. Esasen, Irak gazının Türkiye’de 
Ceyhan’da inşa edilecek bir terminal aracılığıyla ABD’ye taşınmasına 
yönelik girişimlerimiz sonuç verirse ABD piyasası için Irak önemli bir 
avantaj yakalayacaktır. Irak’ın 3 trilyon metreküp olduğu tahmin edilen 
doğal gaz potansiyeli de ABD’nin askerî varlığını devam ettirmesi 
bakımından önemli bir itici güç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

ı. Bu anlamda, Saddam'ın Kuveyt'i işgal edip bu ülkenin petrol 
zenginliğini kontrol etmek istemesi ile, bugün ABD'nin Irak'ı işgal edip 
özellikle Kerkük'ü hedef alan oyunlar içine girmesi arasında, temelde 
hiçbir fark olmadığı görülmektedir. ABD, kısa ve orta vadede en azından 
Kerkük petrollerinin kontrolünü ele geçirerek, ulusal enerji sorununu 
çözecek, Amerikan ekonomisini rahatlatacak ve petrol fiyatlarının 
maniple edilmesinde Suudiler gibi dolaylı bir araç yerine direkt bir araca 
kavuşacaktır. Ayrıca yönetimin yeni dış politika açılımları yapmasına, 
Irak'ın kuzeyindeki Kürt siyasal oluşumunun finanse edilerek ayakta 
tutulmasına, OPEC’in gücünün azaltılmasına, Orta Doğu’daki en büyük 
müttefiki İsrail'in Rusya’ya bağımlı petrol ithalatının Musul–Hayfa boru 
hattı seçeneği ile çözümlenmesine de hizmet edecektir.   

i. OPEC ülkelerinin petrolü euro üzerinden satma tehdidini 
sürekli ensesinde hisseden ABD, Irak rezervlerini, Körfez Krizi’nden 
sonra daha net şekilde uydu ülke konumuna geçen Kuveyt rezervleri ile 
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birlikte değerlendirmek isteyecek; bu sayede dünya petrol rezervlerinin 
yaklaşık % 20’sini kontrol ederek, ki Suudi rezervlerine eşit bir miktardır, 
OPEC’in Arap üyeleri üzerinde baskı kuracak ve ödemelerin ABD doları 
üzerinden yapılmasını garanti altına almaya çalışacaktır. Suudi Prensi ile 
Bush’un birlikte el ele çekilen fotoğrafı, hem Suudilerin füzelerden 
kurtulma yolunda olduğunun hem de Suudilerin desteğiyle petrol–dolar 
bağlantısının eski günlerdeki gibi kurulacağının işareti gibidir. Belki de 
Usame Bin Ladin teslim edilmek üzeredir, hatta çoktan adrese 
ulaştırılmıştır. 

j. Irak’a yerleşmiş ve Kuveyt sahalarına da göz dikmiş bulunan 
ABD, bu sayede Suudiler tarafından yıllardır petrol şirketlerine 
açılmayan büyük petrol sahalarının üretime alınmasını kolaylaştıracak 
yasal değişiklikler yapılmasını da zorlayacaktır. Esasen BOP, OPEC’in 
sonunu getirecek etkiler yaratabilecektir. 

k. Musul–Hayfa boru hattı canlandırılmak ve İsrail oyuna aktif 
şekilde dâhil edilmek istenmektedir. Bu hattın gerek mevcut Irak-Türkiye 
veya Kerkük-Ceyhan (ITP) boru hattı nedeniyle Türkiye ile ilişkileri 
zedeleme ihtimali, gerekse İsrail ile ülkemizi karşı karşıya getirme 
potansiyeli vardır. Yine bu hat sayesinde Basra Körfezi–Süveyş Kanalı 
egemenliğine de son verilecek, Orta Doğu petrolü İsrail kontrolünde 
Akdeniz’e açılacaktır. 

l. Türkiye, I. Körfez Krizi’nden bu yana ITP hattının düzgün 
işletilememesinden dolayı büyük zarara uğramıştır. Son savaş ve 
devamında hattımız neredeyse günlük ve rutine bağlanmış izlenimi 
veren sabotajlara maruz kalmıştır. Üstelik hattın güvenliği konusunda 
yapılan iş birliği tekliflerimiz sürekli cevapsız bırakılmıştır. Son dönemde 
gerçekleştirilen saldırı ve sabotajlar tamiri oldukça güç noktalara 
gerçekleştirilmekte, Irak petrolünün ITP hattından ihracatı mümkün 
olamamaktadır. Kerkük bölgesi petrollerinin kontrolünü ABD yardımıyla 
ele geçireceği anlaşılan Kürtler kullanılarak Musul-Hayfa hattının 
gündemde tutulacağı, hatta bir adım daha ileri gidersek; Türkiye–ABD 
ilişkilerinin önümüzdeki 2 yıl içinde düzeltilememesi durumunda en 
önemli şantaj malzemesi hâline geleceği düşünülmektedir. Türkiye 
tarafından istekleri yerine getirilmeyen ABD, ITP hattının kuşkusuz kısa 
vadede (ITP anlaşmasının sona ereceği 2007 Temmuz’una kadar) Irak 
petrolü taşımaması için elinden gelen her şeyi yapacak ve Musul-Hayfa 
seçeneğini isteklerin karşılanma düzeyine göre bir ısıtıp bir soğutacaktır. 
Ancak, her durumda Irak’ta kalıcı olacağı anlaşılan ABD, en büyük 
müttefiki İsrail’i bölgedeki denge oyununda bir adım öne geçirecek olan 
bu hattı, bizzat BOP’u tasarlayan Yahudi kökenli danışmanlar ekibinin 
baskısıyla orta vadede devreye alacaktır. 
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m. Irak’ta güvenliğin tesisinden sonra karşımıza çıkacak en 
önemli gelişme, Saddam döneminde, muhtemelen ABD’ye karşı BM 
kanalıyla güvenlik şemsiyesi oluşturmak maksadıyla BM Güvenlik 
Konseyi üyesi ülkelere ait firmalara verilen üretim paylaşım kontratlarının 
gündeme gelmesi olacaktır. Bilindiği gibi, bu kontratlar başta Rusya, 
Fransa, Çin gibi ülkelere verilmiştir. Yine bu döneme ait dış borçların 
büyük bir kısmı ABD tarafından “odious debt” yani illegal bir devletin 
borcu şeklinde gösterilerek sildirilmiştir. Bu konuda en ağır fatura 9-12 
milyar $ alacağı bulunan Rusya’ya çıkartılmış bulunuyor. Esasen, eski 
döneme ait üretim-paylaşım kontratlarının da aynı mantıkla geçersiz 
sayılması gerekir. Zamanı geldiğinde bu esasa dayalı ama o zamanki 
menfaatlere göre çok ilginç bir paylaşım yarışı söz konusu olacaktır. Her 
ne kadar, eski devirlerdeki imtiyaz anlaşmaları yerini gelirin büyük bir 
kısmının devlete bırakıldığı üretim-paylaşım anlaşmalarına bırakmışsa 
da, hatırı sayılır bir gelirin paylaşımı meselesi ciddi bir kapışmaya 
gebedir. Böylesine bir ortamdan pay almak için Türkiye’nin de bugünden 
gerekli hazırlıkları yapması göz ardı edilemeyecek stratejik bir konudur.  

Kuşkusuz, tüm bunlar ABD açısından küçümsenecek kazanımlar 
değildir. Ayrıca, ABD'nin muhtemel kazanımlarının sadece bunlarla 
sınırlı kalmayacağını da ifade etmek gerekir.  

Bu noktada, piyon olmaktan çıkıp oyuncu olacak kapasite ve 
donanıma sahip Türkiye’nin, özellikle boru hattı politikalarında bu 
gerçekleri göz önünde bulundurması, kısır döngüyü kıracak iyi dizayn 
edilmiş stratejiler ve yeni açılımlar geliştirmesi, enerji gibi uzun vadeli 
hedef ve planların senkronize işletilmesi gereken hassas bir alanda 
tepkilerini anlık olmaktan kurtarması, daha makro bir bakışla süreci aktif 
olarak yönlendirmesi çok ciddi bir zorunluluk olarak önümüzde 
durmaktadır. ABD, Irak’tan çıkmayacaktır; yakın komşularımız da bu 
girdaba kapılmak üzeredir. Türkiye, bu sürecin olumsuz etkilerini 
minimize edecek tek bölge ülkesidir.  
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ABD STRATEJİLERİ IŞIĞINDA IRAK’TA DİNÎ VE ETNİK 
ÇELİŞKİLER 

Yazan: Araştırmacı-Yazar Suat PARLAR 

 

 

1.  Giriş 

Irak coğrafyasında ABD işgaliyle gündeme gelen politikaların 
temel dinamikleri parçalayıcı, kışkırtıcı, eriticidir. İngiltere’nin 1. Dünya 
Savaşı ertesinde uyguladığı siyasetlerin oluşturduğu birikim, küresel 
ideolojinin tek yanlı iktidar süreçlerine akmaktadır. İngiltere’nin 
sömürgelerinde uyguladığı ve kalıcı bir işgalin kurumlarını dayandırdığı 
stratejik dizge, Amerikan çıkarları doğrultusunda yenilenerek yürürlüğe 
konuluyor. Bu dizgeye göre; İşgal edilen bölgenin dinî, etnik, kültürel 
azınlıklarını kendi hedefleri doğrultusunda örgütleyerek, çoğunlukta olan 
unsurlara karşı kışkırtmak ve idari erkin bir kısmını bu azınlıklara 
aktarmak esastır. Ayrıca çoğunlukta bulunan unsurun dinî, sosyal, 
siyasal açıdan potansiyel çatışma dinamiklerini açığa çıkarmak yine söz 
konusu dizgenin esaslı düzenleme ve uygulamaları arasında yer alır. 

Irak’ta yaşanan sürecin tarihsel geçmişinde ayrımcılığı, bölünmeyi 
sistemleştiren Manda döneminde yaşananlar, günümüzün karmaşık 
tablosunda ön plana çıkan dinî, sosyal, siyasal, etnik çelişkilere ve 
çatışmalara ışık tutuyor. İngiliz işgali döneminde manda politikalarının 
koordinatları şöyledir: 

a. Irak’ın kuzeyinde yaşayan ve çoğunluğu meydana getiren 
Türkleri, Türkiye ile birleşmekten alıkoyacak bir etnik ve dinî kuşatmaya 
tabi tutmak. 

b. Kürtleri Araplara karşı örgütlemek ve kullanmak. 

c. Araplar arasında mezhep çelişkilerini körükleyen bir siyaset 
izlemek.  

ç. Sünni ve Şii kesimleri birbirine karşı kullanmak ve kırdırmak. 

Günümüzün siyasi ve ekonomik koşulları çerçevesinde, bu politik 
koordinatların işlevsel özünden vazgeçilmeksizin yeni çatışma unsurları 
ekseninde, Irak’ın dağıtılma süreci yürürlüktedir. Demokrasi, insan 
hakları ve serbest piyasa ideolojisinin kamufle ettiği süreç, toplumsal 
birlik hedefi ile yüceltilirken, her etnik unsur, dinî topluluk özerk 
örgütlenme ve gelecek stratejileri ekseninde ayrışmakta, yönetsel 
kurumları, geçici bir denge durumunun diplomatik zorunluluğu 
çerçevesinde değerlendirilecek güç adına kullanılacak merkezler olarak 
görülmektedir.  
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Toplumsal meşruiyet kaynakları çürümekte, dinî temellere dayalı 
yapılar, aşiretler, tarikatlar, cemaatler dışındaki devlet kurumlarının ve 
sosyal ilişkilerin tahribi bölünme dinamiklerini büyütmektedir. Gelişmeler, 
komprador bir ekonominin ılımlı İslam adı altında savunulmasına yönelik 
bir programın yürürlüğe konulduğuna işaret etmektedir. Diğer yandan 
Irak toplumunun laik bir eğitim, kültürel birikim, sosyal kurumlaşmada kat 
ettiği mesafe, geriye dönük güçlerin tehdidi altındadır.  

Irak’ta gelişen patlayıcı sürecin yaratacağı sonuçlar, tüm Batı 
Asya’da etkisini gösterecektir. Bu nedenle ülkenin dinî, etnik, siyasal 
yapısının ve çelişkilerinin incelenmesi; iç bağlantılarının, örgütlenme 
biçimlerinin ortaya çıkardığı sorunlar ile bölgenin diğer ülkelerine 
etkilerinin sürekli ilgi konusu yapılması zorunludur. Çığrından çıkmış bir 
dünyanın çelik çekirdeği Batı Asya’da Irak’tadır.  

Kaynak:www.globalsecurıty.net 

 

2. Şiiler:  

Irak’ta Şiilik, Şiiler ve Şii İslamcılık, sosyolojik birer kategorinin 
ayrılmaz, yekpare, bütünlüklü çerçevesi içinde değerlendirilir. Bu sosyo-
kültürel varlık temelinde dinî öz, kendi başına toplumsal ve siyasal bir 
dünyaya ilişkin birleştirici bir alan yaratıyormuş gibi tek biçimci bir niteliğe 
bürünür. Şiiler içindeki toplumsal ve kültürel çeşitliliği ihmal eder. Şii 
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İslamcılığı ve Şii cemaatçiliği farklı cemaat gruplarına, siyasi 
örgütlenmelere mensup, değişik ideolojik yapılanmaların söylemlerini 
kapsayan çok sayıda kesimi içerir. Bu nedenle Şia, belli bir grubu bir 
diğerinden dinî terimlerde farklı kılabilen, ama bu grubun içerisindeki 
toplumsal, kültürel bakımdan ayrışan yönleri hiçbir zaman özgün 
yanlarıyla ele almayan bir adlandırmadır. Oysa Irak Şiileri; toplumsal 
örgütlenme biçimleri, ekonomik faaliyet tarz ve çıkarları, zengin-yoksul 
ulema kesimleri, köyde, kentte yaşayanlar, aşiret bağlantısı bulunanlar, 
Mellaklar (yani devlet tarafından toprak sahibi yapılanlar), Arap olanlar 
ve olmayanlar gibi birçok özellikleri ile ayrışmaktadırlar. Necef, Kerbela, 
Samara ve Kazimeyn gibi önemli Şii merkezlerinde oturan ulema 
arasındaki ayrım çizgileri yanında bu şehirlerin kendilerine has haklara 
sahip konumları da dikkate değer çelişkili noktalardır. Irak Şiileri, 
Farisiler, Türkmenler, Araplar üzerinden etnik çizgilerle de 
farklılaşıyorlar. Irak Şiiliği, İran’da olduğu gibi aşiret hayatı ile şehirli 
kesimleri harekete geçirecek ölçüde güçlü ibadethane ağları, camiler, 
mali şebekelere sahip olmadı. Şii ulema, aile ve şehir gibi kadim 
dayanışma odaklarınca da bölünmüştür. Müçtehitler arasında geçici 
dönemler dışında birlik yoktur. Irak’ta devletin yürüttüğü modernizasyon 
programı, önceleri özerk din adamları sınıfının tekelinde olan yasanın, 
eğitimin ve vergilerin toplanması işlevlerinin tümünü üstlendi. Irak’ta art 
arda gelen rejimler, dinî kültürel alanları denetim altında tutmak ve 
devletin dinden kontrollü bir biçimde ayrılmasını sürdürmek için büyük 
çaba gösterdiler. Sünni dinî müessese devlet denetimine alınırken, 
laikleştirme ilkesi temelinde tüm özerk Şii yapılanmaları sert 
uygulamalarla devlet karşısında etkinliklerini yitirdiler. Tüm kutsal Şii 
kentlerinin mali özerkliği ve zenginliği denetim altına alındı. Aynı 
zamanda din adamları sınıfı politika alanının dışına çıkarıldı, toplumsal 
statüleri ve itibarları zayıflatıldı.  

1958’de Monarşi’ye son verilmesinden sonraki dönemde Şiiler 
Davet-i İslamiyye’yi veya yaygın adıyla Davet Partisi’ni kurdular. El-
Sadr’ın kurduğu bu partiye Büyük Ayetullah kabul edilen Ayetullah 
Muhsin El-Hekim destek vermedi. Günümüze akan çizgide bu en önemli 
Şii siyasi örgütü genç bir reformcu müçtehitler kuşağı ve din adamı 
olmayan çeşitli Şii gruplarına dayanır.  

Şiiler, Irak’ta 1963’ten itibaren Baas’tan dışlandılar. Baas’ın tüm 
örgüt cihazı ve önemli devlet kurumları yoğun biçimde Sünni Arapların 
denetimine girdi. Bu temelde büyüyen tepki ve çelişkiler 1968-1970’de, 
1974-1975’te ve 1977’de çatışmalara neden oldu. İran İslam Devrimi 
sonrasında Irak’ta meydana gelen olaylar ise Irak–İran Savaşı’nın 
gerekçeleri arasındaydı. 1991’deki Şii ayaklanması da rejim tarafından 
sert bir biçimde bastırıldı.  
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Şiiler açısından önemli bir dönemeç de 17 Kasım 1982’de 
Muhammed Bakır El-Hekim tarafından, Tahran’da “Irak İslami Devrim 
Yüksek Meclisi”nin ilanı oldu. Bu örgüt ile Irak’taki İslamcı eylemcilik 
adına, kuşatıcı bir yapı oluşturmak planlanıyordu. Bu örgütün 
oluşumunda İran’ın etkisi ve belirleyici rolü büyüktü. Ancak Iraklı Şii 
grupları birleştirmeye yönelik hiçbir İran girişimi başarılı olamadı. 

Ulema grubu içindeki güç dengesi, siyasi örgütler arasındaki fiili 
güç ilişkileriyle örtüşmüyordu. Bu nedenle “Irak İslam Devrimi Yüksek 
Meclisi” parçalanmış Iraklı İslamcı grupların idari birliğini 
gerçekleştiremeyen, İran destekli bürokratik bir yapıya dönüştü. Iraklı Şii 
İslam grupları, İran’dan gelen baskılara rağmen, eylem biçimlerini ve 
stratejilerini kendi ulusal gerçekliklerine göre tanımlama ve yürütmedeki 
özerkliklerini öne sürerek tepki gösterdiler. Iraklı Şii grupların İran’da 
üslenmiş olmaları onları zayıflatan bir unsur oldu. Dirençleri kırıldı ve 
İran savaş aygıtıyla iş birliği, İran’ın Irak topraklarını işgaliyle birlikte ulus 
karşıtı bir niteliğe büründü. Davet Partisi ve Irak İslami Devrim Yüksek 
Meclisi, İran–Irak Savaşı boyunca Şii kimliğine ideolojik bir içerik 
kazandırdı. Bu ideolojik–politik öz, Şiiliği ulusal temellerden kopardı ve 
yaptırımlar döneminde bu kimlik kurumsallaştı. 

Şii din adamları sınıfı gelenekçiler ile reformcular arasında, yani 
modern örgüt çağrısında bulunanlar ile merci–mürit ilişkilerinin yeniden 
güçlendirilmesini savunanlar arasında bölünmüştür. Şii ulema soy 
çizgisi, şehir, etnik hatlarla dilim dilim parçalanmıştır. Şiiliğin özünü teşkil 
eden Merciyye Kurumu darmadağındır. Bu dağınıklık Kerbela, Necef, 
Kazımiye kentleri uleması veya müçtehitlerin Arap, Farsi kökenlerine 
ilişkin vurgular ile ideolojik, siyasal bölünmelerde tezahür etmektedir. Şii 
kimliğinin kültürel alanları ve kitle hareketliliğini besleyen araçları 
dağınıktır. Şii merci kurumu ile Davet Partisinde simgelenen siyasal 
alanı denetim altına alamamıştır. İran Devrimi’nin, harekete geçirme ve 
örgütleme araçları, din adamı şebekeleri Irak Şii hareketi açısından söz 
konusu değildir. Irak’ta güçlü temellere dayalı bir Şii kimliği oluşmamıştır. 
Farklı Şii sınıflar, katmanlar ve gruplar yani din adamları, tüccarlar, 
modern orta sınıf, köylüler, toprak ağaları hepsi de farklı hayat tarzlarına, 
değer sistemlerine, ekonomik çıkarlara, siyasal yönelimlere sahiptirler. 

Şii olma duygusu varlığını korumakla birlikte, asıl modern 
toplumsal biçimlenmeler, işgalin dağıtıcı etkilerinin belirdiği döneme 
kadar varlığını korumuştur. Dinî kültürlerinde bile farklı Şii kesimleri 
değişik dindarlık biçimlerine sahip bulunmaktadırlar. Şiilerin imtiyazsız alt 
orta sınıflarının kırdan kente göç sonucunda yarattığı toplumsal değişim 
dikkate değer. Bu unsurlar Şii hareketleri içinde hâlen önderlik özlemi 
çekiyorlar. Toplumsal, ideolojik, ekonomik imtiyazlarını koruyan ulema ile 
bu kesim arasındaki ittifak kapsamlı çelişkileri barındırmaktadır. 
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Yaptırımların tahripkâr etkileri neticesinde, Şii gücünün bölünmesi 
yoğunlaştı. Cemaat şebekelerine sahip yeni dinî güç merkezleri ve 
Mukteda el Sadr gibi ağırlıklı olarak yoksul kesime dayalı liderler ortaya 
çıktı. Yaptırımlar ve işgal süreci, Şii kimliğini alabildiğine siyasallaştırdı. 
İran tarzında toplumsal ve siyasi dinamiklere dayalı bir Şiiliğin Irak’ta 
bulunmaması Mukteda Sadr dışındaki Şii grupların ABD ile uzlaşmasını 
getirdi. Irak Şiilerinin İran’la ilişkileri bu ülkenin uzantısı oldukları 
anlamına gelmiyor. Irak Şiileri arasında modern toplumsal, siyasal, 
sosyal kurumlar ve laik eğitim kurumlarının yıkılması sonucunda güç 
kazanan ulema, Amerikan karşıtlığına ideolojik bir muhteva 
kazandırmadı. Irak Şiileri arasında ABD işgaline yönelik tepkiler 
mezhepsel ve ideolojik temellerde gelişmiyor. Geleneksel gücünü 
toplumsal denetim, eğitim, sosyal yaşam üzerindeki etkinliğini yeniden 
elde ederek sağlamaya çalışan Şii ulema başta Ali Sistani olmak üzere 
siyasal çatışmaların dışında kalmayı yeğlemektedir. Necef ve 
Kerbela’nın Şii ulemasının politik sürece aktif katılımın dışında kalmaları, 
ABD’nin Irak’taki işini kolaylaştırmıştır. Bu kesimler uzun süre aktif 
siyasetin dışında kalmayacaklardır. Ulemanın önemli isimleri Irak’ta 
oluşturulan yönetsel yapıda görev almamakla birlikte anayasal süreci 
etkilemeye çalışmaktadırlar. Gelenekselci Şii kesimlerin İran etkisi 
altında olduğuna inanan ABD, savaş sürecinde İran’ın nüfuzunu kırma 
adına bu grupları dışladı. Ancak zaman içinde bu gruplar ABD işgal 
yönetimi ile iş birliği yaptılar ve Irak Geçici Yönetim Konseyi’nin temel 
unsurları oldular. Süreç içinde dinî temellere dayalı bir devlet ve toplum 
programı bulunan bu gruplar ile ABD arasında sıkı bağlar oluştu. 
Aşağıdan yukarıya örülecek bir “ılımlı” planla Irak Şiiliğini ABD’nin lideri 
olduğu küreselleşmeye bağlayacak bu gruplar, radikal Şiilerle de 
çatışma hâlindedir. Bu radikal hareketlerin en önemli temsilcisi Mukteda 
Sadr, Iraklı Şii din adamları ve partileri tarafından desteklenmezken, 
yoksul Şiiler arasında büyük bir taraftar kitlesine sahiptir. Sadr ile ABD 
arasındaki gergin ilişki Iraklı Şiilerin genel strateji ve politikalarına terstir. 
Başlangıçta Sadr’a destek veren İran da ABD ile ciddi gerginliklere 
neden olacağı ve Iraklı Şiilerin yönetimden dışlanmasını getireceği için 
Sadr’a desteğini iyice sınırlandırmıştır. Mukteda Sadr’ın taklit merci 
olarak kabul ettiği ve hâlen İran’da yaşayan Ayetullah Kazem Haryiri de 
ondan desteğini çekmiştir.  

Iraklı Şiiler dinî anlayışlar yanında liberalizm, sosyalizm, 
komünizm, Siyasal İslam akımları arasında parçalanmıştır. Yıllar süren 
savaş, yaptırımlar, işgal sonucunda dağılan toplumsal yapılar geleneksel 
Şii din adamlarının gücünü yoğunlaştırmaktadır. Sorun çözme kapasitesi 
gelişmiş, ortak karar alma yeteneğine, laik toplum görüşüne sahip ordu–
bürokrasi ve politikacılar kesiminin dağıtılmasının açtığı boşluğu 
geleneksel–mezhepsel güç odakları doldurmaktadır. Din adamlarının 
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artan toplumsal ve siyasal nüfuzu, Irak’ın sosyal yapısının çelişkilerini 
keskinleştirmektedir.  

Davet, Irak İslami Devrim Yüksek Meclisi, Mithak el-Şia, Muvafak 
el-Rubai gibi Şii İslami partiler arasındaki ortak noktalar sınırlıdır ve 
hâlen Sadr kampına karşı Ayetullah Sistani’nin desteğine ihtiyaç 
duymaktadırlar.  

Irak’ta 1921’den beridir ülkede varolan tüm siyasal-ideolojik 
yönelimler yeniden ortaya çıkmıştır. Eski ve yeni tüm unsurların karşı 
karşıya geldiği bu dinamik yapı belirsizliği arttırırken şimdilik yoğun bir 
anti-laik yönelim içinde olmayan Şii ulema toplumsal iktidarını 
artırmaktadır.  

Kaynak:www.globalsecurıty.net 

 

3. Sünniler: 

Irak’ta nüfusun %97’si Müslüman, %3’ü Hıristiyan ve diğer dinlere 
mensuptur. Müslümanların %60-65’i Şii, %32-37’si Sünni’dir. Sünniler 
Araplar arasında azınlıkta, Kürtlerde ise çoğunluktadırlar. Baas (Diriliş) 
Partisinin önde gelen kadroları Sünni idi. Sünni Arap azınlığın iktidarı, 
Baas ideolojisinin tüm Arap dünyasında kabul görmesini engellemiştir. 
Baas Partisi, Sünni azınlığa dayanmakla birlikte dinî temelleri ön plana 
çıkaran bir ideolojik yaklaşımı benimsememiştir. Parti ideolojisi özde 
laiktir. Dinî otoriteler devletin modernleşme süreçlerine müdahale 
araçlarından yoksun kılınırken, akılcı değerlerin sistematik savunusu 
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temel ilke sayılmıştır. Kişisel düzeyde kabul edilen dinî hakların kamu 
alanına müdahalesi önlenirken, devlet stratejisinin zorunlu kıldığı 
durumlarda bir meşruiyet rezervi olarak dinden yararlanılmıştır. İslami 
değerler temelinde Sünnilik, Arap milliyetçiliğinin ötesinde Irak 
milliyetçiliği ile kaynaştırılmıştır. Baas, Irak milliyetçiliğini antik tarih ve 
İslami mecazlarla bütünleştirmiştir. Aşiret ilişkileri ile iç içe gelişen Sünni 
dayanışması, devletin üst düzey askerî–sivil bürokrasisini birleştiren 
ideolojik harcın temel unsurları arasında idi. Saddam Hüseyin rejimi; İran 
İslam Devrimi’nin yarattığı basınç, İran’la ve ABD ile savaş, yaptırımlar 
temelinde ortaya çıkan krizlere dinî vurguları ön plana çıkaran 
söylemlerle cevap vermiştir. Saddam Hüseyin’i Peygamberlerle aynı soy 
ağacında gösteren biyografiler hazırlanmış, kendisi 1980’de hacı 
olmuştur. İran’la savaş sürecinde, rejim propagandası içindeki İslami 
vurgu giderek genişleyip güçlenmiştir. Ancak savaşın doğurduğu insan 
gücü ihtiyacı ve erkeklerin cepheye gitmesi kadınların aktif yaşama 
girmesini hızlandırmıştır.1980’de öğretim görevlilerinin %46’sını, diş 
doktorlarının yine %46’sını, eczacıların %70’ini kadınlar oluşturuyordu. 
1979 yılında yürürlüğe konulan zorunlu eğitim yasası laik içerik 
taşıyordu.  

İşgal sonrasında kültürel, siyasal, ekonomik dokusu parçalanan 
Irak’ta Baas rejimi ile özdeş görülen Sünni Araplar hızla idari aygıtlardan 
dışlanmıştır. ABD’nin stratejik inisiyatifleri temelinde ulus-devlet 
hayatiyetine son verilen ve “sen küçül ben büyüyeyim” mantığı 
çerçevesinde tüm silahlı kuvvetleri tasfiye edilen Irak’ta, Sünnilik 
direnişin ideolojik etiketine dönüştürülmüş ve tüm iletişim araçları bu 
mezhepsel ayrımı ön plana çıkararak sürecin gerçek dinamiklerini 
örtmüşlerdir. 385 bin kişilik düzenli ordu, 285 bin kişilik polis ve yerel 
güvenlik birimleri, içişleri, istihbarat bürokrasisi ile 50 bin Cumhuriyet 
Muhafızı tek seferde ihraç edilirken; güvenlik kuvvetlerinin nüfusa oranı, 
bir gecede 1000 kişi başına düşen 43 görevliden, 1000 kişi başına 
düşen 3 görevliye düşmüştür. Aşiret bağları ile pekişen mezhepsel 
dayanışma, Sünni kökenli güvenlik kuvvetleri ve bürokrasiyi direnişin 
temel gücüne dönüştürürken, laik devlet programı, strateji ve gelecek 
kurgularının yerini kuşatılmış bir mezhep kimliğinin mağduriyeti 
almaktadır.  

Kürt Sünni kesimler arasında tarikatlar yaygın olmakla birlikte 
eskisi kadar güçlü konumda değildirler. Nakşibendi ve Kadiri tarikatları, 
Kürtler arasında Sünni kökenli başlıca dinî örgütlenmelerdir. Iraklı Kürt 
liderler Mesud Barzani ve Celal Talabani aşiretsel kökenlerinin yanında 
güçlü tarikat yapılarına dayanmaktadırlar. Körfez Savaşı’nın 
başlangıçından itibaren İran, Irak Kürtleri arasında dinî örgütler kurmaya 
çalışmış ancak başarılı olamamıştır. “Irak İslam Devrimi Yüksek 
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Meclisi”nin tek Kürt üyesi Şeyh Muhammed Necib Berzenci oldu. 
Özellikle İran’la iyi ilişkilerin olduğu dönemde Celal Talabani, 1980’de 
“Kürt Müslüman Ordusu” adlı bir örgüt kurdurdu. Silahları KYB 
tarafından sağlanan bu örgütün başında Abbas Şabak bulunuyordu. Kürt 
liderlerin gerek duyduklarında dinî temellere dayalı silahlı örgütler 
kuracağına ilişkin bu örnek Talabani’nin ilkesel laiklik açıklamaları ile 
birlikte değerlendirilmelidir.  

İdris ve Mesud Barzani’nin kuzenleri olan Barzan Şeyhi 
Muhammed Halid, 1985 yazında sahneye çıkarak kendini “Kürt 
Hizbullahı” ilan etti. İran’ın silahlı desteğini alan bu örgüt oldukça iyi 
silahlanmıştır ve Bahdinan’da etkilidir. Aşiret düzeni ile bütünleşen 
tarikat şebekeleri, liderler açısından hâlen bir meşruiyet kaynağı olduğu 
gibi bölge ülkelerine karşı stratejik bir koz olarak kullanılmaktadır. Ortak 
tarikat mensubiyetleri, bölge ülkelerinin sosyal yapılarında hatta 
parlamentolarında Kürt milliyetçiliğini kamufle eden bir işleve sahiptir.  

Sünni Araplar tüm iktidar kurumlarının, bürokrasinin dışına itilirken 
Sünni Kürtlerin ön plana çıkması, radikal-mezhepsel direnişi körüklediği 
ölçüde ABD’nin “ılımlı İslam” politikasının gündeme gelmesi ve bunun 
Irak’ı parçalayacak bir iç savaşa dönüşmesi ihtimal dâhilindedir. Dine 
karşı din stratejisinin tüm bölgeye yayacağı zehirleyici ortam ise “ılımlı” 
bir siyasi model ile göğüslenemeyecek boyutlara ulaşabilir. 

Irak’ta Baas rejimini yıpratma kampanyaları sırasında farklı dinî 
grupların kendi içlerinde örgütlenmesi ABD tarafından desteklenmiş, bu 
ise söz konusu grupların bilincini geliştirmiştir. Irak’ın bütünlüğü 
açısından patlayıcı bir dinamik gelişmektedir. Bu örgütlenme ve 
bilinçlenme, ABD safında yer alan Kürtlerle diğer Sünniler arasındaki 
zaten zayıf olan dayanışmaya darbe vurmuştur. Iraklı Kürt liderler, 1. 
Dünya Savaşı sonrası geliştirilen Venizelos modeline uygun bir biçimde 
oluşturulan siyasetlerle Irak’ın dağılma riskini arttırmaktadırlar. Dini 
gelenek, kurum, ilişkiler zinciri Irak’ta laik temellerin dağıtılması ile 
birlikte toplumsal dokuları parçalayan ve işgali sürekli kılacak çelişkileri 
besleyen bir içerik kazanmaktadır.  

 
4. Yezdaniler:  
Iraklı Kürtler arasında eskisi kadar etkinliği kalmayan bu inanç 

akımı son dönemlerde yoğun bir inceleme, araştırma, istihbarat konusu 
olarak ABD ve İngiltere’nin gündemindedir. Kürtçe’de Yezdani olarak 
bilinen, geniş anlamda “Melekler Mezhebi” olarak adlandırılan bu eski 
dinin özgün bir Kürt inanç sistemini temsil ettiğine dair bir propaganda 
faaliyeti Irak’ta canlandırılmaktadır. Yezidilik ve Ehl-i Hak olarak bilinen 
akımlar Yezdaniliğin kollarıdır. Zerdüştlük ve Yezdanilik birçok ortak 
özelliği paylaşmaktadır. Yezdaniliğin “millî” özellikleri içeren bir Kürt dini 
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olarak sunulması ve diğer dinleri bünyesine katma boyutuna ilişkin 
vurgular, son yıllarda tüm Kürt yayınlarında yoğun biçimde yer 
almaktadır. Yezdaniliğin Semavi bir din olmadığı, Zagros dağlarına özgü 
bir inanç sistemi ile Aryen tarzı bir üst yapıya dayandığına yönelik 
tespitlerin, ABD ve Avrupa’da yaşayan Kürt akademisyenler tarafından 
gündeme getirilmesi kayda değer. Yezdanilik İslam dışı bir öğreti 
sayılmaktadır. İslam’dan binlerce yıl önce Kürtlerin dinî inancı olduğu 
belirtilen Yezdanilik tarikatlar üzerindeki etkinliği ile araştırılmaktadır. 
Hristiyan misyonerlerin 18. yüzyıldan itibaren Yezdanilik üzerinde 
çalıştığı bilinmektedir. Bu çalışmalar neticesinde Kürtçe İncil ve eski bazı 
metinler misyonerler tarafından basılıp dağıtılmıştır. Kuzey Irak’ta 
Hristiyan ve Bahai misyonerlerin öncelikli hedefi Yezdaniliğe inanan 
Kürtlerdir.  

 
5. Yarısaniler:  
Ehl-i Hak, Aliullahi olarak da bilinen Yarısaniler, Irak ve İran’da 

yoğunlaşmışlardır. Yarısaniliğin önemli ismi Sultan Sahak ya da İshak 
11.-13. yüzyıllar arası bir dönemde, Süleymaniye’nin güneyinde bulunan 
Berzenci’de doğmuştur. Yahudi birikiminden oldukça etkilenen 
Yarısanilik Kuzey Irak’ta fazlasıyla yaygındır. Musul, Kerkük ile Kasrı 
Şirin arasında yaşayan Bazalan, Kakai, Sarılı Kürtleri Yarısanidir. 
Amerikan kaynakları günümüzde Kürtlerin %10-15’inin Yarısani 
olduğunu özellikle vurgulamaktadırlar. Irak’ta Yezdanilik ve Yarısanilik 
canlanmakta, ABD ve Avrupa üniversitelerinde bu konuda yapılan 
yayınlarda ciddi bir artış görülmektedir.  

 
6. Yezidiler:  
Eski İran dilinde “melek” anlamına gelen “yazata” sözcüğünden 

türetilen Yezidilik, Şerafeddin Bitlisi’nin bildirdiğine göre; 1597’de Kürt 
aşiret ve bölgelerinin büyük çoğunluğunda etkilidir. Irak’ta, Laleş’te 
bulunan tapınak en önemli Yezidi mabedidir. Cebel Sancar’dan Duhok’a 
ve oradan da Laleş’e uzanan şeritte çok sayıda Yezidi yaşamaktadır. 
Irak’ta  Yezidilerin Kürtlüklerini ön plana çıkaran ve onları Arap 
toplumundan iyice uzaklaştıran bir kampanya gündemdedir.  

 
7. Yahudiler:  

Kuzey Irak’ta 1742 ile 1831 yılları arasında ortaya çıkan veba 
salgınları Yahudi toplumunu neredeyse tümüyle ortadan kaldırdı. Dağlık 
alanda yaşayan Kürt Yahudiler zamanla bu boşluğu doldurdular. Bunun 
sonucu olarak da, “Iraklı” Yahudilere dönüştüler. Yani bir Yahudi Kürt, 
Arap veya Neo-Arami kökenden değil, Kürt kökenden gelir. Iraklı 
Yahudiler arasında tarihsel Kürt aşiret adları yaygındır. Adiabane 
(Erbil)’de bulunan krallık Kürt kabul edilmekte ve dininin Yahudi olduğu 
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Yahudi Ansiklopedisi’nde de vurgulanmaktadır. M.Ö. 1. yüzyılda çok 
sayıda Kürt ve Adiabane yöneticilerinin Yahudiliği kabul ettikleri, yine 
Yahudi Ansiklopedisi’nde yer alan bilgiler arasındadır. Ayrıca 17. yüzyılın 
ikinci yarısında yaşayan Haham Samuel Barzani’nin Kuzey Irak’ta 
Kürtlerin yaşadığı bölgelerde okullar açtığı, kızı Haham Asenath 
Barzani’nin ilk kadın haham olarak atandığı belirtilmelidir. 

Yahudi Kürtler, Irak-Türkiye ve Suriye-Türkiye sınırına planlı bir 
biçimde iskân edilmektedir. Yaklaşık 100–150 bin nüfusu olan bu grup 
içinden seçilen kişiler, 1996’da ABD’nin Guam Adası’nda eğitime tabi 
tutulmuşlardır. Bölgede finansal altyapının oluşumunda, Batılı bazı 
şirketlerin acente faaliyetlerinde, Irak’ın imarı için açılan ihalelerde ve 
arazi satın almada Kürt Yahudiler son derece etkilidirler. İstisnasız tüm 
Kürt yazarlar, akademisyenler, bu konuda çalışan yabancı uzmanlar Kürt 
Yahudi gerçekliğini kabul ettikleri hâlde henüz Türkiye’nin önemli kültür 
ve araştırma kurumlarında anti-semitizm etkilerinin yarattığı çekingenlik 
ölçeğinde bu konuya girilmemektedir. 

Kerkük–Yumurtalık hattının yerine Kerkük–Hayfa petrol boru 
hattının onarılarak, Suriye veya Lübnan üzerinden sevkiyat projeleri 
bağlamında Kürtlerin, Hayfa Limanı ile denize açılması mümkün 
olacaktır. Irak’ın kuzeyinde yaşayan Yahudi Kürtlerden hareketle önemli 
bir stratejik mevziye sahip olan İsrail; ayrıca bölge su kaynaklarında söz 
sahibi olacak duruma gelebilecektir. İsrail’den Irak’a tersine bir göçle 
Yahudi Kürtler gelmektedir. İsrail’in tarihinde ilk kez Yahudi Kürtlerle 
dışarıya göç vermesi anlamlıdır. Yahudi Kürtlerin seçilmişlik kurgularına 
dayalı üstünlük iddiaları diğer inanışlara sahip Kürtlerin tepkisine neden 
olacaktır. Irak topraklarında seçilmiş ırk teorilerine dayalı bir 
yapılanmaya yönelik tepkilerin önünü kesmek için Yarısanilik ve 
Yezdanilik gibi akımlar canlandırılmakta, yedeklenmektedir. Kültür ve din 
Irak’ta stratejik bir olgu niteliği kazanmaktadır. Kürtlerin bir bölümünün 
Yahudi soy kütüğüne kaydedilmesi konusundaki ısrar bu olguya en iyi 
kanıttır. İsrail’de kurulan İsrail-Kürt Dostluk Merkezi ile onun 
bünyesindeki Kürt Kültür Merkezi, Kudüs’teki İbrani Üniversitesi’nde 
açılan Kürt Kültür Merkezi oldukça dikkate değer çalışmalar 
yürütmektedirler. Bu kuruluşlar ile Amerikan ve Avrupa üniversitelerinde 
Kürt Yahudilerle ilgili araştırmalar şimdiden geniş bir kaynakça meydana 
getirmektedir. Ayrıca özel eğitimli bir bankerler grubu, Fırat’ın Irak 
güzergâhında ve Hayfa–Kerkük hattında, Kürt Yahudiler için toprak satın 
almaktadır. 

 
8. Hristiyanlar: 
Irak’ta Duhok, Erbil ve Musul yakınlarında küçük bir Nesturi 

Hristiyan topluluğu bulunmaktadır. Ayrıca az sayıda Keldani Hristiyan da 
Irak’ta varlığını sürdürmektedir. Kuzey Irak’ta misyonerlik çalışmaları 
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yapmak üzere Avrupa ve özellikle de Amerika’daki aktif Hristiyan 
örgütler arasında yeniden bir ilgi doğmaya başlamıştır. Rönesans 
sonrası Avrupalıların İncil’i çevirdikleri ilk doğu dili Kürtçe olmuştur. 
1780’de ilk ayrıntılı Kürtçe gramer kitabı İtalyan Dominiken misyoner 
papaz Maurizio Garzoni tarafından hazırlanmıştır. Oldukça eski tarihe 
dayalı bu çalışmalar az sayıda da olsa bir Kürt Hristiyan topluluk ortaya 
çıkarmıştır. Günümüzde canlanan misyoner faaliyetlerinin Kuzey Irak’ta 
yaşayan Kürtler arasında özellikle de Erbil’de verimli bir zemin 
bulacağını, bizzat Kürt yazarlar yayınlarda dile getirmektedirler. 

 
9. Bahailer: 
Fars kökenli bir ailenin oğlu olan Mirza Hüseyin Ali’nin yani 

Baha’ullah’ın önderliğinde gelişen Bahailik, Irak merkezli bir akımdır. 
Baha’ullah bu yeni dini, 1863’te Süleymaniye bölgesinde ilan etti. 
Günümüzde Bahailerin en kutsal mekânları İsrail Hayfa ile Bahai’dedir. 
İngiltere tarafından desteklenen Bahai Kürtler, ilk Kürt yayınevi olan 
“Matbaa el Kurdi”yi 1920’de Kahire’de kurdular. İlk Kürt gazetesi 1898’de 
İstanbul’da kısa süre için çıktı ve daha sonra merkezini Kahire’deki bu 
Bahai yönetimindeki yayınevine taşıdı. Merkezi Londra’da bulunan 
Bahailer, Kuzey Irak’ta küçük bir topluluk olmakla birlikte dünya çapında 
örgütlüdürler. 

 
10. Irak’ta Etnik Karmaşa ve ABD’nin Konumu 

Irak’ın etnik bileşimi Türkmen, Kürt, Arap, Nesturi, Fars, 
Keldanilerden oluşur. 22,7 milyon civarındaki nüfusun %75’i Arap, %15’i 
Kürt, %10’u Türkmen ve çok azı da diğer unsurlar olarak belirtilebilir. Bu 
topluluklar içinde Türkmenler Irak’ın üçüncü asli unsurudur. Telafer, 
Musul, Erbil, Altunköprü, Tushurmatu, Kifri, Mendeli, Hanekin ve 
Bağdat’ın güneydoğusunda bulunan Bedre’ye kadar uzanan ve 
“Türkmeneli” olarak bilinen bölge petrol, su, tarım kaynakları açısından 
stratejik değer taşımaktadır. Türkmenlerin siyasal ve ekonomik 
bakımdan güç kazanması muhtemel su savaşlarında, bölgeye yönelik 
egemenlik projelerinde, Türkiye açısından hayati değer taşımaktadır. 
Irak’ta Türkmen–Kürt–Arap temelli bir çatışma zemini yaratılmaya 
çalışılmaktadır. Türkmenlerin mücadelesini böyle bir çerçevede 
değerlendirmek yanlıştır. Kerkük’ün statüsü de dâhil olmak üzere 
Türkmenlerle ilişkili tüm sorunlarda karar verecek konumda bulunan 
güçler ABD, İngiltere ve İsrail’dir. Türkmenlerin birleşik, bütünlüklü ve 
bağımsız bir Irak’ı savunması, yeni mandacılık programıyla çelişkili 
olduğu için kuşatılmaları, etkisiz kılınmaları söz konusudur. Ordu, 
bürokrasi, güvenlik kurumlarının yeni mandacılık temelinde örgütlenme 
sürecinde Kürtler ön plana çıkarılırken; Türkmenlerin dışlanmışlığı kalıcı 
hâle gelmektedir. Büyük Orta Doğu İnisiyatifi çerçevesinde tüm birlik 
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temelli yaklaşımlar şimdilik kaydıyla benimsenmekte ancak Türkmenler, 
ABD ile Kürtler arasındaki “imtiyazlı ilişki”ye örtülü tehdit olarak 
algılanmaktadırlar. 

Irak’ın etnik bileşimi, Büyük Orta Doğu İnisiyatifi açısından 
bölgesel anlamı da olan stratejik bir değer taşımaktadır. “Batı”yı 
Amerikan liderliği altında Orta Doğu’da yeni bir misyon çerçevesinde 
bütünleştirmek, bölgenin petrol, doğal gaz, su, tarım kaynakları ile 
pazarlarını denetlemek amacıyla siyasi, ekonomik, kültürel, dinî 
alanlarda yeni yapılanmalar oluşturmak gündemdedir. Türkmenlerin 
Irak’ın birliğini ve bütünlüğünü kendi varlık temelleri sayan yaklaşımları, 
şimdilik Türkiye’nin direnciyle birlikte bu ülkede geçici bir statü tesis 
etmiştir. Irak’ta ABD’nin istediği gelişmelerin sağlanması, Büyük Orta 
Doğu İnisiyatifi çerçevesinde Türkiye’nin etnik öncelikli adımlar ile “Ilımlı 
İslam” projesi karşısındaki tutumuna bağlıdır. Türkiye, sahip olduğu 
etno-sosyal yapı kozu ile hem stratejik bir fay hattı üzerinde bulunmakta 
hem de büyük bir ulusal politik açılım imkânını elinde bulundurmaktadır. 
Dolayısıyla Irak’ın etnik-dinî çelişkileri olumsuz gelişmeleri 
tetikleyebileceği gibi uzun soluklu bir bölge stratejisinin temellerini de 
sağlamlaştırabilir. ABD’nin Irak’taki çatışma zemininden yararlanarak 
ideolojik, siyasi ve kültürel yayılmacılığını bir hayat alanı yaklaşımıyla 
gündeme getirmesi, Türk kültür havzasına olan ilgiyi artırmıştır. İslam 
coğrafyasında alternatif yapılar kurma bilinç ve deneyimine sahip 
Türklerin bu büyük kriz döneminde böyle bir hedeften uzak 
tutulamayacağı tespiti, Türkmenlerin durumunu daha önemli hâle 
getirmektedir. Türkiye Irak’ta ve bölgedeki konumu itibarıyla ABD, AB, 
Çin ve Rusya arasındaki güç mücadelelerinde söz hakkını arttırdığı 
ölçüde, Irak kaynaklı etno-sosyal sorunlarla kuşatılabilecektir. 

ABD’nin Irak’ı işgalini büyük resimdeki yeri ile değerlendirmek 
gerekiyor. Büyük Orta Doğu İnisiyatifi çerçevesinde ekonomik 
egemenlik, jeo-stratejik üstünlük, etnik-sosyal bileşimlerin yeniden 
yapılandırılması, ulus devletlerin Irak örneğindeki gibi tasfiyesi veya 
etkisiz kılınması gündemdedir. Ancak asıl önemlisi ABD’nin Irak’la 
başlayan organik hâkimiyet kurma girişimidir. Amerika dışsal değil de 
Irak’a ait bir yönetime dayanma anlamında örtülü–organik hâkimiyet 
peşindedir. ABD Irak’ta, egemenliğini; varlığını sürekli kılacak tarzda 
sosyal, siyasal, finansal, kültürel yapılanma ile yerleştirecek bir hazırlık 
içindedir. Askerî işgal bir süre sonra petrol kaynakları, finansal altyapı, 
eğitim sistemi, iletişim ağları, kültürel kurumlar üzerindeki organik 
hâkimiyete dönüşecektir. Bu hâkimiyetin ekonomik koşulları daha işgalin 
ilk günlerinde hazırlanmıştır. ABD işgal yönetiminin 12 sayılı emri, tüm 
gümrük tarifelerinin ve iç pazarı koruyan her türlü kısıtlamanın 
kaldırılmasını sağlamıştır. 39 sayılı emir, tüm kamu kuruluşlarının %100 
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yabancı mülkiyetine yol açacak biçimde özelleştirilmesini, kârların 
vergiden muaf tutularak ülke dışına transferini, ilgili sözleşmelerin en az 
kırk yıllık olmasını güvence altına almıştır. 40 sayılı emir ile Irak’taki tüm 
devlet bankaları J.P. Morgan’ın denetimine geçmiştir. İthalattan, gelir ve 
kârlardan alınan vergiler ya sıfırlanmış ya da iyice aşağıya çekilerek 
devletin vergi toplama gücü büyük ölçüde tasfiye edilmiştir. Bu tür 
düzenlemeler meşru bir yönetim oluşmadan hızla uygulamaya 
konulurken, merkezî devleti ayakta tutan unsurlar, müdahale kapasitesi 
ve finansal kaynaklar bertaraf edilmiştir. Patlamalı etnik, dinî, sosyal 
yapısı ile birlikte devletin temellerinin çözülmesi, devlet başkanlığı 
makamının Kürt azınlığın temsilcilerine verilmesi ile yeni bir boyut 
kazanmıştır. Bu tablo rejim değişikliğini aşan topyekûn bir dönüşüme 
işaret etmektedir.  

Tarihin yaşadığımız dönemecinde Irak’ın kendi içinde bir son 
olmadığı görülüyor. ABD açısından Irak, kendi emperyal gücünün jeo-
politiğinin ve jeo-ekonomisinin gelişmesinde bir duraktır. Irak Savaşı’nın 
altında yatan stratejik mantık kaçınılmaz olarak Orta Doğu’da yeni savaş 
ve iç savaşlar tehdidini gündemde tutmaktadır. ABD, AB, Rusya, Çin, 
Hindistan ve Japonya arasında derinden gelişen çelişkiler zembereğinin 
boşalım alanı Orta Doğu olabilir.  

Washington’un Irak’ta kalıcı askerî üsler oluşturduğu ve bunlardan 
vazgeçmeyeceği açıktır. İşgalin sona ermesi ise organik hâkimiyetin 
iyice yerleşmesi ile mümkündür. Bunun yolu ise Irak’ın dinî, etnik, 
sosyal, siyasal bileşimine müdahaleden geçiyor. Bu tür müdahalelerin 
sonuçları ise binlerce yılda oluşan toplumsal dengelerin sarsılmasını 
getirecektir. Irak’ın etnik, dinî, sosyal yapısı Orta Doğu’nun minyatürü 
gibidir. Bu ülkedeki dinamikler başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerini 
sarsacak niteliktedir. ABD’nin Irak’tan kısa sürede ayrılmasının koşulları 
henüz olgunlaşmamıştır. Zira bu ülkenin sosyal, dinî, etnik, ekonomik 
çelişkilerinin yeni kompozisyonu, ABD’nin askerî varlığını meşrulaştıran 
sürekli bir kriz temelini beslemektedir. Kaynaklarına, geleceğine, siyasi 
ve ekonomik bağımsızlığına sahip, ulus-devlet eksenli bir Irak’ın 
yapılanmasına; demokrasiyi ülkenin finansal, kültürel, iktisadi kaynakları 
üzerinde yurttaşın söz hakkı olarak düzenleyen bir anayasal mimariye 
izin verilmeyeceği ortadadır. Herkesin dinî, mezhepsel, aşiretsel 
aidiyetleri ile tanımlandığı bir toplumun ise akıl dışı iç çatışmalarla 
parçalanması ihtimal dâhilindedir. Tüm bu gelişmelerin ABD’yi bölgede 
kalıcı bir unsur hâline getireceği ise günümüz şartları değişmediği 
takdirde kaçınılmazdır. Bu konuda tüm bölge açısından yegâne umut; 
büyük devlet tecrübesi, etno-sosyal imkânları, köklü kurumları ve 
alternatif kurtuluş çözümleri üretme yeteneğini kurduğu Cumhuriyetle 
göstermiş, tüm inanç sistemlerine beşeriyetin en önemli kazanımları 



40 

ölçeğinde eşit mesafede durabilen Türkiye’nin, gelişmelere ağırlığını 
koymasıdır. 
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ABD'NİN IRAK'TAN ÇIKIŞ SENARYOLARININ EKONOMİK 
AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yazan: Yrd.Doç.Dr. Güler ARAS 
 

1. Giriş 

Bilindiği gibi ABD’nin Irak’a müdahalesi, siyasi istikrarı sağlamak 
amacını taşımaktadır. Bugüne kadarki gelişmeler, ABD’nin amacına 
rejimi değiştirerek bir ölçüde ulaştığının, ancak hem siyasal hem de 
sosyal açıdan istikrarın sağlanamadığının birer göstergesidir. ABD 
müdahalenin sonrasında hızlı bir siyasi yapılanma ve devlet inşası 
çabası içerisine girmiştir. Bazı görüşlere göre, eğer ABD Irak’ta 
işleyebilir bir demokrasi yaratma ve sürdürme konusunda başarılı olursa, 
bunu tarihsel eğilimlere karşı gerçekleştirmiş olacak; ancak ABD 
başarısız olur ise, Irak halkını Baas şiddeti ve belirsizliğinden daha 
şiddet dolu ve belirsiz bir siyasi geleceğe mahkum edecektir. (Stansfield; 
2004, s. 190).   

Tarihsel sürece bakıldığında, ABD geçtiğimiz on yılda uyguladığı 
bölgesel politikalarla Orta Doğu’yu kendi öncelikleri doğrultusunda 
yeniden düzenlemeye çalışmıştır (Özcan; 2004, s. 349). ABD’nin Irak’a 
müdahaleyi tamamlaması sonrasında yeni sorularla karşı karşıya 
kalınmıştır. Stratejistler, ABD’nin Irak işgali sonrası tutumunun “kendi 
öncelikleri çerçevesinde” bundan sonra  ne olacağını ve bunun 
getireceği olası sonuçları tartışmaktadır. Bilindiği gibi, ABD’nin Irak ile 
ilgili planlarında siyasi hedeflerin yanı sıra Irak’ın sahip olduğu petrol 
rezervleri ve bunun getirdiği ekonomik değer de büyük önem 
taşımaktadır. Hatta, ABD–Irak denkleminden petrolü çıkardığımız 
zaman, sonuç neredeyse anlamsızlaşmaktadır. Zira, ABD için Irak’ın 
ekonomik olarak varlığının öncelikle petrole odaklı olduğu öne 
sürülmektedir. Ancak Amerikan toplumunu dahi ikiye bölen bu kadar 
tartışmalı bir müdahalenin arkasında her ne kadar büyük bir ekonomik 
güç olsa da, bu kadar açık ve yalın tek bir faktörün olduğunu düşünmek 
de tedbirsizlik olacaktır. İşgalin sonrasında beliren yeni tablo, halkın 
tutumu ve talebi, müdahalenin amaçları ile çok fazla çakışmamaktadır. 
Bu nedenle, artık ABD sadece petrolü temel almadan yeni stratejiler 
geliştirmek durumundadır. Öte yandan müdahalenin savaş yolu ile 
gerçekleşmesi, savaşın ve sonrasının getirdiği yeni koşullar, sadece 
ABD’nin  değil, bölgedeki diğer ülkelerin de bu bölge ile ilgili yeni 
stratejiler geliştirmelerine neden olmuştur.  

Bu denklemde sorgulanması gereken şudur; işgalin 
tamamlanması sonrasında petrolden doğrudan yararlanamayacak bir 
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ABD bu durumdan ne tür bir ekonomik çıkar sağlayabilir ve bu çıkarı en 
yükseğe çıkarabilmek için ne tür stratejiler uygulayabilir? Bu çalışmanın 
konusunu, ABD’nin Irak’ı işgali sonrasında ortaya çıkması muhtemel 
yeni durumlar oluşturmaktadır. Bu ana başlık çerçevesinde çalışmanın 
odak noktasını ABD’nin Irak’la ilgili olası senaryolarının ekonomik açıdan 
değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Bu amaçla çalışmada öncelikle, Irak 
ekonomisinin genel görünümüne bakılarak, petrol dışındaki ekonomik 
varlığı araştırılmıştır. Ardından, ABD’nin Irak’tan çıkış senaryoları ve 
bunların olası sonuçları ekonomik perspektiften değerlendirilmiştir.  

 
2. Irak Ekonomisinin Genel Görünümü 

Irak, % 40’ı  0-14 yaşlarındaki çocuk ve gençlerden oluşan 25 
milyonluk bir nüfusa sahiptir. Etnik dağılımına bakıldığında nüfusun; 
%80’inin Arap, %15’inin Kürt ve %5’inin Türkmenlerden oluştuğu 
görülmektedir (Tablo 1). Irak, Osmanlı yönetimi sonrasında İngiliz 
manda yönetimi altına girmiş, 1932 yılında  bağımsızlığına kavuşmuş ve 
1958 yılında da cumhuriyet ilan edilmiştir. Ülke, 1979 yılından ABD 
işgaline kadar geçen sürede Saddam Hüseyin’in önderliğini yaptığı Baas 
Partisi tarafından yönetilmiştir. Saddam Hüseyin’in iktidarı ele 
geçirmesinden sonra Irak, 1980-88 yılları arasında İran’la savaşmış, 
1990 yılının Ağustos ayında ise Kuveyt’i işgal etmiştir. Bu işgal Birleşmiş 
Milletler tarafından çok sert bir şekilde karşılanmış ve ABD önderliğinde 
Ocak-Şubat 1991 tarihinde gerçekleştirilen müdahale ile Irak Kuveyt’ten 
çekilmek zorunda bırakılmıştır. Ayrıca, bu dönemde, 661 sayılı Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla ambargo uygulanmaya başlanmıştır. 
1997 yılında yürürlüğe giren bu ambargo, “Birleşmiş Milletler Petrol 
Karşılığı Gıda, İlaç ve İnsani İhtiyaç Maddeleri Programı (MOU)” 
kapsamında uygulanmıştır (The World Factbook 2003). ABD’nin Irak’a 
saldırısından sonra, Saddam Hüseyin dönemi sona ermiş ve ekonomik 
durum savaş ortamının getirdiği koşullara göre şekillenmiştir. Koalisyon 
güçlerinin hâlâ varlıklarını devam ettirdiği ve yeni bir rejim yerleştirilmeye 
çalışılan mevcut ortamda, henüz işleyen bir ekonomiden söz etmek 
olanaklı değildir.  
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Tablo 1. Temel Sosyal Göstergeler 

   Kaynak : The World Factbook 2003, CIA. 

   The Economist Intelligence Unit,December 2003  Country Report. 

Bilindiği gibi, Irak ekonomisi petrole dayanmaktadır. 2003 öncesini 
değerlendirdiğimiz zaman, ülkenin döviz gelirlerinin yüzde 95’inin 
petrolden sağlandığı görülmektedir. 1980’li yıllarda petrolden elde edilen 
gelirlerin neredeyse tamamı sekiz yıl süren savaşın finansmanı için 
kullanılmıştır. Bu dönemde aynı zamanda petrol ihracat olanakları da 
büyük ölçüde kısıtlanmıştır.  İran ile yapılan savaşın, Irak ekonomisine 
olan maliyeti yaklaşık 100 milyar dolar civarında olmuştur. 1988 yılında 
savaş sona erdiği zaman, petrol gelirleri ülkenin yeniden imarı için 
önemli bir kaynak oluşturmuş ve dış ticaret hacminde önemli bir artış 
gözlenmiştir. Ancak bu dönemde, Kuveyt’in işgal edilmesi sonrasında 
Birleşmiş Milletler müdahalesi ve ambargo kararı Irak ekonomisini ciddi 
olarak etkilemiştir. Savaş ortamı Irak’ın savunma harcamalarını 
arttırmıştır. Askerî harcamaların millî gelire oranı 1991 yılında yüzde 
75’e kadar yükselmiştir. 2001-2002 yıllarında, global ekonomideki 
yavaşlama ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle millî gelirde de bir 
azalma söz konusu olmuştur (The World Factbook 2003). 2003 sonrası 
ekonomideki göstergelerle ilgili tahminlerde önemli yanılma payı olsa da 

Yüz Ölçümü  437.072  km2 

Komşuları 
İran(1.458 km), S. Arabistan(814 km), 
Suriye(605 km), Türkiye(331 km), 
Kuveyt (242 km), Ürdün (181 km) 

Etnik Gruplar 
%75-80 Arap, %15-20 Kürt, %5 
Türkmen ve Diğer 

Nüfusu (2001-Tahmini) 24,683 Milyon    

Nüfus Oranı 
%56  15-64  yaşında  
%40  0-14   yaşında 
%3  65 yaş ve 65 yaş üstü    

Erkek/Kadın Oranı                
(2003-Tahmini) 

1,03 

Nüfus Artış Hızı            
(2003-Tahmini) 

%2,78 

Ortalama Ömür            
(2003-Tahmini) 

67,81 yıl 

Bebek  Ölüm  Oranı               
(2003-Tahmini) 

55.6 (Toplam 1000 doğumda) 

Okur Yazarlık 
Oranı(Tahmini) 

%40.4  



44 

temel göstergelerin tamamında önemli bir gerileme ve ekonomide ciddi 
bir tahribat olduğu açıktır.  

Savaş yılları boyunca, Irak savunma harcamalarını karşılamak için 
önemli miktarlarda dış borçlanmaya gitmiştir. Ülkenin dış borç stoku 
2001 yılında 62 milyar dolara, 2002’de ise 120 milyar dolara ulaşmıştır. 
Irak’ın  harcama kalemlerinde en önemli yeri tutan savunma 
harcamaları; 2002 tahminî rakamlarına göre  1.3 milyar dolar düzeyinde 
olmuştur (EIU, 2003).  

Tablo 2. Irak Ekonomisinin Temel Göstergeleri 

  1999 a 2000 a 2001 a 2002 a 

GSYİH (milyar $)  23,7 31,8 28,5 27,6 

GSYİH Büyüme (%)  18 4 -6 -3 

Tüketici Fiyatları Enfls.(ort 
%)  

80 70 60 70 

Nüfus (milyon)  22,3 23 23,6 24,6 

İhracat fob (milyar $)  12,7 20,6 16,5 13 

İthalat fob (milyar $)  6,8 11,1 11 7.8 

Cari hesap dengesi(milyar$)  2 3,2 1,4  

Toplam dış borç (milyar $)  58 60 62,2 120 

Döviz kuru (ort;ID: ABD $)  0,311 
b 

0,311 
b 

0,311 
b 

0,311 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, December 2001-2003 Country Report. 
a: EIU tahmini  b: Güncel.  

Irak ekonomisi uygulanan ambargonun hafifletilmesi sonrasında 
hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. Sağlıklı verilere ulaşılamamakla 
birlikte, GSMH’nın 1999 yılında %18, 2000 yılında % 4 büyüdüğü ve 
ardından 2001 yılında  %6, 2002 yılında  ise %3 küçüldüğü tahmin 
edilmektedir (EIU; 2003). Bu gelişmeler sonucunda, GSYİH’nın 2000 
yılında 31,8 milyar dolara ulaştığı, 2001 yılında %6 oranında daralarak 
28,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği, 2002’de ise 27.6 milyar dolar 
olduğu tahmin edilmektedir.  
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Irak ekonomisindeki büyümeye paralel olarak enflasyon oranının 
da istikrarlı bir şekilde düştüğü görülmektedir. 1998 yılında % 90 olan 
enflasyon oranının, 1999 yılında % 80’e, 2000 yılında % 70’e ve 2001 
yılında ise % 60’a düştüğü tahmin edilmektedir. Ancak enflasyon oranı 
2002 yılında tekrar %70’e çıkmıştır (EIU; 2003).  

ABD saldırısı öncesi Irak ekonomisinde yaşanan diğer bir olumlu 
gelişme ise, özel sektörün giderek daha aktif hâle gelmesi olmuştur. 
Saddam Hüseyin 2000 yılı başlarında, özel sektör firmalarının sanayi 
yatırımları yapmaları için teşvik edilmesi için önemli kararlar alınmasını 
sağlamıştır. Bu gelişmeler, uzun yıllardır sosyalist ekonomik politikalar 
uygulayan ve sanayi tesislerinin çok büyük bölümünün kamuya ait 
olduğu Irak'ta daha liberal bir ekonomik düzene geçiş için adımlar olarak 
değerlendirilmiştir. ABD işgali ile birlikte ekonomide bu tür radikal 
dönüşümler de askıya alınmış durumdadır.  

 
3. Enerji Dışında Irak Ekonomisinin Yapısı 

Bilindiği gibi Irak ekonomisinin çok önemli bir ağırlığı petrol 
gelirlerine dayalıdır. ABD müdahalesi öncesi ülkenin döviz gelirlerinin 
yüzde 95’i petrolden sağlanmaktaydı. Öte yandan Irak’ın en büyük 
giderleri savunma harcamalarından oluşmaktaydı. Uzun yıllardır savaş 
ortamında olan ülkede petrolden elde edilen gelirler büyük ölçüde savaş 
harcamalarının finansmanı için kullanılmıştır. ABD işgalinin de çok ciddi 
bir maliyet yarattığı bilinmektedir. 

Ekonominin önemli gelir kaynağının petrolden sağlanması diğer 
alanların ihmal edilmesine ve son derece yavaş gelişmesine neden 
olmuştur. Ekonominin petrol dışında varlığına bakıldığında,  petrolden 
tamamen bağımsız düşünemediğimiz sanayi ve ardından tarım kesimi 
karşımıza çıkmaktadır. Savaş sonrası sağlıklı veriler elde edilemediği 
için, buradaki değerlendirmeler savaşın hemen öncesini içermektedir. Bu 
bölümde mevcut sektörler; sanayi, tarım, enerji, ulaşım alt gruplarında 
ele alınmakta ve bu sektörlerin dış ticaret göstergeleri 
değerlendirilmektedir. Burada petrol dışındaki sektörlerin varlığına 
odaklanılmakla birlikte; enerji sektörü elektrik, doğalgaz ve bunların 
içerisindeki payının görülmesi amacıyla da petrol alt sektörü olarak ele 
alınmıştır.  

 
 
 
a. Sanayi 

Irak’ta savaş öncesinde gelişmiş sektörler olarak; petrol, kimya, 
tekstil, inşaat malzemeleri ve işlenmiş gıda sanayisi varlık 
göstermektedir. Irak’ta sanayi tesislerinin büyük bir kısmı kamuya ait 
olmakla birlikte, savaş öncesinde özel kesim yatırım için teşvik edilmiştir. 
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Körfez Krizi sonrası zarar gören sanayi tesisleri, petro-kimya, 
rafineri, tarım makineleri, kimya, demir-çelik, gıda, ilaç, elektrikli, makine, 
inşaat malzemeleri ve tekstil başta olmak üzere, yedek parça, yarı 
mamul ve hammadde sağlanamaması nedeniyle çok düşük kapasitelerle 
çalıştırılabilmiş ve tesislerin bir kısmı da hammadde sıkıntısı nedeniyle 
kapatılmıştır. Savaş öncesinde kapatılan tesislerin açılması ve işletilmesi 
konusunda BM Petrol Karşılığı Gıda, İlaç ve İnsani İhtiyaç Maddeleri 
Programı (MOU) sonrası, daha çok kaynak ayrılmıştır. Irak Savaşı 
sonrasında ise, sanayi tesislerinde Körfez Krizinden çok daha fazla bir 
tahribatın olduğu tahmin edilmektedir. Şu anda tahrip edilen bu tesislerin 
yeniden yapılması ve işler duruma getirilmesi hem çok ciddi maliyeti, 
hem de oldukça uzun bir zamanı gerektirmektedir.  

 
b. Enerji 

Elektrik Enerjisi: Körfez Savaşı sırasında Irak’ın elektrik 
şebekesinin yüzde 90’ı yok edilmiştir. 1992 yılı başlarında 20 adet olan 
güç istasyonlarının yüzde 75’i tekrar işler hâle getirilmiştir. 2001 yılı 
rakamlarına göre Irak 36.01 milyar kwh elektrik üretmiştir. Aynı yılın 
tüketimi ise 26,4 milyar kwh olarak gerçekleşmiştir. Enerjinin yaklaşık 
değerlerle yüzde 55’i ulaşımda, yüzde 35-40’ı sanayide, yüzde 10’u ise 
konutlarda kullanılmaktadır (EIU; 2003). 2003 öncesinde Irak; Çin, İsveç, 
Fransa ve Rusya orijinli şirketlerle elektrik üretim istasyonları inşa etmek 
üzere anlaşmalar yapmıştır.   

Petrol: Irak 113.8 milyar varil petrol rezervi ile Suudi 
Arabistan’dan sonra en büyük petrol rezervine sahiptir. Kuveyt Savaşı ile 
birlikte petrol üretimi önemli ölçüde düşmüştür. Üretim 1997 yılında BM 
Petrol Karşılığı Gıda, İlaç ve İnsani İhtiyaç Maddeleri Programının 
yürürlüğe girmesiyle birlikte artmaya başlamış ve 1998 yılında günlük 
2,11 milyon varile, 1999 yılında 2,52 milyon varile yükselmiştir. 2001 yılı 
tahminî verilerine göre petrol üretimi 2,45 milyon varil/gün’e ulaşmış, 460 
bin varil/gün petrol ise yine 2001 yılı tahminî verilerine göre iç tüketimde 
kullanılmıştır. Bu dönemde yapılan hesaplara göre, petrol üretim 
kapasitesinin, ülkeye uygulanan ambargonun tamamen kalkmasından 
itibaren 4 ila 7 yıl arasında günlük 6 milyon varile çıkarılması 
planlanmıştır. Bu dönemde, BM kararları dışında da ihracat 
yapılmaktadır. Söz konusu kararlar dışında Ürdün'e karayolu üzerinden 
100 bin varil/gün, Suriye'ye 30-40 bin varil/gün ve Basra Denizi’nden 50-
60 bin varil/gün Petrol ihracatı gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir (EIU; 
2003). 
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Doğal Gaz: Irak sahip olduğu doğal gaz rezervi ile dünyada 
onuncu sırada gelmektedir. Irak 2002 tahminî verilerine göre 3,15 trilyon 
kübik feet doğal gaz rezervine sahiptir. Fakat  aylık olarak, ancak 300 
milyon kübik feet doğal gaz üretiminde bulunmaktadır. Irak’ta yine 2003 
verilerine göre 1.360 km doğal gaz boru hattına sahiptir.  

 

Kaynak:www.globalsecurıty.net  
Irak yönetimi, Birleşmiş Milletler’in ambargoyu kaldırmasından 

itibaren üretimi artırmayı ve ihtiyaç fazlasını ihraç etmeyi planlamıştır. 
1997 yılında Irak, 4,2 milyar dolar tutarındaki doğal gaz projelerine 
yatırım yapmak üzere uluslararası şirketlere davette bulunmuştur. Bu 
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şirketler genellikle Irak’a uygulanmakta olan yaptırımların kaldırılması 
yönünde çabalarda bulunan Fransa, Çin ve Rusya Federasyonu gibi 
ülkelere mensuptur. Yönetimin tavrı bu şirketlerin imtiyazlar yoluyla 
ödüllendirilmesi şeklindedir. Türkiye ile Irak arasında 1997 Mayıs ayında 
Mansuriye sahasının geliştirilmesi ve çıkarılacak doğal gazın bir boru 
hattıyla Türkiye'ye naklini öngören bir protokol imzalanmıştır. 

 
c. Tarım 

Irak’ın topraklarının %12’si ekilebilir araziden oluşmaktadır. Orta 
Doğu Ülkelerine göre önemli bir tarımsal potansiyeli olan Irak tarımsal 
alanlarında; buğday, arpa, pirinç, pamuk, hurma ve çeşitli sebze üretimi 
yapılmaktadır. Savaş sonrası uygulanan ambargo nedeniyle, tarım 
üretiminde hayati öneme haiz gübre, tarımsal ilaçlar ve çeşitli tarım 
aletleri ithalatı gerçekleştirilemediği için, üretim olumsuz etkilenmektedir. 
Bu nedenle buğday, un, kuru gıdalar, yağ, çay ve pirinç gibi temel gıda 
ihtiyacının büyük bir bölümü ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Ülke 
topraklarının %9’u mera konumundadır. Meralarda sığır ve koyun 
besiciliği de yapılmaktadır (EIU; 2003). 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, 1 Mart ve 29 Mart 2000 tarihli 
kararlarına göre; “gıda sektörü”,”eğitim malzeme ve teçhizatı”, “tarım 
sektörü” ve “sağlık sektörü” başlıklı listelerde yer alan çok sayıdaki 
ürünün Irak’a ihracatında uygulanan Birleşmiş Milletler’den onay alma 
zorunluluğu kaldırılmıştır. Petrol Karşılığı Gıda, İlaç ve İnsani İhtiyaç 
Maddeleri Programı kapsamında gıda sektörünün rehabilitasyonu 
amacıyla ayrılan kaynaklar da arttırılmıştır. Ancak, ABD işgali 
sonrasında bu uygulamanın günümüze yansıyan etkisini tam olarak 
gözlemlemek olanaklı değildir. 

 
Ç. Ulaşım 
Irak’ın 2003 savaş öncesinde, oldukça gelişmiş ulaşım ağına 

sahip olduğu bilinmektedir. Bu dönemdeki verilere göre, karayolu 
uzunluğunun yaklaşık 45.550 km civarında olduğu tahmin edilmekte ve 
oldukça iyi bir karayolu altyapısına sahip bulunmaktaydı. Yine 2003 yılı 
verilerine göre, ülkenin 1.963 km demiryolu ağı bulunmaktadır. 1015 km 
olan denizyolu ile ulaşım için ise üç liman bulunmaktadır. Son savaştaki 
tahribat tam olarak bilinmemekle birlikte havaalanı sayısının yaklaşık 
150 tane olduğu tahmin edilmektedir. Ham petrol için 4.350 km, petrol 
ürünleri için 725 km ve doğal gaz için de 1.360 km boru hattı 
bulunmaktadır (The World Factbook 2003). 
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d. Dış Ticaret  

Irak’ın dış ticareti içinde petrolün payı, 1950’lerden bu yana 
giderek artmıştır. Petrol gelirlerinin önemli tutarlara ulaşması diğer ihraç 
kalemlerinin ihmal edilmesine neden olmuştur. Petrol ihracatı ve dünya 
petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Irak’ın ödemeler dengesinin temel 
değişkenleridir. 1990 yılında uygulamaya konan ambargo sonrası 
sadece ham petrol ihracatına izin verilmektedir. 1980’lerin sonlarında 
Irak’ın ihracatının %95’ini petrol oluşturduğu için, ambargo Irak’ın ihracat 
yapısında fazla bir değişikliğe neden olmamıştır.  

Tablo  3    Irak’ın Dış Ticaret Göstergeleri (Milyar $-2002) 

  İhracat 
(FOB) 

İthalat  

(FOB) 

Hacim Denge 

1999 a  12,7 6,8 19,5 5,9 

2000 a  20,6 11,1 31,7 9,5 

2001 a  16,5 11,0 27,5 5,5 

2002 a 13.0 7,8 20,8 5,2 

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, December 2001-2003  Country 
Report. 

 a EIU tahmini 

 Irak’ın ithalat ürünleri de çok fazla çeşitlilik göstermektedir. Irak’ın 
yerli üretimi sınırlı olduğu için ihtiyaçlarının büyük bir kısmını ithalat 
yoluyla karşılamaktadır. Ancak ithalatın BM Yaptırımlar Komitesi 
tarafından onaya tabi olmasından dolayı, ithalat miktar ve çeşitliliği 
büyük ölçüde sınırlanmıştır. 1997 yılında ambargonun hafifletilmesinden 
sonra, Irak’ın dış ticaret hacmi hızla artmaya başlamıştır. Dış ticaret 
hacmi 1999 yılında 19,5 milyar dolar olmuş, 2000 yılında 31,7 milyar 
dolara yükselmiş, 2001 yılında 27,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Dış ticaret dengesi sürekli Irak lehine fazla vermektedir. 1999 yılında 5,9 
milyar dolar olan dış ticaret fazlasının, 2000 yılında 9,5 milyar dolar, 
2001 yılında 5,5 milyar dolar, 2002’de ise 5.2 milyar dolar olarak 
gerçekleştiği  tahmin edilmektedir (Tablo 3). 
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Tablo  4 Irak’ın Dış Ticaretinde Başlıca Ülkeler (2002)         

Ülkeler 
İhracat 

Ülkeler 
İthalat 

2000 a 2001 a 2000 a 2001 a 

ABD 46.2 60.6 Fransa 22.5 19.4 

İtalya 12.2 5.8 Avustralya 22.0 14.4 

Fransa 9.6 8.5 Çin 5.8 - 

İspanya 8.6 - Rusya 5.8 - 

Hollanda - 7.4 İtalya - 10.7 

 - - Almanya - 9.9 

      Kaynak: The Economist Intelligence Unit, December 2001-2003 Country Report. 

       
a
 :Tahmini 

Yıllar itibariyle ihracattaki artış, ithalattaki artışın üzerinde 
gerçekleşmiştir. İhracat 1999 yılında 12,7 milyar dolar iken, 2000 yılında 
yaklaşık % 66 artarak 20,6 milyar dolara yükselmiştir. 2001 yılı ihracat 
miktarının 16,5 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Irak’ın 
ihracatının büyük bir bölümü (tahminen yüzde 95’i) ham petrolden 
oluşmaktadır (Tablo 7). Petrol ihracatından elde edilen gelirlerin yüzde 
33’ü, ABD işgaline kadar Birleşmiş Milletler Tazminatlar Fonu ve idari 
giderleri için kesilmiştir. Irak’ın ihracat yaptığı ülkelerin başında ABD, 
İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda gelmektedir (Tablo 4). Bu ülkelere 
ait firmalar Irak’tan ham petrolü alıp, petrol ithal eden ülkelere 
satmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1284 sayılı kararı ile Irak'ın 
petrol ihracatına getirilen sınırlamanın kaldırılması, petrol üretim 
kapasitesinin artırılması amacıyla önemli kaynak ayrılması ve petrol 
fiyatlarının önceki yıllara göre yükselmesi, 2000’li yılların başında Irak'ın 
ithalatının artmasına neden olmuştur. Irak’ın 2000 ithalatının bir önceki 
yıla göre yüzde 38 artarak 11,1 milyar dolara yükseldiği ve 2001 
ithalatının 11 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
değerlerde 2002 yılında düşüş görülmüş; bu yıl tahminî olarak ithalat 13 
milyar dolar, ihracat ise 7.8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 2003 
öncesi verilere göre; Irak’ın ithal ettiği başlıca ürünler temel gıda 
maddeleri, dayanıklı tüketim malları, ilaç ve tıbbi malzeme ve cihazlar, 
ulaşım araçları ve yedek parçaları, demiryolu malzemeleri, makineler, 
elektrik malzemeleri ve teçhizat, içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinin 
yenilenmesinde kullanılan malzeme ve teçhizat, tarımsal alet ve 
makineler, iş makineleri, telekomünikasyon malzemeleri, eğitim araç, 
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gereç ve malzemeleri, petrol üretiminde kullanılan malzeme ve 
teçhizattır (Tablo 5). İthalatta ilk sıraları alan ülkeler, Fransa, Avustralya, 
İtalya, Almanya, Çin ve Rusya’dır (Tablo 4). 

 

Tablo 5 Irak’ın Başlıca İthalat Maddeleri  

HS MADDELER 
Değer 
(1000$) 

87 
MOTORLU KARA TAŞITLARI, TRAKTÖR, 
BİSİKLET, MOTORSİKLET VE DİĞER 

320.539 

85 ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR, AKSAM VE 
PARÇALARI 

175.842  

73 DEMİR VEYA CELİK  EŞYA 137.493  

4 
SÜT VE SÜT MAMÜLLERİ, KUŞ VE KÜMES 
HAYVANI YUMURTALARI, BAL VB. 

126.861 

10 HUBUBAT 126.613  

90 
OPTİK, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, 
AYAR CİHAZLARI VE TIBBİ ALETLER 

108.992 

17 ŞEKER VE ŞEKER MAMÜLLERI 66.181  

19 ESASI HUBUBAT, UN, NİŞASTA, SÜTTEN OLUŞAN 
MÜSTAHZARLAR 

60.029 

84 
NÜKLEER REAKTÖRLER, KAZAN, MAKİNA VE 
CİHAZLAR, ALETLER VE PARÇALARI 

48.745 

15 
HAYVANSAL VE BİTKİSEL YAĞLAR VE BUNLARIN 
MÜSTAHZARLARI 

43.241 

38 MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 24.732  

 Kaynak: ITC-Interactive Trade Map  
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Tablo 6 Irak’ın Başlıca İhracat Maddeleri   

H
S 

MADDELER 
Değeri 

(1000 $) 

27 
MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE 
MÜSTAHZARLARI, MUMLAR 

15.677.07
3 

10 HUBUBAT 12.520 

76 ALUMİNYUM VE ALUMİNYUM EŞYA 9.099 

84 
NÜKLEER REAKTÖRLER, KAZAN, MAKİNA VE 
CİHAZLAR, ALETLER VE PARÇALARI 

3.234 

07 
YENİLEN SEBZELER VE BAZI KÖK VE 
YUMRULAR 

3.018 

85 
ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR, AKSAM 
VE PARÇALARI 

2.651 

87 
MOTORLU KARA TAŞITLARI, TRAKTÖR, 
BİSİKLET, MOTORSİKLET VE DİĞER 

1.908 

51 
YÜN, KIL, AT KILI; BUNLARIN İPLİK VE 
DOKUMALARI 

1.874 

9
90 

OPTİK, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, 
KONTROL, AYAR CİHAZLARI, TIBBİ ALETLER 

1.438 

   Kaynak: ITC-Interactive Trade Map 

Irak 2000’lerin başında, dış ticarette önemli gelişmeler 
kaydetmiştir. Irak ile Suudi Arabistan arasındaki Arar sınır kapısı, 2001 
yılının Ocak ayında açılmıştır. Yine 2001 yılında Suriye ve Mısır’la 
Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış ve Dubai’ye günde iki kez gemi 
seferlerine başlanmıştır. Avusturya ise Bağdat’taki Ticaret Müşavirliğini 
yeniden açmıştır.  

 
4. ABD’nin Irak'a İlişkin Ekonomik  Hesapları 

ABD’nin uluslararası çatışmalarının altında yatan en büyük 
faktörün ekonomik nedenler olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. 
Bu nedenle, ABD’nin dış politika hedeflerinin temellerinin anlaşılabilmesi 
için ekonomik nedenlere dikkati çekmek gereklidir. Ulusal güvenlik 
politikalarının ekonomik sonuçlarının iki temel dayanağı olduğu ileri 
sürülmektedir. Birincisi askerî araçların ekonomik etki yapmak üzere 
kullanılması, ikincisi ise, ekonomik araçların askerî araçları tamamlar bir 
biçimde veya onların yerine kullanılmasıdır. Birinci nedende araştırılması 
gereken, askerî araştırma ve geliştirme çalışmalarının ticari açıdan 
değer yaratacak hareketlenmeyi nasıl sağlayacağının ortaya konmasıdır. 
Askerî gruplar, hava ulaşımı, lojistik, mühendislik ve tıbbi hizmetlerin, 
acil yardım, ekonomik kalkınma veya ulus inşa etmek için kullanılması ilk 
olarak akla gelen araştırmalardır. ABD askerî üretimi ve ihracat 
politikaları, diğer ülkelerin tehlikeli silahları üretmesini durdurmak için 
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kullanılması, ABD istihbaratının ekonomik amaçlarla kullanılması gibi 
hususlar da bu konu kapsamında düşünülmüştür (Köni 2005; s. 400).  

Bir başka açıdan değerlendirdiğimizde; Irak’a müdahalenin de bir 
parçasını oluşturduğu ABD’nin Büyük Orta Doğu Projesi dâhilinde, 
ABD’nin ekonomik açıdan büyük bir üstünlük elde edeceği 
düşünülmektedir (Öztürk; 2005, s. 7). Zira gelişmekte olan ülkelerden 
oluşan bölgede, henüz ülkelerin yeraltı ve yer üstü kaynakları tam olarak 
kullanılmamış durumdadır. Üstelik bölge ABD için önemli bir pazar ve 
projelerini hayata geçirebileceği verimli bir potansiyel alan 
durumundadır.  

Bütün bunlar dikkate alındığı zaman ABD’nin Irak’a saldırısındaki 
temel amacın, savaş süresince ve sonrasında ekonomik olarak 
kendisine bazı çıkarlar sağlayacak ortamı yaratmak olduğu ifade 
edilebilir. Savaş sırasındaki harcamalar, özellikle silah ve diğer savaş 
araçları başta olmak üzere, savaş ekonomisinin gelişmesinde önemli bir 
faktördür. Öte yandan savaşla birlikte ve sonrasında, savaşın tahrip 
ettiği alanların yeniden inşası da ekonomik açıdan inşaat ve ilişkili 
sektörler için önemli bir ekonomik yarar vaat etmektedir.  

 
5. ABD'nin Irak'tan Çıkış Senaryoları 

Irak ekonomisindeki hâkim güç olan enerji kaynaklarını hesaba 
katmazsak, makro senaryo; “ABD Irak'tan çıkacaktır” şeklinde 
belirlenebilir.  

Buradaki çıkış noktası şu şekilde ifade edilebilir; ABD’nin Irak’ta 
bulunmasının nedeni, bölgede siyasi istikrarın sağlanması amacını 
taşımaktadır. Ancak bilindiği gibi, işgale ilişkin diğer yorumlar büyük 
ölçüde ABD’nin bu bölgedeki petrol kaynaklarını kontrol etmek amacında 
olduğu yönündedir. Eğer bu olanaktan söz etmezsek, ABD’nin Irak’tan 
çıkmasına yönelik görüşler geliştirmek anlamlı hâle gelmektedir. Ancak 
bu durumda, ABD’nin hiçbir ekonomik çıkar gözetmeksizin buradan 
ayrılmasını düşünmek de çok akıllıca olmayacaktır. Bu durumda ana 
senaryo; ABD’nin Irak’tan çıkacağı ve çıkarken de kendisine ekonomik 
olanaklar yaratarak bunu yapacağı şeklinde olabilir. Burada ABD Irak 
üzerinden kendisine yeni ekonomik olanaklar yaratırken, Irak da, çöken 
ekonomisini yeniden ayağa kaldırmak için yıllarca uğraş verecektir. 
Bölgede güçlü bir Irak  ihtimali de böylece uzun yıllar ertelenmiş 
olacaktır. 

ABD’nin Irak'tan çıkacağı varsayımına yönelik olarak 
geliştirilebilecek mikro senaryolar aşağıdaki şekildedir. 
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Senaryo 1. ABD, Irak ekonomisini bir daha düzelemeyecek duruma 
getirerek  çıkabilir.  

Bu mikro senaryo kapsamında : 

 ABD tarafından Irak ekonomisinin yapı taşları olan üretim 
birimleri (fabrikalar, sanayi işletmeleri ve ticaret birimleri) çökertilecektir. 

 Öte yandan ekonominin işleyişine olanak sağlayan, ulaşım ağları, 
enerji tesisleri, elektrik santralleri, doğal gaz hatları, petrol aktarım 
tesislerinin tahrip edilmesi sonrasında hem üretimin, hem de ticaretin 
önü tamamen kesilecektir. 

Şu an Irak’ta görünen durum, bu tanımlamadan çok farklı değildir. 
ABD ekonomik birimleri fark gözetmeksizin büyük ölçüde tahrip etmiş 
durumdadır. Bu senaryo ise, mevcut durumda kalanların da tamamen 
yok edilmesi üzerine geliştirilebilir. Bu mikro senaryo bağlamında; Eğer 
ABD Irak’tan çıkarsa büyük ihtimalle kalan ekonomik birimler de 
tamamen tahrip edilecektir.  

Senaryo 2. Bu ekonomik çöküşten yarar sağlamak isteyecek olan ABD, 
çöken Irak ekonomisini tekrar iyileştirmek için, kendi olanaklarını 
kullanabileceği bir ortam yaratabilir.  

Irak ekonomisini düzeltme yollarının ABD için ne tür getirisi 
olacağına bakıldığında şu olasılıklar kaşımıza çıkmaktadır: 

 Öncelikle yenilenecek ortamların yeni mimarı kendisi olacaktır. 
Tamamen tahrip edilen şehirlerin yeniden inşası için harekete geçecek 
olan ABD’nin, inşaat ve yan sanayiden önemli bir çıkar sağlayacağı son 
derece açıktır.  

 ABD müttefiklerini Irak’ın yeniden inşasında bu olanaktan 
yararlandırarak, aynı zamanda dolaylı çıkar da sağlayacaktır. 

 Komşu devletlere sunacağı bazı olanaklarla onların üzerinde 
ilave bir kontrol sağlayacaktır. Örneğin bazı işleri taşeron olarak 
yaptırabileceği gibi, geçici iş gücünü buralardan sağlamayı da tercih 
edecektir. 

Senaryo 3. ABD, Irak ekonomisini İsrail ile birlikte ortaklaşa onarma 
girişiminde bulunabilir.  

ABD’nin İsrail’le bu tür bir iş birliğini gerektiren nedenler ve bunun 
ABD ve İsrail’e sağlayacağı olası avantajlar şunlardır: 

 Öncelikle, ABD’nin Orta Doğu’daki en önemli müttefiki İsrail 
buradan mutlaka bir pay almak isteyecektir. ABD her zamanki klasik 
fonksiyonunu yerine getirerek, dışarıya bu dayanışma ve koruyuculuk 
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mesajını yineleyecektir. ABD destekli  bir İsrail daha güçlü bir imaja 
sahip olacaktır. 

 Diğer taraftan ABD’nin İsrail’e sağlayacağı bu olanak karşılıklı iş 
birliğini ekonomik katkı ile de kuvvetlendirecek yeni bir unsur olacaktır. 

 Bu yolla bölge ülkelerine ve bölgedeki etken güçlere ilişkin yeni 
bir mesaj daha verilmiş olacaktır.  

 Bölgede hem siyasi hem de ekonomik olarak güçlü bir İsrail, 
bölgenin gelecek stratejilerinin birinci aktörü olmaya devam edecektir.  

 Böyle bir gelişme bölgedeki diğer ülkelerin rahatsız olmalarına 
neden olacaktır. 

Senaryo 4. ABD çöken ekonomiyi düzeltmek için stratejik öneme sahip 
silah sektörünü devreye sokabilir.  

 ABD’nin Irak ekonomisini yeniden yapılandırmak için silah 
sektörünü kullanması girişiminin ABD için kısa dönemde olumlu, uzun 
dönemde ise olumsuz sonuçları olabilecektir. ABD Irak’a bu yolla yaptığı 
desteğin karşılığında, bu bölgede kontrolü elinde tutmaya ve bunu silah 
sektörünü kontrol ederek yapmaya devam edebilir. Ancak, bölge 
ülkelerinin bu tür bir gelişmeden rahatsızlıkları kaçınılmazdır. Bu gerçek 
bölgede sürekli bir risk unsuru yaratacak faktör olacaktır. 

 Irak ekonomisinin yeniden canlandırılmasının bir yolu olarak 
Irak’ın silah üretimi konusunda faaliyetlerini sürdürmesi sağlanabilir. 
Silah sektörünün canlanması kısa dönemde buradan çıkar sağlayacak 
Irak ekonomisi için de fayda sağlayabilir ve Irak bundan hoşnut kalabilir. 
Ancak orta ve uzun dönemde yukarıda bahsettiğimiz bu girişim bölgede 
dengeleri sarsacaktır. 

 Aynı şekilde Orta Doğu’nun geleceği ve bölgedeki dengeler 
açısından gelişmiş bir silah sektörüne sahip Irak bölgede sıkıntı ve 
istikrarsızlık yaratabilir. Bu olasılık sözü edilen gerekçelerle, bölge 
ülkeleri tarafından dikkatle izlenecektir. 

Senaryo 5. Uyuşturucu trafiğinde; PKK, İran, Pakistan, Afganistan 
duraklarından biri yer değiştirip Irak bu duraklardan  biri ve hatta en 
başlıcası olabilir.  

Böyle bir girişim; Irak, ABD ve Orta Doğu için bazı getiriler  
sağlayacağı gibi, sakıncaları da beraberinde getirecektir. Bunlar; 

 Irak bu trafikten yararlanarak örtülü büyük bir ekonomik çıkar 
sağlayacaktır. Böylece savaş sonrası ekonomisini düzeltebilecek ve 
şehirlerini çok daha ucuza yeniden inşa edecektir.  
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 ABD kontrolünün devam ettiği bir ülkenin bu tür bir ticari trafikte 
yer alması, ABD’nin bu sektör üzerinde de kontrolünü sağlaması 
anlamına gelmektedir.   

 Bu durum uyuşturucu ticaretinden ciddi ekonomik yarar sağlayan 
diğer bölge ülkeleri tarafından hoş karşılanmayacaktır.  

 Bölgedeki terörist örgütlerin bu kanalla besleniyor olmaları, bu 
durumdan zarar gören ülkelerin (örneğin Türkiye) bu trafikte önder 
olacak bir ülke ile ilişkilerini olumsuz olarak etkileyecektir.  

 Öte yandan, bu yolla ekonomik güç elde eden bir ülke olarak Irak, 
hiçbir zaman gerçek ekonomik performansını kullanmayacak ve kontrol 
edilen ülke konumundan hiçbir zaman kurtulamayacaktır. Bu da ABD’nin 
arzuladığı bir sonuç olacaktır. 

Senaryo 6. Çöken Irak ekonomisinin telafisi için ABD, Arap Orta 
Doğusu’ndan Suriye ve İran gibi ülkeleri  Irak’ı yeniden yapılandırmak 
için birer aracı olarak kullanabilir.  

Irak’ın yeniden yapılandırılmasında doğrudan ya da dolaylı rol 
verilecek bölge ülkeleri İran ve Suriye için bu durumun kısa ve uzun 
vadelerde getirisi ve dezavantajının neler olacağı ve ABD için olası 
sonuçları söz konusu olacaktır. Bunlar; 

 Irak ekonomisinin inşası için ABD’nin bölge ülkelerine vereceği 
ihaleler, bu ülkelerin bu durumdan sağlayacakları çıkar nedeniyle kısa 
vadede, ABD kontrolünde bir Arap bölgesi ortaya çıkaracaktır.  

 Bu gelişmenin olumlu tarafı; yeniden yapılanmada yakın ülkelerin 
katkılarının Irak için olumlu ekonomik sonuçlar ortaya çıkarması ve bu 
ülkelerin de bu durumdan önemli bir yarar sağlamalarıdır. 

 Öte yandan, yeniden yapılanmada sadece bu ülkelerle sınırlı bir 
girişim, ABD’nin sadece bu ülkeleri aracı olarak kullanması, bölgedeki 
diğer ülkeleri rahatsız edecektir.   

Senaryo 7. Irak ekonomisini çökerten ABD; Orta Doğu coğrafyası ile 
tarihî bağlantıda bulunan ve hâlen bu coğrafyada yer alan bazı 
ülkelerden maksimum ekonomik fayda elde etmeyi amaçlayan ve AB 
bağlamında ABD ile iyi ilişkiler kurmanın faydalı olacağını düşünen, 
bölge dışından Almanya, Fransa ve İngiltere'yi  çöken Irak ekonomisini  
tamir etmek üzere destekçi dış güçler olarak yanına çekmek isteyebilir.  

Bu olasılığın gerçekleşmesinin ABD, Fransa ve İngiltere için kısa 
ve uzun vadelerde doğuracağı sonuçları şu şekilde sıralamak 
olanaklıdır. 
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 Tarih boyunca bu bölgede bir şekilde var olmak isteyen AB 
ülkeleri ile birlikte bu bölgeyi yeniden yapılandırmak isteyen ABD, bu 
ülkelerin geçmiş yıllardaki emellerini yeniden gündeme getirmiş 
olacaktır.  

 Orta Doğu ülkeleri bu gelişmeden rahatsız olacak ve bu konudaki 
tepkilerini muhtemelen ciddi olarak belirteceklerdir.  

 Bu durumdan fayda sağlayacak olanlar, doğal olarak kendisine 
rol verilen Fransa ve İngiltere olacaktır. Bu hem ekonomik çıkar, hem de 
bölgede yeni bir hâkim güç pozisyonu sağlamak şeklinde olacaktır. 

 
6. Senaryoların Olası Sonuçları 

Mikro senaryoların gerçekleşmesi hâlinde, karşılaşılacak olası 
sonuçları aşağıdaki gibi sıralamak olanaklıdır: 

a. ABD tarafından çökertilen Irak ekonomisi tekrar ABD 
önderliğinde inşa edilmeye başlayıncaya kadar, Irak halkı ekonomik 
açıdan büyük bir çıkmazda olacaktır. Bu çıkmaz beraberinde bir halk 
hareketini de getirebilir. 

b. ABD Irak ekonomisinin merkezini Bağdat'tan Kuzey Irak'a 
kaydırabilir. Böylece Kuzey Irak ekonomik açıdan öncelikli olur. 
Ekonomik açıdan güçlü bir Kuzey Irak ise, siyasi olarak Irak'ın Sünni ve 
Şii Arap kesimleri üzerindeki hâkimiyetini geliştirir. Nüfustaki 
çoğunluklarına karşın, azınlık teşkil eden Kürtler nezdinde siyasi ve 
ekonomik açılardan baskı altına alınacak Sünni ve Şii Araplar ile Kürtler 
arasında Irak genelinde sıcak çatışmalar yaşanabilecektir. Ayrıca 
güçlenen Kuzey Irak Kürtlerinin, İran'da yerleşik Kürtlere ve Türkiye'de 
süre gelen ayrılıkçı Kürt hareketine olası desteği ve bunun getireceği 
olası olumsuzluklar da değerlendirilmelidir. 

c. Çöken ekonomi yine ABD'nin mali gücü ile inşa edilirse 
ekonomideki tüm sektörlerin denetimi ABD'ye geçer. Böylelikle ekonomik 
öncelik ABD'de olur. Yani ABD, hem Irak özelinde hem de Orta Doğu 
genelinde dengeleri belirleyici bir dış güç olmaya devam eder. Bu 
durum, Batılı bir dış gücün denetimine dinsel ve siyasal nedenlerle hep 
soğuk baka gelmiş olan Orta Doğulu devletleri ve Irak'ı iç karışıklığa 
sürükleyebilir. 

ç. Irak Orta Doğu genelinde uzun dönemde başa çıkılamayacak 
bir silah gücüne dönüşebilir. Bu durum istikrarsız olan Orta Doğu'yu iyice 
istikrarsızlaştırabilir. 

d. Uyuşturucu trafiğinin merkezinin Irak'a kayması, Irak'ı 
kontrolsüz bir güce dönüştürecektir. 
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e. Irak ekonomisini yükseltmek için İsrail ile iş birliği geliştirecek 
olan ABD, İsrail'i sadece Filistin sorunu üzerinde güçlendirmekle 
kalmayacak, aynı zamanda Irak üzerinde de söz sahibi olacak bir 
konuma taşıyacaktır. İsrail'in Arap Orta Doğusu üzerinde bu denli etki 
genişletmesinin olası olumsuz sonuçları değerlendirilmelidir. 

f. Irak ekonomisini yeniden yapılandırmak için ABD'nin Suriye ve 
İran gibi devletleri devreye sokması ve görüntüde de olsa birer aracı gibi 
kullanması Orta Doğu dengelerini bozabilir. 

g. Irak ekonomisini İngiltere, Fransa ve Almanya desteği ile 
yeniden imar çabasına giren bir ABD, dış güçlerin hâkimiyetini tekrar bu 
coğrafyaya çekmiş olacaktır. Sömürge olma türünden bir acı tecrübesi 
bulunan Orta Doğu devletlerinin bu üç ülkenin tekrar Orta Doğu 
coğrafyasına girmeleri karşısında alacağı tavır ve olası olumsuz 
yansımalar da değerlendirilmelidir. 

 
7. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmada, Irak ekonomisindeki hâkim güç aracı olan enerji 
kaynaklarının ana gösterge olmaktan çıkarılması durumunda ve ABD’nin 
Irak’tan çıkacağı varsayımı altında geliştirilen senaryolar tartışılmış ve 
bunların olası sonuçları değerlendirilmiştir. 

Geliştirilen senaryoların ortak noktasını; büyük ölçüde tahrip 
edilen Irak’ın yeniden inşasının nasıl paylaşılacağı ve ekonominin 
yeniden canlandırılması için hangi yolların ve yöntemlerin izleneceği 
oluşturmaktadır. ABD’nin Irak’ın yeniden yapılanmasının kendi kontrolü 
dışında gerçekleştirilmesine izin vermeyeceği düşünülürse, senaryolar 
Irak’ın ABD’nin inisiyatifi ve kontrolünde yeniden inşası üzerine 
geliştirilmiştir. Ancak bunun gerçekleştirilmesi sırasında ABD’nin kimlere 
pay vereceği ve sonrasında ortaya çıkacak durumun Irak’ı kontrolünde 
ne kadar etken olacağı sorusu önem taşımaktadır. ABD müdahalesi, 
Orta Doğu’da yeni stratejilerin oluşturulmasını beraberinde getirmekle 
birlikte, bundan sonra verilecek kararlar da Orta Doğu’daki dengeleri 
etkileyebilecektir.   

Irak’a siyasi istikrarı sağlamak üzere müdahale eden ABD, bu 
amacına bir şekilde ulaşmış gibi görünse de, Irak ekonomisini ciddi 
şekilde tahribata uğratmış ve en önemlisi de sosyal istikrarı 
sağlayamamış durumdadır. Bu aşamada ortak düşünce şudur ki; ABD 
mevcut tabloya göre, ileride kendisine çıkar sağlayacak en uygun 
çözümün arayışı içindedir. Kamuoyunun bütün tepkilerine rağmen 
müdahalede ısrarcı olan ABD’nin bu bölgedeki stratejik hedeflerinin yanı 
sıra, ekonomik kazanç elde etmeden çıkmayacağı düşünülebilir. 



   59 

ABD’NİN IRAK’TAN ÇIKIŞ SENARYOLARININ ASKERÎ BOYUTUYLA 
ELE ALINMASI 

Yazan: Ütğm. Salih DURMUŞ 

 

İçinde bulunduğumuz günlerde yeni Irak hükümetinin ülkedeki 
Amerikan askerî varlığına karşı nasıl bir tavır geliştireceği merak 
edilmekle beraber, Amerika cephesinde ise Irak’ta güvenliği sağlama ve 
terörle mücadeleyi yeni hükümete bırakıp aşamalı olarak geri çekilme 
seçenekleri tartışılmaktadır. 

Irak halkı, Saddam devrildikten sonra ilk kez sandık başına gitti. 
Nüfusun tahminen dörtte birini oluşturan Sünni Araplar seçimi boykot 
ettilerse de, 30 Ocak seçimleri sonucu oluşturulan ve geçtiğimiz 
günlerde uluslararası kamuoyuna açıklanan hükümet, “atanmış değil, 
seçilmiş” olma niteliğini kazanmıştır. 

Hemen hatırlatmakta yarar var ki, Irak halkı şu anda kurucu 
meclisini seçmiş oldu. Bundan sonraki en önemli aşamalardan birisi de, 
Anayasanın oluşturulması ve halkın onayına sunularak meşrulaştırılması 
sürecidir. Anayasa ve seçim sistemi oturduktan sonra yapılacak seçim 
sonucu, oluşturulacak yönetimin, demokrasinin Irak’ta işlemesine katkısı 
büyük olacaktır. 

Seçimler sonrası herkesin aklına gelen soru, yeni hükümetin ABD 
askerî varlığının devamını ne ölçüde kabul edeceğidir. Birçok Şii partisi, 
bunu istemeyeceğini açıkladı. Zira ABD askerî varlığı, seçilmiş de olsa 
hükümeti “kukla” konumuna düşürüyordu. Dolayısıyla, halkın hükümete 
itibar ve itaat etmesini mümkün kılmıyordu. Devlet Başkanlığına seçilen 
Celal TALABANİ ise, ABD askerlerinin çekilmesinin ancak Irak millî 
ordusunun kurulması, devlet düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasının 
ardından mümkün olabileceğini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra, bu 
gelişmelerin 2006’dan önce gerçekleşme olasılığının çok zayıf olduğunu 
da belirtmiştir.  

Muhtemel çekilme senaryoları, aslında en az Iraklılar kadar 
Amerikalıları da ilgilendiriyor. Amerikalı stratejistler uzun süredir, 
güvenliği sağlama ve terörle mücadeleyi yeni hükümete bırakıp, Irak’tan 
aşamalı olarak geri çekilmeyi tartışıyorlar. Bunun sebebi, ABD’nin Irak’ta 
denetimi sağlamakta yetersiz kaldığına, halkın güven ve desteğini 
kaybettiğine ve Irak’ta zaman zaman güçlenen direniş sebebiyle, 
kayıpların sürekli olarak artacağına olan inançtır. Patlayan her 
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bombanın, her ölen askerin Amerikalılara çağrıştırdığı Vietnam Savaşı 
oluyor.  

Nitekim bu konuda yapılan yorumlar, hatanın yine karşı tarafı 
yanlış  değerlendirmeden ve hafife almaktan kaynaklandığı görüşünde 
birleşiyor. Strateji ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) uzmanı 
Anthony Cordesman, “Amerika, direnişi doğru algılamakta zorlandı. 
Direnişçilerin sayısı konusunda hata yaptı.” diyor. Askerî stratejist 
Cordesman, “Irak’ta Direnişin Gelişimi” başlığıyla Aralık 2004’te 
yayımladığı raporda, “Gerçekleri kavrayamamak, Vietnam’da da kaybın 
sebebiydi.” görüşünü dile getiriyor. 

Irak harekâtının başlangıcından itibaren günümüze kadar olan 
süreç içerisinde yapılan ilk ve de en önemli hata, güvenliği 
sağlayamamak olmuştur. Askerî yetkililer, Kongrede Şubat 2003’te 
yaptıkları değerlendirmede, savaş sonrası dönemin de göz önüne 
alınması durumunda, gereken asker miktarının yüz binler olduğunu ifade 
etmişlerdir. NATO’nun Bosna’da yaptığı operasyon ile oransal kıyaslama 
yapıldığında, Irak’ta gereken asker miktarı, yarım milyon olarak ortaya 
çıkmaktadır. Fakat, Irak harekâtı gerek zayiatları, gerekse süresi 
açısından Bush Yönetiminin Amerikan halkına taahhütlerini çoktan 
aşmıştır. Bu bağlamda problemin temelinde ABD’nin, Irak ile 
karşılaştırıldığında muazzam üstünlükteki ordusunun, bu işin içinden 
kısa sürede çıkacağı değerlendirmesi yatmaktadır. 

Harekât öncesi hazırlıklar esnasında, Savunma Bakanlığı 
tarafından askerlere her türlü imkân ve desteğin garantisinin verildiği, 
ancak uygulamanın bundan çok uzak olduğu, Amerikan basınında sıkça 
tekrar edilen hususlardandır. Nitekim, basına bu konuda serzenişte 
bulunan General Shinseki görevden alınmış ve personelin bu konudaki 
fikirlerini dışa yansıtmamaları direktifi verilmiştir. 

Aslında Amerikan Savunma Bakanlığı’nın da ifade ettiği üzere, 
300 000 civarındaki Koalisyon askerleri bu görevi başarabilmek için 
yeterlidir. Ancak bu başarı, meskun mahal muharebesi üzerine eğitilmiş, 
sivillerle iletişim kurabilen, kalabalık psikolojisi üzerine eğitim görmüş 
askerlerle sağlanabilirdi. Oysa Koalisyon askerlerinin ev aramaları, 
gözaltına alma uygulamaları, hükümlülere yapılan işkenceler, basına 
yansımakta ve izleyenleri hayretler içerisinde bırakmaktadır. Bununla 
birlikte, Koalisyon güçleri on binlerce askerini, teknik teçhizatlarıyla 
birlikte sınırlardan sızması muhtemel diğer ülkelerin direnişçilere 
yapacakları yardımları engellemek için görevlendirmişlerdir. Üstelik İran 
İstihbaratının bölgeyi iyi tanıyan, bölge dilini konuşabilen ve Irak 
halkından ayırt edilemeyen görünüşlerinin avantajını kullanan 
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ajanlarının, etkin bir şekilde çalışmasına engel olunamamıştır. Bu ajanlar 
tarafından direnişçilere para ve silah sağlandığı, Amerikan istihbaratı 
tarafından değerlendirilmektedir. 

Amerika’nın savaş sonrası muhtemel gelişmeler için geliştirdiği 
stratejilerin “en kötü” duruma göre planlanması gerekirken, oldukça 
iyimser bir yaklaşımda bulunulduğu açıkça görülmektedir. Pentagon 
planlayıcıları, Irak Halkı’nın, savaş sonrası Koalisyon Güçleri’ni, adeta 
bir kurtarıcı gibi görüp, kucak açacaklarını değerlendirmişlerdir. Nitekim 
televizyon kanallarında yapılan röportajlarda bazı Amerikan askerleri, 
Iraklıların kendilerine neden ateş açtıklarını anlayamadıklarını ifade 
etmişlerdir. Bu örnek bile, mevcut durumu anlamaktan ne kadar uzak 
olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Oysa ki askerî stratejide düşman 
imkân ve kabiliyetlerini algılamak ve dost kuvvetleriyle mukayese ederek 
ayrıntılı analiz yapmak, hayati öneme haiz bir konudur. 

 

  

Kaynak:www.globalsecurıty.net 

 
Bush yönetiminin yaptığı hatalardan biri de gelişen durumlar 

karşısında asker takviyesi yapmayı reddetmesidir. Çatışmalar esnasında 
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yapılan değerlendirmeler, hep “Kırılma Noktasının” çok yakında olduğu 
yönündeydi. Vietnam Savaşı esnasındaki düşünceler de bundan pek 
farklı değildi. Savaşın başında birkaç taburla müdahale edileceği 
açıklanmış, fakat ilerleyen zamanlarda günde bir tabur kadar askerin 
kaybedildiği günlerle karşı karşıya kalınmıştı. Irak’taki durumla ilgili 
olarak, kamuoyunda yapılan değerlendirmelere örnek verecek olursak: 
Kongre Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Meehan bu durumu: 

“Saddam yakalandığında direnişin biteceğini umduk. Geçici 
Hükümet’e yönetimi devrettik, direnişin biteceğini umduk. Felluce’de 
sıkıştırdığımızda, direnişçilerin bellerinin kırılacağını umduk. Ancak her 
defasında direniş daha da büyüdü. Saldırılar sıklaştı, daha da karmaşık 
hâle gelmeye başladı.” sözleriyle özetliyor. 

Koalisyon güçlerinin son bir yılda her ay, bin ila 3 bin arasında 
direnişçiyi öldürdüğünü veya yakaladığını hatırlatan Meehan, buna 
rağmen direnişçilerin sayısının 20 binin üzerinde olduğunun ve 200 
binden fazla insanın direnişçilere destek çıktığının tahmin edildiğini 
kaydediyor. Meehan, Irak’ta klasik gerilla savaşı ile karşı karşıya 
olduklarını, ama bu savaşın “ağırlık merkezi” olan halkı kaybettiklerini 
anlatıyor. Son anketlerde Irak halkının, % 92’sinin ABD’yi işgalci olarak 
gördüğünün ortaya çıktığını vurgulayarak, “Sokaklarda ABD askerî 
konvoyları gözüktüğünde veya tepelerinde bir ABD Kara Şahin 
helikopterini gördüklerinde, Irak’ın hükümran bir ülke olduğu söylemi 
anlamını yitiriyor. Sivillere zarar verildiğinde, Saddam’ı devirmekle elde 
edilen kredi tükeniyor. Hatta, direnişçiler sivillere zarar verdiğinde bile, 
ABD, güvenliği sağlamakta yetersiz kalmakla suçlanıyor. Dünyanın en 
güçlü ve en yüksek kapasiteye sahip ordusu, Irak sokaklarında güvenliği 
sağlamakta, denetimi ele geçirmekte yetersiz kalıyor.” diyor.  

Savaştan çıkmış bir ülkenin yeniden yapılanabilmesi için gereken 
unsurlar incelendiğinde dört boyut ön plana çıkmaktadır: 

- Siyasi olarak yeniden yapılanma, 

- Ekonomik yapılanma, 

- Sosyal yapılanma, 

- Güvenliğin tesisi. 

Bu dört öğe bir bütündür. Ekonomik yapılanma olmadan herhangi 
bir sosyal gelişim olamayacağı gibi, güvenlik olmadan da siyasi 
yapılanmanın gerçekleşemeyeceği muhakkaktır. Özellikle de “güvenlik” 
olmadan yapılan bütün ilerlemelerin bir noktada sona ereceği çok açıktır. 
Bu gibi durumlarda, güvenlik her şeyin temelini teşkil eder. Yargılama ve 
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cezalandırma yetkileri, ancak devlet tekelinde olmalıdır. Seçim öncesi 
dönemde bu sağlanamadığı için, ABD’nin yönetimi Iraklılara vermesi, 
etkili bir hareket olmaktan çok uzaktır. 

Koalisyonun elindeki imkânları nasıl yanlış ve yetersiz 
kullandığını, Irak Polis Teşkilatını kurma çalışmaları sürecinde de 
yakinen gözleme imkânı bulduk. Başvuru kuyruklarında öldürülenler, 
eksik eğitim ve teçhizat yüzünden hedef durumuna düşen ve hayatından 
olan yüzlerce Iraklı. Yeni Irak Devleti’nin en önemli sembollerinden olan 
Irak Polis Teşkilatı, direnişçilere kolay hedef oldu. Amerikalılarla iletişim 
kuran herkesin hayatı tehlikede imajının uyanmasına neden olundu. 
Özellikle basında da yer alan, cezaevlerindeki işkence olayları tüm 
dünyada Amerikalılara olan güveni çok ciddi boyutlarda sarstı. 
Görevlendirilen Iraklıların öldürülmesi veya kaçırılmasının yarattığı 
olumsuz duruma, bir de sebep olduğu psikoloji eklenince, durum oldukça 
karmaşık bir hâl aldı. Bu sebeple Koalisyon güçlerinin Iraklılarla iletişim 
kuramamasından kaynaklanan iletişim sorunu daha da arttı. Bölge dilini 
konuşan tercümanlar, neredeyse altın kadar değerli duruma geldi. Bu 
konudaki eksiklik de oldukça büyük problem teşkil etmeye devam ediyor. 

Bu gelişmelerin ardından ABD Basınında, Irak’taki kayıp sayısı 
1500’ü geçince, Ordu’nun uzun zamandan beri asker bulmakta güçlük 
çektiği haberleri yer almaya başlamıştır. Özellikle zenci ve kadın 
askerlerin orduda yer almak istememesine karşın, Amerikan vatandaşı 
olmak isteyen göçmenlerin askerliğe başvuru oranları nispeten artmıştır. 
2000 yılında ABD Ordusu’nun %23’ünü oluşturan siyahlar, 2004 yılında 
%14’ün altına düştü. Kadınların oranı da geçen 5 yılda, %22’den %17’ye 
düştü. Kamuoyu araştırmaları, Irak Savaşı karşıtlığının özellikle kadın ve 
siyah askerler arasında yüksek olduğunu göstermektedir. Zaten genel 
olarak da asker bulmakta güçlük çeken ABD, bu konuda maddi tedbirler 
alarak savaşın kendisine olan maliyetini dolaylı olarak daha da 
artırmıştır. 

Irak’ta incelemelerde bulunan sayılı Amerikalı Kongre üyelerinden 
biri olan Marty Meehan, bazı tespitlerde bulunuyor. Saddam devrildikten 
dört ay sonra geldiği Bağdat’ta, sokaktaki sivil halkla görüştüğünü 
belirten Meehan, ocak ayı başında Bağdat’ı yeniden ziyaret ettiğinde, bu 
kez zırhlı araçlar içinde zikzaklar çizerek yol aldıklarını kaydediyor. 25 
Ocak 2005’te, ABD’nin sayılı think-tank kuruluşlarından Brooking 
Enstitüsü’nde konuşan Meehan, iki yılda Irak’a askerî amaçla 150 milyar 
dolar harcandığını, şimdi 80 milyar dolar daha bütçe talebinde 
bulunulduğunu hatırlatarak, “Amerikan vergi mükellefleri her hafta iki 
milyar doları Irak’a vermek istemiyor.” diyor. 
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Geçmişte ABD’nin Kosova, Bosna, Haiti, Somali ve Afganistan 
özel temsilciliği görevlerini yürüten James Dobbins de, “ABD, Irak 
halkının güvenini kazanamadı, kazanamayacak da.” görüşünü 
savunanlardan. Rand düşünce kuruluşunun direktörlerinden biri olan 
Dobbins, Amerika’nın gelinen noktada savaşı kazanmasının üç şartı 
olduğunu belirtiyor: Ilımlı Iraklılar yönetime gelmeli; komşu ülkelerden ve 
uluslararası camiadan destek almayı başarmalı; Amerikan Ordusu’na 
olan bağımlılığı azaltmalı. Dobbins, “ABD liderliğindeki işgal, Iraklıların 
öncülüğünde bir işgale dönüşmeli.” sözleriyle özetliyor bu politikayı. Bu 
görüş de yine ABD’nin çekilme senaryolarına ilham olabilecek nitelikte 
görünüyor. 

Dobbins, Foreign Affairs Dergisi’nde yayımlanan kapsamlı 
incelemesinde çok keskin sonuçlara varıyor: “Irak halkı ve komşu 
ülkeler, ABD’nin Irak misyonunu, meşruiyet ve saygıdan yoksun 
buluyor.” ABD’nin bölgedeki varlığı dramatik bir şekilde değişirse, bu 
algının da kalkacağını belirten Dobbins, o zamana kadar operasyonların 
yerel direnişi teşvik etmeye, komşu halkları radikalleştirmeye ve 
uluslararası iş birliğini kırmaya devam edeceğini söylüyor. 

Bu arada Koalisyon içerisindeki bazı ülkelerin, yavaş yavaş 
Irak’tan askerlerini çekme istek ve girişimleri, ABD ve İngiltere kamuoyu 
tarafından çok sert bir biçimde eleştiriliyor. Bu tür gelişmelerin, Irak’ın 
içinde bulunduğu durumu daha da kötüleştireceği hatta etnik ve siyasi 
bölünmelere neden olabileceği ifade ediliyor. Hatta bu tür gelişmelerin, 
direnişçileri cesaretlendirebileceği ve motive edeceği değerlendiriliyor.  
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Elimizdeki mevcut bütün bilgiler değerlendirildiğinde, şu soru 
aklımıza gelmektedir. ABD Irak’tan çekilmeli, ama nasıl? Daha doğrusu, 
ABD’ye, bölgeye ve Irak’a zarar vermeden bir çıkış stratejisi uygulamak 
mümkün mü? Irak’tan çekilmenin üç yolu var. Birincisi, ABD askerlerinin 
vakit geçirmeksizin tamamen çekilmesi. Irak’ta yeni hükümet tam olarak 
güvenliği sağlayacak ve Irak’ın toprak bütünlüğünü koruyacak hâle 
gelmeden böyle bir çekilmenin büyük riskleri var. Kürtler, Sünniler ve 
Şiiler arasında, Lübnan’da veya Bosna’da olduğu gibi bir iç savaş 
çıkabilir. Direniş büyük oranda eski yönetim mensubu Sünni Araplardan, 
yeni Irak ordusu ve polisi ise, ağırlıklı olarak Şiiler ve Kürtlerden 
oluşuyor. Kanlı bir iç savaş Irak’ın etnik ve mezhepsel tabanda 
bölünmesini gündeme getirebilir. Oluşacak otorite boşluğu veya iç 
savaşın bölgeye yayılması da söz konusu olabilir. Şiilerin İran’dan 
destek almaları, Türkiye’nin Kerkük veya Türkmenler sebebiyle bölgeye 
müdahil olması gibi. Bu endişeler sebebiyle, ABD’nin hemen çekilmesi 
pek tasvip görmüyor. 

ABD askerinin sayısını artırarak veya koruyarak, Irak’ta tam 
istikrar sağlandıktan sonra çekilmek ise bir diğer öneridir. Bush yönetimi 
içerisindeki etkili yeni-muhafazakar (neocons) grup, bu görüşü 
savunuyor. Yeni muhafazakarların etkili ideologlarından Weekly 
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Standard dergisi editörü William Kristol, Brooking Enstitüsü’ndeki bir 
konferansta bu görüşü dile getirdi. Ancak, Irak’ın ABD askerî varlığı 
altında istikrara kavuşması zor olacağı gibi, bu daha büyük ekonomik 
faturaları da üstlenmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla, bu görüş yeni-
muhafazakarlar dışında pek destek bulmuyor. Irak’tan çekilmenin 
yöntemi konusunda en çok taraftar bulan görüş; Orta Yol. Yani, ABD 
yeni hükümetle mutabakat içinde, aşamalı bir geri çekilme takvimi 
belirlemeli. Acil müdahalelere yetecek az sayıda asker, yerleşim yerleri 
dışındaki garnizonlara konuşlanmalı. Güvenliğin tesisi ve terörle 
mücadele, yeni Irak Ordusu ve Polisine bırakılmalı. Şayet yeni hükümet 
talep ediyorsa, ABD askerinin tamamen çekileceği nihai tarih de 
önceden ilan edilmeli. Nitekim, Kongre üyesi Meehan, ABD’nin, askerî 
varlığını 2006 ortasına kadar, 30 bine düşürmesinin mümkün olacağını 
kaydediyor. Meehan, bu konuda bir raporu Kongre üyelerine 
sunduklarını da söylüyor. 

Foreign Affairs dergisinde yayınlanan yazısında Edward Luttwak 
da, geri çekilmenin uygulamaya konmasıyla, “ABD, Irak’ın kaynaklarını 
sömürmek için orada.” algılamasının değişmeye başlayacağını 
vurguluyor. ABD Deniz Kuvvetleri’ne yakın Rand düşünce kuruluşunun 
uzmanlarından olan Luttwak, “ABD kazanacak mı kaybedecek mi? Bunu 
geri çekilmenin şekli belirleyecek.” diyor. Luttwak; ABD, şehirleri, kasaba 
ve köyleri terk edip hükümete yönelik büyük çaplı saldırıları engellemek 
için çölde büyük garnizonlara çekilse bile, bunun ABD düşmanlığını 
Suudi Arabistan’da olduğu gibi tahrik etmeye devam edeceği görüşünde. 
Yani, ABD tam çekileceğini net olarak ortaya koymalı. 

Irak’ta direnişi ancak Irak yönetimine bağlı Irak ordusunun 
kırabileceğini söyleyen Dobbins de, bunun için Irak hükümetinin, ABD’ye 
olan askerî bağımlılığını azaltması gerektiğini savunuyor. “Direniş, 
direnişçileri öldürerek değil, Irak halkının direnişçilere eleman desteği ve 
mali destek vermesi önlenerek kırılabilir.” diyen Dobbins, terörle 
mücadele kampanyasının askerî ve sivil gayreti, eş zamanlı ortaya 
koyması gerektiğini vurguluyor. Hiçbir halkın, kendisini koruyamayan bir 
orduya destek vermeyeceğini belirten Dobbins, “Halkın güvenliğini 
sağlamak, sivil ve askerî hedeflerin önünde yer almalı. Eğer Irak halkı 
hükümeti değil direnişi desteklerse, çatışmaların değil, ama savaşın 
kaybedilmesi kaçınılmaz olur.” diyor. 

Geri çekilme stratejisinin Irak’ta direnişi kıracağına da inanılıyor. 
Irak direnişinin, Soğuk Savaş dönemindeki komünist direnişten veya millî 
direnişlerden farklılıkları bulunduğuna, komuta merkezinden mahrum bu 
direnişin nihai hedefe dair bir ideolojisi olmadığına dikkat çekiliyor. 
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Direnişçileri oluşturan Müslüman mücahitleri, laik Baas elemanlarını ve 
aşırı Şiileri birleştiren tek şeyin “İşgalci Amerikan ordusunu Irak’tan 
atmak” olduğu ve Washington’ın askerî varlığını azaltmasının bu ana 
sebebi ortadan kaldıracağı belirtiliyor. “Bazıları marjinalize olurken, 
bazıları bölünecek ve bazıları da şiddetten uzaklaşıp siyasete 
yönelecek.” diyen Dobbins, ABD’nin, şu ana kadar şiddete başvuranlara 
af ilan edilmesi ve bunların siyasete girmeleri konusunda yeni Irak 
hükümetini cesaretlendirmesini de istiyor. 

ABD’nin Irak’tan çekilme stratejisi konusunda detaylı 
çalışmalardan birini de Uluslararası Krizler Merkezi (ICG) ortaya koydu. 
Bağdat, Amman ve Washington’da görüşmelerde bulunarak 22 Aralık 
2004’te kapsamlı bir rapor yayımlayan merkez, geri çekilme sürecinde 
ABD’ye şu tavsiyelerde bulunuyor: ABD, yeni Irak hükümeti ile 
hükümran bir taraf olarak muhatap olmalı. Yeşil Bölge’de Irak 
hükümetiyle birlikte yer alan büyükelçilik binası hızlı bir şekilde taşınmalı. 
Yeni hükümetle, ABD askerlerinin çekilmesi konusunda şeffaf 
görüşmeler yoluyla bir takvim belirlenmeli; eğer hükümet istiyorsa, nihai 
çekilme tarihi de kararlaştırılmalı. ABD, Irak’ta bir üs peşinde olmadığını 
net ilan etmeli. Irak’ı bölge için bir “model” olarak göstermekten veya 
terörle mücadelede “cephe” olarak adlandırmaktan kaçınmalı; ABD, 
Peşmergeler gibi yerel silahlı gruplarla ya da parasını bizzat kendisinin 
ödediği milislerle iş birliği yapmaktan vazgeçmeli. 

Yapılan tavsiyeler arasında ABD’nin “canını yakacak” cinsten 
olanlar da var: Askerî operasyonların hedefi direnişçileri yok etmek değil, 
sivil halkı korumak olmalı. Tutuklama, gözaltına alma yöntemleri 
değişmeli, cezaevi şartları iyileştirilmeli; ABD, sivil kayıpları en aza 
indirmeli, mağdurlara tazminat ödeyeceğini ilan etmeli; yeni hükümet, 
işgal sonrası özellikle koalisyon güçlerinin insan hakları ihlallerini 
incelemek üzere bir komisyon kurmalı ve kurbanlara tazminat önermeli. 
ABD, Irak Savaşı’nın ekonomik sonuçlarını sömürme peşinde 
olmadığını, Irak’ın petrol gelirlerini almayacağını açıklamalı; yeni 
hükümet, bağımsız ekonomi kurumları oluşturup gerekirse geçiş 
döneminde verilen ihaleleri elden geçirmeli. Bunların ABD firmalarına 
verilmesi konusunda da ABD baskı kurmamalı. 

Irak’tan geri çekilmeyi gündeme getirip de bunun diplomatik 
girişimlerle eş zamanlı gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulamayan 
hemen hemen yok gibi. ABD’nin özellikle Afganistan ve Bosna 
tecrübelerinden faydalanması öneriliyor. Bu görüşü dile getirenlerden 
Dobbins’e göre, Bush yönetimi 1990’ların ortalarında Balkanlar’da, 11 
Eylül sonrasında Afganistan’da yaptığı gibi, Irak özel temsilcisi atayarak 
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bir dizi uluslararası girişime başlamalı. Bu girişimlerin merkezinde 
ABD’nin İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya gibi büyük müttefikleri ve 
belki AB’nin yer alması gerektiğini belirten Dobbins, bir diğer görüşme 
atağının da Irak’ın komşuları ve bölge ülkeleri ile yürütülmesi gerektiğini 
vurguluyor. BM, NATO, Arap Ligi ve 56 üyeli İKT gibi uluslararası 
kuruluşlara bu süreçte daha büyük roller verilmesini savunuyor: 
“Komşulardan İran’la temas ABD için en zor olanı. Ama, şu bilinmeli ki, 
İran’ın desteği kazanılmadan Irak’ta istikrarın sağlanması çok güç. ABD, 
11 Eylül sonrasında Afganistan konusunda İran’la başarılı bir iş birliği 
kurmayı başarmıştı.” 

 

 Kaynak:www.globalsecurıty.net 

ABD’nin, Irak’ta bölgesel ve uluslararası fikir birliğini sağlamak için 
başlangıç olarak BM’den, daimi üyeleri, Irak’ı ve Irak’ın komşularını içine 
alan bir “danışma grubu” oluşturmasını talep etmesini öneren Dobbins, 
“Bosna için kurulan Barışı Uygulama Konseyi bunun için model alınabilir. 
Afganistan için ABD ve Rusya’nın yanı sıra 6 komşu ülkenin yer aldığı 
bir konsey kurulmuştu.” diyor. Dobbins’e göre, bu çekirdek grup, Irak’ın 
istikrarına katkıda bulunmak veya barış gücü desteği vermek isteyen 
diğer Arap ve İslam ülkelerine de açık olmalı. 

Sonuçta, yeni hükümetle uyum içinde ABD’nin bir takvim dâhilinde 
geri çekilmesi ağır basıyor. Bunda ABD’nin Irak halkının “kalbini ve 
beynini” kazanamaması, dolayısıyla direnişin güçlenmesi önemli rol 
oynuyor. Ancak ABD, geri çekilmesinin bir “hezimet” gibi algılanmaması 
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ve Irak’ta bir iç savaş veya bölgesel krize sebep olacak bir bunalımın 
doğmaması için bunun aşamalı olarak gerçekleşmesinden yana. 
Dolayısıyla, tam çekilme iki yıldan önce gerçekleşmese bile, bu süre 
zarfında aşamalı olarak kuvvet çekilmesi gündemde olacak. 

Ayrıca ABD, Türkiye ile yaşadığı tezkere problemi üzerine bir 
daha böyle bir sorun yaşamamak için yeni girişimler geliştirmekte. Bu 
bağlamda NATO’da üst düzey komutanlık yapan General James Jones, 
9 Mart Çarşamba günü Temsilciler Meclisine hitaben yaptığı 
konuşmada, Bulgaristan ve Romanya’da Amerikan üsleri kurma konulu 
müzakerelerin çok yakında başlayacağını söyledi. Jones, Pentagon’un 
güç kaydırma planlarında “kuramsal noktayı geçip başlama noktasına “ 
geldiğini söyledi. General, Pentagon’un tüm dünyadaki güçlerini yeniden 
yapılandırma planları çerçevesinde, iki Balkan ülkesine 3 bin ila 5 bin 
askerden oluşan bir rotasyon tugayı yerleştirileceğini belirtti. Bulgaristan 
ve Romanya’ya “olağanüstü konukseverliklerinden” dolayı övgüde 
bulunan Jones, ABD Avrupa Komutanlığının bir kısmını bu ülkelerin 
topraklarına kurma arzusunu dile getirdi. Bu girişim ABD’nin uzun 
dönemli stratejileri açısından çok şey ifade etmektedir. Zira Orta Doğu’ya 
olan ilgi ve müdahalenin, ABD tarih sahnesinde var olduğu  sürece 
devam edeceği değerlendirilmektedir. 
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BELİRTİLEN BU DEĞERLENDİRMELER VE ABD’NİN 
DİNAMİKLERİ IŞIĞINDA ABD’NİN, ÖNCELİK SIRASINA GÖRE 

IRAK’TAN ÇIKIŞ SENARYOLARI NELER OLABİLİR?  

Yazan: Prof.Dr.Mahmut Bali AYKAN 

 

ABD’nin Irak’taki askerî varlığının geleceği ne olacaktır? Bu 
soruya cevap verebilme amacı güden 4 senaryo ve bir tartışma planı 
hazırlanmıştır. Bu yazıda bu çalışmalarla ilgili bazı düşünceler 
paylaşılacak ve bu düşüncelerden yola çıkılarak belirtilen konu ile ilgili 
bağımsız bir analiz denemesi yapılacaktır. 

Söz konusu 4 çalışmanın her biri konuya askerî, jeopolitik, 
ekonomik, tarihsel ve bölgesel perspektiflerden; dinî ve etnik faktör 
açılarının birinden yaklaşarak bu hususlarda bilgiler vermekte ve bu 
bilgilere dayalı olarak ABD’nin Irak’tan askerî güçlerini kısmen veya 
tamamen çekip çekmeyeceği; bu çekilme işleminin ne zaman ve hangi 
şartlar altında olacağı; muhtemel bir çekilmenin ertesinde Irak içi ve Orta 
Doğu bölgesi genelinde ne çeşit gelişmelerin beklenebileceği ile ilgili 
önerilerde bulunmaktadırlar. Tartışma planı ise konunun hangi başlıklar 
altında incelenmesi gerektiği ile ilgili bir taslak öneri görünümündedir. 

Bu çalışmaları, ABD’nin Irak’taki askerî varlığının geleceği konusu 
ile ilgili genel bir resmin belli parçalarını, kendi yaklaşım açılarından 
hareketle verdikleri bilgiler bakımından göstermeleri nedeniyle, değerli 
ve birbirlerini tamamlayıcı olarak görüyorum. Ancak ABD’nin Irak’taki 
askerî varlığının geleceği gibi çok spesifik olan bir konunun;  

 ABD’nin Soğuk Savaş dönemi ve 11 Eylül sonrasında gelişen 
ulusal kimlik ve davranışı ile ilgili olduğunu; 

 Somut bilgiden çok ancak sezgiye dayalı varsayımlarla 
tartışılabilecek karmaşık gerçekler ve olaylar içermekte olduğunu ve,  

 Bu varsayımların ABD işgalinin hangi şart ve sonuçlar 
çerçevesinde ve ne zaman bitip bitmeyeceği ile ilgili gelecek tahminleri 
olarak kesin olamayacak ancak gerçekleşmesi en muhtemel ihtimallere 
dayalı olabileceğini düşünüyorum.  

Bu belirtilen noktalar açısından bakıldığında söz konusu 
çalışmaların birbirini tamamlayacak şekilde birleştirilmeleri ve kesinlik 
içeren bazı öneri ve varsayımların yumuşatılması gereğine ilaveten 
bakış açılarının da genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha açık 
olarak belirtmek gerekirse, bu çalışmaların bence en dikkat çekici ortak 
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eksiklikleri ABD’nin 11 Eylül sonrası dönemi ile ilgili ulusal kimlik ve 
bunun etkilediği dış politika davranışı ile doğrudan bağlantılı genel bir 
analitik çerçeveden yoksun oluşlarıdır. 

“Dış Politika”, devletlerin kendi kimlik anlayışları, ulusal ve 
uluslararası ortamla ilgili algılamaları çerçevesinde belirledikleri iç ve dış 
amaçları elde etmek ve bu amaçlara yönelik tehditleri etkisiz hâle 
getirmek doğrultusunda geliştirdikleri bir stratejidir. Bu açıdan 
bakıldığında, ABD dış politika davranışlarının özellikle II. Dünya Savaşı 
dönemlerinden günümüze kadar hiç değişmemiş olan bir özelliği; gelmiş 
geçmiş bütün ABD yönetimlerinin evrenselcilik ve ulusalcılık 
yaklaşımları arasındaki bocalamaları ve bu durumun dış politika 
çizgisinde oluşturduğu çelişkilerdir. Ulusalcı yaklaşım; Başkan George 
Washington ve Sovyetler Birliği’ni çevreleme politikasının mimarı George 
F. Kennan’ın, kendi dönem şartlarına uyarlanmış bir şekilde, ABD’nin 
güvenlik ve refahını koruması bakımından kendisinden farklı kimliklerden 
oluşmuş olan uluslararası alanda, daima kendi hareket serbestisini 
koruması gerektiği fikrini savunur. Evrenselcilik ise; (ki bu Başkan 
Woodrow Wilson’dan bu yana uluslararası sistemik yapıdaki 
değişikliklere karşılık olarak yapılmış çeşitli adaptasyonlarla gelişmiş bir 
çizgidir) ABD’nin, uluslararası alanda güvenlik ve refahını koruyabilmesi 
için kendi ulusal değerlerini (ki bunları kısaca liberal demokrasi; pazar 
ekonomisi ve bunlarla bağlantılı bireysel girişimcilik, düşünce özgürlüğü 
gibi değerler manzumesi olarak düşünebiliriz) benimsemiş bir dünyanın 
oluşturulması yolunda aktif bir misyon üstlenmesini öngörür. Bu iki zıt 
görüşten Evrenselcilik yaklaşımı 11 Eylül 2001 sonrasında ABD dış 
politikasında özellikle öne çıkarken; diğer taraftan özellikle Irak’ta 
karşılaşılan güçlüklerin ABD’nin hareket serbestisinin tekrar 
kazanılmasına yönelik bir yeniden değerlendirme yapılması yönünde, 
ABD yöneticilerine baskı yapmakta olduğunu görmekteyiz.  

ABD’nin Irak’taki askerî varlığının geleceği konusunu belirleyecek 
olan esas unsur, söz konusu senaryolarda bahsedilen askerî, jeopolitik, 
ekonomik, tarihsel, dinî ve etnik faktörlerin birbirlerinden bağımsız ve 
hatta bir bütün olarak yapacakları etkiden çok; Irak özelinde ve bölgesel 
ölçekte ABD dış politikası ile bağlantılı olarak sözü edilen bu iki zıt 
eğilimin birbirlerini nasıl etkileyip nasıl bir sonuç doğuracakları ile ilgilidir. 
Şu husus vurgulanmalıdır ki, dış politika incelemelerinde indirgemeci 
yöntemin karmaşık dış politika olgularını basitleştirmek yönünde bir 
fayda ve cazibesi olabilse de, sonuca etki edebilecek diğer (muhtemelen 
daha baskın) faktörleri ihmal ettiği için bu yöntemin olayları açıklama ve 
geleceği tahmin gücü yeterli olamayacaktır. Her ülkenin dış politikası için 
söz konusu olduğu gibi ABD dış politika davranışlarında da temelde 
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belirleyici olan husus; sadece ekonomik, askerî ve diğer konulardaki 
diğerlerine göre daha önemli görülen izole çıkarların değil; bunların 
tümünün algılamasına dayalı olarak karar verecek olan siyasi irade 
olacaktır. ABD gibi global bir güç açısından bakıldığında, söz konusu 
siyasi irade bu ülkenin birbiriyle örtüşen ve ayrışan çeşitli global, 
bölgesel ve yerel çıkarları arasında hiyerarşik bir öncelik sıralaması 
yapmak gibi yabana atılamayacak bir zorlukla karşı karşıyadır. Bu 
demektir ki, söz konusu senaryolarda çıkarının ne olduğunu ve onu elde 
etmek için ne yapması gerektiğini bilerek Irak’la ve bölge ile ilgili uzun 
vadeli planlar yapabilen her şeye muktedir ABD imajı gerçekle 
uyuşmamaktadır. Aslında ABD yöneticilerinin kendileri bile (ki bunlara 
Ütğm. Durmuş’un çalışmasında referansta bulunduğu ABD Kongre ve 
akademik çevrelerinde mevcut Irak politikasına eleştiri getirip çözüm 
üretmeye çalışanlar da eklenmelidir) türlü belirsizliklerden ötürü Irak’taki 
ve ona bağlı olarak bölgedeki dinamiklerin ne şekil alacağını ve buna 
göre ABD’nin yarın ne yapması gerektiğini bilememekte ve bunu da 
açıkça ifade etmektedirler.   

Şu ana kadar ABD’nin Irak’taki askerî varlığının geleceği ile ilgili 
konuda kısmi açılardan ve kesin hükümlere dayalı olarak 
tartışılamayacağı görüşü savunulmuştur. Şimdi yakın ve uzak gelecekte 
ABD siyasi iradesinin bu konu ile ilgili verebileceği muhtemel bazı 
kararlar ve bunların ABD’nin genel Orta Doğu politikası ile de bağlantılı 
muhtemel nedenleri üzerinde durulacaktır.    

İnceleme konumuz olan Irak’ın da bir parçası olduğu Orta Doğu 
bölgesi açısından bakıldığında, ABD’nin 11 Eylül öncesi dönemlerle 
kıyaslandığında değişmeyen spesifik çıkarları şunlardır:  

 İsrail’in ve dost ülkelerin güvenliğini sağlamak, 

 Arap-İsrail anlaşmazlığının bölgesel istikrara katkı sağlayacak 
şekilde çözümünü kolaylaştırmak,  

 Batı pazarlarına kesintisiz petrol akışının teminini güvenceye 
almak.  

11 Eylül 2001 olaylarından sonra bu amaçlar terörizme karşı 
savaş hedefi etrafında yeniden belirlenirken, bölgenin demokratikleşmesi 
ve nükleer silahların ve ilgili teknolojinin yayılmasının önlenmesi gibi bazı 
spesifik amaçlar terörizme karşı savaş çerçevesinde ön plana 
çıkmışlardır. Bu yeni dönemde, ABD’nin bu amaçları gerçekleştirmek 
üzere benimsemiş olduğu savunma stratejisi; 11 Eylül öncesi dönemdeki 
durumdan farklı olarak çok amaçlı (caydırıcı ve önleyici) askerî güç 
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kullanımını diplomasi, ekonomik vasıtalar gibi diğer dış politika  araçları 
arasında önceden hiç olmadığı kadar öne çıkarmaktadır.  

Bu amaçlar ve strateji çerçevesinde düşünüldüğünde, ABD’nin 
genel olarak Orta Doğu, özelde ise Irak’taki askerî mevcudiyetini devam 
ettirmek istemesine sebep olabilecek faktörler şunlardır:  

 1. Görünebilir gelecekte Orta Doğu bölgesinde yukarıda değinilen 
amaçlarını gerçekleştirebilmek için ABD’nin askerî mevcudiyetini devam 
ettirmesi gerekmektedir. Örneğin nükleer silahların yayılmasını önleme 
konusunda ABD’nin kendi Orta Doğu politikasıyla ters düştüğü sürece, 
demokrasi ile yönetilen bir İran’ın bile nükleer programına şüpheyle 
yaklaşacağı söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında, aşağıda tartışılacağı 
üzere, ABD’nin belli bir çıkış planı çerçevesinde Irak’tan asker çekmesi 
ihtimal dâhilinde olmakla birlikte; İran’a karşı caydırıcı ve önleyici 
pozisyonunu korumak bakımından bu ülkede askerî bir üs ve/veya belirli 
bir askerî mevcudiyeti geride bırakması beklenebilir.  

 2. 11 Eylül olaylarından sonra güvenlik endişesi önceden hiç 
olmadığı kadar artan ABD kamuoyu, ABD’nin iç politikasında demokratik 
özgürlükleri erteleyerek; dış politikasında da tek taraflı güç kullanmaya 
dayalı bir strateji benimseyerek kendi demokratik değerleriyle ters 
düşme kararlılığını gösteren bir başkanla (üstelik bu kararlılığından ötürü 
ikinci kez başkan seçerek) ABD’nin, geçmişle kıyaslandığında yeni olan 
bir devlet kimliğine bürünmesine en azından görünebilir gelecekte itiraz 
etmeyeceğini göstermiş bulunmaktadır.  

 3. İşgalin başlangıcından beri bu ülkede düzeni hâlâ 
sağlayamamış olarak işgali devam ettirme kararlılığının ABD’ye kestiği 
askerî, politik ve ekonomik faturanın gitgide büyümesine rağmen; Bush 
yönetimi günümüze kadar tüm isteklere karşın ve eskiden Clinton 
yönetimin politikasını bu yönden eleştiren tutumuyla da çelişkiye düşmek 
pahasına Irak’tan bir çıkış planı yapıp bunu kendi kongresi ile 
paylaşmamıştır.  

 4. Yine Irak politikası ile ilgili olarak ABD Başkanı, Irak’ın seçimle 
iktidara gelmiş meşru yönetimi ABD’ye Irak’ı terk etmesi isteğini 
ilettiğinde bu isteğe derhal uyacağını, asker çekerken bu ülkede askerî 
bir varlık ve üs bırakmak niyetinde olmadığını ABD Kongresi’nde yapılan 
çağrılara rağmen, ABD ve dünya kamuoyuna bu zamana kadar ilan 
etmemiştir.  

 5. ABD’nin önümüzdeki yıllar içinde Orta Doğu petrolüne 
bağımlılığının gitgide artacağı bizzat ABD Enerji Bakanlığı yetkilileri 
tarafından rakamlarla açıklanmaktadır. Buna göre ABD’nin 2025 yılına 
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kadar olan 20 sene içinde toplam enerji tüketimi üçte bir artacak ve iç 
üretimin tüketimi karşılamakta yetersiz kalması sebebiyle, talep artan 
ölçülerde ithalatla karşılanacak; bunun da en büyük kısmı Orta Doğu 
bölgesinden gelecektir. Yine bu yetkililere göre, ABD’nin petrole olan 
bağımlılığı gelecek 20 yıl içinde %40 oranında artacak ve bu bağımlılığın 
başka alternatiflerle ortadan kaldırılması da mümkün olamayacak; zira 
2025 yılında bu petrol talebinin % 70’i taşımacılık sektörüne gitme 
durumunda kalacaktır. Benzer şekilde ABD’nin doğal gaz talebinin de 20 
yıl içinde %40 artacağı öngörülmektedir. Diğer yandan dünya toplam 
enerji talebinin de önümüzdeki 20 yıllık süre içinde %54 artacağı ve bu 
artışın en büyük kısmının da Asya ülkelerinden özellikle de Çin ve 
Hindistan’dan gelecek talebe bağlı olacağı düşünülecek olursa; Orta 
Doğu ve civar bölgeler olan Kafkasya ve Orta Asya’nın, enerji kaynakları 
üzerinde söz sahibi olabilmek adına önemli bir uluslararası rekabete 
sahne olacağını düşünmek zor olmayacaktır. Bu durumda ABD’nin bu 
bölgelerdeki mevcudiyetini en azından sağlamlaştırmak için çaba 
göstermesini beklemek doğal olacaktır.  

 

 

 

 ABD’nde, 1970 ile 2000 arasındaki 30 yıllık sürede, GSMH % 126 
artarken, enerji tüketimi sadece % 30 artmıştır. 
(Kaynak: National Energy Policy)  



   76 

 6. Öngörülebilir bir gelecekte uluslararası arenada özellikle askerî 
bakımdan ABD’nin süper güç konumuna meydan okuyacak ciddi bir 
rakip görünmemektedir. Bu durum ABD’nin Irak başta olmak üzere 
aktivist ve tek taraflı politikalarını sürdürmek yönünde teşvik edici ve 
kolaylaştırıcı bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.  

 7. Evrenselcilik yaklaşımı Bush yönetimi tarafından ABD’nin dış 
politikadaki tek seçeneği olarak algılanmaktadır. ABD resmî 
söylemlerinde, 11 Eylül sonrasında ABD dış politikasının öncelikli amacı 
hâline gelen “teröre karşı savaş”ın bu önceliğini uzun yıllar koruyacağı 
hususu açıkça kabul edilmektedir. ABD Dışişleri Bakanı Rice’ın 
ifadesiyle; ABD “teröre karşı savaş” hususundaki global politikasını 
“insan hürriyetlerini” koruyan bir “güçler dengesi” kurmaya çalışarak 
sağlayacaktır. Bu çerçevede demokrasi için ortaklık; özellikle de 
Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi projelerin hayata geçme 
şansı bakımından Irak bir örnek teşkil etmektedir. Toplumsal yapısı ve 
kültürü itibariyle Irak İran’a benzememektedir. Baas rejiminin izlemiş 
olduğu politikaların da katkıda bulunduğu üzere, bu ülkede dinî kesimler 
İran’da olduğu gibi hâkim bir konumda bulunmamaktadır. Irak’ta 
kadınların toplumda görevler üstlenmeleri sağlanmış, sosyal kalkınma 
hedefleri doğrultusunda mesafe kat edilmiş olup, kısacası ABD politik 
kültürüne İran kadar yabancı olmayan bir toplum söz konusudur. Orta 
Doğu’daki demokratikleşme potansiyeli bakımından Irak, ABD tarafından 
bir “demokratik domino” olarak algılanmaktadır. Bu yüzden Irak’taki ABD 
askerî mevcudiyetinin politik, ekonomik ve askerî faturası ne olursa 
olsun gerektiği sürece muhafazasının kaçınılmaz olacağı, ABD resmî 
söylemlerinde vurgulanmaktadır. ABD açısından Irak’taki başarının 
kriteri çekildikten sonra arkada seçimle gelmiş demokratik idarecilerin 
ülkenin iç düzenini koruyabildiği, toprak bütünlüğü arz eden, bu 
bütünlüğü dış tehditlere karşı koruyabilen, komşuları ile iyi ilişkiler içinde 
olan bir ülke bırakmak olarak görülmektedir. Bu satırların yazılmakta 
olduğu Mayıs 2005 tarihi itibariyle bazı gözlemcilerin ve yetkililerin 
istediği şekilde ABD’nin askerî olarak derhal bu ülkeden çekilmesinin 
böyle ideal bir sonucu meydana getireceği yönünde kesin bir belirti 
yoktur. Tam tersine, Irak’ın karmaşık etnik ve dinî yapısı içindeki yerel 
dengeleri kurmadan gerçekleşecek olan böyle bir çekilmenin, bir iç 
savaşın ve komşu devletlerin direkt müdahalelerinin önünü açması 
ihtimali vardır. İç düzen hâlâ tam olarak sağlanamamış olmasına rağmen 
ABD askerî varlığının devam ettiği mevcut durumda en azından açlık 
problemleri, Irak’tan komşu ülkelere yoğun göçler gibi problemler 
yaşanmamaktadır ve Irak petrolü de ABD’nin  kontrolü altındadır.  
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 8. Aslında mevcut durumda Irak’taki yeni yönetimin ABD’nin 
kuvvetlerinin bir an önce Irak’tan çekilmesi için herhangi bir istek 
duyduğuna dair belirti de mevcut değildir. Irak’taki yeni yönetim 
tarafından bu hususla ilgili olarak yapılmış açıklamalarda açık olan 
yegane husus asker sayısında belirli indirimler yapılmasının mümkün 
olmasıyla birlikte, ABD askerî varlığının en erken 2005 yılı sonuna kadar 
devam edeceğidir. Bu noktada yapılacak yeni bir durum 
değerlendirmesinin kesinlikle ABD’nin çekilmesiyle sonuçlanacağını 
gösterir herhangi bir işaret de mevcut değildir. Aksine, söz konusu 
sürenin çok daha uzun ve belirsiz olabileceğini düşündüren işaretler 
vardır. Örneğin Irak Cumhurbaşkanı Talabani bir mülakatta Irak’ın 
içişlerine dışarıdan müdahale durumu devam ettiği sürece ABD askerî 
güçlerinin Irak’tan çekilmesinin mümkün olamayacağını belirtmiştir. 
Türkiye’yi de kapsadığı açık olan bu ima bir belirsizlik durumuna işaret 
etmektedir. Örneğin, her ne kadar Talabani Irak topraklarında Türkiye’ye 
karşı bir tehdidin oluşmasına izin verilmeyeceğini söylüyorsa da, ne 
kadar iyi niyetle söylenmiş olursa olsun böyle bir sözün geçerliliğini 
sorgulatan bazı şartlar Irak’taki seçimler ertesinde ortaya çıkmıştır. 
Barzani ve Talabani taraftarları arasında devam eden anlaşmazlıklardan 
dolayı eskiden olduğu gibi Kuzey Irak’ta PKK tarafından yararlanılan bir 
otorite boşluğu doğmayacağı söylenemez. Bütün bu faktörler beraber 
düşünüldüğünde, ABD yönetimi üzerinde en azından görünür bir 
gelecekte Irak’tan çekilme konusunu ciddi olarak düşünme baskısı ya da 
mecburiyeti olmadığı görülmektedir.  

 9. ABD askerî varlığının Irak’taki geleceği konusu ile ilgili olarak 
İran’ın durumunun ABD’nin stratejik hesaplamalarında özel bir yer işgal 
ettiğini söylemek mümkündür. Yukarıda İran’ın nükleer programı ile ilgili 
olarak belirtilen noktaya ilaveten, ABD’nin Orta Doğu politikasında yine 
önceden belirtilen amaçlarının tümüne karşıt bir politika izlediği 
düşünülen bu ülke aynı zamanda Irak’ın da komşusudur. Mevcut 
durumda İran, Irak’taki radikal Şii gruplara destek sağlamaktadır. Irak’ın 
toplumsal yapısının gerçekleri ve tarihsel bir perspektiften bakıldığında 
Irak’taki  yeni yönetimde en fazla söz sahibi olan Şii çoğunluğun tümüyle 
İran yanlısı olduğunu ve onun tarafından kontrol edileceğini söylemek 
doğru olmayacaktır. Ancak, ABD kontrolünde yapılan seçimler 
sonucunda Irak’ta iktidarı ele geçiren “ılımlı” bir Şii ağırlıklı yönetimin 
mevcudiyet ve politikalarının, İran’ın “radikal” Şii yönetiminin geleceği 
için bir tehdit teşkil edeceğini değerlendiren İran yönetiminin bu olasılığı 
bertaraf etmek için Irak’ın içişlerine müdahale politikasını muhtemelen 
arttırarak devam ettirmesi durumunda, ABD’nin Irak’tan askerî güçlerini 
çekebilmesi zorlaşacaktır.  
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Bütün bu sayılan nedenlerin geçerliliklerine rağmen, ABD’nin 
beklenenden daha kısa bir süre içinde ve hatta geride bir askerî varlık 
ve/veya üs bırakmaksızın Irak’tan çekilmesinin, hiçbir suretle söz konusu 
olamayacağını iddia etmek de kolay olmayacaktır. 2006 yılından önce 
gerçekleşmesi mevcut göstergeler açısından olası görülmeyen, ancak 
ne zaman gerçekleşeceğinin tam olarak tahmin edilmesi de mümkün 
görünmeyen böyle bir gelişmeyi mümkün kılabilecek faktörler aşağıdaki 
gibidir:  

 Bir kere ABD, Irak’ta yukarıda değinilen amaçlarını elde etme 
açısından büyük bir kısır döngü içine girmiş görünmektedir. Her ne kadar 
ABD yetkilileri tarafından Irak’ta direnişin devamı ABD’nin çekilmesine 
engel olarak gösteriliyorsa da ABD’nin Irak halkının gözünde hiç bir 
meşruiyeti bulunmayan askerî mevcudiyetinin, bu direnişi büsbütün 
körüklediği de bir gerçektir. Bu satırların yazıldığı Mayıs 2005 tarihi 
itibariyle bu hususla ilgili olarak bir durum değerlendirmesi yapıldığında; 
ABD’nin Irak halkının acil ihtiyaçları olan işsizlik, elektriksizlik, güvenlik 
ve hayat pahalılığına çözüm bulma konularıyla ilgili olarak henüz 
tatminkâr bir ilerleme kaydedemediği görülmektedir. Irak’ta ABD’nin 
başta güvenlik ve yeniden yapılandırma olmak üzere amaçlarını 
gerçekleştirdiği yönünde herhangi bir işaret görülmeksizin askerî 
kayıpların sürekli artması durumunda, bir noktada ABD kamuoyunun 
Irak’tan çekilme üzerinde ısrar etmesi beklenebilir. Son kamuoyu 
yoklamalarında, ABD’de halkın Irak politikasını daha az desteklediği 
şimdiden ortaya çıkmıştır. 1970, 1980 ve 1990’lı yılların ilk yarısında 
Vietnam, Lübnan ve Somali örneklerinde görüldüğü gibi Irak’ta da 
ABD’nin aşağıda ayrıntıları tartışılacağı gibi kayıplarını en aza indirmeye 
çalışarak Irak’tan çekilme iradesini göstermesi beklenebilir.   

 ABD’nin Irak’taki askerî varlığı sürsün ya da sürmesin; özellikle 
Avrupalı müttefiklerinin ve bölge ülkelerinin iş birliği olmadan Irak’ta 
başarılı olması beklenemez. ABD’nin Irak’tan çekilmesi artan kayıplarını 
durduracağı gibi ABD’nin bölge ülkeleri ve halkı gözündeki bozulmuş 
imajını da bir dereceye kadar düzeltebilecek, onları kendi menfaatlerinin 
de gerektirdiği gibi Irak’ta istikrarın temini hususunda katkı yapmaya 
teşvik edebilecek ve ABD’ye bu ülkelerle Irak işgaliyle başlayarak 
bozulma sürecine girmiş görünen ilişkilerini tekrar onarıp yeni bir 
başlangıç yapma imkânı sunabilecektir. 

Bu durumda ABD’nin Irak’tan çekilme durumunun şartlarını, Irak 
içindeki karşıt gruplar, Irak’a komşu ülkeler, bölge ülkeleri ve Avrupalı 
müttefikleriyle belli anlaşmalara bağladıktan sonra Irak’tan (mevcut iç 
karışıklığın sürüyor olmasına rağmen) çekilmesi beklenebilir.  
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 Bu çerçevede, ABD’nin Irak’a komşu ülkeler olan Türkiye, İran ve 
Suriye ile bu ülkelerin ABD’nin çekilmesi sonrasında Irak’ın iç işlerine 
karışmaması için çetin diplomatik pazarlıklara girmesi ve bu 
görüşmelerde Irak’tan çekilmesini bir koz olarak kullanması beklenebilir.  

 Aynı görüşmelerde bölgesel istikrarla ilgili olan önemli konular 
üzerinde ABD’nin bölge ülkeleri; özellikle de Mısır, Suudi Arabistan ve 
Ürdün gibi geleneksel olarak ABD ile iş birliğine eğilimli olmuş Arap 
ülkeleri ile yeniden bir değerlendirme ve uzlaşmaya gitme çabaları 
göstermesi beklenebilir. Bu konuların en önemlileri İsrail-Filistin, Arap-
İsrail uyuşmazlıkları, İran’la uzlaşma, bölge ülkeleriyle ABD arasındaki 
ilişkileri geliştirme ve bölgede demokratikleşmenin sağlanması gibi 
konular olması beklenebilir.    

 Avrupalı müttefikler ile kurulacak diyaloglarda ise ABD’nin 
kuvvetlerini Irak’tan çekmesini takiben NATO’nun Irak’ta direkt bir rol 
üstlenmesi konusu üzerinde ısrarlı olması beklenebilir. Daha şimdiden 
ABD resmî söylemlerinde, Avrupalı müttefikleri NATO’nun Bağdat’taki 
askerî eğitim misyonuna daha fazla katkıda bulunmaya çağırmakta, 
Afganistan’da ise ISAF ile ABD askerî harekatını ortak bir NATO 
kumandası altında birleştirme çağrıları yapmaktadır. Her ne kadar NATO 
cephesinde şu an için Irak ile ilgili daha fazla taahhütler alınması 
konusunda bir çekingenlik hâkimse de bu çağrıların ABD’nin Irak’tan 
çekilmesi için ABD tarafından öne sürülen şartlardan biri hâline gelmesi 
beklenebilir. Bu durumda NATO’nun tek Müslüman ülkesi Türkiye’nin 
diğer Avrupalı NATO üyeleri tarafından öne sürülüp, bu ülkeden Irak’ta 
aktif askerî misyonlar istenmesi gündeme gelebilir. NATO’nun 
Türkiye’nin NATO sahası dışındaki bir bölgede askerî misyonlar 
üstlenmesi hususundaki beklentileri özellikle Sovyetler Birliği’nin 
Afganistan’ı işgali sonrası dönemden beri çeşitli vesilelerle gündeme 
gelmiştir. Soğuk Savaş sonrası dönemde genişleme yolundaki Avrupa 
Birliği üyeleri açısından Orta Doğu bölgesinin istikrarı daha da önemli bir 
hâle geldiği için Avrupalı NATO üyeleri bakımından böyle bir senaryonun 
gündeme gelmesi eskisine oranla daha fazla olasıdır. NATO şimdiden 
Polonya’nın Irak’ta çok uluslu güçler içinde öncü rol üstlenmesini 
desteklemiştir.    

 NATO dışında, ABD’nin çekilme durumunu takiben Birleşmiş 
Milletler Örgütü’nün de Irak’ta direkt olarak devreye girmesi beklenebilir. 
ABD açısından bakıldığında, BM’nin Irak’ta faaliyette bulunmasının ABD 
tarafından Irak’ta başlatılmış olan siyasi geçiş sürecine uluslararası 
meşruiyet kazandırması gibi bir getirisinin olması ve bu bakımdan ABD 
politikalarının uluslararası tepki çekmeden sürdürülmesi gibi bir 
beklentinin doğması beklenebilir. ABD Kongresi’nde Bush yönetiminin 
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mevcut Irak politikasına yöneltilen eleştiriler içinde sürekli olarak 
vurgulanan bir husus; Irak’taki ABD misyonunun aslında askerî değil 
siyasi olduğu ve ABD yönetiminin bu hususu sürekli olarak göz ardı 
etmiş olduğudur. Bu eleştiri noktasından yola çıkıldığında ve ABD dış 
politikasının Soğuk Savaş sonrası dönemindeki gelişimine bakıldığında, 
ABD’nin bu yeni dönemde gelişmekte olan ülkelerdeki temel 
fonksiyonunun devlet ve millet oluşturulması yönüne doğru gittiği 
görülecektir. Somali’deki başarısızlıklar, Balkanlarda bu hususta 
karşılaşılan güçlükler düşünüldüğünde ABD’nin bu çeşit misyonları 
sadece kendi olanaklarıyla götürmesi beklenemez. Her ne kadar ABD 
Başkanı Bush, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde benzer 
misyonları Almanya ve Japonya’da kendi başına ve başarıyla 
tamamlamış olduğunu söylüyor ve bu olayları ABD’nin bugünkü Orta 
Doğu politikası için referans noktaları olarak kullanıyorsa da Irak’taki 
durumun Almanya ve Japonya’nın durumundan ortak bir etnik köken, dil, 
kültür, ortak bir düşman anlayışı gibi konularda önemli farklılıklar arz 
ettiği açıktır. Ayrıca her şeyden önce kendilerini bir millet olarak 
tanımlamayan bu etnik gruplardan hürriyet, eşitlik, halkın hükümranlığı, 
serbest piyasa ekonomisi, hukukun üstünlüğü gibi değerlere dayalı 
Amerikan modeli bir federal devlet inşa etmenin zorlukları da ortadadır. 
Bütün bu gerçekler ABD Kongresi’nin Uluslararası İlişkiler komitelerinin 
önemli şahısları tarafından açıkça görülmekte ve ABD yönetiminin olaya 
Amerikan gözlüğüyle bakma eğilimi paylaşılmamaktadır. Zaten ABD’nin 
Almanya ve Japonya ile ilgili performansı Vietnam ve Somali’deki 
başarısızlık örnekleriyle şimdiden oldukça gölgelenmiş durumdadır. Bu 
açılardan bakıldığında, ABD Soğuk Savaş sonrası dönemde dış 
politikasında ne kadar tek taraflı davranmak kararlılığında olursa olsun; 
ABD’nin bu çeşit misyonlarda yetkiyi BM ile paylaşmak zorunda kalacağı 
düşünülebilir. Bu çerçevede düşünüldüğünde BM’nin Irak’ta politik 
kalkınma, insancıl yardım, adalet sisteminin yeniden inşası ve savaş 
suçlularının yargılanması, petrol endüstrisinin geliştirilmesi ve petrol 
zenginliğinin paylaşılması gibi bazı önemli konularda direkt yetkiler 
üstlenmesi öngörülebilir. Bu durumda ABD, Güvenlik Konseyi’nde, yani 
geri planda kontrolü sağlamak yoluna gidecektir.  

 Tabii ki yukarıda değindiğimiz Irak’ta federal bir millî devlet inşa 
edilmesi zorluklarının sadece ABD tarafından kendi başına değil, BM 
tarafından da üstesinden gelinemeyeceği düşünülebilir. Dolayısıyla 
Irak’taki yetkisini BM’ye devretmeye hazır olan bir ABD’nin Irak’ın etnik 
bazda parçalanması ihtimaline de hazır olduğu kabul edilmelidir. Bu 
hususta son zamanlarda gerek ABD Kongresi’nde gerekse de akademik 
camiada yapılan değerlendirmelerde; Irak’ın toprak bütünlüğünü bir 
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federasyon çerçevesinde korumanın ABD’nin çıkarlarına hizmet 
etmeyeceğini savunan tezler öne çıkmaktadır. Bu tezlerde, Irak’ta 
federasyon yerine konfederasyon türü bir yapının, yani etnik ve dinsel 
bazda tam olarak kendini yönetmeye yetkili devletlerden (ki bu 
bağımsızlık ilan ederek konfederasyondan ayrılma hakkını da 
içermektedir) oluşmuş konfedere bir devletin, ABD’nin Orta Doğu 
bölgesindeki çıkarlarına ve özellikle bölgesel istikrara hizmet edeceği 
fikri öne çıkmaktadır. Bölge devletleri ve özellikle Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu Irak’a komşu devletlerin görüşleriyle taban tabana zıt böyle 
bir tezin ABD yönetimi tarafından benimsenebileceği ihtimali de göz 
önünde bulundurulmalıdır.  

 

  CIA World Factbook 
 

 Irak’ta etnik ve dinsel bazda yapılanmış konfedere bir devlet, bu 
ülkede ABD mevcudiyeti sürerken bizzat ABD tarafından 
yapılandırılabileceği gibi, ABD güçlerinin Irak’tan çekilmesi sonrasında 
geride bırakılmış federasyon yapısının zamanın bir noktasında 
çökmesiyle de ortaya çıkabilir. Bu hususta 1975 yılında başlayan 
Lübnan iç savaşı ve bu gelişmenin bölge genelinde yaratmış olduğu 
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istikrarsızlık canlı bir örnek teşkil etmektedir. Böyle bir gelişmenin ortaya 
çıkması durumunda kendi yönetimi ve toplumu içinde muhtemel bir 
bölünme yaşıyor olabilecek bir ABD’nin bölgesel dinamikleri yönlendirici 
bir güç ve politik irade ortaya koyması mümkün olmayabilecektir.  

 Uzmanlar tarafından görünür gelecekte gerçekleşmesi 
öngörülmese de batı ülkelerinde petrol yerine geçebilecek alternatif 
enerji kaynaklarının bulunması durumunda ve hatta bu mümkün 
olamasa bile çeşitli önlemlerle kendisi ve müttefiklerinin Orta Doğu’dan 
petrol ithalini önemli ölçüde düşürmelerinin mümkün olması hâlinde, 
ABD’nin askerî güvenlik boyutu öne çıkan mevcut Orta Doğu 
politikalarının belli bir değişime uğraması beklenebilir. Bu değişimin 
parametrelerini şimdiden öngörülmesi mümkün olmayan o zamanki 
uluslararası konjonktür belirleyecektir. Ancak, bu çalışmada da 
değinildiği gibi petrolün Batı pazarlarına güvenli ve kesintisiz bir biçimde 
taşınması, ABD’nin Orta Doğu bölgesindeki dış politika amaçlarının 
sadece bir tanesini oluşturmaktadır. ABD dış politikasının 11 Eylül’den 
sonra öne çıkan ve uzun yıllar süreceği öngörülen askerî güvenlik 
boyutunun, Orta Doğu bölgesi politikasının petrol dışındaki diğer 
amaçlarıyla doğrudan ilintili olarak ABD’nin bu bölgeye ilgisinin devamını 
sağlayacağı büyük bir olasılıktır. Bu ilginin ABD’nin bölgedeki 
mevcudiyetini ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini ne şekilde etkileyebileceğini 
ise bölgesel ve uluslararası dinamiklerin yanında bölgenin önemli 
devletlerinin ABD’ye karşı izleyeceği politikaların belirleyeceğini 
öngörmek mümkündür.  

Bu hususta Türkiye’nin üzerine çetin bir sorumluluk düşmektedir. 
Demokrat Parti yöneticilerinin 1950’li yıllarda ABD ile ilişkilerin bazı 
önemli nüanslarını ayarlamada ve Orta Doğu bölgesine karşı izledikleri 
dış politikada birtakım önemli hatalar yapmış oldukları, sonuçlarıyla 
birlikte ortaya çıkmış olan bir gerçektir. Ancak kuruluşundan bu yana 
geçen süre içinde 1950’li yıllar da dâhil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti 
hiçbir zaman ABD’nin “piyon”u olmamıştır. Aradan geçen süre içinde ve 
özellikle de 11 Eylül dönemi sonrasında, 1950’li yılların uygulamalarına 
bir geri dönüş yaşanmamışsa da Türkiye’nin dış politikasının dayandığı 
dengeleri uygulamak oldukça güçleşmiştir. Irak sonrasında bunun daha 
da güçleşmesi beklenebilir. Ancak denge politikasının alternatifi de 
gözükmemektedir. Bu çalışmada tartışıldığı şekilde hâlen Orta Doğu 
bölgesinde dış politikasını uygulama hususunda oldukça müşkül bir 
durumda bulunan ABD, Türkiye’nin bölgedeki tecrübesi, rolü ve önemine 
binaen iş birliğine her zaman ihtiyaç duyacaktır. Bu durumu iyi 
değerlendirerek ABD’ye karşı eğitici, öğretici ve gerektiğinde kesin bir 
hayır demek de dâhil olmak üzere frenleyici bir tutum izleyen Türkiye’nin, 
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bu tutumuyla ABD’nin Orta Doğu politikalarında daha isabetli 
davranmasını mümkün kılabileceği öngörülebilir. Bu değerlendirmeler 
ışığında üç adet senaryo oluşturulmuştur. 

 
 1. Birinci Senaryo: ABD’nin 2005 Yılı Sonuna Kadar Irak’tan 

Çıkmaması; 

ABD’nin Irak halkının gözünde hiç bir meşruiyeti bulunmamasına 
ve askerî mevcudiyetinin direnişi körüklemesine rağmen, çeşitli askerî, 
politik ve ekonomik zorunluluklar karşısında sonsuza kadar Irak’ta 
kalması da beklenemez. Ancak “onurlu bir geri çekilmenin” de 
gerekçesini hazırlaması gerekecektir. Bu bağlamda;  

 a. ABD, hükümeti Iraklılara devretme süreci içinde, Irak’ta kendi 
önceliği olarak gördüğü güvenliğin sağlanması hedefi doğrultusunda 
Iraklılardan oluşmuş bir polis ve asker gücünün oluşturulmasına ve bu 
gücün etkin şekilde güvenliği devralmasını temin etmeye ağırlık 
verecektir. 

 b. Bu şekilde güvenliğin mümkün olduğunca hızlı bir biçimde 
Iraklılara devri süreci içinde, ABD’nin kendisi Irak’ın zaruri altyapı 
ihtiyaçlarını temin etmeye ve zaruri altyapı meselelerini çözmeye 
yoğunlaşacak, bu hususta gayret gösterecektir. 

 c. Bu vasıtalarla, Irak halkı gözündeki meşruiyetini arttırmaya 
çalışarak iç düzen sorununu Irak halkının kendi sorunu hâline 
getirecektir. Bu yolla halkın sivil Irak yönetimini desteklemesini 
sağlamaya çalışacaktır. 

 ç. ABD; Savunma, İçişleri ve Petrol Bakanlığı gibi önem verdiği 
bazı bakanlıklardaki önceden kendi uygun bulduğu yapılanmaları kontrol 
altında bulunduracak; bu gibi bakanlıklarda yapılacak atamaların kendi 
tercihlerine uygun yapılmasını temine çalışacaktır. 

 d. Irak Anayasası’nın kabulünü sağlayarak sivil idarenin etkin bir 
biçimde hükümet görevini üstlenmesini temin etmeye ve bu çerçevede 
Irak’ın toprak bütünlüğünü koruyacak federatif bir yapının korunmasını 
sağlayacak şekilde etnik ve dinî gruplar arasında uyum ve dengelere 
dayalı bir iş birliğinin altyapısını hazırlamaya çalışacaktır. 

  
2. İkinci Senaryo: ABD’nin 2006 Yılından İtibaren Kademeli 

Olarak Irak’tan Çıkabileceği; 

 a. Irak’ta mevcut iç karışıklığın sürüyor olması; Irak’ın 
komşularının Irak’ın içişlerine karışmalarını sürdürmeleri ve İran faktörü 
gibi ABD’nin Irak’tan çıkmasını zorlaştıran birtakım sebepler 
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bulunmasına rağmen, yukarıda da değinilen askerî, politik ve ekonomik 
zorluklar karşısında ABD 2006 yılından itibaren Irak’taki güçlerini 
kademeli azaltmalara giderek çekebilir. 

 b. Tümüyle çekilme öncesinde, ABD’nin Irak’tan çekilme 
durumunun şartlarını Irak içindeki karşıt gruplar; Irak’a komşu ülkeler; 
bölge ülkeleri ve Avrupalı müttefikleriyle belli anlaşmalara bağlaması 
beklenebilir.     

  c. Bu noktada bir yandan Irak’tan çekilmesinden sonra devam 
edecek olan düzen sağlama işleminde seçilmiş Irak hükümetine 
yardımcı olmaya devam ederken perde arkasında da kontrolü mümkün 
olduğunca elde tutmak, diğer yandan da Avrupalı ve bölgesel 
müttefikleriyle ve genel olarak uluslararası cemiyetle Irak’ın işgaliyle 
bozulmuş olan ilişkilerini düzeltme yolunda yeni bir başlangıç yaparak 
kaybını kazanca çevirmek mantığıyla NATO ve BM gibi kuruluşları 
devreye sokabilir. 

 ç. Bu kapsamda Irak’taki yetkisini bu kuruluşlara devretmeye hazır 
olan bir ABD’nin, Irak’ın etnik bazda parçalanması ihtimaline de hazır 
olduğu kabul edilmelidir.   

 d. Bu çerçevede her ne kadar mevcut durumda federatif bir 
yapının korunması için çaba gösteriyor görünse de zaman içinde 
politikasını değiştirerek etnik ve dinsel bazda yapılanmış konfedere bir 
devletin altyapısını Irak’tan çekilme öncesinde hazırlayabilir ya da 
çekilme sonrasında böyle bir gelişmeye direkt ya da dolaylı yönden 
destek verebilir. 

 e. ABD’nin Irak’tan çekilmesi ertesinde geride bırakacağı federatif 
yapı zaman süreci içinde çökebilir ve bu durum 1975 Lübnan örneğinde 
olduğu gibi bizzat Irak’ın komşularından gelebilecek ve bölgede istikrarı 
tehdit edici dış müdahaleleri gündeme getirebilir.  
 

 3. Üçüncü Senaryo: 2025 Yılı ve Sonrası (ABD Irak’tan 
Çekilebilir Ancak Bölgeden Çekilemez) Durumu;  

 a. Batı ülkelerinde petrol yerine geçebilecek alternatif enerji 
kaynaklarının bulunması durumunda ve hatta bu mümkün olamasa bile 
harcamanın kısıtlanması gibi çeşitli önlemlerle ABD’nin kendisi ve 
müttefiklerinin Orta Doğu’dan petrol ithalini önemli ölçüde düşürmelerinin 
mümkün olması hâlinde, ABD’nin askerî güvenlik boyutu öne çıkan 
mevcut Orta Doğu politikalarının belli bir değişime uğraması beklenebilir.  

 b. Petrolün Batı pazarlarına güvenli ve kesintisiz bir biçimde 
taşınması, ABD’nin Orta Doğu bölgesindeki dış politika amaçlarının 
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sadece bir tanesini oluşturmaktadır. ABD dış politikasının 11 Eylül’den 
sonra öne çıkan ve uzun yıllar süreceği öngörülen askerî güvenlik 
boyutunun bu ülkenin Orta Doğu bölgesi politikasının petrol dışındaki 
diğer amaçlarıyla doğrudan ilintili olarak ABD’nin bu bölgeye ilgisinin 
devamını sağlayacağı büyük bir olasılıktır.  

 c. ABD’nin bölgedeki kalıcı mevcudiyetinin biçimini ve bu 
mevcudiyetin ABD’nin bölge ülkeleriyle ilişkilerini ne şekilde 
etkileyebileceğini bölgesel ve uluslararası konjonktür yanında bölgenin 
önemli devletlerinin ABD’ye karşı izleyeceği politikaların da 
belirleyeceğini öngörmek mümkündür.  
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ABD’NİN IRAK’TAN ÇIKIŞ SENARYOLARININ YENİ DÜNYA 
DÜZENİNE ETKİLERİ 

Yazan: Dr. Ercan ÇİTLİOĞLU 

 

ABD’nin Irak’tan çıkışına ilişkin  senaryoların yeni dünya düzenine 
olası etkilerini irdeleyebilmek için, öncelikle “yeni dünya düzeni” 
kavramından ne anlaşılması gerektiğinin açıklığa kavuşturulması 
gerekmektedir. 

Eğer yeni dünya düzeni deyimi ile küreselleşme ve bu akımın, 
ülkelere gelişmişlik düzeyleri ile bağlantılı olarak görece dayattığı yeni 
yüklemleri  anlıyor ve yeni dünya düzenini bu temelde tanımlıyorsak, bu 
bağlamda ABD’nin Irak’taki varlığının ayrı bir pencereden görülmesi 
gerekecektir. Yok eğer “yeni dünya düzeni” kavramı ile ABD’nin küresel 
anlamda tek egemen güç olarak ortaya çıkışı ve hegemonik amaçlarına 
ulaşma doğrultusunda gerektiğinde güç kullanımına dayalı dış politika 
uygulamalarından söz ediyorsak, bu defa karşımıza çıkacak Irak 
fotoğrafı daha değişik boyutları içerecektir. Ancak, aralarındaki ayrılık ve 
aykırılıklara karşın bu iki pencerenin birleşik yönü, gerek 
küreselleşmenin eşliğinde taşıdığı sancılı ve çatışmalı ortam, gerekse 
ABD’nin  ekspansiyonist ve hegemonik uygulamalarının yol açtığı 
güvensizlik zemininin, ülkeler genelinde sorgulanma çizgisini aşarak 
ortak bir eğilime dönüşmüş olmasıdır. 

Yeni dünya düzeni olarak adlandırılan ve özellikle 11 Eylül sonrası 
ivme kazanan gelişmelerin, gerek ekonomi ve finans, gerek savunma ve 
güvenlik, gerekse temel insan hak ve özgürlükleri konusunda  
yaşamımıza getirdiği ve kimi zaman dayatmalar biçiminde ortaya çıkan 
uygulamaların yarattığı ve sanayi devriminden çok daha fazla sancılı 
geçeceği konusunda kuşku bulunmayan türbülansların, ABD’nin 
geleceğe dönük ulusal çıkar planlama ve stratejileri açısından son 
derece uygun bir iklim yarattığını ileri sürmek yanlış bir varsayım 
olmayacaktır. 

Aksi ne kadar iddia edilirse edilsin ve ne kadar kınanırsa kınansın, 
gücün egemenliğine dayalı ve liderliğini ABD’nin yürüttüğü yeni yönetim 
anlayış ve uygulamalarının, “yaratılan kaostan arzu edilen çözüme 
ulaşma” biçiminde tanımlanabilecek bir teoriyi yaşama geçirdiğini kabul 
etmemiz ve ABD’nin Irak’tan çıkış senaryolarını bu çerçevede 
irdelememiz gerektiğini değerlendiriyorum. 
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Bu noktada bir ikinci parantez açarak, ABD’nin Irak’tan 
çekilmesinin, Irak özelinde tekil bir değerlendirmeye tabi 
tutulamayacağını; çünkü ABD’nin Irak’ı işgal ederek Saddam rejimini 
devirmesinin, bölgenin geleceği ile doğrudan ilişkili bir planın yalnızca bir 
kesitini oluşturduğunu, Irak işgalinin birbiri ile bağlantılı ve yine 
birbirinden bağımsız pek çok ayrı nedene dayalı olduğunu ifade etmek 
istiyorum. 

ABD’nin, bölgeye ilgisinin  Irak’ın Kuveyt’i işgali üzerine değil, 18. 
yüzyılın ilk yıllarında başladığını, Irak ve İran petrolleri üzerinde İngiltere 
ile birlikte ortak eylemler içinde olduğunu, Türkiye dâhil pek çok bölge 
ülkesinde eğitsel ve sosyal faaliyetlerde bulunduğunu (örneğin 
Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda Anadolu’da 100’ü aşkın Amerikan 
okulunun varlığını, Robert Kolej’in ABD dışında kurulan ilk Amerikan 
okulu olduğunu, yüzlerce Amerikalı misyonerin Anadolu’da faaliyet 
gösterdiğini, 1806 yılında Irak petrollerinin işletilmesi için kurulan şirkette 
Amerika’nın pay sahibi olduğunu) anımsarsak günümüzde ABD’nin Irak, 
Suudi Arabistan, Kuveyt ve Körfez ülkelerindeki askerî varlığı güncel bir 
olay olmaktan çıkıp çok uzak geçmişe dayalı bir stratejinin başarılı 
uygulamasına dönüşmektedir. ABD’nin Irak’a niçin girdiği ve niçin işgal 
ettiği değerlendirilmeden, Irak’tan nasıl, niçin ve ne zaman çıkacağı ya 
da çıkıp çıkmayacağı yönünde sağlıklı bir kestirim ve değerlendirmede 
bulunmanın mümkün olamayacağını düşünüyorum. 

11 Eylül sonrası, küresel bir tehdit kaynağı olarak belirlenen ve bu 
anlamda çok da haksız olmayan terörizmle savaş çerçevesi içinde 
ABD’nin, Irak’a müdahalesinin temel gerekçeleri bölge özelinde: 

 

 1. İsrail’in güvenliğinin sağlanması, 

 2. Arap-İsrail anlaşmazlığının giderilerek bölgesel bir istikrarın 
yaşama geçirilmesi ve sürekli çatışma ortamının yaratmakta olduğu içsel 
ve dışsal tehdit kaynaklarının ortadan kaldırılması, 

 3. Irak’taki enerji kaynakları ve dağıtım koridorlarının güvence 
altına alınması, 

 4. Bölgede demokratikleşme hareketlerine ivme kazandırılması, 
nükleer silah sahibi olma kapasite ve özleminin kırılması gibi ana 
başlıklar altında açıklanıyor olsa da ABD için son derece ağır ekonomik 
faturalar çıkaran ve başka ülkeler için olmasa bile Amerikan kamuoyu 
açısından tahammül edilebilirliği kuşkulu bulunan insan kayıplarının 
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göze alınıyor oluşunun çok daha önemli nedenlerinin bulunması 
gerektiği son derece açık olmalıdır. 

Irak harekatının hemen arkasından dünya kamuoyunun 
gündemine başlangıçta bir etki-tepki ölçümü olarak taşınan, ancak 
temeli çok daha öncelere dayalı Büyük Orta Doğu Projesi ya da 
Genişletilmiş Kuzey Afrika ve Büyük Orta Doğu Girişiminin, içine Kuzey 
Kafkasya’yı da alan uygulamalarının günümüzde ivme kazanmış olması 
da bu fotoğrafa eklendiğinde, Irak’ın işgalinin çok da masum bir 
“kurtarma operasyonu” olmadığı giderek açığa çıkmaktadır. 

Dünyada bilinen enerji rezervlerinin %65’ini barındıran ve ürettiği 
petrolün %80’ini batı yarıküreye ihraç eden bu bölgenin; gelecek 20 yıl 
içinde ABD’nin petrol ve doğal gaz gereksiniminin %40’ını karşılayacağı 
ve küresel anlamda bu gereksinimin %55 dolayında artış göstereceği 
düşünüldüğünde, önemi giderek artmaktadır. Orta Doğu ülkeleri, 
yalnızca dünya petrol gereksiniminin karşılanmasında değil aynı 
zamanda fiyatlarının saptanmasında da başat bir konuma ulaşacak gibi 
görünmektedir. 

Öte yandan 2025’li yıllara varıldığında, dünya nüfusunun %40’ının 
Çin ve Hindistan’da, genel anlamda dünya nüfusunun %70’inin Orta ve 
Uzak Asya’da yaşayacağı, başta Çin olmak üzere Orta ve Uzak Asya 
ülkelerinin enerji gereksinimlerinin aşırı ölçülerde artacağı 
düşünüldüğünde; ekonomi, teknoloji ve askerî güçleri henüz ABD 
ölçeğinde gelişmemiş bulunan bu ülkelerin kalkınma hızlarının denetim 
altına alınması, herhâlde ABD’nin hegemon anlayış ve uygulamasının 
doğal bir gereği olmalıdır. 

Çok kalın çizgilerle ve yalnızca bir anımsatma amacına yönelik bu 
açıklamalardan sonra ABD’nin, koşullar her ne olursa olsun Irak’tan 
görünür bir gelecek içinde askerî anlamda çekilmesini beklemenin çok 
gerçekçi olmadığını değerlendirmekteyim. 

Adı her ne olursa olsun, uygulaması başlamış bulunan Büyük Orta 
Doğu Projesi’nin yaşama geçirilmesi için kilit konumda olan Suriye; ama 
daha önemlisi İran nötralize edilmeden ABD’nin, Irak’tan gönüllülükle 
çekilmesi herhâlde mümkün olmasa gerektir. Ekonomisi son derece 
kırılgan, askerî gücü ise önemsemeyi gerektirmeyecek ölçüde zayıf olan 
Suriye ile ABD için bile kolay bir hedef niteliği taşımayan İran, 
Genişletilmiş Büyük Orta Doğu Projesi doğrultusunda uysallaştırılmadan 
ABD’nin, Irak’taki askerî varlığını sona erdirmesi herhâlde mümkün 
bulunmamaktadır. İran’ı kara sınırlarından kuşatarak bir çevreleme 
(containment) politikası izleyen ve Irak ile bu halkayı tamamlayan 
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(Türkiye’nin konumunu bu sunumun dışında tutuyorum) ABD’nin, 
Irak’taki askerî varlığı ile İran üzerinde yarattığı baskıyı, bu ülkenin 
rejimini değiştirmeden ve nükleer kapasitesini en az on beş yıl geriye 
atmadan sona erdirmesi, ABD’nin bugüne değin inat ve ısrarla 
uyguladığı politikasından kesin bir U dönüş anlamı taşır. Bunun  görünür 
gelecek içinde mümkün olmayacağı ise son derece açık olmalıdır. 

Birinci Körfez Harekatı öncesi, Körfez ülkelerine başta Suudi 
Arabistan ve Kuveyt olmak üzere, Saddam’ın sergilediği tehdide karşı 
askerî anlamda yerleşen ABD’nin, günümüzde aynı gerekçelerle ancak 
hedefi İran olarak değiştirip kalıcılığını Irak’a da yayarak koruduğu 
bilinen bir gerçek olmalıdır. 

ABD’nin, bugüne kadar Irak’ta düzeni sağlayamadığı ve askerî 
anlamda başarısız olduğu yönündeki görüş ve söylemlere, bir işgalin 
temel amacının o ülkenin her  alanının tam bir denetim altına alınması 
olmadığından yola çıkarak çok da katılmak mümkün değildir. Nitekim 
ABD’nin, Irak’ta kendi güdümünde bir hükümet oluşturduğu, güvenlik 
güçlerini eğittiği ve asayişin, stratejik hedefler dışında korunmasını bu 
güçlere devrettiği, önemli tüm doğal kaynaklar, sanayi tesisleri, 
telekomünikasyon ağları, enerji tesislerini denetimi altında bulundurduğu 
düşünüldüğünde, tüm direniş hareketlerine karşın yine de başarısızlığa 
uğradığını söylemek kanımca doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 

Nitekim, ABD askerlerinin sokaklardan çekilmesi ve yerlerini Irak 
güvenlik güçlerine devrediyor oluşu bir başarısızlıktan çok, gerek 
kayıplarını azaltma gerek Irak hükümetine otoritesini güçlendirme 
yolunda tanınan bir fırsat niteliği taşımaktadır. Kaldı ki, hükümetin 
otoritesini tüm etnik gruplara kabul ettirdiği, şiddet olaylarından arınmış, 
yaşamın doğal yörüngesine girdiği bir Irak’ta, ilk sorgulanacak olan 
kuşkusuz ABD’nin askerî varlığı olacak, bu sorgulama Irak dışına da 
taşarak ABD’nin, Irak’tan çıkması yönünde uluslararası bir baskıya 
zemin hazırlayacaktır. 

Tüm bunlara karşın ABD’nin, Irak’taki varlığını sonsuza kadar 
sürdüremeyeceğinin de bir gerçek olduğu cihetiyle, Irak’ın önce federal, 
sonrasında konfederal bir yapıya kavuşturularak, yani başından beri 
öngörüldüğü şekilde üçlü bir yapıya eşlik edecek bir parçalanma 
sürecine gireceğini, baskın bir olasılık olarak göz önünde bulundurmak 
gerekecektir. 

ABD’nin 2005 ve 2006 yıllarında Irak’tan çıkması son derece zayıf 
bir olasılık olarak görünmekle birlikte; bu çıkışın, ABD’nin ikili anlaşmalar 
çerçevesinde elde edeceği egemen üsleri kurmasından sonra, görevin 
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NATO’ya devrini gündeme getirmesi ve federasyon aşamasında 
güvenlikten NATO’yu sorumlu kılacak bir kombinezona yön vermesi 
olasılık sınırları içinde görünmektedir. 

Bütün bu açıklamalardan sonra, söz konusu çıkış senaryolarının 
yeni dünya düzenine etkisinin bugün için pek çok bilinmeze eşlik ettiğini 
ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Ancak, ABD’nin her ne kadar “her şeye 
muktedir ve her istediğini gerçekleştiren” bir konumda olmadığı yaşanan 
olaylarla kabul görüyor olsa da önümüzdeki 25 yıllık sürecin son derece 
çalkantılı ve gergin geçeceğini, bu gerginliğin ölçüsünü tayin edecek ana 
güç odaklarının ABD, Çin ve Hindistan olacağını, AB’nin küresel bir güç 
olma konumundan giderek uzaklaşmakta olduğunu ileri sürmek 
doğruların yansıması olacaktır. 

 

Çin Petrol Ürünleri Talebi (2002-2004) 

 

Kaynak:British Petrol(www.bp.com) 

Sahip olduğu enerji kaynakları açısından bir sorunu bulunmayan 
ve mevcut rezervlerinin 60 yıllık bir kullanım süresi bulunan Rusya’nın, 
hangi yükselen değerle yakınlaşacağı, Orta Asya için kilit bir rol 
oynayacak gibi görünmektedir. Ancak Rusya’nın geçmişteki tüm 
anlaşmazlık ve hatta düşmanlıklarına karşın, seçiminin ABD’den yana 
olması bugünün baskın olasılığı olarak görünmektedir. Ne var ki, 
ABD’nin korkutucu gücü ve bu gücü askerî anlamda kullanmaktan 
çekinmediğini açıkça belli etmesi, Irak örneğinden hareketle AB-Çin-
Rusya yakınlaşmasını da gündeme taşıyabilecek ve önümüzdeki yıllar 

http://www.bp.com/
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yeni ittifaklar oluşmasına zemin hazırlayabilecektir. Buradaki en 
belirleyici unsur; sürdürülebilir refahı adına petrole gereksinim duyan 
ancak sahip olamayan AB ülkeleri ile, kalkınma ve gelişmesini 
sürdürmek için petrole gereksinim duyan ve yine sahip olmayan Çin’in 
gelecekteki tavırları olacaktır. Çünkü, İran’dan sonra Çin de bir anlamda 
sınırlarından kuşatılma hareketinin başlatıldığını görmekte ve 
çevresindeki halka tümü ile kapanmadan kendisine bir çıkış kapısı 
aralama ihtiyacını hissetmektedir. 

Sonuç olarak, ABD’nin Irak’tan çekilme senaryolarının hangisi 
gerçekleşirse gerçekleşsin, bu harekatın dünyadaki tüm dengeleri 
etkileyecek bir boyuta tırmandığı, gücün egemenliğinin bir yönteme 
dönüştüğü ve bu gücün engellenmesi açısından yeni ittifakları ve 
doğaldır ki, yeni ayrışmaları gündeme getirmesi kaçınılmaz 
görünmektedir. 
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IRAK TÜRKMENLERİ VE MART 2003 SAVAŞINDAN SONRAKİ 
DURUMLARININ İNCELENMESİ 

Yazan: Prof.Dr. Mahir NAKİP 
 
 

1. İngiliz İdaresinde Türkmenler 

İngilizlerin 20. asrın başlarında Irak'a girmelerinin ana hedefi 
Kerkük petrollerini ele geçirmekti. Nitekim Kerkük sınırına gelene kadar 
Osmanlı ordusu ile çarpıştılar. Ancak, Türkmenlerin varlığını kabul eden 
Bağdat idaresi 25 Ekim 1920 günü kurulan Abdul Rahman El Geylanî 
kabinesinde, Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarını Kerküklü bir Türkmen olan 
İzzet Paşa'ya tevdi etmiştir1. Temmuz 1921'de yapılan referandumda, 
Kerkük halkı Prens Faysal'ın krallığını reddetmiş, İngilizlere karşı açık bir 
tavır sergilemiş ve başta Neftçi ailesi2 olmak üzere bu şehirde yaşayan 
Türkmen aileleri gizli bazı faaliyetler yürütmeye başlamışlardır3 1923 
yılında hazırlanmakta olan Irak Anayasasına desteklerini kazanmak 
üzere Kerkük'ün ileri gelenlerinden destek istenmiş, bunun üzerine 
Kerküklüler dört şart ileri sürmüşlerdir4: 

 Seçim sürecinde Hükümetin oluşumuna karışmamak, 

 Kerkük'ün mahallî yönetiminde Türk karakterinin (kimliğinin) 
korunması, 

 Türkçe'nin Kerkük bölgesinde resmî bir dil olarak kabul edilmesi 
ve 

 Bağdat'ta kurulacak bütün hükümet kabinelerinde Türkmenlere 
yer verilmesi. 

 

1923'ün Temmuz'unda Türkmenlerin bu isteklerine karşı Irak 
Başbakanı Abdül Muhsin Al Sadun Türkçe bir cevap yazarak, ikinci ve 
üçüncü isteklerinin kabul edildiğini bildirmiştir5. 

                                                 
1
 .C. J. Edmonds, Kurds, Turks and Arabs: Politics, Travel and Research in North-

Eastern Iraq 1919-1925, Oxford University Press, London, 1957, ss. 266-280. 
2
 Neft, Arapça petrol anlamına gelir. Osmanlı Padişahı Sultan Abdulhamit, İngilizlerin 

Kerkük petrollerine göz dikmesi üzerine, bu şehirde petrol çıkarma imtiyazını bu 

Türkmen ailesine verdiğinden soyadları Neftçi olmuştur. Bu ailenin ileri gelenlerinden 

Abdullah Neftçi,   14 Temmuz 1959 Katliamında şehit düşenler arasındadır. 
3
 L. Lukitz, Iraq: The Search for National Identity, Frank Cass, London, 1995, s. 40. 

4
 İbid,s.41 

5
 İbid,s.42 
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Kerkük'te Türkmenlerle İngiliz idaresi arasındaki ilk kavga 4 Mayıs 
1924 günü meydana gelmiştir. Kerkük'ün Büyük Pazar esnafı ile İngiliz 
taraftarı Teyyariler arasında çıkan çatışmada, çok sayıda Türkmen şehit 
düşmüştür. Irak polis gücünün müdahalesi neticesinde huzur tekrar tesis 
edilmiştir. Ayrıca, Kerkük'te Türkçe yayın yapan Necme Gazetesi'nin 4 
Şubat 1924 günkü nüshasına bir ilan veren Kerkük Valiliği, zarar gören 
kişi, esnaf ve ailelerin zararlarını tazmin etmiştir. Gazetede yayınlanan 
199 zarar gören kişinin mesleklerine bakıldığında tamamen 
Türkmenlerden oluştuklarını görebiliriz6. 12 Temmuz 1946 günü 
Gavurbağı Katliamı gerçekleşti. Burada da Irak polisi petrol şirketinden 
yürüyüşe çıkan işçilerin üzerine ateş açarak çok sayıda Türkmen’in 
ölmesine, bir kısmının da yaralanmasına sebep olmuştur7 

 
2. Cumhuriyet Döneminde Kerkük'ün Siyasi Kimliği 

14 Temmuz 1958 darbesiyle Abdülkerim Kasım, Kraliyeti 
devirmişti. Her Iraklı gibi Türkmenler de cumhuriyetin ilanına 
sevinmişlerdi. Ancak, Komünist Partisi'nin iktidarı yavaş yavaş ele 
geçirme teşebbüsleri, Kerkük Türkmenlerini endişelendiriyordu. Özellikle 
Kürt lideri Molla Mustafa Barzani'nin bu parti ile açık iş birliğine girmesi 
ve Kerkük'ü Kürdistan bölgesine dâhil ettirme teşebbüsleri, halkı iyice 
tedirgin etmişti. Nitekim o tarihlerde merkezi Kerkük'te bulunan 2. Tümen 
Komutanı General Nâzım Tabakçalı 9 Eylül 1958 günü Kasım'a 
gönderdiği gizli raporunda özetle şunları söylüyor: "Kerkük halkı Kürt 
olmadığı hâlde, şehir Kürdistan bölgesine dâhil edilmek istenmektedir. 
Bundan amaç, Irak Cumhuriyeti'nin millî serveti olan petrole egemen 
olmaktır. Kürdistan Eğitim Müdürlüğü'nün merkezini Kerkük'te kurmak ve 
başına bir Kürt'ü getirmek, kesinlikle doğru değildir. Kerkük'te görev 
yapacak eğitim müdürünün Arap olması yanında, tarafsız ve adil bir kişi 
olması şarttır8. Tabakçalı, 19 Ocak 1959 tarihinde bir başka rapor 
yollayarak ordudaki Kürt subayların gizli faaliyetlerini açığa çıkarır ve 15 
Şubat 1959 günü şu telgrafı Kasım'a çeker: "Önceden size 
gönderdiğimiz raporları lütfen göz önüne alınız. Yoksa Kürtler, 
çoğunluğunu Türklerin (Türkmenlerin) teşkil ettiği bu şehri ileride 
Kürdistan bölgesine katacaklardır. Bu da genç Irak Cumhuriyeti'nin millî 
çıkarlarına ters düşer..."9 . 

                                                 
6
 Geniş bilgi için bkz: Elturkman vel Vatanul İrakî, Arshad Hurmuzi, İkinci Basım, 

Kerkük Vakfı Yayınları,2003, Kerkük, s. 57-65 
7
 E. El-Hunnuzi, Safahat Minel Tarih El-Turkmani, Meczeret Gavurbaği Fi Karkuk, 

Kardaşlık Dergisi, Sayı: 23,2004,s. 75 (Arapça) 
8
 Muthekkerat El-Tabakçali ve Thikreyat Casim Muhlis El-Muhami, İkinci Basım, 

Zaman Matbaası, Bağdat, 1985, s. 356 
9
 İbid, s. 423. 
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Tabakçalı'nın raporları görevden alınmasına sebep olur ve yerine 
Komünist görüşlü Davut El Cenabi 2. Tümen Komutanlığına getirilir. 
Kerkük Belediye Başkanlığına Kürt kökenli Maruf Berzenci tayin edilir. 
14 Temmuz 1959 günü Cumhuriyetin 1. yıldönümü kutlamalarının 
yapıldığı sırada olaylar patlak verir ve çok sayıda Türkmen tutuklanır. 
Türkmenlerin ileri gelenlerinden 25 kişi hunharca katledilir ve çok sayıda 
Türkmen'in evi ve iş yeri yağmalanır ve yakılır10. Komünist Kürtler 
tarafından öldürülen Türkmenler, Kürt Belediye Başkanı tarafından şehir 
dışında toplu bir mezara gömülür11. General Kasım, katliamın 
sorumluluğunu Komünist Partisine ve Kürt siyasi gruplarına yükler. 
Arkasından 260 Komünist ve Kürt tutuklanır. Büyük bir kısmı serbest 
bırakılırken bir kısmı da idama mahkûm edilir. Kasım'ı deviren General 
Abdülselam Arif, 23 Haziran 1963 günü bu hükmü yerine getirerek 28 
suçlu Kürt ve Komünisti idam eder12. 

1968 yılında iktidara gelen Baas Partisi, özellikle 1970'li yıllarda 
ciddi anlamda Kerkük'ün kimliğini değiştirmeye çalışır. 1974 yılında 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Saddam, Kerkük'ün adını değiştirir, 
Tuzhurmatı ve Kifri gibi Türkmen ilçelerini Kerkük'ten alıp, Arap illerine 
bağlar. Türkmenlerin bu şehirden gayrimenkul almalarını yasaklar. 
Türkmen halkını güneye sürer. Bir zamanlar Türkmenlerin yoğunlukla 
yaşadığı tarihî kaleyi yıktırır13. Ayrıca, Kerkük'ten yüzlerce Türkmen'i 
idama mahkûm eder14. 

 
3. Körfez Krizinin Türkmenlere Etkileri 

Saddam'ın Kuveyt'i işgali ile başlayan süreç, Irak'ı bugünlere 
getirmiştir. ABD'nin baskılı önerisi ile Birleşmiş Milletler’in uygulamaya 
koyduğu 36. paralel uygulaması, bugün Kuzey Irak'ta oluşan Kürdistan 
Federasyonu’nun ilk adımı olmuştur. Özellikle 36. paralelin üstünde 
olduğu hâlde Musul, Güvenlik Bölgesine dâhil edilmemiş; buna mukabil, 
Süleymaniye 36. paralelin altında olduğu hâlde Güvenlik Bölgesine dâhil 
edilmiştir. Bugün anlaşılıyor ki, Çekiç Güç'ün yıllarca bölgede kalması, 
Güvenlik Bölgesi uygulamasının 12 yıl gibi uzun bir süre devam etmesi 
ve 1996 yılında ABD'nin Türkiye üzerinden binlerce Kürt'ü Guantanamo 
Adalarına götürerek orada eğitmesi ve Irak muhalefet toplantılarında 
KDP ve KYB'ye özel bir önem verilmesi hep bugün için atılan adımlardır. 

                                                 
10

 Z. Umar, The Forgotten Minority Turkomans of Iraq, Inquiry, February 1987, s.40. 
11

 G. Kirk, Contemporary Arab Politics, Frederick Praeger, N.Y., 1961, ss. 162-163. 
12

 .W. Jaff, Karkuk, Dirase Siyasiye ve İctimaiyye, Matbaat Wizretül Thekafa, Erbil, 

1998, s.100 
13

 S. Saatçi, Irak Türkmenleri, İkinci Basım, Ötüken, İstanbul, 2003, s. 249-276 
14

 A. Hurmuzi, Elturkman vel Vatanul İrakî, İkinci Basım, Kerkük Vakfı Yayınları, 

2003, Kerkük, s. 120-145(Arapça) 
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12 yıl süren bu arızi dönemden Türkmenlerin iyi yararlandıkları 
söylenemez. Şöyle ki; 

 a. 36. paralel uygulaması, nüfus ve bölge olarak Türkmenleri 
ortadan ikiye bölmüştür. Bir  taraftan Telafer, Musul, Altunköprü, Kerkük, 
Tuzhurmatı ve Hanekin  gibi Türkmen şehirlerinde yaşayanlar 
Saddam'ın insafına terk edilirken, diğer taraftan Saddam'dan kaçan 
Türkmenlerle Erbil'in halis yerli Türkmenleri, 36. paralelin üstünde 
kalarak Güvenlik Bölgesinde yaşama ve örgütlenme imkânı 
bulabilmişlerdir. Bunun bir   neticesi olarak Türkmenlerin takriben %80'i 
güncel siyasi gelişmelerden, örgütlenmeden ve birbirleriyle 
haberleşmeden uzak kalmışlardır. 

 b. Türkmenlerin Erbil'de ve Türkiye'de kurdukları siyasi teşekküller 
dağınık, tabanı dar ve amatörce olmuştur. Planlar hep kısa vadeli, basit 
ve etkisiz kalmıştır. Bu siyasi dağınıklığın ana sebebi, karizmatik bir 
liderin çıkıp en azından Erbil'de ve yurt dışında bulunan Türkmenleri 
toparlayamamasıdır. 

 c. İran'da örgütlenen Şii Türkmenlerle, Türkiye'de ve diğer 
ülkelerde örgütlenen Türkmenler arasında ciddi bir kopukluk 
yaşanmıştır. Aslında aralarında derin ideolojik ayrılığın bulunmadığı bu 
iki kesim arasında zaman zaman diyaloglar kurulduysa da esaslı bir iş 
birliğine gidilememiştir. 

 ç. Türkmen siyasi teşekkülleri, Saddam yönetiminde kalan 
Türkmenlerle ilişki kuramamışlar ya da oralarda yaşayanlara zarar gelir 
endişesiyle ilişki kurmaktan çekinmişlerdir. 

 d. Türkiye'de örgütlenmiş Türkmen siyasi kuruluşları, Irak 
muhalefeti içinde hak ettikleri yeri bulamadılar; sürekli dışlandılar ve 
marjinal bir grup olarak gösterildiler. Bunda, takip ettikleri siyasetin, 
Türkiye eksenli olmasının rolü olduğunu söylemek yanlış değildir. Şii 
Türkmenler ise daha rasyonel davranarak, Irak Şii hareketinin açtığı 
geniş şemsiyenin altında yer almayı tercih ettiler. 

 
4. Son Savaş 

Türkiye ve yurt dışında örgütlenen Türkmen siyasi grupları 
ümitlerini Türkiye'nin ABD ile birlikte savaşa girmesine bağlamıştı. 1 Mart 
Tezkeresi TBMM'den geçmeyince Türkmen siyasi partileri ciddi hayal 
kırıklığına uğradılar. Türkiye'nin özellikle Kuzey Irak'ta yarattığı boşluğu 
KYB ve KDP doldurmaya başlayınca, Türkmenler giderek zarar gördüler, 
küçültülmeye mahkûm edildiler ve siyasi denklemin haricinde kalmaya 
zorlandılar. Özellikle hızlı bir şekilde Türkmen bölgelerinde örgütlenmeye 
başlayan Irak Türkmen Cephesi, Ulusal Meclis ve Hükümet üyeliği gibi 
bütün siyasi görevlerin dışında tutuldu. Mecliste ve Hükümette yer alan 
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birer Türkmen temsilci, herhangi bir siyasi örgütle ilişkisi olmayan 
Türkmen şahsiyetlerinden seçildi. Bu bilinçli dışlanma, aslında bir 
bakıma Türkiye'nin 1 Mart Tezkeresini reddetme cezasının Türkmenlere 
yansıması idi. 

10 Nisan 2003 günü, Türkiye'nin kırmızı çizgilerine rağmen 
Kerkük'e akın eden Kürt Peşmergeleri, ABD askerlerinin gözü önünde, 
önce şehri yağmaladı, sonra resmî daireleri yaktı, tapu ve nüfus daireleri 
gibi devlet arşivi niteliğinde olan yerleri talan etti. ABD Kuvvetleri şehre 
30 kişilik bir meclis kurdu. Türkmenlere, Kürtlere, Araplara ve Kildo-
Asurilere altışardan olmak üzere, toplam 24 sandalye tahsis etti. Geri 
kalan 6 kişilik kontenjanı da kendisinin kullanacağını ilan etti. Herkes, bu 
kontenjana Amerikan yanlısı olmak kaydıyla iki Türkmen, iki Kürt ve iki 
de Arap seçilmesini beklerken, ABD beş Kürt ve bir Kildo-Asuri seçti ve 
meclisteki dengeyi Kürtler lehine çevirdi. Arkasından Kürt bir vali tayin 
edildi. Böylece ABD'nin hoşgörüsü ile Kerkük şehri Kürtleştirme sürecine 
alınmış oldu. 

Türkiye'nin Türkmenler ve özellikle de Kerkük konusunda çabaları 
sonuçsuz kaldı. Bunun sonucunda Arap ve bazı Türk yazarlar Kerkük'ün 
Kürtlere peşkeş çekilmesini, Türkmenlerin şahsında Türkiye'ye verilmiş 
bir ceza olarak nitelendirdiler. Saddam zamanında ve 30 yıllık bir süre 
içerisinde, Kerkük'ten sürülen Kürt ve Türkmenlerin yerlerine yerleştirilen 
Arapların geri gitmesi istendi. Bu talep sadece Kürt siyasi grupları 
tarafından dile getirilmiştir. Talebin hukuki gerekçesi henüz 
hazırlanmadan, Kürt bölgelerinden insanlar Kerkük'e akın etmeye 
başladı. Kanuni dayanağı henüz oluşturulmayan bu uygulama 
maksadını aştı ve 30 Ocak seçimlerinden önce Kerkük'e yerleştirilen 
Kürtlerin sayısı 375.000'i buldu. Hâlbuki Kürt yazarların tespitlerine göre 
Kerkük ve civarından Saddam zamanında göç ettirilen Kürt ve 
Türkmenlerin sayısı 108.000 kişidir15. Buna karşılık Türkiye hariç, hiçbir 
ülke bu açık istilanın durdurulması için gayret göstermedi. Türkiye'nin 
tepkisi ise, "Kerkük'ün demografik yapısının değiştirilmesi kabul 
edilemez" demekten öteye geçemedi. 

                                                 
15

 Nuri El-Talabani, Siyaset Tağyir El-Vaki, El-Kavmi Limedinet Karkuk Kadimen ve 

Hadisen, Kirkuk The City of Ethnic Harmony, Scientifıc Symposium Held by Kartala 

Center for Research andStudies, Birinci Baskı, London, 21-22 July 2001, s. 433. 
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5. 30 Ocak Seçimleri 

Seçime Şiiler, Kürtler ve Türkmenler katılırken, Sünniler 
katılmamışlardır. Sünnilerin katılmamalarını, biri açık diğeri gizli olmak 
üzere iki sebebe bağlamak mümkündür. Açık olan sebep: Sünnilere göre 
ülke işgal altında iken demokrasi olmaz ve seçimler yapılamazdı. 
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Gizli sebep ise, her zaman iktidarda olan Sünnilerin böyle bir 
seçimde azınlık durumuna düşeceklerinin kesin olmasıydı. Yani 
Sünniler, seçime girmemeyi, azınlık durumuna düşmeye tercih 
etmişlerdir. Her iki sebebi de anlamak, hatta takdir etmek gerekir. Çünkü 
(doğru ya da yanlış) bu bir duruş ve anlayıştır. Şiilerin oy oranlarının 
yüksek çıkacağı zaten bekleniyordu. Şaşırtıcı gibi görünüp, ancak hiç de 
sürpriz olmayan tek sonuç, Kürt oylarının kabarık çıkmasıydı. Bunu da 
birçok siyasi çevre bir başarı olarak göstermektedir. Aslında Kürtler 
açısından seçimleri iki farklı açıdan değerlendirmek gerekir. 

Nerdeyse iki yıldan beridir dünya, Kürtlerin Kerkük'e nasıl akın 
ettiklerini ve şehri nasıl doldurduklarını izlemektedir. Ayrıca, seçimlerden 
sonra özellikle Kerkük'te tespit edilen seçim ihlalleri, yapılan yolsuzluk ve 
usulsüzlükler herkes tarafından bilinmektedir. Aslında seçimden çok 
daha önce yüz binlerce Kuzey Iraklı Kürt'ün maksatlı bir şekilde 
Süleymaniye, Erbil, Duhok gibi şehirlerden özellikle Kerkük'e 
kaydırılması ve Kerkük'te de çadırlarda, barakalarda, devlete ait okul ve 
diğer kamu binalarında barındırılmaları seçimin nezihliğini daha baştan 
kirletmiş ve sonucunu ortaya koymuştu. Diğer taraftan, seçimden kısa bir 
süre önce Kerkük Seçim Komiserliği Kürt kökenli vatandaşlara ait 
usulsüz 73.000 seçim karnesini iptal etmiştir. Ancak, çeşitli 
antidemokratik müdahalelerle Kerkük Seçim Komiseri El Hadidi istifaya 
zorlanmış ve arkasından yeni atanan Komiser, sözü edilen karneleri 
kabul etmekle kalmamış, on binlerce yeni usulsüz karneyi de yürürlüğe 
sokmuştur. 

30 Ocak günü Türkmenlerin aleyhine olan ciddi seçim ihlalleri 
olmuştur. Mesela, Musul'da seçim merkezlerine yeteri kadar oy pusulası 
dağıtılmadığı, Cumhurbaşkanı El Yaver tarafından açıklanmış ve sadece 
belirli noktalarda az sayıda seçim sandığı bulundurulduğu için, yüz 
binlerce Iraklı Arap ve Türkmen oyunu kullanamamıştır. En az 300.000 
nüfuslu Telafer'de sadece iki seçim merkezi açılmıştır. Diğer taraftan 
toplam nüfusu 11.000 civarında olan ve önemli bir kısmının 
Türkmenlerden oluştuğu Altunköprü Nahiyesi'nde 17.771 oy kullanılmış 
ve oyların büyük bir kısmı Kürdistan Koalisyon Listesi'ne çıkmıştır. 

Erbil'de seçimden önce Türkmen siyasi kuruluşlarının propaganda 
kampanyaları yürütmelerine izin verilmemiştir. Ayrıca, sandıkların 
başında hiçbir tarafsız gözlemcinin bulunmadığı görülmüştür. Aynı 
şekilde Tuzhurmatu'nun Süleyman Beg Nahiyesi'nde ve civar köylerinde 
yaşayan Türkmenler ya 130 numaralı Kürdistan Koalisyon Listesine oy 
vermeye zorlanmışlar ya da şehre gelip oy kullanmaları engellenmiştir. 
Erbil, Duhok ve Süleymaniye'de seçimle ilgili bütün resmî işlemler 
Barzani ve Talabani'nin memurları tarafından yürütülmüştür. 
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Seçim günü Kerkük'te meydana gelen usulsüzlükler ve kanunsuz 
uygulamalar daha da dikkat çekicidir16. 

 a. Kerkük'ün her mahallesindeki seçim merkezlerinin sayısı, 
önceden Seçim Komisyonu tarafından belirlendiği hâlde, seçim sabahı 
Kürt mahallelerinde bulunan 8 okulda yeni seçim merkezleri kurulmuş ve 
bu merkezlerin korunmaları için Kerkük polisinden değil, tamamen Kürt 
Peşmergelerden oluşan Millî Muhafız gücünden   destek alınmıştır. 

 b. Sakinleri tamamen Kürtlerden oluşan Rahimava semtinde, oy 
kullanma işlemleri saat 7.00 yerine saat 6.00'da başlamış ve 17.00'den 
sonraya kadar devam etmiştir. 

 c. Bazı seçim merkezleri, seçimden bir gün önce Türkmen 
mahallelerinden alınıp, Kürt mahallelerine nakledilmiştir. 

 

 ç. Seçim günü, propaganda yapma yasağı olduğu hâlde, Kürt 
seçmenler arabalarla şehri dolaşarak anonslar yapmışlar ve seçim 
merkezlerinin duvarlarına Talabani ve Barzani'nin resimlerini 
yapıştırmışlardır. 

 d. Kerkük'e bağlı Yengice ve Bastamlı gibi Türkmen köylerinde oy 
verme işlemleri bittikten sonra, Millî Muhafız Güçleri sandıkları zorla 
almışlar; ancak arabaya yüklerken telaşlanarak sandıkların birini yolda 
düşürmüşler ve oyların yollara dağılmasına sebep olmuşlardır. 

 
6. Türkmenler Seçimi Kaybetti mi? 

Seçim sonuçları yayımlandığında Irak Türkmenleri Cephesi'ne 
93.000 oy çıkmış ve sonuçta sadece 3 milletvekilini meclise 
sokabilmişlerdir. Türk basını bu sonucu Türkmenlerin başarısızlığı, hatta 
realitesi olarak gösterdi. Bu gülünç oy sayısı birileri tarafından kasıtlı 
olarak küçültülmüş olabilir. Ama her şeye rağmen başarısızlığı topyekûn 
Türkmen toplumuna fatura etmek doğru değildir. Şii Türkmenlerin en 
büyük dilimini temsil eden siyasi kuruluşlar, esas Şii listesine girerek 
Meclise 5 milletvekili sokmuşlardır. Kürt listesinden meclise giren birkaç 
Türkmen'i hariç tutmakla birlikte, Allavi'nin listesinden de Meclise giren 
Türkmenler olduğu bilinmektedir. Bu durumda demek ki mecliste 14 
Türkmen milletvekili bulunmaktadır. 

Başkaları ile iş birliği yaparak seçime giren Türkmen siyasi 
kuruluşları da tek başlarına seçime girebilirlerdi. Ama temkinli ve realist 
davranarak başka listelerle koalisyona gitmeyi daha ehven buldular. 
Aslında seçim öncesi şartlar da bunu gerektiriyordu. Bunlar için kurtlar 
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sofrasında güçlünün yanına oturmak, yalnız oturmaktan daha mantıklı 
bir seçenekti. Demek ki yanlış strateji takip etmenin bir sonucu olarak 
seçimi kaybeden sadece Irak Türkmenleri Cephesi ile Türkmen Millî 
Hareketi olmuştur. Bu arada her şeye rağmen Irak Türkmenleri Cephesi 
şanslı görünmektedir. Çünkü seçime 4 milyon Iraklı katılmamıştır. Eğer 
seçime bir milyon seçmen daha katılmış olsaydı, Irak Türkmenleri 
Cephesi %1 barajına takılarak meclise hiç giremeyebilirdi. 

 
7. Kerkük'ün Bugünü ve Geleceği 

Dr. İbrahim Caferi, hükümeti kurarken meclisten ikinci büyük 
siyasi kütleyi temsil eden Kürtlerle pazarlığa oturmak zorunda kalmıştır. 
Özellikle Barzani'nin ileri sürdüğü şartlardan birisi de, Kerkük'ün 
Kürdistan bölgesine dâhil edilmesi şartı idi. Hâlbuki Geçici Irak Yönetimi 
Kanunu'nun 53’üncü ve 57’nci maddelerine göre Kerkük'ün hangi 
statüde yönetileceği iki önemli şarta bağlanmıştı. Biri bölgede yapılacak 
adil bir sayım, diğeri de daimi anayasanın kabulü idi. Caferi'nin 
direnmesi üzerine bu şarttan vazgeçildi ve Kerkük'ün yönetim biçiminin 
belirlenmesi ileriki bir tarihe atıldı. Ancak, şehirde kurulan 41 kişilik 
Vilayet Meclisi'nde 26 Kürt, 9 Türkmen ve 6 Arap milletvekili olduğu 
hâlde hiçbir karar alınamamakta ve meclis çalışmaları kilitlenmiş bir 
durumdadır. Seçimin üzerinden tam dört ay geçmesine rağmen şehir 
meclisi toplanamamış, herhangi bir karar alamamıştır. Diğer taraftan 
Türkmen ve Arap milletvekilleri de aylardan beridir meclis toplantılarına 
katılmamaktadır. Bu belirsiz durumdan en çok yararlanan siyasi taraf 
Kürt siyasi gruplarıdır. Çünkü, bütün yeni atamalar onlar tarafından 
yapılmaktadır. Hatta Kürdistan Bölgesi için Erbil'de oluşturulan 
parlamentoda Kerkük'ü temsilen milletvekilleri bile seçilmiştir. 

Fiilen Kürt idaresinde olan Kerkük'ün geleceği oldukça karanlık 
görünüyor. Bugünkü yapısı itibariyle Kerkük'ün üç etnik gruptan 
oluştuğunu bütün taraflar kabul etmektedir. Ancak, özellikle KDP, 
Kerkük'ün Kürdistan'a dâhil olduğunu iddia etmektedir. KYB adına 
Talabani Brüksel Modeli’ni önerirken, Türkmenler ve (Şii’si ve 
Sünni’siyle) Araplar Kerkük'ün Irak'ın bütününe ait olduğunu 
savunmaktadır. KDP'nin bu uçuk görüşünü oluştururken cesaretini 
ABD'den aldığını söylemek mümkündür. Başta Kürtler olmak üzere 
birçok Iraklı siyasetçi Kerkük'ün, Irak'ın bir iç meselesi olduğunu 
söylemesine rağmen, komşu ülkelerin de Kerkük konusunda çekinceleri 
olduğu malumdur. Bilindiği gibi, dünya petrollerinin %4'ü Kerkük'te 
üretilmektedir. İran'da, Suriye'de, Türkiye'de uzantısı olan ve hiç devlet 
tecrübesi olmayan bir etnik gruba böylesi bir kaynağı teslim etmek 
elbette büyük riskleri de beraberinde getirir ve ilgili ülkelere söz söyleme 
hakkı verir. 
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Kerkük'ün Türkmenler açısından bir başka önemi daha 
bulunmaktadır. İngilizler döneminden bu yana ve bütün baskılara 
rağmen Irak Türklüğünün sembol ve merkezi olmuştur. Türkmen 
ediplerin, şairlerin, bestekârların, yazarların ve bilim adamlarının çoğu 
burada yetişmiştir. En çok asimilasyona, baskıya, sürgüne ve katliama 
maruz kalanlar genelde bu şehirde ya da civarda yaşayan Türkmenler 
olmuştur. Ayrıca Kerkük, Irak Türklerinin yaşadığı coğrafyanın tam 
ortasında bir şehirdir. Şu anda da Türkmen meclisi ve hemen hemen 
bütün Türkmen siyasi teşekküllerinin merkezi bu şehirde bulunmaktadır. 
Kerkük, Kürdistan'a dâhil edildiği takdirde, Türkmenlerin ciddi bir dağılma 
ve sarsıntı geçirecekleri muhtemeldir. Diğer taraftan Irak'ı oluşturan 
bütün taraflar, Kerkük'ün Kürdistan'a dâhil edilmesi durumunda, bundan 
sonraki adımın bu bölgenin Irak'tan koparılarak bağımsız bir devlet 
hâline getirilmesi olduğunu tahmin edebilmektedir. 

Kısacası Kerkük'ün geleceği bütün taraflar için hayati bir öneme 
haizdir. Bütün bu veriler ışığında en selim ve tartışmasız çözüm, 
Kerkük'ü özel statülü bir şehir hâline getirmek olacaktır. Ama tarafların 
bu özel statüdeki yerinin ve payının ne kadar olacağını, zaman ve 
tarafların güçleri belirleyecektir. 

 
8. Telafer'in Dramı 

Irak'ın kuzeybatısına düşen Telafer, takriben 300.000 nüfuslu 
olup, tamamen Türkmenlerden oluşmaktadır. 1920 yılında İngiliz 
idaresine karşı ilk isyan meşalesi bu şehirde yakılmış ve Kaçakaç 
Hadisesi olarak tarihe geçmiştir. Musul'un büyük ilçesi olup, Türkmen 
olduğundan Saddam zamanında il yapılmamıştır. Nüfusun yarısına 
yakını Şii mezhebine mensup olmakla beraber, bugüne kadar Sünni 
Türkmenlerle hiçbir konuda ihtilafa düşmemişlerdir. Bir petrol şehri 
olmamakla birlikte, Telafer stratejik bir mevkie sahiptir. Türkiye sınırına 
110 km, Suriye sınırına ise 70 km uzaklıktadır. Her iki sınıra da yakın 
olan tek Türkmen şehridir. Yani, Türkiye'den Türkmen bölgesine inmek 
için yegâne geçit ve bölge Telafer'dir. 

Türkiye'nin Ovaköy noktasından Telafer'e uzanan 110 km’lik 
koridor, Türkmenleri, Kürtleri ve Türkiye'yi yakından ilgilendirir. 
Türkmenler için önemlidir; çünkü Anadolu ile tek bağlantı noktası bu 
koridorla sağlanmaktadır. Aksi takdirde Barzani'nin egemenliğindeki 
bölgeden geçerek Türkiye'ye ulaşmak mümkün olmaktadır. Türkiye için 
de önemlidir; çünkü Zaho'dan sadece Kürt bölgesine giriş yapılabilirken, 
Ovaköy'den açılacak yeni bir kapı ile hemen Türkmen ve Arap 
bölgelerine inilebilmektedir. Bu koridor bir bakıma Ermenistan'dan İran'a 
uzanan Zengezur koridoruna benzetilebilir. Bilindiği gibi bu koridor hem 
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Nahçıvan'ı Azerbaycan'dan, hem de Türkiye'yi Türk dünyasından 
ayırmaktadır. 

Aynı derecede Kürtler için de önemli görünmektedir. Söz konusu 
bu koridor yoluyla Suriye ile de dünyaya açılma imkânı elde 
edeceklerdir. Yoksa, tek çıkış yolları İran ve Türkiye üzerinden olacaktır. 
Bu koridor, Geçici Anayasada tanımlanan Kürdistan bölgesine dâhil 
değildir. Ayrıca, bu bölgenin zaten Musul Vilayeti'nin sınırlarına dâhil 
olduğu açıktır. Bugün Telafer'de, hafiften de olsa bir Sünni-Şii 
çatışmasının körüklendiğini görüyoruz. Ayrıca, aylardan beridir sebepsiz 
yere Türkmenlerin öldürüldüğünü, tutuklandığını ve evlerin boşaltıldığını 
öğreniyoruz. Bu gibi gelişmelerin tesadüf değil, kasıtlı olma ihtimali 
oldukça yüksek görünmektedir. Sebebi de Telafer'in ve civarının herkes 
için hayati öneme haiz olmasıdır. 

 
Sonuç 

Savaştan önce Irak muhalefeti tarafından dışlanan Türkmenler, 
savaştan sonra da dışlanmaya maruz kalmıştır. Özellikle Irak Türkmen 
Cephesi'ne siyasi süreçte hiçbir rol verilmemektedir. Şii Türkmenlerin, 
Irak'ın genel Şii şemsiyesi altında yer alarak siyasi sahnede az da olsa 
bir yer işgal ettiklerini söylemek mümkündür. Ama onların da bütün 
Türkmenleri kucakladıkları söylenemez. Kürt yanlısı Türkmen partileri 
ise, şu ana kadar kayda değer bir itibar elde edememişlerdir. Çünkü, 
nasıl ve niçin kuruldukları bellidir. Ancak, bundan sonra siyasi rol 
almaları büyük ölçüde Kürt siyasi gruplarının elde edecekleri başarıyla 
doğru orantılı olabilir. Ulusalcı kanadı temsil eden cephenin altındaki 
partilerin söylemleri arasında dişe dokunur bir fark yoktur. Şii Türkmen 
Partilerin ideolojik öncelikleri biraz farklı olmakla beraber, Türkmen 
kimliklerini gizlememektedirler. Bilindiği gibi mezhep olarak Şiilik, 
milliyetçilik akımlarına kapalıdır. Dolayısıyla bu iki siyasi kütlenin hemen 
hemen her konuda iş birliği yapmaları mümkün görünmektedir. Ancak, 
bu iki siyasi kütlenin, Kürt yanlısı Türkmen partileriyle iş birliği yapması 
uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Çünkü, arada çok köklü düşünce 
farklılıkları vardır. Özellikle Kerkük konusundaki fikir ayrılığı çok ciddi bir 
boyuttadır. Ulusalcı ve Şii Türkmen partileri Kerkük'ü Irak'ın bir parçası 
olarak görürken, Kürt yanlıları Kerkük'ü Kürdistan'ın bir parçası olarak 
görmek istiyor. Genel olarak Türkmenlerin dört ana sıkıntıları göze 
çarpmaktadır: 

 
1. Siyasi Güç ve Tecrübe Yetersizliği 

Türkmenler 1990 yılına kadar gizli siyaset yaparak ayakta 
durmaya çalıştılar. Hiç kimse onlara doğru dürüst yol göstermedi, 
sponsorluk yapmadı ve siyasi eğitim vermedi. Siyasi tecrübelerini 
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deneme yanılma yoluyla kazanmaya çalıştılar. Onun için bugün 
aralarındaki en küçük mesele uyuşmazlık konusu olabilmektedir. Siyasi 
gündemlerini meşgul eden konular basit ve küçük meseleler olmaktadır. 
Özellikle bugün Cephe'nin çatısı altında görünen partilerin birbirinden 
hiçbir farkı yoktur. 

 

2. Karizmatik Vasıflara Haiz Bir Liderin Çıkmaması 

1995 yılında aktif faaliyete geçen Irak Türkmen Cephesi, 10 yıl 
içerisinde beş sefer başkan değiştirmiştir. Cephe'nin dışındaki siyasi 
partilerin başkanları da çok dar bir siyasi tabana hitap etmektedirler. 
Türkmenler, feodal yapıdan çıktıkları için, onları bir araya toplayabilecek 
olan kişi bir aşiret reisi değil, ancak karizmatik bir lider olabilir. 

 
3. Askerî Güçlerinin Olmaması 

 Savaştan önce Kürtlerin iyi eğitilmiş ve çeşitli imkânlara sahip 
Peşmergeleri varken, Şii Araplar da Bedir Tugayları adında esaslı bir 
askerî güce sahipti. Bu askerî güç savaştan sonra da kendini hissettirdi 
ve siyasi görüşmelerde önemli bir pazarlık ya da tehdit unsuru olabildi. 
Türkmenler işin başından itibaren böyle bir güce sahip olmadı ve 
mücadeleyi daha çok demokratik enstrümanlarla sürdürmeyi tercih etti. 

 
4. Mali Destek Yetersizliği 

Kürt siyasi grupları baştan beri ABD ve İsrail'den, Şii grupları da 
İran'dan mali destek görürken, Türkmenlerin bu tarz güçlü bir finans 
kaynakları olmamıştır. Bugün Kuzey Irak'ta yürütülen ticari faaliyetlerin 
büyük bir kısmı Kürt iş adamlarının elindedir. Savaştan sonra Irak'a 
yerleşen Türk firmalarının çoğu da vekalet ve temsilciliklerini Kürt iş 
adamlarına vermiş durumdadırlar. 

Bütün bu köklü eksikliklere rağmen Türkmenlerin hak ettikleri yeri 
almaları, Irak'ın geleceği açısından önemli bir şart olarak görünmektedir. 
Türkmenlerin siyasi süreçten dışlanmasıyla Irak'ın geneli bir kazanç elde 
edemez. Bilakis, Irak'ın sadık vatandaşları olarak Türkmenler, Irak'ın 
demokratikleşmesi, gelişmesi ve kalkınmasında önemli roller alabilirler. 
Türkmenlerin sosyolojik yapıları incelendiğinde bugüne kadar hiçbir 
kesime zarar vermedikleri kolaylıkla görülebilir. Bütün bunlara rağmen 
dışlanmalarının sebebi ne olabilir diye düşündüğümüzde, akla Türkiye ile 
soydaşlık faktöründen başka bir sebep akla gelmemektedir. Onun için de 
sürekli küçültülmüşler ve yaşadıkları coğrafya daraltılmıştır. Kürt siyasi 
grupları, Türkmenleri 500.000 civarında bir topluluk olarak gösterirken, 
Türkmen Cephesi 3.5 milyon olarak göstermektedir. Ancak bilimsel bir 
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tahminle, nüfuslarının 2 milyondan daha az olmadığını tahmin etmek zor 
olmasa gerektir17. Bununla birlikte, tarafsız ve BM gözetiminde doğru bir 
nüfus sayımı yapılmadan Türkmenlerin gerçek nüfusunu tahmin etmek 
doğru olmayacaktır. Bugün Irak'ta bütün siyasi olumsuzluklara ve 
sonuçları tartışmalı olmasına rağmen bir seçim yapılabilmiştir ama her 
nedense Kürt ve Şii partiler sayıma yanaşmamakta ve ülkedeki güvensiz 
ortamı gerekçe göstererek hep ertelemektedirler. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, Türkmenler 21. asrın mağdur 
edilmiş, hakları verilmemiş ve dışlanmış topluluklarının başında 
gelmektedir. 
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MUHTEMEL SENARYOLAR DÂHİLİNDE AVRUPA BİRLİĞİ 
PERSPEKTİFİNDE ALMANYA VE FRANSA’NIN İNCELENMESİ 

Yazan: P.Ütğm. Ahmet SAPMAZ 

         

 

Amerika Birleşik Devletleri, yirminci yüzyıl boyunca Avrupa 
kıtasına totalitarizmin iki farklı versiyonu olan nazizm ve komünizm gibi 
iki büyük tehlikeden kurtulma konusunda büyük destek sağlamış ve 
Avrupa’da özgürlük ve barış güvence altına alınmıştır. Soğuk Savaş 
dönemi boyunca ortak tehdit temelinde geliştirilen transatlantik ilişkiler 
çok istikrarlı bir seyir izlemiştir. Bu dönemde Batı Avrupa devletleri, 
çıkarlarının artık çatışma ile değil; uzlaşı, şeffaflık ve rekabet ile 
korunabileceği öngörmüşlerdir. 1952 yılında Avrupa Kömür Çelik 
Teşkilatı’nın(AKÇT) kurulmasıyla başlayan süreç, çeşitli aşamalardan 
geçerek ve ekonomik alanda büyük başarılar kazanılarak, Soğuk Savaş 
dönemi boyunca sürmüştür. 9 Kasım 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılışı, 
bunu takip eden iki Almanya’nın birleşmesi(3 Ekim 1990) ve SSCB’nin 
dağılması(26 Aralık 1991) uluslararası güç dengesini bütünüyle alt üst 
etmiştir. Yaklaşık yarım yüzyıl süren Soğuk Savaş, kan dökülmeden 
demokrasinin komünizme karşı zaferiyle son bulmuş; ABD uluslararası 
sistemde rakipsiz ve tek küresel güç konumuna gelmiştir. Soğuk Savaş 
döneminde kurulan iki kutuplu sistemin yıkılması ile Kuzey Amerika ve 
Avrupa dışında neredeyse dünyanın her yerinde tehlike, kaos ve 
istikrasızlıklar baş göstermiştir. Bu dönemde Avrupa Birliği ülkeleri, 
ekonomik birlikteliklerini ve bu alandaki başarılarını, siyasi ve askerî 
boyuta taşıma konusunda hemfikir olmuşlar ve Maastricht Antlaşması ile 
bu süreci başlatmışlardır. Avrupalılar sahip oldukları büyük ekonomik 
gücün uluslararası sistemde etki yaratabilmesi için siyasi irade ve askerî 
güç ile desteklenmesi gerektiğinden yola çıkarak, AB’nin Ortak Dış ve 
Güvenlik Politikası(ODGP) sürecini başlatmışlardır. Bu gelişmeler 
esnasında bazı Batı Avrupa devletleri tarafından transatlantik ilişkilerin 
çerçevesi ve bu ilişkinin kurumsal ayağını oluşturan NATO 
sorgulanmaya  başlanmıştır. Avrupalılar siyasi ve askerî açıdan ABD 
himayesinden kurtulup kurtulmama; yani AB’nin önümüzdeki dönemde 
uluslararası sistemde oynayacağı rol konusunda karar verme noktasına 
gelmişlerdir ve bu süreç hâlen devam etmektedir. Soğuk Savaş’ın 
bitimiyle ortaya çıkan tehditler güvenlik mülahazalarını yeniden 
şekillendirirken, 11 Eylül 2001’de ABD’nin uğradığı saldırı uluslararası 
sistemi derinden etkilemiştir. Artık Avrupa’nın savunulması ve güvenliği 
ABD için birinci öncelik olmaktan çıkmıştır. Çünkü yüzyıllar sonra 
Avrupa, dünyanın en güvenli toprakları hâline gelirken, şimdiki hedef 
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ABD’nin kendi toprakları olmuştur. 20 Eylül 2002 tarihinde açıklanan 
yeni ulusal güvenlik stratejisi, ABD’nin güvenlik ve dış politika 
parametrelerinde önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Stratejiye 
göre potansiyel tehdit oluşturan, ileride problem çıkarabileceği 
düşünülen her oluşum veya ülke önleyici darbe kavramından yola 
çıkılarak hedef hâline gelebilecektir. 11 Eylül sonrası ABD’nin değişen 
uluslararası ilişkiler ve dış politika konsepti, Avrupalı müttefiklerini 
rahatsız etmiştir. Transatlantik ittifakta son yıllarda meydana gelen 
kırılmanın nedenini Avrupa ve ABD’nin farklı dünya görüşlerinde aramak 
gerekmektedir. Bu farklılıklar şu şekilde sıralanabilir: 

 

 1. ABD, dünya düzenini kendi ulusal çıkarları ve değer yargıları 
çerçevesinde tanımlarken, Avrupalılar bu düzenin çok taraflı çabalar ve 
çıkarların uyumlulaştırılması ile sağlanacağını düşünmektedirler. 

 2. ABD değer yargılarına göre uyguladığı politikalarda uluslararası 
hukuk ve organizasyonları ikinci derecede önemserken, Avrupalıların 
çoğu uluslararası hukuk ve organizasyonları politikalarının merkezinde 
görmektedir. 

 3.  ABD devamlı olarak üstün askerî gücünü politikalarının bir 
aracı olarak kullanırken, Avrupa çok zorunlu hâller dışında askerî güç 
kullanımına karşı çıkmakta ve diplomasiyi savunmaktadır. Bunda 
Avrupa’nın askerî kapasite eksikliği ve etkin savaş karşıtı kamuoyunun 
rolü vardır. 

Hâlen Avrupa ve ABD arasında politika farklılıklarından 
kaynaklanan uyuşmazlıklar şunlardır: 

 ABD’nin, Uluslararası Ceza Mahkemesine taraf olmaması, 

 ABD’nin, Kyoto protokolüne taraf olmaması, 

 Fakir ülkelerin borçlarının silinmesi için İngiltere ve Fransa’nın 
aldığı inisiyatife sıcak bakmaması, 

 Çin’e yönelik uygulanan silah ambargosunun kaldırılması 
konusundaki görüş ayrılıkları olarak sıralanabilir. 

Özelikle Irak krizi ile başlayan süreç, transatlantik ilişkilerin 
tarihindeki en önemli sarsıntılardan birini yaşamasına sebep olmuştur. 
Çok eski mazisi olan Transatlantik ilişkiler, ortak hareket etme 
noktasında kesintiye uğramıştır.  

Irak Savaşı öncesi ve sırasında Avrupa’da bir bölünme yaşanmış, 
Avrupa’nın büyük ülkelerinden Fransa ve Almanya savaşa karşı 
çıkarken İngiltere, İtalya, İspanya ile birlikte 2004’te AB’ye üye olan 
Doğu Avrupa ülkelerinin çoğu ABD’ye destek vermiştir. ABD Savunma 
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Bakanı Donald Rumsfeld’in, Fransa ve Almanya’yı “eski Avrupa”, 
ABD’ye destek veren ülkeleri ise “yeni Avrupa” olarak adlandırması, 
transatlantik ilişkilerinde yeni bir dönemin ifadesi sayılmıştır. 

İşgal Bölgeleri:    

  

Kaynak:http://photos1.blogger.com 

 

Fransa ve Almanya’nın Irak Savaşı’nda karşı cephede yer 
almalarının nedenleri incelendiğinde; Almanya ve Fransa, Irak’ın, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları gereğince uluslararası 
yükümlülüklerini yerine getirmesini, askerî müdahalenin sorunu çözmek 
için tek seçenek olmadığını, uluslararası boyutta uygulanacak siyasi, 
politik ve ekonomik yaptırımlarla zaman içerisinde sonuca ulaşılabileceği 
yönünde bir politika izlemişlerdir.  Avrupalı müttefikler Birleşmiş Milletler 
silah denetçilerinin yaptığı çalışmaların kesin bir sonuca varılana kadar 
sürdürülmesini istemişler, El Kaide terör örgütü ile Irak arasında bağlantı 
kurularak müdahaleye meşruiyet kazandırma girişimini şüpheyle 
karşılamışlardır. Ayrıca Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinden sonra 
bölgede istikrarın yeniden sağlanabilmesine kuşkuyla bakılmış, Orta 
Doğu’da daha köklü sorunlar varken Irak’a yapılacak askerî bir 
müdahalenin bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa sürükleyeceğini öne 
sürmüşlerdir.  

Fransa’nın Irak politikasına etki eden faktörleri 
incelediğimizde; 

1. Fransız Dış Politikasının Genel Karakteristiği 

Fransız dış politikasının ana ilkesi devamlı surette dünyada ve 
Avrupa’da aktif bir rol almaktır. Fransa bu siyaseti uygularken politik 
olarak birliğini sağlamış, askerî bakımdan güçlü ve ortak dış politika 
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izleyebilen bir Avrupa’yı amaç edinmektedir. Ayrıca demokratik 
prensiplere ve kendisinin de Güvenlik Konseyi daimi üyesi olduğu 
Birleşmiş Milletlere büyük önem vermektedir. Fransa, dünya 
zenginliğinin %3’ünü üretirken, Birleşmiş Milletler bütçesinin % 6’sını 
karşılamaktadır. 

 

2. Geçmişte Fransa İle Irak  Arasındaki İlişkiyi Destekleyenler 

1991’de Mitterand’ın Çöl Fırtınası Harekatına katılma kararı, 
Fransız politik ve entelektüel çevrelerinde büyük bir kargaşaya yol 
açmıştır. Savunma Bakanı bu karara tepki olarak istifa etmiştir. Bu 
reaksiyonun sebebi, Fransa’daki bazı çevrelerce Amerika’nın bu krizi 
jeopolitik ve ekonomik çıkarlarını korumayı amaçlayan yeni bir dünya 
düzeni yaratmak için fırsat olarak değerlendireceğinin düşünülmesidir. 
Diğer bir önemli faktör de Fransa’nın geleneksel olarak Arap yanlısı dış 
politika izlemesidir. Fransa Irak’ı, İran’ın yaydığı tehlikeye karşı laik ve 
dengeleyici bir güç olarak görmektedir. Fakat Fransa ile Irak arasındaki 
özel ve yakın ilişkiler, Fransa’nın Körfez Harekatına katılmasıyla sona 
ermiştir.  

 

3. Ekonomik Çıkarlar  

Bazı Fransız firmalarının diğer Avrupalı ve Amerikalı ortakları gibi 
Irak’la ticari ilişkilerin sürdürülmesinde ekonomik çıkarları vardır. Fakat 
tüm bunlara rağmen Irak, Fransa’nın büyük bir ticaret ortağı olmaktan 
uzaktır. Irak, Fransa’nın ihracatında %0.15 pay ile 60’ıncı, ithalatında ise 
%0.30 pay ile 30’uncu sıradadır. Fransa, Irak petrolünün % 8’ini ithal 
etmektedir. Bir karşılaştırma açısından bu oran Amerika için %40’dır. 
Fransa 1.8 milyar Euro ile Rusya, Japonya, Almanya, ve Amerika’dan 
sonra Irak’ın beşinci büyük kreditörüdür.  

 

4. Kamuoyu Ve Medya 

Kamuoyu görüşü Fransa’nın Irak politikası üzerinde giderek artan 
bir etkiye sahiptir. Washington’un tek taraflı politikaları, Amerikan karşıtı 
düşüncelerin Fransa halkı arasında yayılmasına neden olmuştur. Bu 
düşünceler medya ve basın tarafından da paylaşılmaktadır. Ayrıca 
Fransa’da yaşayan Müslüman azınlığın bu süreçte etkisi vardır. Bölgede 
İsrail ile Filistin arasında uzun süredir devam eden sorunlar 
çözülemeden Irak’a karşı yapılan müdahale, Müslüman azınlık 
tarafından Arap Dünyasına yapılmış ayrı bir saldırı olarak görülmektedir. 
Görüldüğü gibi Fransa’nın Irak politikasının oluşumuna birçok faktör etki 
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etmiştir ve etmektedir. Bunlar içerisinde en önemli olanı ise uluslararası 
hukuka saygı, güç kullanımının meşruluğu faktörüdür. Fransa’ya göre 
Irak Savaşı gerekli olan bir savaş değildir, birçok çözüm seçeneği 
arasından savaş tercih edilmiştir. 

Almanya’nın Irak politikasına etki eden faktörleri 
incelediğimizde ise; 

1. Alman Dış Politikasının Genel Karakteristiği 

Almanya 20’nci yüzyılda yol açtığı iki dünya savaşı nedeni ile kötü 
olan imajını düzeltmek maksadıyla uluslararası kuruluşlar ve toplumla 
olan ilişkilerine büyük önem vermektedir. Almanya ittifaklara açık ve 
uzlaşmacı bir tavır sergilerken, uluslararası politikada daha fazla 
sorumluluk üstlenmek istemektedir.  

 

2. Tarihî ve Politik Kültür 

Almanya, geçmişte iki büyük dünya savaşına yol açan yayılmacı 
güç politikalarından ötürü travma yaşamış bir ulustur. Alman halkı bu 
politikanın getirdiği felaket ve yıkıntıyı hâlâ zihinlerinde barındırmaktadır. 
Bu nedenle Almanların ülkelerinin askerî bakımdan tarihte olduğu gibi 
tekrar güçlenmesi ve askerî gücün politikanın aracı olarak kullanılması 
konusunda çekinceleri vardır.  

 

3. Yerel Politik Yönelimler  

Almanya hâlen Sosyal Demokrat Parti ve Yeşillerin oluşturduğu 
merkez sol bir koalisyon hükümeti tarafından yönetilmektedir. Bu 
hükümet barışa ve çok taraflılığa sıkı sıkıya bağlı ve askerî güç 
kullanımını seçenek dışı bırakan bir politika izlemektedir. Hükümet 2002 
yılında yapılan ve tekrar iktidara geldiği genel seçimler öncesi, Irak 
Savaşı’na tamamıyla karşı çıkarak kamuoyundaki desteğini arttırmıştır. 
Alman halkı da Irak Savaşı’na büyük bir çoğunlukla karşı çıkmış ve 
hükümetin ABD karşısında izlediği politikayı büyük oranda 
desteklemiştir.  

 

4. Ekonomik Çıkarlar 

Irak, Almanya’nın dış ticaretinde küçük bir öneme sahiptir. Irak, 
365 milyon euro ile Almanya’nın ihracatında 79. sırada, 2.1 milyon euro 
ile Almanya’nın ithalatında 179. sıradadır. 
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Almanya ve Fransa her ne kadar savaş öncesi müdahaleye karşı 
çıkmışlarsa da, savaş sonrası oluşan de facto durumu kabul etmek 
zorunda kalmışlardır. Almanya ve Fransa, Birleşmiş Milletler kontrolünde 
Irak’ta egemenliğin en kısa sürede Irak halkına devredilmesi konusuna 
önem vermektedirler. İki ülke ABD ile Irak’ın demokratik, istikrarlı ve 
barışçı bir ülke olarak yeniden yapılandırılması hususu ile Irak güvenlik 
güçlerinin NATO tarafından eğitilmesi ve Irak ekonomisinin geliştirilmesi 
konularında, ortak irade belirlemişlerdir. Bu çerçevede BM Güvenlik 
Konseyi’nce kabul edilen 1511 ve 1546 sayılı kararlar ile Irak’taki çok 
uluslu güce meşruiyet kazandırılmış ve Irak’ta egemenliğin devri ve 
politik geçiş süreci takvime bağlanmıştır. Almanya ve Fransa, Irak’ta 
yapılan seçimleri ve sonuçlarını olumlu karşılamıştır. Bush yönetimi ile 
Avrupa arasında Irak’a ilişkin sorunlar yakından izlendiğinde, temelde 
görüş ayrılığı bulunmadığı görülmektedir. Ortak unsurların en önemlisi 
Irak’ta istikrarın sağlanmasıdır. Birbirlerinden ayrıldıkları önemli nokta 
ise; bu hedefe hangi yöntemle varılacağı konusudur. Bush güç 
kullanmaya, Avrupa ise diplomatik yolların kullanılmasına öncelik 
vermektedir. Bush Avrupa’dan asker yardımı istemişse de, onun yerine 
Irak Ordusu mensuplarının, polis ve yargıçlarının eğitimi için NATO’dan 
tam destekle yetinmek zorunda kalmıştır. NATO’da alınan kararlar 
neticesinde güvenlik görevlilerinin eğitimi için, Fransa ve Almanya dâhil 
AB’nin, ABD’nin Irak politikasına en fazla şüpheyle bakan ülkeleri de 
sorumluluk üstlenmeyi kabul etmiştir. Örneğin, Fransa Ürdün’de, 
Almanya ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Irak güvenlik görevlilerine 
eğitim verecektir. 

Günümüze kadar olan gelişmeler ve mevcut parametreler dikkate 
alınarak Almanya ve Fransa’nın senaryolar dâhilinde incelenmesine 
geçildiğinde; 

BİRİNCİ SENARYO: ABD’nin 2005 Yılı Sonuna Kadar Irak’tan 
Çıkması 

Almanya ve Fransa ittifakı, ABD’nin Irak’tan güvenliği ve istikrarı 
sağlamadan çekilmesine karşıdırlar. Çünkü güvenlik ve istikrar 
sağlanmadan ABD’nin Irak’tan çekilmesi, bölgenin daha da 
istikrarsızlaşmasına yol açacak ve ABD’nin geride bıraktığı güç 
boşluğunu dolduracak bir aktör bulunamayacaktır. 

Almanya ve Fransa, ABD’nin Irak’ta güvenliği ve istikrarı 
sağladıktan sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1546 sayılı 
kararı gereğince ve Irak hükümetinin talepleri doğrultusunda ülkeden 
çekilmesini destekleyeceklerdir. Irak’tan, ABD’nin önderliğindeki çok 
uluslu gücün çekilmesinden sonra, ülkede Birleşmiş Milletler’in 
günümüzden daha aktif rol üstlenmesini talep edeceklerdir. Irak 
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hükümetine gerek ülkenin yeniden inşası için gerekse de politik geçiş 
süreci için her türlü desteği başta Avrupa Birliği olmak üzere, 
uluslararası örgütler ve sivil toplum örgütleri vasıtasıyla sağlayacaklardır. 
Avrupalı müttefikler bu politikayı izlerken, bölgede ABD’nin zedelenmiş 
imajı nedeniyle ülke yönetimi ve halk tarafından tercih edilen bir 
konumda bulunacaklardır.    

Fransa ve Almanya’nın bu süreçte Irak politikalarında radikal bir 
değişikliğe gitmeleri beklenmemelidir. Zira Fransa’da Avrupa 
Anayasasının reddedilmesi ile ortaya çıkan bunalım, bu dönemde dış 
politikayı ikinci plana itecek ve Fransa iç politik sorunlarına angaje 
olacaktır. Almanya’da ise iktidardaki Sosyal Demokrat ve Yeşillerden 
oluşan koalisyon hükümetinin Kuzey Ren Westfalya’da yapılan yerel 
seçimler sonucunda aldığı yenilgi, ülkeyi 18 Eylül 2005’te yapılması 
öngörülen bir genel seçime götürmektedir. Yapılacak seçimlerde, 
muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Partinin iktidara gelmesinin söz 
konusu olabileceği değerlendirilmektedir. Hıristiyan Demokratlar, Irak 
krizinin başından bu yana ABD’nin politikalarını destekleyen bir tutum 
ortaya koymaktadırlar. İktidara geldiklerinde kamuoyundaki savaş karşıtı 
düşünceler nedeniyle Alman politikasında radikal bir değişiklik 
yapamasalar da ABD ile daha fazla iş birliğine yönelmeleri beklenmelidir.  

Ülkede güven ve istikrarın sağlanmasıyla beraber Alman ve 
Fransız firmaları, Irak ile savaş öncesi kurdukları ticari ilişkileri yeniden 
canlandırmak amacıyla bölgeye yoğun bir talep gösterecekler ve Irak’ın 
yeniden inşası projelerinde büyük ölçüde pay elde edeceklerdir. 
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İKİNCİ SENARYO: ABD’nin 2006 Yılından İtibaren Kademeli 
Olarak Irak’tan Çıkabileceği; 

Amerika’nın 2006 yılında Irak’tan, arkasında çözülmemiş birtakım 
sorunlar bırakarak kademeli olarak çekilmesi, Avrupalı müttefiklerinin 
arzu etmediği bir durumdur. Bu sebeple Almanya ve Fransa ABD’yi, 
Irak’ta istikrar ve güvenliği sağlamadan çekilmesi hâlinde, bölgenin 
Saddam Hüseyin döneminde olduğundan daha istikrarsız bir duruma 
sürüklenebileceği konusunda ikna etmeye çalışacaklardır. Zira Irak’ın 
istikrarsızlığa sürüklenmesi, bölgeyi uluslararası terörizmin 
kaynaklarından biri hâline getirecek, bölgenin Alman ve Fransız 
şirketlerce ekonomik açıdan değerlendirilme potansiyelini ortadan 
kaldıracak ve bölgeden Avrupa’ya yasa dışı göç tetiklenecektir.      

Almanya ve Fransa, Irak’ta, federal sisteme dayalı, tüm kesimleri 
temsil eden, demokratik bir yönetimi destekleyecektir. Avrupalı 
müttefikler, Irak’ta bir grubun diğer bir gruba üstün duruma gelmesinin 
ülkenin istikrarını riske atacağı düşüncesiyle, tüm kesimleri adil şekilde 
temsil eden bir yönetimi destekleyecekler; etnik ve dinî gruplar arasında 
denge gözetmeye çalışacaklardır. 

Müttefikler, bu süreçte Irak üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda 
tasarrufta bulunmaya çalışan Irak’a komşu ülkeler üzerinde, ABD ile 
birlikte siyasi, ekonomik ve askerî boyutta yaptırımda bulunacaklardır. 
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Özellikle nükleer faaliyetleri dolayısıyla İran ve uluslararası terörizme 
verdiği destek ile Suriye’ye karşı bu yaptırım faaliyeti daha da kolay 
uygulanacaktır. 

Almanya ve Fransa etnik veya dinî temele dayalı bir konfedere 
yapılanmada, kendileri de söz sahibi olmak isteyeceklerdir. ABD, 
Avrupalı müttefikleri ile bozulan ilişkileri düzeltmek için Almanya ve 
Fransa’nın bu süreçte etkin olmasına müsaade edecektir. 

Almanya, Irak’ta yönetim şekli ne olursa olsun güvenliğin 
sağlanması, ABD önderliğindeki uluslararası gücün Irak’tan çekilmeye 
başlaması ve Birleşmiş Milletler’in Irak’ta rolünün artmasına paralel 
olarak Birleşmiş Milletler Barış Gücü kapsamında Irak’ta asker 
görevlendirebilir. Bu büyük ölçüde 2005 yılı sonunda yapılacak genel 
seçim sonuçlarına ve ABD’nin bu dönemde izleyeceği politikalara ve 
uluslararası konjonktüre bağlı olacaktır.  

Fransa’nın ise ABD’nin dominant olduğu Irak’a asker göndermesi 
mümkün olmayacaktır. Ancak Fransa, Irak ile Saddam Hüseyin 
döneminde kurulmuş olan ekonomik ve ticari ilişkileri aynı düzeye 
taşımak için her türlü çabayı gösterecektir. 

ÜÇÜNCÜ SENARYO: 2025 Yılı Ve Sonrası (ABD Irak’tan 
Çekilebilir Ancak Bölgeden Çekilemez Durumu) 

Almanya ve Fransa’nın 2025 yılına uzanan süreçte Irak 
politikalarını şekillendiren çok çeşitli etkenler olacaktır. Bu etkenlerin en 
önemlisi, Avrupa Birliği’nin gelişme sürecinin varacağı noktadır. Bu 
sürecin muhtemel iki sonucundan birincisi; AB’nin bugünkü bulunduğu 
durumdan daha ileri bir seviyeye yani ortak bir dış politika üretebilme ve 
Avrupa’nın çıkarlarını savunabilecek güçte bir askerî yeteneğe sahip 
olma durumudur. Bu durumda dahi, Avrupa Birliği’nin güvenlik sorunu 
bulunan bir bölgeye askerî güç göndermesi düşünülemez. Ancak, AB’nin 
sahip olacağı askerî güç ve ortak dış politika yürütebilme iradesi, 
ABD’nin uygulayacağı politikalarda AB’yi daha çok dikkate almasını 
gerektirecektir.  

Muhtemel sonuçlardan İkincisi ise Avrupa Birliği’nin bugün 
bulunduğu noktadan daha ileri gidememesi durumudur. Fransa’nın 
ardından Hollanda’nın da Avrupa Anayasasına “hayır” demesiyle, 
Avrupa Birliği’nin ekonomik birliktelikten, siyasi ve askerî birlikteliğe 
geçiş süreci büyük darbe almıştır. Avrupa Birliği’nin istenilen konuma 
gelmede yetersiz  kalması veya bunun mümkün olmaması hâlinde, 
AB’nin çekirdek ülkeleri olan Almanya ve Fransa merkez olmak üzere 
özellikle dış politikada daha etkin bir birlikteliğe gidilebilir. Bu durumda 
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Almanya ve Fransa bölgede politik, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan 
etkin olmaya çalışacaklardır.  

Bu süre zarfında, ülke yönetimlerinde seçimler sonucunda 
meydana gelebilecek değişiklikler, Irak politikalarında farklı açılımlara yol 
açabilecektir. Avrupa’daki ABD karşıtlığının büyük ölçüde Bush 
yönetiminden kaynaklandığı göz önüne alındığında, 2008 ABD başkanlık 
seçimleri büyük önem arz etmektedir. Yönetime gelecek olan Başkanın 
uygulayacağı politikalar bu hususta belirleyici olacaktır.  

Alternatif enerji kaynaklarının ortaya çıkarak petrole olan 
bağımlılığın azaltılması, Almanya ve Fransa’nın bölgeye olan ilgisini 
ortadan kaldırmayacaktır. Çünkü Almanya ve Fransa’nın, Irak politikaları 
petrol ile sınırlı olmadığı gibi, Irak’ın ve Orta Doğu’nun istikrar ve 
güvenliği Avrupa kıtası için hayati öneme haizdir.   

Sonuç olarak, Avrupa ve ABD’nin küresel çıkarları, Irak 
konusunda iki merkezin “çatışması yerine bütünleşmesini” zorunlu 
kılmaktadır. ABD–Avrupa ilişkileri son dönemdeki gelişmeler sonucunda 
belki hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır. Ancak, her iki tarafın birbirine 
olan ihtiyacı devam edecektir. ABD’nin Irak konusunda Almanya ve 
Fransa’nın desteğini kazanması, hem bölge hem de dünya barışının bir 
an önce tesis edilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Arz 
ederim. 
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ABD’NİN IRAK’TAN ÇIKIŞ SENARYOLARININ TÜRKİYE 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BU BAĞLAMDA 
TÜRKİYE’NİN GELİŞTİRMESİ GEREKEN STRATEJİLER 

Yazan: Yrd.Doç.Dr. Gamze Güngörmüş KONA 

 

Strateji I : “2005 Yılı Sonuna Kadar Irak’tan Çıkmayacak Olan 
ABD” (Senaryo I) Karşısında Türkiye’nin Geliştirmesi Gereken 
Stratejiler (Strateji I); 

ABD’nin Irak’tan çıkış senaryoları kapsamında en olumlu senaryo 
olarak nitelendirebileceğimiz bu senaryoda, ABD’nin sadece 2005 yılı 
sonuna kadar Irak’ta kalacağı öngörülmektedir. Ancak, ABD bu kısa 
süreç içinde Irak’ın güvenliğini sağlamak, sivil yönetimi Irak halkı 
gözünde meşrulaştırmak, Irak’ın zaruri altyapı ihtiyaçlarını gidermek, 
Irak’taki federatif yapıyı koruyabilmek ve bu yapının ileride 
konfederasyona dönüşmesini engelleyebilmek adına Irak’taki etnik ve 
dinî gruplar arasında dengeye dayalı iş birliğini tesis etmek gibi 
amaçlarının tümünü gerçekleştiremeyeceği için yoğun bir çaba 
harcayacaktır. Bu senaryo; Irak’ın siyasal, sosyal ve ekonomik açılardan 
daha az sorunlu olmasını ve federatif yapısını  korumasını sağlayacağı 
gibi; Türkiye’nin de ulusal güvenliğine, Irak ve Orta Doğu devletleri ile 
gelecekte geliştireceği ilişkilere ve Orta Doğu’daki siyasal duruşuna 
olumlu bir getiri sağlayacaktır. Bu nedenle bu senaryo karşısında 
tartışılması gereken temel konu; “Türkiye’nin bu senaryonun 
gerçekleşmesi için geliştirmesi gereken stratejiler neler olmalıdır” konusu 
olmalıdır. 

  1. ABD 2005 sonu gibi oldukça kısa bir zaman içinde Irak’tan 
çekileceği için, burada düzeni istediği biçimde şekillendiremeden gitmek 
durumunda kalacaktır. Ancak, ABD 2005 yılı sonunda Irak’tan 
çekildiğinde, Irak üzerindeki etkinliğini güvenlik açısından NATO, sosyal 
ve ekonomik açılardan ise BM üzerinden sürdürmeye devam edecektir. 
2005 sonrası Irak’ta güvenlik sorunlarını NATO üzerinden sağlayacak 
olan ABD, NATO üyesi Türkiye’den askerî ve lojistik destek talebinde 
bulunabilecektir. Bu durumda Türkiye’nin koşul olarak öne sürmesi 
gereken temel unsur; federatif yapının devamının sağlanması ve Kuzey 
Irak’taki Kürt gruplara Sünni ve Şiilere oranla daha fazla fırsat 
tanınmasının engellenmesi olmalıdır.  

  2. ABD 2005 sonunda Irak’tan çekildikten sonra İngiltere, Fransa, 
Almanya ve Japonya gibi devletler, özellikle ekonomik beklentilerle Irak 
üzerindeki hareket alanlarını geliştirmek isteyeceklerdir. Petrol bu 
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bağlamda belirleyici faktör olacaktır. Türkiye’nin hedefi petro-politiğin 
merkezini Bağdat’ta tutmak, bu merkezin Kerkük’e kaymasını 
engellemek olmalıdır. 

  3. ABD 2005 sonunda Irak’tan çekilmeden önce hem Irak 
genelinde kendisine karşı olumsuz tavır alan grupları yatıştırmak hem de 
Irak işgali sonrasında dünya kamuoyundan gelen tepkileri gidermek 
adına, Irak’ın zaruri altyapı ihtiyaçlarını karşılama yoluna gidecektir. Bu 
aşamada Türkiye Türk firmaları vasıtası ile Irak’ta pek çok altyapı 
çalışmalarında yer almalıdır.  

  4. ABD 2005 yılı sonunda Irak’tan çekildikten sonra, Irak’ın 
içişlerine karışmamaları için bölge ülkelerinden Türkiye, İran ve Suriye 
ile belli anlaşmalar imzalama yoluna gidebilir. Bu noktada Türkiye’nin 
pazarlık masasında görüşmesi gereken en önemli konu, Kuzey Irak ve 
Kerkük-Musul olmalıdır. 

  5. Türkiye, ABD’nin 2005 yılı sonunda Irak’tan çekilmesinden 
sonra ardında bıraktığı federatif yapının konfederatif yapıya dönüşmesini 
engellemek için, Iraklı Şiilere ve Sünni Araplara özerkliklerini ancak 
federal yapı içinde koruyabileceklerini, konfederasyon tesis edildiğinde 
ise Kürtlerin bu yapı içinde dış devletlerin de desteği ile en etkin unsur 
olacağını anlatmalı, böylelikle Şiilerin ve Sünnilerin federatif yapıyı 
korumaları özendirilmelidir.  

  6. Konfederatif bir Irak’ta belirleyici unsur durumunda olacak 
Kürtler ile Orta Doğu genelinde müttefiklik ilişkisi geliştirmeyi planlayan 
İsrail’e, bu türden bir siyasal yapılanmanın uzun vadede Irak’ın yakın 
çevresi için bir tehdit unsuruna dönüşebileceği diplomatik bir dille izah 
edilmelidir. 

 7. ABD’nin 2005 yılı sonunda Irak’tan çekilmesinden sonra İran, 
Orta Doğu genelinde Iraklı Şiiler üzerinden revizyonist politikasını 
uygulamaya devam edecektir. Bu durumda Türkiye, İran’ı 
dengeleyebilecek devletler ya da gruplar ile ilişkilerini geliştirmelidir. 

 8. 2005 yılı sonu gibi kısa bir zaman içinde Irak’tan çıkacak olan 
ABD, Irak’ı istediği biçimde ve tam düzenleyemeden çıkacaktır. Bu 
tarihten sonra Irak üzerindeki kontrolünü tümü ile yitirmek istemeyecek 
olan ABD, Irak’ta bir üs oluşturacaktır. Bu üs; Irak’ta işler ABD’nin 
istediği biçimde gelişme göstermeyecek durumlarda devreye sokulacak 
ve bu üsse gerektiğinde askerî destek Türkiye’den talep edilecektir. 
Türkiye bu üssün hangi amaçlarla kullanılacağını net bir biçimde tespit 
etmeden, destek vermekten kaçınmalıdır. 
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 9. Etnik unsurların çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir ortam 
arz eden Orta Doğu coğrafyasında Sünni Araplar, Şii Araplar, Kürtler ve 
Türkmenlerden oluşan Irak’ın bu unsurların bağımsızlıklarını kazanarak 
parçalanması, diğer Orta Doğu devletlerine gayet olumsuz bir örnek 
teşkil edecektir. Orta Doğu genelinde siyasi nüfuzunu tam olarak tesis 
etmek isteyen ABD’ye Irak’ı örnek alıp, Orta Doğu genelinde bağımsızlık 
mücadelesine girişen çeşitli etnik unsurlarla mücadele etmesinin ne denli 
zor olacağı ciddi biçimde anlatılmalı ve böylece Kürtlere bağımsız bir 
devlet kurdurabilmek adına Irak’ı parçalamayı göze alan ABD’ye Orta 
Doğu genelinde büyük siyasi kayıplar verebileceği açıklanmalıdır. 

 

Strateji II : “2006 yılından itibaren kademeli olarak Irak’tan 
çekilecek olan ABD” (Senaryo II) Karşısında Türkiye’nin 
Geliştirmesi Gereken Stratejiler (Strateji II); 

Bu senaryo kapsamında ABD’nin 2006 yılından itibaren kademeli 
olarak Irak’tan çekileceği öngörülse de bu denli kısa bir süre içinde 
Irak’tan çekilecek olan ABD ardında; siyasal, etnik, ekonomik ve sosyal 
açılardan oldukça karmaşık bir Irak, etnik ve dinsel bazda parçalanma 
ihtimali kuvvetli bir Irak, yani konfederatif yapıya dönüşme ihtimali 
yüksek bir Irak bırakacaktır. Bu nedenle bu senaryo kapsamında 
tartışılması gereken temel konu; “Türkiye’nin etnik, dinî, ekonomik ve 
siyasal açılardan gayet karmaşık bir görünüm arz eden ve konfederatif 
bir yapıya dönüşme ihtimali gayet güçlü bir Irak karşısında geliştirmesi 
gereken stratejiler neler olmalıdır?” sorusu olmalıdır.  

 1. Konfederatif yapıya dönüşmesi muhtemel bir Irak kapsamında 
siyasal kazanımlarını artırmış Kürtler, siyasal avantaj sağlamaya çalışan 
Şiiler ve geçmiş dönemlerdeki siyasal üstünlüklerini korumaya çalışan 
Sünniler arasında belirmesi kuvvetle muhtemel ciddi çıkar çatışmaları 
karşısında Türkiye hiçbir grup, aşiret ya da parti ile iş birliğine 
girmemelidir. Orta Doğu toplumlarının genelinde gözlemlenen kaygan ve 
kırılgan yapı içinde mevcut dengeler kolaylıkla değişebildiği gibi mevcut 
stratejik ortaklıklar ve iş birlikleri de aynı kolaylıkla değişim 
gösterebilmektedir. Bu nedenle Türkiye her bir grup, aşiret ya da partiye 
eşit uzaklıkla durup, bunların yanında ya da karşısında tavır almamalıdır; 

 2. Konfederatif yapıya dönüşmesi muhtemel bir Irak’ta dış güçlerin 
desteği sayesinde diğer aşiret, grup ya da partiler karşısında daha fazla 
güç kazanması muhtemel Kürt oluşumların sınır ötesi operasyonlarını 
engelleyebilmek için Türkiye İran-Irak sınırını tümü ile kendi güvenlik 
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kontrolüne almalıdır. Burada ifade edilmek istenen yayılmacılık değil 
sınır güvenliğinin sağlanmasıdır. 

 3. Türkiye Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
yaşayan Kürtlerin Konfederatif yapıya dönüşmesi muhtemel bir Irak 
kapsamında Kuzey Irak’ta güçlenen Kürt hareketine destek vermelerini 
engelleyebilmek için sistemle özdeşleşebilmelerini sağlamalıdır. Türkiye 
genelinde özellikle adı geçen bölgelerde yaşayan Kürtleri sisteme 
entegre etmenin en çabuk ve kalıcı yönteminin o bölgelerin 
ekonomilerini yükseltmek olduğu unutulmamalıdır. Bölgeye yönelik 
siyasi olmayan güvenliğin teminatı olarak görülen ve bu şekilde 
yapılacak yatırımlar olası güvenlik tehdidini kısa vadede giderecektir; 

 4. Bilindiği üzere, İsrail bölgedeki hareket alanını ABD’nin Irak’a 
düzenlediği operasyonun ardından oldukça genişletmiştir. Operasyonun 
ardından konfederatif yapıya dönüşmesi muhtemel bir Irak ortamında 
İsrail’e Irak ve Suriye’den gelebilecek tehditlerin nitelik ve niceliği de 
azalmış olacaktır. İstanbul’da iki sinagoga düzenlenen insanlık dışı 
saldırıların ardından, İsrail bölgede daha fazla ABD desteği 
sağlayabilecek ve daha rahat hareket edebilecektir. Türkiye bu türden bir 
İsrail karşısında İran ve Suriye ile ilişkilerini geliştirmeli ve İsrail’i, tehdit 
unsuru olarak saydığı bu iki Orta Doğu devleti ile göstermelik de olsa 
dengelemelidir; 

 5. İran, konfederatif yapıya dönüşmesi muhtemel bir Irak 
kapsamında Iraklı Şiileri yanına çekerek, değişen Orta Doğu 
dengelerinde tutunmaya çalışacaktır. Bu dengeler içinde tutunmayı 
başaran İran, bir süre sonra Orta Doğu genelinde revizyonist tavır 
alacaktır. Revizyonist bir İran’ın Türkiye’yi bocalatabilmek için Türkiye 
sınırları dâhilindeki Şii unsurları ve İslami motifleri kullanmayacağı 
söylenemez. Bu türden bir İran karşısında Türkiye Irak’taki Sünni 
Arapları ve ABD’yi birer dengeleyici unsur olarak kullanmalıdır; 

 6. Konfederatif yapıya dönüşmesi muhtemel ve merkezî otoritenin 
gücünü yitirmiş olduğu olası Irak gelecek ortamında petrol politikalarının 
merkezi otoritenin silikleştiği Bağdat’tan, bağımsız Kürt devletinin 
kurulma aşamasında olduğu, ya da kurulduğu Kuzey Irak’a kayacaktır. 
Bu türden bir ortamda Türkiye, Kafkasya bölgesinde Azerbaycan ve Orta 
Asya bölgesinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerini geliştirmeli 
ve petrol alışverişini bu bölgelerde yer alan ülkelerle gerçekleştirmelidir. 
Bu petro-politik Rusya Federasyonu’na rağmen değil, Rusya 
Federasyonu dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. 
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 7. ABD’nin bölgeden ayrılmasının ardından karşılaşılacak olan 
konfederatif yapıya dönüşmesi muhtemel Irak ve karmaşık Orta Doğu 
ortamında, grup ve aşiretler arası iç savaş kuvvetle muhtemel 
gözükmektedir. Bu iç savaşa Türkiye duygusal ya da pragmatist; her ne 
sebeple olursa olsun asker göndererek, diplomatik yoldan destek 
vererek ya da anlaşmalar imzalayarak asla müdahale etmemelidir. Bu 
aşamada Mustafa Kemal’in Orta Doğu’ya ilişkin mesafeli tavrı düstur 
teşkil etmelidir; 

 8. ABD Irak’ı ve Orta Doğu bölgesini düzenlemeden ya da 
düzenleyemeden bölgeden uzaklaşmış olsa dahi Irak ve Orta Doğu’ya 
ilişkin politikalarından vazgeçmeyecek ve adı geçen devleti ve bölgeyi 
aynı bölgede yer alan güvendiği müttefiklerinin üzerinden yönlendirmeye 
devam edecektir. Bu aşamada, Türkiye de payına düşen sorumluluğu 
üstlenmiş olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken Orta Doğu’daki bazı 
devletlerle husumeti yoğunlaştırmadan ve yeni düşmanlar yaratmadan 
ABD’nin politikalarına aracı olmaktır. Denge önemlidir, çünkü Türkiye 
bölgede istediğini ABD’ye rağmen elde edemeyeceği gibi Arap Orta 
Doğusu’na rağmen de elde edemeyecektir. Ancak, olayların ve sürecin 
dışında kalmanın da Türkiye’ye bir getirisi olmayacaktır. 

 

Strateji III : “2025 ve sonrası Irak’tan çekilen ancak bölgede 
etkinliğini devam ettiren ABD” (Senaryo III) Karşısında Türkiye’nin 
Geliştirmesi Gereken Stratejiler (Strateji III): 

Bu senaryo kapsamında, ABD’nin 2025 yılından sonra Irak’tan 
çekileceği öngörülmektedir. Ancak, 2025 yılına dek Orta Doğu bölgesi 
genelinde ve Irak özelinde bu denli uzun bir süre varlığını devam 
ettirecek olan ABD, sadece Irak’ta değil tüm Orta Doğu bölgesi 
kapsamında siyasal, ekonomik ve sosyal ortamı kendisine en yüksek 
fayda sağlayabilecek ve en az zararla kapatabilecek bir şekle 
büründürecektir. 2025 yılına dek sürecek olan bir ABD hâkimiyeti 
neticesinde Irak özelinde üç net mikro senaryo ortaya çıkabilecektir:  

Birincisi, Irak özelinde 2025 ve sonrasında ortaya çıkabilecek en 
net mikro senaryo; ABD destekçisi ve ABD karşıtı ülkelerden oluşan bir 
Orta Doğu ve yine ABD karşıtı ve ABD yandaşı gruplardan oluşan 
ideolojik ve siyasal açılardan ikiye bölünmüş bir Irak olacaktır. Bu 
nedenle bu mikro senaryo kapsamında tartışılması gereken temel konu; 
“Türkiye’nin ABD karşıtı ya da yandaşı olmak üzere ideolojik ve siyasal 
açılardan ikiye bölünmüş bir Irak karşısında geliştirmesi gereken 
stratejiler neler olmalıdır” konusu olmalıdır.   
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Kaynak:Maptown 

 

İkincisi, Irak özelinde 2025 ve sonrasında ortaya çıkabilecek ikinci 
mikro senaryo; bu süreç içinde Irak’ın siyasal, sosyal ve iktisadi 
politikalarını belirleyen iki başat devlet olacaktır; ABD ve müttefiki İsrail. 
Bu nedenle bu ikinci mikro senaryo kapsamında tartışılması gereken 
temel konu; “Türkiye’nin Irak’ın siyasal, sosyal ve iktisadi politikalarını 
belirleyen iki başat devlet ABD ve müttefiki İsrail karşısında geliştirmesi 
gereken stratejiler neler olmalıdır” konusu olmalıdır.  

Üçüncüsü, Irak özelinde 2025 ve sonrasında ortaya çıkabilecek 
üçüncü mikro senaryo; bu süreç içinde Türkiye Irak politikalarından 
uzaklaştırılacaktır. Bu nedenle bu üçüncü mikro senaryo kapsamında 
tartışılması gereken temel konu; “Irak politikalarından uzaklaştırılan 
Türkiye’nin bu durum karşısında geliştirmesi gereken stratejiler neler 
olmalıdır” konusu olmalıdır. 

 1. “Türkiye’nin ABD karşıtı ya da yandaşı olmak üzere ideolojik ve 
siyasal açılardan ikiye bölünmüş bir Irak karşısında geliştirmesi gereken 
stratejiler neler olmalıdır?” 

 a. NATO üyeliği kimi kesimlerce şiddetle eleştirilmiş olsa dahi 
Soğuk Savaş döneminde NATO kapsamında ABD’nin politikalarına 
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uygun davranması Türkiye’nin başta savunma ve güvenlik olmak üzere 
pek çok alanda kazançlı çıkmasını sağlamıştır. Bu bağlamda, gelecekte 
Orta Doğu genelinde olası bu türden bir ortam karşısında Türkiye, 
ABD’nin safında yer alarak politize ve polarize duruma gelen Orta Doğu 
bölgesinde Türkiye karşıtı grup karşısında güçlenecektir. Türkiye’nin 
kendisine karşı olan Orta Doğu ülkeleri ile mücadelesinin, kendisine 
karşı olan ABD ile mücadelesinden daha kolay olacağı unutulmamalıdır; 

 b. Gelecekte ABD yanlısı ve ABD karşıtı olarak bölünmüş olası 
Orta Doğu ortamında, Türkiye Orta Doğu’da yer alan hiçbir devletin reel 
anlamda yanında yer almamalıdır. İleride bu gruplar arasında 
oluşabilecek uzlaşı karşısında Türkiye her iki tarafın da olumsuz 
uygulamalarına maruz kalabilir; 

 c. İdeolojik açıdan ikiye bölünmüş Orta Doğu senaryosunda ABD 
yanlısı Orta Doğu ülkeleri ve ABD karşıtı Orta Doğu ülkeleri birbirleri 
karşısında siyasal, askerî ve ekonomik yönlerden güçlenebilmek adına 
bölge dışından kendilerini her açıdan destekleyecek yeni müttefikler 
edinme yoluna gideceklerdir. Türkiye bu süreçte, Orta Doğu’ya bazı Orta 
Doğu devletlerini sözde desteklemek amacı ile gelen Avrupa 
devletlerinden bazılarının desteğini kazanma yoluna gitmelidir. Böylece, 
Türkiye Orta Doğu’dan gelen ve gelecek olan tehditleri bu dış devletlerle 
geliştireceği ortaklıklarla bertaraf edebilecektir; 

 ç. Orta Doğu bölgesine Batı’nın tekrar yerleşmesi ile birlikte ilk 
aşamada bu gelişmeyi protesto etmek daha sonraları ise bu gelişme 
karşısında direnebilmek için bölgede İslami kökten dincilik yükselecektir. 
Orta Doğu’da böylesi bir kıpırdanma Türkiye sınırları dâhilindeki bu 
türden İslami oluşumları tetikleyecektir. Bu olası gelişmeyi 
engelleyebilmek için Türkiye’de tespit edilmiş olan yasa dışı İslami 
oluşumlar, bunlara yardım ve yataklık eden kişi ya da kişiler ciddi bir 
istihbarat faaliyeti ve operasyonla kökten temizlenmeli, bunun da 
ötesinde Türkiye’deki iktidarların laik, demokratik ve Atatürkçü çizgiden 
uzaklaşması engellenmelidir; 

 d. İdeolojik açıdan ikiye bölünmüş Orta Doğu senaryosuna paralel 
olarak değişecek olan Orta Doğu güç dengelerinde Türkiye, Orta Doğu 
bölgesine ilişkin politikalarına Orta Doğu’daki gruplaşmanın herhangi 
birinde yer alarak değil, ABD ya da bölgeye gelen Avrupa devletleri 
üzerinden yön vermelidir. Aksi takdirde Orta Doğu politik batağının içine 
sürüklenebilir. Oysa yabancı devletlerin Türkiye’den talepleri hiç 
bitmeyeceği için ilişkiler karşılıklılık esasına dayanacak ve daha sağlıklı 
olacaktır; 
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 e. İdeolojik açıdan ikiye bölünmüş Orta Doğu senaryosunda, Orta 
Doğu bölgesinde yer alan bir grubun bir diğerine karşı güçlenme 
stratejisi doğrultusunda edinilen yeni müttefiklerin Türkiye’ye yönelik 
duruşları ve Türkiye’yi algılama biçimi de bu süreçte büyük önem arz 
etmektedir. Bölge ülkelerince bölgeye davet edilen Avrupalı müttefiklerin 
Türkiye ile geliştirecekleri ilişkinin belirleyici unsuru Kuzey Irak Kürtleri 
olacaktır. Bu aşamada, hem Avrupa devletlerinin hem de ABD’nin çeşitli 
dönemlerde farklı amaçlarını gerçekleştirmek için Kürt kartını 
kullandıkları gerçeği akılda tutularak, Kuzey Irak’ta kurulacak bir Kürt 
devletine bölgeye gelen ABD ve Avrupa devletleri tarafından destek 
verildiğinde, Türkiye bu konu bağlamındaki karşıt duruşunu 
değiştirmemelidir.  

 2. “Türkiye’nin Irak’ın siyasal, sosyal ve iktisadi politikalarını 
belirleyen iki başat devlet ABD ve müttefiki İsrail karşısında geliştirmesi 
gereken stratejiler neler olmalıdır?” 

Geliştirilecek olan stratejilerde dikkate alınması gereken başlıca 
aktör İsrail’dir. ABD’nin yardımları ile Orta Doğu genelinde kendisi için 
potansiyel tehdit yaratan devletlerin sırayla elimine edildiğini, Kuzey 
Irak’ta bir Kürt devletinin kurulma aşamasında olduğunu ve yol 
haritasının ABD tarafından tereddütsüz rafa kaldırıldığını gören İsrail, 
ABD ile birlikte Orta Doğu jeopolitiğinin ve jeostratejisinin tek belirleyicisi 
olacaktır. Türkiye’nin bu doğrultuda İsrail’in etkinliğini kırabilmek için 
geliştirmesi gereken stratejiler şu şekilde özetlenebilir. 

 a. Bilindiği gibi İsrail’in 1991 yılını takip eden süreçte Orta Asya 
Cumhuriyetleri ile ciddi ticari bağlantıları bulunmaktadır. Orta Asya 
Cumhuriyetleri ile iyi ilişkiler kapsamında, Türkiye bu cumhuriyetlere 
İsrail ile mevcut ticari ilişkilerini hafifletmelerini önermelidir. Ancak, bu 
teklifi getirirken Türkiye’nin bu cumhuriyetleri tatmin edici birtakım öz 
kaynaklara sahip olması gerekmektedir; 

 b. İstihbarat faaliyetleri yoğunlaştırılmalıdır; 

 c. Mevcut durumda potansiyel İsrail aleyhtarı durumda bulunan 
Arap devletleri ve İsrail’in direkt karşısına alacağı Suriye ile ilişkiler, 
ABD’yi karşımıza almayacak ölçüde, İsrail’e karşı “stratejik ortaklığa” 
kaydırılmalıdır. Böylelikle, olası İsrail-Ermenistan-Rusya Federasyonu 
stratejik üçlüsü karşısında Arap devletleri-Türkiye stratejik ortaklığı 
oluşturulmalıdır. 

 3. “Irak Politikalarından Uzaklaştırılan Türkiye” Senaryosu 
Karşısında Türkiye’nin Geliştirmesi Gereken Stratejiler 
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İlk bakışta gayet olumsuz gibi algılanan bu senaryo karşısında 
Türkiye, Orta Doğu’ya ilişkin politikalarını kendi ulusal güvenlik 
endişelerine uygun olarak, bağımsız bir biçimde geliştirme imkânına 
sahip olabilir. Bugüne dek ABD başta olmak üzere, batılı bazı devletlerin 
isteklerini dikkate alarak geliştirdiği ve bu nedenle oldukça sınırlı olan 
Orta Doğu’ya ilişkin hareket alanı Orta Doğu’dan politik anlamda 
uzaklaştırılması ile özgürleşip, genişleyebilir. Bu bağlamda Türkiye, 

 a. Suriye, yeni Irak ve İran’a ilişkin dış politik önceliklerini yeniden 
belirlemelidir; 

 b. Kuzey Irak’ta bir Kürt devleti yapılanmasına ilişkin olarak 
kendisini Orta Doğu’dan dışlayan ABD’nin ve bu olası Kürt devletine yeni 
bir müttefik edinmek uğruna sınırsız prim veren İsrail’in isteklerini dikkate 
almaksızın, sadece kendi güvenlik kaygıları doğrultusunda kendi Kuzey 
Irak politikasını geliştirmelidir. Bu özgün Kuzey Irak politikası 
kapsamında geniş çaplı sınır ötesi operasyonlar, istihbarat çalışmaları 
ve çeşitli yaptırımlar uygulanmalıdır. Bu politika doğrultusunda 
Türkmenlere özel bir önem verilmeli ve bölgedeki Türkmen unsuru 
Türkiye’nin o bölgedeki politik ayağını oluşturmalıdır; 

 c. Orta Doğu’dan uzaklaştırılan Türkiye’nin bu bölge devletleri ile 
olan petrol alışverişi ve ekonomik ilişkileri de zedelenecektir. Bu iki 
hususu telafi etmek amacı ile Türkiye’nin yönelebileceği en yakın ve en 
verimli coğrafya Orta Asya’dır. Orta Asya devletleri ile geliştirilecek çok 
yönlü ekonomik ilişkiler, petrol hususundaki endişeleri de uzun vadede 
giderecektir;  

ABD’nin Irak’tan çıkış senaryoları bağlamında Türkiye’nin 
geliştirmesi gereken stratejilerin tartışıldığı bu son bölümde; ABD’nin 
Irak’a düzenlediği operasyon ve Irak’ta yapılan seçimlerin ardından Orta 
Doğu’nun yeniden şekillendirileceği açıktır. Bu yeniden şekillendirme 
esnasında ve sonrasında ise hem Orta Doğu’da yer alan devletlerin 
jeopolitiğini hem de Türkiye’nin kendi ulusal güvenliğini risk altında 
bırakacak bazı yeni unsurların ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. 
Yapılması gereken; Türkiye’nin bu süreci en az kayıpla 
tamamlayabilmesi için akılcı, güvenilir ve somut sonuç verecek olan bir 
dizi strateji belirlemesi ve uygulamaya koymasıdır.  
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ABD’NİN IRAK’TAN ÇEKİLME SENARYOLARI VE BU 
KAPSAMDA ÇİN, RUSYA VE JAPONYA’NIN POLİTİKALARI 

Yazan: Mu.Yzb. Tamer AKKAN 
 

 

Genel 

Ünlü Amerikalı sosyal bilimci Samuel HUNTİNGTON, çok bilinen 
“Medeniyetler Çatışması” adlı eserinde, 1990 sonrası dünyanın dokuz 
ayrı medeniyetten oluştuğunu18 iddia etmişti; birazdan incelemeye gayret 
edeceğimiz konuda bahsi geçen beş ülke de (ki dördü ait oldukları 
medeniyetin tartışmasız lideri durumundadırlar) bu sınıflandırmada farklı 
gruplarda yer almaktadırlar. İşte bu farklılık ve liderlik hâlen yaşanmakta 
olan olayların da ana sebebini ortaya koyar: Büyük güçlerin çıkar 
mücadelesi. 

ABD yapmış olduğu Afganistan ve Irak müdahalelerini, 
uluslararası arenada haklı görünebilmek maksadıyla, her ne kadar 
demokrasi, insan hakları, kadın hakları, kitle imha silahları ve terörizmle 
mücadele, özgürlük gibi idealist söylemlere dayandırmaya gayret etse 
de, en iyimser yorumla bile bunların sadece ikincil amaçlar yahut ana 
maksada ulaşmak için kullanılan araçlar olarak değerlendirilmeleri uygun 
olacaktır. Asıl amaç ise kulağa Türkçe’de biraz sevimsiz gelse de 
çıkardır. Tüm ülkeler çıkarlarına ulaşmak üzere Zbigniew 
BRZEZİNSKİ’nin tanımına benzer şekilde, dünya satranç tahtasında 
karşılıklı hamlelerini yapmaktadırlar. Uluslararası arenada bu satrancı 
aktörlerin tamamı birbiriyle oynamakta ve aynı zamanda da muhtemel 
rakiplerinin diğerleri ile oynadığı oyunlara bakmaktadırlar. ABD’nin 
Irak’ta yaptığı hamle sadece Irak ile kendini ilgilendirmenin çok ötesine 
geçmiş ve başta büyük devletler olmak üzere birçok devleti birçok 
sebepten ötürü etkileyen ve ilgilendiren bir hamle olmuştur. 

Bu hamlenin küresel boyuttaki en önemli etkisi öncelikle dünya 
enerji piyasalarına olmuştur. Temmuz 2003’te Yeni Delhi’de yapılan 
beşinci Asya Güvenlik Konferansı’nda sunulan bir bildiride; 11 Eylül ve 
Irak Harekâtlarının akabinde, çok değişken bir hâl alan dünya petrol 
piyasalarının, ekonomiler için ciddi risk teşkil ettiği belirtilmiştir19. Bu 

                                                 
18 Samuel P. Huntington, Medeniyetler Çatışması, 3. bs., çev. Mehmet Turhan, Y.Z. Cem 
Soydemir, İstanbul, Okuyanus Yayınları, 2004, s. 20. 
19 Mehmet Ögütçü, “China’s Energy Security: Geopolitical Implications for Asia and Beyond”, Fifth 
Asian Security Conference“Asian and Chinese Security Issues in the Decade to 2011”, 26-29 
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konuda dünya enerji ajansının verilerine baktığımızda, 1999-2020 
arasında dünya petrol tüketiminin %60 artacağı ve bu artışın da büyük 
oranda gelişmekte olan ülkelerde olacağı öngörülmektedir. Enerji bir 
ülkenin gelişmesi, o ülkede yaşam kalitesinin temini için vazgeçilmez bir 
unsur ve aynı zamanda dünyada ekonomik anlamda en büyük 
sektördür. Hâlen dünyanın petrol üretiminin yaklaşık %30’u Orta Doğu 
kökenli iken bu oranın 2020’li yıllarda %60’ları geçeceği 
öngörülmektedir20. Bu bağlamda ülkeler ekonomiyi, değişen ve 
asimetrikleşen tehdit ortamında, en öncelikli güvenlik sorunu olarak 
algılamaktadırlar. Eskiden uluslararası ilişkilerin konularına baktığımızda 
gündemi silahsızlanma antlaşmaları, yıldız savaşları, askerî yardımlar, 
nükleer denemeler, ideoloji ve devrim ihraçları gibi klasik, güvenlik odaklı 
konular, göze çarpmaktaydı. Günümüzde ise gümrük duvarlarının 
kaldırılması, kotalar, serbest ticaret, enerji temini ve benzeri ekonomi 
odaklı konular görülmektedir. ABD-Rusya arasındaki zirvede, en kritik 
konulardan biri YUKOS petrol şirketi olabilmektedir. 

Tüm bu enerji konuları beraberinde bir başka sorunu daha 
gündeme getirmiştir; enerjinin üretiminden pazarlanma ve taşınmasına 
kadar her alanda güvenilir bir ortam, yani enerji güvenliği ihtiyacı. 
Eskiden gelen sorunlar, Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan belirsizlik 
dönemi ve kaç kutuplu olacağına karar verememiş bu dünyada, ABD 
kendi güvenliği ve bu bağlamda enerji güvenliği sorununa küresel 
yaklaşmakta ve bunu temin için de dünyanın her tarafında 
konuşlanmaktadır. Chalmers JOHNSON Amerika’nın Üsler 
İmparatorluğu adlı makalesinde, resmî rakamlara göre ABD’nin ülke 
dışında 130 farklı ülkede toplam 702 üssü olduğunu belirtmektedir. 
Yazar bu büyük rakamın bile aslında gerçeği tam olarak yansıtmadığını, 
çünkü Pentagon’un, örneğin Kosova, Afganistan, Özbekistan, 
Kırgızistan, Irak, İsrail, Kuveyt ve Katar’daki üslerden, aynı raporda hiç 
bahsetmediğinin altını çizmektedir21. Bu durum gerek Çin gerekse Rusya 
tarafından doğal olarak ABD’nin çevreleme politikası22 olarak 
algılanmaktadır. ABD bu konuşlanması ile hem stratejik açıdan kendine 
rakip gördüğü ilk iki ülke olan Çin ve Rusya’yı Soğuk Savaş dönemine 
göre çok daha yakından çevrelemekte, ayrıca yine bu ülkeler açısından 

                                                                                                                        
January 2003, (Çevrimiçi), http://www.gasandoil.com/ogel/samples/freearticles/article_15.htm, 29 
Mayıs 2005. 
20 A.e.  
21 Chalmers Johnson, “America's Empire of Bases”, 2004, (Çevrimiçi), 
http://japanfocus.org/article.asp?id=084, 29 Mayıs 2005. 
22 Barış Adıbelli, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Merkez-Çevre Denkleminde Tehdit Algılaması Ve 
Güvenlik Yapılanması”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Sarem Genelkurmay Askerî Tarih ve 
Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, Sayı 3, Şubat 2004, s. 221. 
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hayati öneme haiz enerji havza ve iletim güzergâhlarını kontrol altında 
tutabilmektedir. Ekonomik gelişmeyi ve bu sayede güce ulaşabilmeyi 
temin edebilmek için Rusya sahip olduğu enerjiyi satmak, Çin ise ihtiyaç 
duyduğu enerjiyi almak zorundadır. Bu her iki ülkenin ortak zayıflığıdır 
ayrıca Çin’in Doğu Türkistan, Rusya’nın ise Çeçenistan’daki  sorunları 
bir diğer benzer sıkıntılarıdır. ABD mevcut konuşlanması ile aynı 
zamanda bu iki sorunlu bölgeye de yakın olarak söz konusu ülkeleri 
tedirgin etmektedir.  

Japonya ise Çin ve Rusya ile tarihten gelip hâlâ devam eden 
sorunları ve ABD ile yakın iş birliği nedeniyle bu oyuna farklı bir boyut 
katmaktadır. Enerjiye muhtaç olan Japon ekonomisi bu benzerlik 
sebebiyle Çin ile ortak bir çıkara sahip olması gerekir gibi görünür. 
Ancak zayıf askerî ve siyasi gücüne rağmen devasa ekonomik gücü 
üzerinden önce bölgesel sonra da küresel güç olma iddiasındaki 
Japonya için, benzer iddialara sahip Çin en dişli rakip konumundadır. 
Rusya ise hem Çin’e karşı denge sağlamak hem de enerji sağlayıcısı 
olması konumu ile Japonya açısından daha iş yapılabilir bir ülke 
konumundadır. 

Şimdi öncelikle, ABD’nin Irak Harekâtının neden ve nasıl Çin, 
Rusya, Japonya’yı ilgilendirdiğini, ardından da ABD’nin burada yapması 
muhtemel yeni hamlelerine karşı adı geçen ülkelerin takınabileceği 
tavırları anlatmaya çalışacağım. 

  

1. ABD’nin Irak Harekâtı Ve Çin 

a. Genel 

Dünyanın en büyük nüfusuna ve en hızlı gelişen ekonomisine 
sahip olan Çin, enerjiye olan ve hızla artan ihtiyacı sebebiyle, dünya 
enerji havzalarının merkezi sayılabilecek ve kendisi de önemli enerji 
kaynaklarına sahip Irak’ın, güç oyununda en büyük rakibi tarafından 
işgalinden etkilenmiştir. ABD’den sonra dünyanın ikinci büyük petrol 
tüketicisi olan Çin çok büyük oranda dışa bağımlıdır. 1993 yılına kadar 
kendi petrol kaynakları sayesinde petrolde dışa bağımlı olmayan Çin bu 
yıldan sonra yakaladığı yıllık ortalama %9 büyüme ile enerji ithal etmeye 
başlamak zorunda kalmış ve bugün bölgesinde Japonya’dan sonraki en 
büyük ithalatçı konumuna gelmiştir23. 

                                                 
23 Drew Thompson, “China's Global Strategy For Energy, Security, And Diplomacy”, (Çevrimiçi),  
4/27/2005, http://www.asianresearch.org/articles/2581.html, 29 Mayıs 2005. 
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Irak Harekâtı sonrası artan petrol fiyatları en büyük darbeyi bu 
ülkeye vurmuş ve ayrıca İran ile yapmış olduğu enerji antlaşmalarının da 
riske girmesi durumu ortaya çıkmıştır. Ayrıca stratejik rakibi ABD’nin 
oyunda yeni bir taşı daha almış olması sıkıntısını arttırmıştır. ABD’yi 
engellemek için BM Güvenlik Konseyi’nde Irak’ın işgali için gerekli onayı 
vermemiş ancak bu pasif hamlesi yeterli olmamıştır.   
 

   
Harita-1 

 

 Irak Enerji Kaynaklarını Gösteren Harita 

  

 b. Birinci Senaryo: ABD’nin 2005 Yılı Sonuna Kadar Irak’tan 
Çıkması Durumunda Çin’in Muhtemel Tutumu 

Bu durumun gerçekleşmesi ABD’nin dünya genelinde hâlen 
uygulamakta olduğu sert politikalardan ani bir geri dönüş yapması 
anlamına gelir ki bu pek olası görülmemektedir. Ancak gerçekleştiği 
faraziyesi ile yaklaştığımızda bu durumun Çin açısından en iyi durum 
senaryosu olduğunu söyleyebiliriz. Kurulacak bağımsız Irak Devleti 
ağırlıklı olarak Şii idarecilerin kontrolünde olacaktır. Hâlen İran ile yoğun 
ve iyi ilişkiler içinde olan Çin yönetimi bu referansla Irak ile de yakın 
ilişkiler kurma imkânına şu andan çok daha fazla kavuşacaktır. Ayrıca bu 
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durumun dünya genelinde oluşturacağı görece olumlu havayla enerji 
fiyatlarının daha aşağıya düşmesi ve dünya ticaret hacminin özellikle 
savunma dışı alanlarda artması ihtimali de Çin açısından olumlu 
gelişmeler olacaktır. 

 

 c. İkinci Senaryo: ABD’nin 2006 Yılından İtibaren Kademeli 
Olarak Irak’tan Çıkması Durumunda Çin’in Muhtemel Tutumu 

Çekilmenin başlangıç yılının sarkabilmesi ihtimaline rağmen, 
gerçekleşmesi en muhtemel senaryodur. Bu durumda ABD genel olarak 
dünyadaki genel düzeni ve kısmen yumuşatarak eğilimlerini devam 
ettirmiş olacaktır. Çin kurulması muhtemel bir BM Güvenlik Gücü tarzı 
organizasyonda istekli olmasına rağmen önerilmesi muhtemel geri 
planda kalmış ve etkisiz bir pozisyon sebebi ile sadece dışardan destek 
olmakla yetinecektir. Buna karşın başta enerji ve inşaat konularında 
olmak üzere ülke içinde yatırımlar yaparak, güçlü olduğu ekonomik 
alanda ön plana çıkmak için çaba harcayacaktır. Enerji fiyatları yüksek 
seyrini koruyacak Çin ise burada oluşan kaybını ticaret ile telafi etmeye 
çalışacaktır.   

 

 ç. Üçüncü Senaryo: 2025 Yılı Ve Sonrası (ABD Irak’tan 
Çekilebilir Ancak Bölgeden Çekilemez) Durumunda Çin’in 
Muhtemel Tutumu 

ABD, klasik güç politikalarının devamı anlamına gelen bu 
senaryoda, dünyada fosil enerji kaynak kullanımının düşüş eğilimi 
göstermeye başlayacağı 2025 yılı civarına kadar Irak’ta kalarak Suriye, 
İran gibi çevre ülkelere de yayılıp enerji yanında diğer kritik konu olan 
jeopolitik konuşlanma yolu ile küresel hâkimiyetini pekiştirmeye 
çalışacaktır. Fiziki sınırları zaten ABD üsleri ile çevrelenmiş olan Çin ise, 
ekonomik güvenlik alanlarının da tek bir süper gücün elinde olmasından 
çok fazla memnun kalmayacaktır. Bu durum Çin’i, tarihsel 
sürtüşmelerine rağmen, çıkarlarının kesişeceği Hindistan’la, 
(muhtemelen Şangay İş Birliği Örgütü, ŞİÖ bünyesinde) iş birliğine 
yöneltecektir. 
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2. ABD’nin Irak Harekâtı ve Rusya 

a. Genel 

Soğuk Savaş öncesinin iki süper, emperyalist gücünden biri olan 
SSCB’nin mirasçısı Rusya, gücünü sürdürememiş ancak, o dönemin 
benzeri yaklaşımlardan da vazgeçememiştir. Eskiden ABD ile problemi 
olan zayıf ülkeler, sırtlarını SSCB’ye dayardı, şimdi ise Rusya’ya 
dayama eğilimindedirler. Ancak Rusya şu an yaşadığı ekonomik, etnik 
ve idari sorunlar sebebiyle, selefinin etkinliğinden uzaktır. Yaptığı kısmi 
karşı çıkışlar, ABD’den aldığı birkaç ödünle genelde bastırılmaktadır. 
Irak olayında da başlangıçta karşı çıkmış, eski Irak hükümetiyle yaptığı 
milyarlarca dolarlık ticari antlaşmalarla elini kuvvetlendirmeye çalışmış, 
ancak neticede işgali sessiz kalarak kabullenmiştir. Bu işgal ve 
sonrasındaki süreç de Rusya’ya artan petrol fiyatlarıyla büyük bir çıkar 
sağlamıştır. 

 

 b. Birinci Senaryo: ABD’nin 2005 Yılı Sonuna Kadar Irak’tan 
Çıkması Durumunda Rusya’nın Muhtemel Tutumu 

Bu senaryo gerçekleştiği takdirde Rusya bu çekilmenin kendi karşı 
çıkışları ile gerçekleştiğini, süper güce karşı koyduğunu, bunun kendi 
zaferi olduğunu resmen olmasa da ilan edecektir. ABD’nin çekilmesi ile 
oluşacak boşlukta eski iyi ilişkilerini kullanarak Orta Doğu’da etkinliğini 
arttırmaya çalışacaktır. Tüm bu artılarına karşın bu durumda ortaya 
çıkacak petrol fiyatlarındaki muhtemel gerileme nedeniyle, Rusya gibi 
ekonomisi büyük oranda enerji satışından gelecek girdiye dayanan bir 
ülke için, bu senaryonun en iyi senaryo olduğunu söylemek zor olacaktır. 
Bu durumda Rusya’nın bu senaryonun gerçekleşmesine olanak 
sağlayacak girişimlerde bulunmasını, kısa vadede beklememek 
gerekmektedir.  

 

 c. İkinci Senaryo: ABD’nin 2006 Yılından İtibaren Kademeli 
Olarak Irak’tan Çıkması Durumunda Rusya’nın Muhtemel Tutumu 

Rusya açısından en iyi durum senaryosu da diyebileceğimiz bu 
senaryonun, muhtemel etkilerini incelediğimizde görüyoruz ki; Rusya 
hem bu kademeli çıkışta etkisi olduğunu iddia edebilecek, hem de aynı 
yüksek düzeyde seyretmesi muhtemel petrol fiyatları sayesinde kısa 
vadede ekonomik bir sıkıntı yaşamayacaktır. Bu durum, dünyada terörle 
etkin mücadele söylemini ön plana çıkaran eğilimin de devamı anlamına 
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geldiği için, aynı zamanda Çeçenistan sorununun yakın zamanda tekrar 
gündeme gelmesine de engel olacaktır. 

 

 ç. Üçüncü Senaryo: 2025 Yılı ve Sonrası (ABD Irak’tan 
Çekilebilir Ancak Bölgeden Çekilemez) Durumunda Rusya’nın 
Muhtemel Tutumu  

Bu durum kısa vadede ekonomik açıdan Rusya’nın yararına bir 
tablo sergilerken, uzun vadede, hem ABD’nin çevreleme politikasının 
etkinliğini artırarak devamı ve bu kapsamda Rusya’nın etkinlik alanının 
daralması anlamına gelecek, hem de o dönemde ortaya çıkması 
muhtemel alternatif enerji kaynakları ülkeyi ekonomik sıkıntı içine 
sokabilecektir. Rusya bu süreçte bir yandan ekonomisini alternatif 
sektörlere kaydırarak çeşitlendirmek, öte yandan da ŞİÖ kapsamında, 
Çin ile birlikte, ABD’nin etkinliğini sınırlamaya çalışmak uğraşında 
olacaktır. Ancak ŞİÖ’de Çin’in lider konumu, bu durumdan pek de 
hazzetmeyen Rusya’nın, Orta Asya’da alternatif ve kendisinin lider 
olabileceği bir örgütlenme ihtiyacını doğurmuştur. Bu kapsamda, ŞİÖ’de 
bir problem çıkması durumunda, Şubat 2002'de Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan ve Tacikistan tarafından kurulan Orta Asya İş Birliği 
Örgütü’ne (OAİÖ) Ekim 2004’te katılan Rusya24, gelecekte başta 
Hindistan olmak üzere ilave ülkelerle, bu örgütü daha ön plana 
çıkartmak ve lider olduğu bir organizasyona sahip olmak isteyecektir. 

 

3. ABD’nin Irak Harekâtı ve Japonya 

a. Genel 

Küresel güç olma isteği duyan devletlerden biri de Japonya’dır. Şu 
an askerî harcamalar bakımından ABD’den sonra dünya ikincisi olan 
Japonya; İngiltere ve Fransa’dan bile büyük kara kuvvetlerine; ABD, 
Rusya, Çin ve İngiltere’den sonra en büyük beşinci deniz kuvvetlerine, 
dünyanın on ikinci büyük hava kuvvetlerine sahiptir25. Japonya’nın tekrar 
(her alanda) güçlenme isteğine karşı en büyük tepki eski düşmanı ve 
komşusu Çin ve sonra da daha üstü kapalı şekilde Rusya’dan 
gelmektedir. Bu durum ister istemez Japonya’nın genel olarak güç 

                                                 
24 Nurullo Muhtorov, Arkadi Dubnov, “Çin'siz Fakat Rusya İle Birlikte”, Vremya Novostey, 19 Ekim 
2004, (Çevrimiçi) 
http://www.gnkur.tsk/sarem/belgeler/2004/20ekim2004/guncel/makale/diger/cin_rusya.doc., 29 
Mayıs 2005. 
25 Gavan McCormack, “Koizumi's Japan in Bush's World: After 9/11”,2004, (Çevrimiçi), 
http://www.japanfocus.org/article.asp?id=162, 29 Mayıs 2005. 
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mücadelesinde, (en azından şimdilik) ABD’nin yanında yer almasına yol 
açmıştır. Bu kapsamda Japon hükümeti, Irak Harekâtında ABD’ye, 
kamuoyundan gelen olumsuz tepkilere26 rağmen asker dâhil her türlü 
desteği vermiştir. Kendisi de enerji ithal eden bir ülke olmasına rağmen 
Japonya enerji kontrolünün sadece Rusya ya da Çin’de olmasındansa, 
müttefiki ABD’de olmasını tercih etmektedir.  

 

 b. Birinci Senaryo: ABD’nin 2005 Yılı Sonuna Kadar Irak’tan 
Çıkması Durumunda Japonya’nın Muhtemel Tutumu 

ABD’nin bu ani çıkışı şu aşamada petrol fiyat avantajı, ticari 
gelişim gibi konularda Japonya lehine sonuçlar doğuracak olsa da, Çin’in 
çok daha fazla lehine bir durum oluşturacaktır. En büyük bölgesel 
rakibinin kendi önüne geçmesi yerine, ekonomik alanda belli bedeller 
ödemek, Japonya açısından daha cazip bir seçenektir.  Ancak yine de 
bu durum gerçekleşirse Japonya, ticari yönden Irak ile ilişkilerini 
geliştirerek bölgede etkin olmaya çalışacak ve rakipleri kontrolündeki 
fosil enerji kaynakları yerine, yüksek teknolojik imkânları ile kendi 
kontrolünde olacak alternatif enerji kaynaklarına daha hızlı geçiş için 
uğraşacaktır. 

 

 c. İkinci Senaryo: ABD’nin 2006 Yılından İtibaren Kademeli 
Olarak Irak’tan Çıkması Durumunda Japonya’nın Muhtemel Tutumu 

Japonya için çok daha cazip görünen bu seçenek gerçekleşirse, 
Çin bir müddet daha frenlenebilecek, bu süreçte ülke ekonomik gücünün 
yanında askerî ve siyasi gücünü de  geliştirme imkânına kavuşacaktır. 
Açıkça beyan etmeseler de Japonlar, orta vadede Çin ve Rusya gibi iki 
nükleer güce sahip komşusunu sebep göstererek, kitle imha silahlarına 
sahip olmaya çalışacaktır. ABD bu durumda muhtemelen Japonya’nın 
bu talebini diğer küresel rakiplerini dengelemek adına kabul edecektir. 
Irak’tan kademeli çıkış esnasında kurulabilecek barış gücü 
yapılanmalarında da, Japonya’yı yine aktif olarak görmek mümkün 
olacaktır. 

 

                                                 
26 Eric Prideaux, “Japan's Iraq Conundrum(An Interwiew with Sakai Keiko)”, The Japan Times, Jan. 
9, 2005, (Çevrimiçi), http://www.japanfocus.org/article.asp?id=196, 29 Mayıs 2005. 
.  
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 ç. Üçüncü Senaryo: 2025 Yılı ve Sonrası (ABD Irak’tan 
Çekilebilir Ancak Bölgeden Çekilemez) Durumunda Japonya’nın 
Muhtemel Tutumu 

Bu durum kısa ve orta vadede Japon menfaatleri ile 
çelişmemektedir. Ancak uzun vadede birtakım problemler mevcuttur. 
Uzun vadede bu senaryonun sonu ABD’nin baskın olacağı tek kutuplu 
bir dünya düzenidir, bu durum ise gelecekte çok kutuplu dünyada 
küresel bir güç olma amacında bir ülke için, uygun değildir. Bu durumda 
da Japonya’nın ekonomik gücünü askerî ve siyasi bir güce dönüştürme 
çabaları devam edecektir. 

 

3. Sonuç  

Mevcut durum ve öngörülen senaryolar ışığında baktığımızda, 
geleceğin, Asyalı yeni güç merkezi adayları ile ABD arasında, tek-çok 
kutuplu dünya düzeni mücadelesi şeklinde geçeceğini söylemek, hiç de 
yanlış olmayacaktır. Uzun vadede bu mücadelede yeni yükselmeye 
başlayan güçlerin, hâlen zirvede olan güçlere göre avantajlı oldukları 
söylenebilir. Türkiye’nin burada yapması gereken ise uluslararası 
ilişkileri, güç mücadelelerini futbol takımı taraftarlığı gibi değil satranç 
gibi algılamak ve yürütmektir, aksi takdirde sık sık mat olmak işten bile 
değildir. 
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MUHTEMEL ÇIKIŞ SENARYOLARININ IRAK’IN TOPRAK 
BÜTÜNLÜĞÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BU 
KONUDA TÜRKİYE’NİN ALMASI GEREKEN TEDBİRLER 

Yazan: P.Ütğm. Fatih AYDUĞAN 
   

            

“Güvenlik, oksijen gibidir. Onu kaybetmeye başlayıncaya kadar 
fark edemezsiniz. Fakat, bir kez gerçekleştiği takdirde başka düşünecek 
hiçbir şeyiniz olmaz.” 

Joseph Nye 

 

 

Irak, 21’inci yüzyılın başında, 11 Eylül saldırıları sonrası oluşan 
konjonktürde ABD’nin güvenlik parametresinin ve terör odaklı emperyal 
politikalarının merkezinde yer almıştır. Saddam Hüseyin’in kitle imha 
silahı üretmesi ve teröre verdiği destek iddiaları sebebiyle ABD’nin Irak 
müdahalesi gerçekleşmiştir. ABD liderliğindeki Koalisyon Güçleri, 
başarılı olarak kabul edilen askerî operasyon sonrası, Irak’ta yönetimi 
Iraklılara bırakarak Irak’ın yeniden inşası için çalışmalara başlamıştır. 
Irak’ın Anayasasını yazmak üzere 30 Ocak 2005 tarihinde yapılan 
seçimlerden sonra ABD’nin askerî varlığı dünya kamuoyu tarafından 
sorgulanarak ABD’nin Irak’tan çıkış senaryoları gündeme gelmiştir.  

Irak’ın yeni Anayasasının oluşturulması ve ABD askerî varlığının 
meşruluğunun sorgulandığı, muhtemel çıkış senaryolarının gündeme 
getirildiği bu süreçte Irak Savaşı’nın başarılı olarak kabul edilebilmesi ve 
başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin güvenliğinin sağlanabilmesi 
için Irak'ın toprak bütünlüğü ve ulusal, siyasal birliği çok önemlidir. 
Bilindiği üzere Irak’ta etnik köken ve dine dayanan üç ana ağırlık 
merkezi mevcuttur. Birincisi; kuzeyde ABD’nin Körfez Savaşı sonrası 
verdiği destekle güçlenen KDP ve KYB liderliğindeki Kürt bölgesi. 
İkincisi; ortada bugüne kadar üniter Irak’ı savunmuş, nüfusça üstün 
olmamasına rağmen bu ülkeyi yönetmiş olan Sünni üçgeni. Ve üçüncüsü 
güneyde büyük Şii nüfusu barındıran ve milliyetini mezhebiyle 
tanımlayan Şii bölgesidir. Irak’ın %60’ı Şii, %20’si Sünni, %15’i Kürt ve 
%5’i ise Türkmen, Asuriler ve diğerleridir.  

ABD’nin müdahalesi sonrası egemen olan Sünni iktidarın gücünü 
kaybetmesiyle Irak’ta iktidar mücadelesi yaşanmaktadır. El Kaide terör 
örgütünün El Zerkavi liderliğinde Irak’a yerleşmesi, Baas Partisinin 
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tasfiyesi sonrası Sünnilerin işgal güçlerine karşı direniş göstermesi 
sonucunda Irak’taki en önemli problem olarak güvenlik ortaya çıkmıştır. 
Irak’ta giderek etnik özellik kazanma ihtimali olan şiddet ve terör 
olaylarının önüne geçilebilmesi için Sünnilerin yönetime katılmaları ve 
siyasal sürece dâhil olmaları gerekmektedir. Sünniler, Irak’ın toplam 
nüfusu bakımından (en azından) %20’sini oluşturmalarına karşın coğrafi 
açıdan Irak’ın yaklaşık yarısını kapsamaktadırlar. ABD’nin müdahalesine 
kadar, siyasi iktidarda azınlık olan ya da iktidardan uzak tutulan kesimler 
(Şiiler ve Kürtler) yeni iktidarın çoğunluğunu oluştururken, uzun süre 
iktidarı elinde bulunduran Sünniler bu seçimler sonucu iktidar olma 
gücünü kaybetmişlerdir. Türkmenler de, geçmişte olduğu gibi bugün de 
uluslararası dengelerin kurbanı olup, siyasal iktidardan yine 
dışlanmışlardır. Bir Arap ülkesi ilk defa M.S. 740’da Abbasi Halifeliği’nin 
kurulmasından beri Şiiler tarafından yönetilecektir. İslam Dünyasının 
mezhep azınlığını oluşturan Şiiler (sadece İran, Bahreyn ve Irak’ta 
çoğunluk) bu süreçte ön safta yer alacaktır.   

Muhtemel çıkış senaryoları Irak’ın toprak bütünlüğü açısından 
değerlendirildiğinde; birinci senaryoda, ABD’nin Irak’ın toprak 
bütünlüğünü göz önüne alacağı düşüncesiyle hareket edildiği, ikincisinde 
ise toprak bütünlüğünü konfederal yapı içerisinde gelişen durumlara 
göre dikkate almayabileceği düşünülmüştür.  

Harita-2 

 

Irak’taki etnik ve dinî dağılımı gösteren Harita  
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1. Birinci Senaryo: ABD’nin 2005 Yılı Sonuna Kadar Irak’tan 
Çıkmaması 

Bu senaryo, ABD’nin muhtemel çıkış senaryoları içerisinde Irak’ın 
toprak bütünlüğü ve siyasal yapısı açısından en olumlu senaryo olarak 
değerlendirilmektedir. Fakat bu senaryonun başarılı olabilmesi için kısa 
bir süre içerisinde Irak’ın güvenlik problemini çözmesi, Anayasanın kabul 
edilmesi, siyasal sürece Irak’ın etnik ve dinî grupların hepsinin katılması, 
güçlü bir altyapının oluşturulması ve kaynakların adil bir şekilde 
dağıtılması gerekmektedir. ABD’nin dünya petrolünün %10’una ve 
yeryüzüne en yakın petrolüne sahip bir ülkenin bölünmesi ve böylece 
denetiminin iyice zorlaşmasına razı olmayacağı düşünüldüğünde kendi 
hedefleri doğrultusunda Irak Savaşı’nın başarılı olarak kabul edilebilmesi 
için Irak’tan çekildikten sonra istikrarın ve güvenliğin Iraklılar tarafından 
sağlanması bu senaryo kapsamında hedeflenmektedir. Bu senaryonun 
gerçekleşebilmesi için Irak’ın toprak bütünlüğü açısından yapılması 
gerekenler şunlar olmalıdır: 

ABD’nin bu senaryo kapsamında 2005 sonrası çekileceği 
öngörüldüğünde öncelikli olarak Irak’ın her gün kan gölüne çevrilmesine 
etken olan terör ve direniş hareketlerinin önüne geçilmesi gerekmektedir. 
Direniş ve terör saldırılarının önüne geçilebilmesi için öncelikli olarak 
sınır güvenliği sağlanmalı ve terörist faaliyetlerin önlenmesi için hangi 
etnik kökenden veya mezhepten olursa olsun bütün Iraklılar tarafından iş 
birliği yapılmalıdır. Direnişe son vermek için Sünnilerin siyasal sürece 
nüfusları oranında katılması sağlanmalıdır. Baas Partisi hâlâ Sünniler 
arasında itibara sahiptir. Amerikalıların algılamasına göre El Kaide 
Baas’la iş birliği içindedir. El Kaide örgütünün mali desteğinin ve Irak’ta 
yuvalanmasının engellenebilmesi için Baas Partisi siyasi sürece dâhil 
edilmelidir. Sünnilerin siyasi sürece dâhil edilmeleriyle Irak'taki direniş 
hareketi bölünecektir.  

Bugün Irak’ta bazı partilerin silahlı kanadı mevcuttur. Başta Kürt 
Bölgesinde yer alan “Peşmerge Kuvvetleri”, Irak İslam Devrimi Yüksek 
Konseyi (SCIRI)’nin askerî kanadı “Bedir Tugayı” ve Mukteda El Sadr 
grubu “Mehdi Ordusu”nun Irak’ın güvenlik güçlerine katılması 
sağlanmalıdır.  

Irak polis ve askerî gücünün oluşturulabilmesi için NATO aktif 
olarak devreye sokulmalıdır. Teşkilatlanmaları ve eğitimleri NATO 
tarafından yapılmalıdır. Irak’ta asayişin ve güvenliğin sağlanabilmesi için 
Irak güvenlik teşkilatları aktif olarak yer almalıdır.  
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Irak'ın anayasal ve yönetimsel yapısını oluşturma sürecinde 
başlıca etnik ve dinî gruplar; Şii Araplar, Sünni Araplar, Kürtler ve 
Türkmenlerin aktif olarak katılması sağlanmalıdır. 15 Ekim 2005 
tarihinde yapılacak referandum ile halkın oyuna sunulacak olan 
Anayasanın yürürlüğe girmesi için, yalnızca toplam evet oylarının toplam 
hayır oylarından fazla olması yetmeyecek; Irak'ı oluşturan 18 bölgeden 
hemen her birinde evet oylarının fazla çıkması gerekecek.  

Irak’ın dağılmasını engelleyebilecek ve toprak bütünlüğünü 
sağlayacak en önemli aktörlerin başında Şiiler yer almaktadır. Şiilerin 
2003 Nisan’ından beri 500’den fazla din adamı öldürülmüş ve 24 Şii 
cami ile türbesi bombalanmıştır. 2004 yılında Şiilerin kutsal aşure 
gününde 181 kişi intihar saldırılarıyla öldürülmüş ve geçen iki ay içinde 
60 ceset Dicle Nehri’nden çıkarılmıştır. Bugüne kadar Irak Şiilerinin bu 
saldırıları kan davasına dönüştürmemeleri, Sünnilerden öç almaya karşı 
çıkmaları Irak’ın toprak bütünlüğü açısından son derece önemli 
gelişmelerdir. Şiilerin, Irak Devleti’nin tarihinde ilk defa siyasi yaşamda 
ağırlıkları ile orantılı şekilde ele geçirdikleri temsil şansını geri 
çevirmeyecekleri değerlendirilmektedir.  

30 Ocak 2005 genel seçimleriyle birlikte yeni bir yapılanmanın 
eşiğine gelmiş olan Irak'ta Kürtler anahtar rolüne soyundular. 
Cumhurbaşkanlığı koltuğuna Talabani’nin oturması ve İslam siyaset 
ilişkilerinde laikliği savunan bir çizgi izliyor olmaları Kürtlerin Irak’ın 
toprak bütünlüğü savunması açısından son derece önemli bir gelişme 
olarak değerlendirilmektedir.  

Türkmenlere, Irak’ın yeniden yapılanması sürecinde, hazırlanan 
Geçici Anayasada, nüfuslarıyla orantılı bir temsil hakkı verilmemiştir. 
Türkmenlerin nüfuslarıyla orantılı temsil edilebilmeleri için ortak hareket 
etmeleri ve siyasal sürece katılmaları gerekmektedir. Irak’ın toprak 
bütünlüğü ve siyasal yapısı açısından 1932 Anayasasında olduğu gibi 
Türkmenler Irak’ın kurucu unsurlarından biri olarak kabul edilmelidir.  

Federal bir devlet yapısı içinde etnik gruplar arasındaki en önemli 
anlaşmazlık konusunun doğal kaynakların ve gelirlerinin paylaşımı 
olacağı değerlendirilmektedir. Irak’ın toprak bütünlüğü açısından Kerkük, 
Irak’ın etnik ve mezhepsel çatışmasının bir sahnesi konumundadır. 
Kerkük kesinlikle bir grubun kontrolüne verilmeden bütün Iraklıların şehri 
olduğu, yeni Anayasada özel statüsü korunarak vurgulanmalıdır. 
Kerkük’ün petrol gelirleri Irak’ın barış ve istikrarı için kullanılmalıdır. 

Bütün bunların yanında Irak’ın altyapısı ve temel ihtiyaçları ABD 
tarafından süratle karşılanmalıdır. Irak petrol gelirlerinin şeffaf bir şekilde 
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Iraklıların geleceği için harcanması sağlanmalıdır. Irak’ın petrol 
altyapısına ilave yatırımlar yapılarak dünya pazarlarına ulaşması Irak’ın 
istikrarı için önemlidir. Ülkenin yeniden imarı bütün Iraklılar için iş imkânı 
sağlayacaktır. Ekonomisi gelişmiş, güven ve istikrarın hâkim olduğu bir 
Irak Orta Doğu bölgesinde istikrara katkıda bulunacaktır. 

 

Türkiye’nin Alması Gereken Tedbirler   

Bu senaryo kapsamında Türkiye Irak’taki bütün gruplara eşit 
mesafede yaklaşmalıdır. Irak Başbakanı İbrahim Caferi'nin ilk yurt dışı 
gezisini Türkiye'ye yapması Türkiye açısından önemlidir. Türkiye’nin 
inisiyatifi ile gerçekleşen Irak’a Komşu Ülkeler Konferansı süreci canlı 
tutulmalı ve bölge ülkeleriyle beraber her platformda Irak’ın toprak 
bütünlüğünün bütün gruplar ve ülkeler için önemi belirtilmelidir. 

Türkiye, Kerkük konusunun yeni Anayasa düzenlemesi sırasında 
çözülmesini ve Kerkük'ün özel statü olarak Anayasa güvencesine 
alınmasını sağlamalıdır. Irak hükümetine bu konunun yeni Anayasada 
açıklığa kavuşturulmaması ve olumsuz gelişmelere açık bırakılması 
hâlinde, ileride iki ülke arasında problem olarak kalabileceği 
belirtilmelidir.  

ABD bölgeden çekilmeden, Türkiye ABD ile Kuzey Irak’ta PKK’ya 
yönelik operasyon ve iş birliği yapılmasını tekrar belirtmelidir. ABD 
çekildikten sonra PKK’ya karşı mücadelede Irak hükümetinin desteği 
sağlanmalıdır. Irak’ın yeniden yapılanması kapsamında Türkiye bütün 
kurumlarıyla aktif olarak yer almalıdır. Irak Ordusunun oluşturulmasına 
NATO’da yer alarak katkıda bulunmalı, Irak güvenlik güçlerinin 
eğitilmesini üstlenmelidir.  

Türkiye-Irak ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik ikili 
görüşmeler bir an önce tamamlanmalıdır. Terörün kol gezdiği bu 
ortamda bile Türkiye Irak'a 1.8 milyar dolar ihracat yapıyor, ithalatımız 
sadece 400 milyon dolar. İkinci bir hudut kapısı açılarak Türkiye’nin 
ticaretinin artırılması sağlanmalıdır. Irak’ın altyapı çalışmalarına Türk 
firmalarının girmesi teşvik edilmeli ve Türkiye, Irak’ın kalkınmasında 
Eximbank vasıtasıyla kredi sağlamalıdır. 

    Türkiye, Sünnilerin ve özellikle Türkmenlerin kurucu unsur 
olarak Anayasada yer almalarını ABD ve Irak hükümetine belirtmelidir. 
Ankara, Irak'ın kuruluşunda Bağdat'ın Milletler Cemiyeti'ne verdiği ve 
Irak'ı Araplar, Kürtler ve Türkmenlerden oluşan bir devlet olarak 
tanımladığı zeminden hareket edilmesini talep etmelidir. Türkmenlerin 
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Irak’ta etkili olarak temsil edilmesini teşvik etmelidir. Türkmenlerin 
Bağdat ve bütün dünyada çok etkili bir diplomasi ve politika yapmaları 
sağlanmalıdır. Yapılacak Anayasa referandumu öncesinde Türk sivil 
toplum örgütlerinin Türkmenlere seçim ve referandum uygulamaları 
konusunda yoğun bilgi vermesi sağlanmalıdır. 

 

2. İkinci Senaryo: ABD’nin 2006 Yılından İtibaren Kademeli 
Olarak Irak’tan Çıkabileceği Durumu 

İkinci senaryo kapsamında ABD’nin ekonomik, politik ve siyasal 
zorluklar sebebiyle 2006’dan itibaren kademeli olarak çekileceği 
öngörülmektedir. Bu senaryoda; ABD’nin çekilirken Irak’ın geleceğini, 
güçlü bir siyasal yapıya sahip Irak’tan ziyade etnik gruplar arasındaki 
anlaşmalara, bölge ülkeleri ve AB ülkeleriyle yapılması muhtemel 
anlaşmalara dayandıracağı düşünülmektedir. Bunun yanında güvenliği 
ve altyapı hazırlıklarını NATO ve BM gibi kuruluşlara devredeceği 
düşünülmektedir. Irak’taki yetkisini Irak hükümeti yerine uluslararası 
kuruluşlara devretmeye hazırlanan ABD’nin Irak’ın etnik ve dinî bazda 
parçalanmaya doğru gideceği ihtimalini varsaydığı kabul edilmelidir. Şu 
an için federatif bir yapının oluşumu için çalışıyor gibi gözükse de, ABD 
gücünün kademeli olarak çekilmesi sonrası etnik ve dinsel temelde 
yapılanmış konfederatif bir Irak’ın altyapısını bu zaman zarfında 
hazırlayabileceği değerlendirilmektedir.    

ABD’nin Irak’tan kademeli olarak çekilmesi sürecinde, artan şiddet 
olaylarının etnik ve mezhep tabanına yayılabileceği beklenmektedir. 
Terör saldırılarının ABD ile iş birliği yapan Irak güvenlik güçlerini ve 
iktidarda bulunan Şiileri hedef aldığı görülmektedir. Irak güvenlik 
güçlerine katılımın azalması ve hatta güvenlik görevlilerinin ayrılması 
sonucu kademeli olarak çekilen ABD geride tam bir kaos ortamı 
bırakacaktır. 

Irak’ın toprak bütünlüğü açısından Şiilerin kutsal mekanlarına ve 
din adamlarına yapılan saldırılara şu ana kadar Şiiler karşılık 
vermemişlerdir. Şiilerin bu saldırılara cevap vermesiyle Sünni tabanlı 
yapılan saldırıların Irak’ı Şii-Sünni iç savaşına sürükleyebileceği 
değerlendirilmektedir.  

ABD tarafından planlanan Irak’taki Başkanlık görevinin etnik 
kategoriye göre dağıtılması ve Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen parlamento 
seçimleri sırasında yine ABD’nin kontrolü altında olacak bir Kürt federe 
oluşumu için referandumun yapılması, Irak’ın toprak bütünlüğü ve 
egemenliğinin tehlikeli boyuta ulaştığını gösteriyor. ABD’nin Kürtleri 
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himaye eden yaklaşımının anayasal iradeye de benzer şekilde 
yansıması durumunda istikrarsızlık ortamının artabileceği ve bu 
durumun orta ve uzun vadede Irak’ı parçalanmaya kadar götürebileceği 
kıymetlendirilmektedir. 

Kuzey Irak’ta Kürtlere bir devlet kurdurulması ve Irak’ta Türkmen 
kenti Kerkük’ün bu sözde devlete bağlanmaya çalışılması, ayrıca 
Amerikan eliyle Telafer şehrinin de bu bölgeye dâhil edilmesiyle Kürtler 
Suriye’deki Kürt nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı bölgeyle temas 
kurabileceklerdir. Bunun sonucu olarak gelişmelerin, ABD’nin Orta Doğu 
Projesi kapsamında İran ve Suriye’nin sınırlarını değiştirme projesine 
dönüşecek olması muhtemeldir. Bu gelişmeler odağında Kuzey Irak’ta iç 
savaş çıkması, Kürtler ile İran-Türkiye-Araplar arasında etnik 
çatışmaların başlaması, ortaya çıkacak kaos ortamı nedeniyle El-Kaide 
ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin bu bölgeyi mesken tutması 
beklenmektedir.  

Konfederatif yapıya dönüşmesi muhtemel bir Irak’ta etnik gruplar 
arasında zararlı çıkması muhtemel olan Türkmenlerdir. Coğrafi olarak 
dağınık olmaları, başarıya olan inancın zayıflığı, geçmişten beri 
Türkmenlere yapılan haksızlıklara ABD’nin katkısı, Türkmenler arasında 
ortak hareket sorunu Türkmenlerin de parçalanmasına yol açacaktır.  

Konfederal bir Irak ABD’nin kademeli çekilmesi sürecinde bölge 
ülkelerinin müdahalesine maruz kalabilir. Kürt Devleti’nin İsrail’le yakın 
diyaloğu, Sünni Arap bölgesinin Ürdün’le federasyon kurması, Şii 
devletin İran’ın nüfuz alanına girmesi ve Türkmenlerin Türkiye tarafından 
korunması beklenebilecek gelişmelerdir. Fakat herhâlde ABD’nin, Irak 
topraklarında yıllar boyu Amerikan üsleri ve petrol bölgelerini koruyacak 
askeri bulunacaktır. 

ABD’nin yetkilerini uluslararası kuruluşlara devretmesi, kendisinin 
başaramadığı veya bölünmesini amaçladığı bir sürece yol açacaktır. 
Güvenlik ve altyapı çalışmalarının Irak’a sonradan konuşlandırılan 
NATO ve BM gibi örgütlerin eliyle yürütülmesinin başarı şansı oldukça 
zayıftır.  
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Harita-3 

 

Türkiye’nin Alması Gereken Tedbirler 

Türkiye, Irak’ta konfederatif yapının hâkim olacağı değerlendirilen 
bu senaryo kapsamında  bütün gruplara eşit mesafede yaklaşmalıdır. 
Çıkabilecek bir iç savaşa müdahale etmekten kaçınmalıdır. Gerek PKK 
konusunda gerek Irak’la ilgili hayati çıkarları tehlikeye girdiğinde Türkiye, 
güç kullanabileceğini ima ve yerine göre ifa etmelidir. Böyle bir durumda, 
yapılacak müdahalenin sınırlı olacağı, yalnızca Türkiye’nin güvenliğini 
sağlamak amacıyla yapıldığı hem Irak halkına hem de bölge ülkelerine 
anlatılmalıdır.   

Irak’taki muhtemel bir parçalanmadan olumsuz etkilenecek olan 
İran ve Suriye ile ortak bir Irak politikası oluşturulmasının ve Irak’ın 
toprak bütünlüğüne yönelik birlikte hareket edilmesinin, muhtemel bir 
Kürt devletinin kurulması ihtimali göz önünde bulundurularak, Kürt 
devletinin yaşamasını engelleyecek stratejilerin bu ülkelerle birlikte 
şimdiden hazırlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.   

 

3. Üçüncü Senaryo: 2025 Yılı Ve Sonrası (ABD Irak’tan 
Çekilebilir Ancak Bölgeden Çekilemez) Durumu 

Bu senaryo kapsamında ABD’nin 2025 yılından sonra Irak’tan 
çekileceği öngörülmektedir. ABD’nin petrol odaklı 2025 stratejisine göre 
11 Eylül’den sonra ortaya çıkan ve uzun yıllar süreceği öngörülen askerî 
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güvenlik boyutu ile petrolün Batı pazarlarına güvenli ve kesintisiz bir 
biçimde taşınması temel politikaları olacaktır. ABD varlığının, Irak’ın 
toprak bütünlüğü açısından tehdit unsuru olarak değil de uzun yıllar 
Irak’ta güven ve istikrarın tesis edilmesi yönünde çalışacağı 
değerlendirilmektedir. ABD’nin Saddam döneminin izlerini silmek için 
Irak’ın ekonomik kalkınmasına ve toplumun sosyal önceliklerine önem 
vererek refah içerisinde yaşayan demokratik bir Irak Devleti ortaya 
çıkaracağı düşünülmektedir.   

ABD’nin Irak’ta uzun yıllar kalabilmesi için kendi iç siyaseti 
açısından ağır kayıplar vermeden Irak’ta güvenliği sağlaması 
gerekmektedir. Bu maksatla Irak güvenlik güçlerinin ve millî bir ordunun 
kurulması maksadıyla; etnik ve mezhep farklılıkları gözetilmeksizin bütün 
tarafların bu sürece dâhil edilmeleri temel konulardır. Irak’ın toprak 
bütünlüğü ve toplumsal mutabakatın sağlanabilmesi için Sünniler ve 
Türkmenlerin de Anayasa ve siyasi sürece dâhil edilmeleri 
gerekmektedir. Kürtlerin ve Şiilerin silahlı güçlerinin Irak ordusuna 
katılması sağlanmalıdır. İç istikrarın oluşturulması için öncelikle 
direnişçilerin bastırılması ve Irak El Kaide Cihat Örgütü’nün Irak’tan 
çıkartılması için kısa sürede geniş kapsamlı operasyonlar 
düzenlenmelidir. Irak’ın sınır güvenliğinin sağlanabilmesi için komşu 
ülkelerle anlaşmalar imzalanmalı ve sınırlarda güvenlik önlemleri 
artırılmalıdır. 

ABD’nin Irak işgalinde temel hedefleri olan; Irak petrollerinin 
dünya pazarlarına kesintisiz ve güvenli bir şekilde akıtılmasının, Orta 
Doğu’nun demokratikleşmesinin ve İsrail’in güvenliğinin 
sağlanabilmesinin yolu Irak’ın istikrarı, toprak bütünlüğü ve 
bağımsızlından geçmektedir. Bu maksatla Irak’ta özellikle Kürtlere 
ayrıcalık tanınmasına son verilmelidir. Kerkük’ün yeni dönemde özel 
statüsü Anayasada garanti altına alınarak hiçbir grubun egemenliğine 
veya kontrolüne verilmemelidir. Bu noktada Irak’ın toprak bütünlüğü 
açısından kaynakların adil olarak dağıtılması önemlidir. Irak’ta 
başlayacak bir istikrarsızlık veya devamında bir iç savaş sadece Irak ve 
Orta Doğu ile sınırlı kalmayacak, jeopolitik kırılma noktaları olan 
Kafkaslar ve Orta Asya’ya da kayabilecektir ve bu istikrarsızlık da 
ABD’nin küresel politikalarının sonunu getirecektir. Bu maksatla ABD 
başarılı olabilmek için Irak’ın toprak bütünlüğünü bozacak politik 
açılımlardan kaçınmalı ve Irak genelinde Irak vatandaşı bilincini ön plana 
çıkarmalıdır. 

  

 



 144 

Türkiye’nin Alması Gereken Tedbirler 

Türkiye, ABD’nin 2025 sonrası Irak’tan çıkacağı öngörülen bu 
senaryo kapsamında öncelikle Irak’ın siyasal sürecine destek vermeli ve 
Irak’taki bütün kesimlere eşit mesafede yaklaşarak Irak’ın politik ve 
toprak bütünlüğünü her platformda savunmaya devam etmelidir. Türkiye 
hayati öneme sahip iki konuda; Kuzey Irak’taki PKK varlığı ve Kerkük’ün 
herhangi bir grubun kontrolüne verilmeden özel statüsünün korunması 
konularında ABD ve Irak hükümeti ile iş birliğine giderek gerekli 
önlemlerin alınmasını sağlamalıdır. Türkiye, Irak’la sınır güvenliğinin 
sağlanması ve terörist faaliyetlerin önlenmesi için iş birliği yapmalıdır.
  

Ankara uzun vadede Türkmenlerin millî bilinçlerini ortaya 
çıkaracak, birlik ve bütünlüklerini koruyacak yeni bir yapılanmaya 
gitmelerini maddi ve manevi olarak desteklemelidir.  Türkmenleri kültürel 
ve siyasi olarak tek başlarına ortak politikalar peşinde hareket edecek 
şekilde yönlendirmelidir. 

Türkiye bu dönem boyunca ABD ile tezkere sonrası oluşan 
havanın izlerini silmek için ABD’nin yanında yer almalıdır. Türkiye, Irak’ın 
yeniden inşasında gerekli altyapı desteğini sağlamalıdır. Diplomasi, 
ekonomik, sosyal ve kültürel vasıtalar aracılığıyla, Irak’ın yeniden 
yapılandırılmasında etkin bir rol oynamalıdır. Irak’ın en büyük ekonomik 
ortağı olabilmeli ve Batı’ya açılan koridor olarak Irak’la yakın iş birliğine 
gitmelidir. Türkiye, petrolün batı pazarlarına ulaştırılmasında ve ABD’nin 
enerji güvenliğinde en büyük ortağı olacak şekilde başta Kerkük-
Yumurtalık Boru Hattı olmak üzere bütün imkânların kullanılması için 
çalışmalıdır. Irak’tan petrol ticaretinde petrolü Bağdat merkezli olarak 
tedarik etmeye dikkat etmelidir. 

 

Sonuç 

ABD’nin muhtemel çıkış senaryolarının Irak’ın toprak bütünlüğü 
açısından değerlendirilmesinin yapıldığı ve bu konuda Türkiye’nin alması 
gereken tedbirlerin belirtildiği bu bölümde; ABD’nin Irak müdahalesi, 
Orta Doğu stratejisi, küresel enerji politikaları ve küresel teröre karşı 
verdiği savaş kapsamında uyguladığı politikalarının başarılı olması 
Irak’ın toprak bütünlüğüne ve siyasi yapısının istikrarı sağlayacak şekilde 
muhafaza edilmesine ve şekillenmesine bağlıdır. 

Irak’ta oluşacak yeni Anayasa ve sonrasında yapılacak seçim 
sürecinde güvenliğin sağlanması ve etnik mezhep ayrımı gözetmeksizin 
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bütün grupların sürece dâhil edilmesi gerekmektedir. Türkiye, Irak’ın 
toprak bütünlüğünü bütün gruplara eşit mesafede durarak savunmalı, 
kendi güvenliği açısından Kuzey Irak’ta PKK varlığına son verilmesi ve 
Kerkük’ün statüsü üzerindeki kaygılarını belirtmelidir. Türkiye Irak’ta 
yaşanabilecek olumlu veya olumsuz gelişmelere yönelik askerî, siyasi ve 
ekonomik stratejilerini hazırlamalıdır. Türkiye, Irak’ta konfederal bir Kürt 
devletinin mahzurlarını ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaya devam 
etmeli, bu yolla ABD yetkililerini bölgenin istikrarı için yönlendirmelidir.  

11 Eylül sonrası şekillenen dünyada, ABD gücünün sınırlarının 
oluşmasında ABD’nin “Küresel Hâkimiyet mi”, “Küresel Liderlik mi” 
peşinde koştuğu ve bundan sonrası için neler planladığı Irak 
politikalarında yaşam bulacaktır.  
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MUHTEMEL SENARYOLAR DÂHİLİNDE TÜRKİYE VE BÖLGE 
ÜLKELERİ İLE ABD ARASINDA İŞ BİRLİĞİNİN 

SÜRDÜRÜLEBİLMESI İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 

Yazan: Hv.Svn.Ütğm. Hüseyin ECİK 

 

Irak’ın işgalinin üzerinden geçen iki yılı aşkın sürede ABD’nin 
birçok konuda başarısızlığa uğradığı değerlendirilmektedir. Bu süre 
zarfında ölen asker sayısının 1600, yaralananların ise 10 binin üzerinde 
olduğu söylenmektedir. Peki Irak’ta Saddam Hüseyin yönetimini kısa 
sürede yıkan ABD neden aynı kolaylıkla Irak’ta güvenliği sağlayamadı? 
Bu sorunun cevapları arasında “ABD’nin bölgeyi yeterince iyi tanıyan 
uzmanlardan yoksun olması” ve “bölge ülkelerini önemsememesi” de 
sayılmaktadır.  

Irak’ta yeni dengeler kurulurken Suriye, İran, Ürdün, Mısır, Körfez 
ülkeleri ve Türkiye’nin yeterince dikkate alınmadığı düşünülmektedir. 
Oysa Irak gibi doğal sınırlara sahip olmayan, etnik ve dinî açılardan 
komşu ülkeler ile kuvvetli bağlantıları ve ortak geçmişi olan bir ülkenin, 
üstelik büyük bir yönetim boşluğu ve istikrarsızlığın yaşandığı bir 
dönemde bölgesel bağlarından ayrı düşünülmemesi gerekirdi. Irak’ta 
direnişçilerin kuvvetlenmesini sağlayan bu yaklaşımın sonuçları şu 
şekilde ortaya çıktı27; 

İran’daki radikal Şiiler ile Irak Şiileri arasındaki etkileşim yoğun bir 
Amerikan düşmanlığına dönüştü. Devrim’den bu yana gerileme 
sürecinde olan İranlı radikaller, Irak’ta oluşan ortamı kendilerine fırsat 
bildiler. Bu sayede hem kendileri güçlendi, hem de Irak Şiilerini daha da 
Amerikan karşıtı yaptılar. 

Iraklı Arap milliyetçileri Suriye’deki bağları sayesinde ayakta 
kalmayı başardılar. Resmî düzeyde verilen sözlere karşın sınırın zayıflığı 
ve halklar arasındaki sempati Suriye’yi Irak’taki direniş için önemli bir 
unsur hâline getirdi. 

Diğer Arap ülkelerinin iş birliğini aramayan, onlarla gerçek 
planlarını paylaşma ihtiyacı dahi duymayan ABD’nin bu yaklaşımı bu 
ülkelerden Irak’a akın eden silahlı gruplar şeklinde kendisini gösterdi. 
Böylece Irak sınırlarından bazen milliyetçi Araplar, bazense dinci Araplar 

                                                 
27 Sedat Laçiner ,Irak’ta ABD’nin yaptığı 7 ölümcül hata,(Çevrimiçi) http://www.turkishweekly.net/ 
, 1.11.2004. 
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akın ettiler. Sonuçta Irak tüm bölge ülkelerindeki radikal grupların ABD 
ile hesaplaşma sahnesine dönüştü. 

Aslında iş birliğinin olmayışı sadece ABD’yi değil aynı zamanda 
bölge ülkelerini de zor durumda bırakmıştır. Irak’ın kaderini ABD’nin 
ellerine bırakmak hiç kimsenin işine gelmemektedir. Bölge ülkeleri 
Irak’taki gelişmelerin Orta Doğu’daki istikrarsızlığı daha da 
körükleyeceğinden ve kendi ülkelerinin toprak bütünlüğünün veya idare 
şekillerinin tehlikeye gireceğinden kaygı duymaktadırlar. Birinci Körfez 
Harekâtından çok etkilenen Türkiye Irak’ta gelişen olaylara seyirci 
kalmamak, oluşabilecek sonuçlara karşı ortak stratejiler belirlemek ve 
genel olarak Orta Doğu’da istikrarı temin etmek amacıyla savaştan 
hemen önce Irak’a komşu ülkeleri ilgilendiren yeni bir süreç başlatmıştır. 

Savaşı önlemek amacıyla ilk kez İstanbul’da yapılan Irak'a komşu 
ülkeler toplantısı, daha sonra savaşın etkilerinden bölge ülkelerini 
korumayı amaçlayan bir platforma dönüşmüştü. Son dönemde ise 
toplantılar Irak'a nasıl yardım edilebileceği ve bölgede istikrarın nasıl 
sağlanabileceği sorularına yanıt aramak maksadıyla yapılmaktadır.  

Irak ile sınır ya da coğrafi komşu sayılabilecek ülkeler resmen 
sekiz, gayriresmî oturumlarla birlikte onuncu kez bir araya gelmişlerdir. 
Resmi toplantılar sırasıyla; İstanbul, Riyad, Tahran, Şam, Kuveyt, iki kez 
Mısır ve Ürdün'de düzenlenmiştir. Gayriresmî toplantı ise; Haziran 
2004'te İstanbul'da yapılan İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Dışişleri 
Bakanları toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

İstanbul’da 30 Nisan 2005’te düzenlenen toplantıya Türkiye, Irak, 
İran, Suriye, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn olmak 
üzere toplam dokuz ülke katılmıştır. Ayrıca diğer toplantılardan farklı 
olarak uluslararası örgütlerden BM, AB, İslam Konferansı Örgütü ve 
Arap Birliği’nden de ilk defa iştirak etmişlerdir28. Düzenlenen bu 
toplantıların başlıca 4 ana hedefi olduğu söylenebilir. Bu hedefler; 

1. Irak'ın kalkınmasına yardımcı olmak,  

2. Komşu ülkeleri ortak zeminde bir arada tutmak, 

3. Bölgesel istikrar bazında katkı sağlamak ve  

4. Komşu ülkelerin uluslararası platformlarda katkı yapabilmesine 
olanak sağlamak olarak sıralanabilir. 

                                                 
28 Irak'a Komşu Ülkeler Bir Arada, (Çevrimiçi) www.showtv.net., 29.04.2005. 

http://www.showtv.net/
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Bu hedeflerin ABD’nin çıkarlarıyla da uyuştuğunu söylemek 
mümkündür. Öyleyse bölge ülkeleriyle ABD’yi iş birliğine sürükleyecek 
ortamı yaratmak için ne yapılmalıdır? Öncelikle karşılıklı güven 
oluşturulmalıdır. ABD Irak operasyonunun “demokratikleştirme” ve 
“dünya güvenliğini sağlama” amaçlarını taşıdığını söylemesine karşın 
Orta Doğu’da asıl sebeplerin dinî ve ekonomik olduğuna inanılmaktadır. 
Bunun yanında ABD bölgedeki bazı ülkeleri antidemokratik olmakla, 
terörü desteklemekle ve kitle imha silahları üretmekle suçlamasına 
karşın hedefteki ülkeler bu iddiaları kabul etmemektedirler. Tarafların 
Irak konusunda aynı masada oturabilmesi için birbirlerine güven 
aşılaması gerekmektedir.  

Öyleyse Irak’tan çıkış senaryoları kapsamında Türkiye ve bölge 
ülkeleri ile ABD arasında iş birliğinin gerekliliği düşünüldüğünde, bunun 
etkin ve sürdürülebilir olması için taraflar hangi konularda mutabakat 
sağlamalı ve tedbir almalıdır?  

   

Harita-4 

 

1. Birinci Senaryo (ABD’nin 2005 Yılı Sonuna Kadar Irak’tan 
Çıkmaması) Kapsamında Türkiye ve Bölge Ülkeleri İle ABD 
Arasında İş Birliğinin Sürdürülebilmesi İçin Alınması Gereken 
Tedbirler 

Bugün itibariyle Irak’ta henüz güvenlik ve istikrar sağlanamamış 
olup etnik ve dinî dengeler de oluşturulamamıştır. Seçimlerden sonra da 
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şiddetin devam ettiği göz önünde bulundurulacak olursa ülkede çok 
yakın bir gelecekte huzur ortamının sağlanması mümkün 
görünmemektedir. Öyleyse Amerika herhangi bir sebeple güçlerini 
2005’ten sonra çekmek durumunda kalırsa geride bıraktığı Irak’ın kendi 
sorunlarıyla baş edebilir seviyede güçlü olmasını isteyecektir. Güçlü bir 
Irak ise ancak toprak bütünlüğünün korunduğu federatif bir yapıda 
mümkün olacaktır. ABD’nin Irak’tan çekilmek için birinci senaryoyu 
kullanması bölge ülkeleri açısından en olumlu sonucu doğuracaktır. 
Fakat alınması gereken tedbirler için elde kalan mevcut zaman çok 
azdır. 

 a. 8 Mart 2004 tarihinde imzalanan Anayasa ile kuzeydeki 
Kürtlerin önemli kazanımlar elde etmesi bölgesel dengeleri değiştirme 
kapasitesine sahip önemli bir gelişmeydi. Irak, İran, Suriye ve Türkiye’de 
yaşayan Kürtler, söz konusu Anayasayı bağımsız devlet kurma yolunda 
atılan ilk somut adım şeklinde algılamıştı. Geçici Anayasa ile Kuzey 
Irak’ta yaşayan Kürtlere geniş ölçüde bir özerklik güvencesi verilmiş ve 
Kürtçe, Arapça’nın yanında devletin ikinci resmî dili olmuştu. Etnik 
ayrıcalıkların konfederasyona zemin hazırlayacağı gerçeğinden yola 
çıkarak ABD’nin ve İsrail’in Kürtler üzerindeki etkisi azaltılmalı ve yeni 
oluşturulacak Anayasada bu tür imtiyazlar verilmemelidir. 

 b. Suriye ve İran sınırlarından sızan teröristler Irak’ta güvensiz 
ortamın oluşmasındaki en önemli etkenler arasında gösterilmektedir. 
Federatif yapının korunması için etnik ve dinî çatışmalar engellenmeli 
bunun için de komşu ülkeler sınır güvenliğine önem göstermeli ve Irak ile 
istihbarat yönünden iş birliği içinde olmalıdır.  

 c. Irak'ta yaşayan bütün toplumların ve insanların her türlü (siyasi, 
idari, sosyal, ekonomik, kültürel vb.) haklarının anayasal güvence altına 
alındığı toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmuş bir Irak'ın 
oluşturulması kararlılığı ABD ve tüm bölge ülkelerince gösterilmelidir. 

 ç. İşgal kuvvetlerinin olmadığı bir ortamda iç güvenliğin tesisi 
ancak ülkenin kolluk kuvvetlerinin etkili olmasıyla sağlanabilir. Bu 
sebeple Irak’ın güvenlik güçlerinin kısa süre içerisinde yetiştirilmesi için 
komşu ülkeler yardım etmelidir. 

 d. Savaşın başlamasıyla birlikte Irak’ın yeniden yapılandırılmasıyla 
ilgili ihaleler yapılması planlanmış ve askerî ihaleleri dağıtma yetkisi 
Kellogs&Brown isimli firmaya, diğer sivil ve altyapıya yönelik ihaleleri 
dağıtma yetkisi de Becthel isimli firmaya verilmişti29. Sonuçta beklenildiği 

                                                 
29   DİK Raporlar, Irak’ın Yeniden Yapılandırılması – Ekonomi ve Irak’la Ticaret, 
http://www.musiad.org.tr/disIliskiler/detay.asp 
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gibi ihalelerin çoğunu ABD’li firmalar almıştı. Amerika Irak savaşını 
ekonomik kaygılarından dolayı başlatmadığını ispat etmek için bu 
ihalelere bölge ülkelerinin iştirakini artırmalıdır. 

 e. İran Orta Doğu bölgesinde, ABD’nin Irak’ı işgalini destekleyen 
tek ülkeydi. İşgalden sonra Saddam’ın devrilmesi ve Sünni ağırlıklı 
askerî kurumunun dağıtılmasıyla İran’ın Irak’taki etkinliği artmaya 
başlamıştır. Cumhurbaşkanı Talabani’nin 1990’lı yıllarda Barzani’ye 
karşı İran’ın desteğini almış olması, Başbakan Caferi’nin Saddam 
döneminde İran’da sığınmacı olması ve yeni parlamentonun 
oluşturulmasında Şii kadrosunu belirleyen Şii lider Ayetullah Sistani’nin 
İran uyruklu olması, İran’ın Irak üzerinde ne kadar etkili olabileceğini 
göstermektedir30. Irak’ta dinî bir rejim kurulmasının önüne geçmek için 
İran-Irak ilişkileri bu yönüyle kontrol edilmelidir. 

 f. Irak’ta ocak ayında yapılan seçimlerden sonra 
Cumhurbaşkanlığı Kürtlere, Başbakanlık Şiilere verilmiş olup 35 
bakanlıktan Şiiler 17, Kürtler 8, Sünniler 6, Hıristiyanlar da 1 bakanlık 
almışlardır. Federatif yapının korunması için yönetimde adil paylaşım 
sağlanmalı, seçimlere katılmama kararı alan Sünnilerle, göz ardı 
edilmeye çalışılan Türkmenlere önümüzdeki dönemlerde yönetimde 
daha etkin rol verilmelidir.  

 

2. İkinci Senaryo (ABD’nin 2006 Yılından İtibaren Kademeli 
Olarak Irak’tan Çıkması) Kapsamında Türkiye ve Bölge Ülkeleri İle 
ABD Arasında İş Birliğinin Sürdürülebilmesi İçin Alınması Gereken 
Tedbirler 

ABD ikinci senaryoya göre yani 2006 yılından itibaren kademeli 
olarak çekilmesi durumunda Irak’ın güvenliğinin sağlanması ve yeniden 
yapılandırılması görevlerini BM ve NATO’ya devredebilir. Böyle bir yol 
izlenmesi Irak’ın federatif yapısının bozularak konfederasyona 
dönüşmesi olasılığını kuvvetlendirmektedir. ABD Irak’ta oluşabilecek 
konfederatif yapının kendisi için daha avantajlı sonuçlar yaratacağını 
düşünebilir. Irak’ın konfederatif yapıya dönüşmesi ihtimalinin yüksek 
olduğu böyle bir ortamda Türkiye ve bölge ülkelerinin ABD ile ilişkilerini 
hangi konularda geliştirmesi gerekecektir?  

 a. Konfederatif bir yapının Irak’ın kuzeyinde bir Kürt devletinin 
kurulmasına zemin oluşturacağı açıktır. ABD’nin yardımıyla kurulan 
İsrail’in Orta Doğu ülkeleri üzerine etkisi düşünüldüğünde bölge 

                                                 
30 Hayrullah, ABD ve Irak’taki İran projesi, Elrai Elaam gazetesi, www.ntvmsnbc.com/news/ 
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ülkelerinin yine ABD desteğiyle başka bir devletin oluşumuna müsaade 
etmek istemeyeceği değerlendirilmektedir. Öyleyse bölge ülkeleri 
ABD’ye, Irak’ın konfederatif bir yapıya dönüşmesinin Orta Doğu’da 
istikrarsızlığı artıracağını anlatma yollarını aramalıdır.   

 b. İran’ın Irak Savaşı’ndan güçlenerek çıkması ve nüfuz alanını 
genişletiyor olması, İsrail’in karşı tedbir olarak Kuzey Irak’taki Kürtlerle iş 
birliği yapması ve onları bağımsızlık için teşvik etmesi sonucunu 
doğurdu. İsrail’in geçen yıl Kuzey Irak’ta Kürt komandolar yetiştirdiği ve 
onlarla birlikte Suriye ve İran sınırına istihbarat amaçlı operasyonlar 
düzenlediği ortaya çıkmıştı31. Daha çok İran’ın nükleer silah geliştirme 
çabalarını kontrol altında tutmak isteyen İsrail bununla birlikte İran ve 
Suriye’nin Filistin üzerindeki etkisini zayıflatmayı da planlamaktaydı. Bu 
durumda Türkiye ve bölge ülkeleri İsrail’in Kürtlerle olan iş birliğini 
engelleyici politikalar ortaya koymalı; ama bunun yanında İran’ın nükleer 
silah geliştirmesinin önlenmesi yönündeki faaliyetler desteklenmelidir. 

 c. Anayasanın kabulünden sonra İran’daki Kürtler 1946’da 
Sovyetler Birliği’nin desteğiyle kurulan ilk Kürt Devleti olan “Mahabat 
Cumhuriyeti”nin merkezi kabul edilen Mahabat şehrinde 50 bin kişinin 
katılımıyla sevinç gösterilerinde bulunmuştu. Suriye’de ise Arap ve Kürt 
takımlarının karşılaştığı bir futbol maçı esnasında taraftarlar arasında 
başlayan kavga büyüyerek bütün şehri etkisi altına almış ve birçok 
kişinin ölmesiyle sonuçlanmıştı. İran ve Suriye kendi topraklarında 
yaşayan Kürt vatandaşlarının bu tür provokasyonlardan etkilenmemesi 
için tedbirler almalı onların yaşam standartlarını diğer vatandaşlarıyla 
eşit hâle getirmelidir.  

 ç. Kerkük petrol zenginliğinden dolayı Saddam döneminde 
Araplaştırılmış olup günümüzde de seçim öncesinde yapılan göçlerle 
Kürt hâkimiyeti altına sokulmaya çalışılmaktadır. Kerkük’ün Kürtlerin 
egemenliğinde olması muhtemel bir Kürt devletinin oluşumunu 
kuvvetlendirecektir. Bunun önüne geçmek ve etnik çatışmaların 
oluşmasını engellemek amacıyla bölgenin yerli halkı olan Türkmenlerin 
hakları gözetilmeli, bugüne kadar onlara yapılan zulümler ortaya 
çıkarılmalı ve bu bölgede yapılacak seçimlerin adil olması sağlanmalıdır. 

 d. Irak Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve Kolluk Güçlerinin oluşumu 
ve yapılanmasında toplulukların nüfusuna göre temsili esas alınmalı, 
mahallî bazdaki mevcut silahlı unsurların varlığına son verilmelidir. 

 

                                                 
31Seymour Hersh,  İsrail ateşle oynuyor, www.sabah.com.tr/2004/06/22 
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3. Üçüncü Senaryo (2025 Yılı Ve Sonrası ABD’nin Irak’tan 
Çekilmesi Ancak Bölgeden Çekilmemesi) Kapsamında Türkiye Ve 
Bölge Ülkeleri İle ABD Arasında İş Birliğinin Sürdürülebilmesi İçin 
Alınması Gereken Tedbirler 

Bush yönetimi kongrenin desteğini alır, bütçesindeki açığa bir çare 
bulur ve Irak’ta güvenliği tesis edebilirse askerlerini çekmek 
istemeyecektir. Amerika Orta Doğu’da sadece Irak’ta değil diğer bölge 
ülkelerinde de etkili olmak istemektedir. Bu maksatla geçtiğimiz yıllarda 
Büyük Orta Doğu Projesi’ni ortaya koymuştur. Ancak Büyük Orta Doğu 
Projesi uzun vadeli ve sabır isteyen bir projedir. Amerika Irak’ta istikrarı 
sağlar ve halka Saddam döneminden daha iyi şartlar sunarsa, başta İran 
ve Suriye müteakiben diğer bölge ülkelerinin halkları üzerindeki etkisini 
artırıp sempati toplamaya çalışacaktır. Böylelikle Irak’ta askerî güç 
kullanarak kurmaya çalıştığı sistemi diğer bölge ülkelerinde yumuşak 
güç ile yapmayı deneyecektir.  2025 yılına kadar Irak’ta kalınması 
durumunda Amerika, Türkiye ve bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin 
sürdürebilmesi için; 

 a. Irak petrolünün güvenli bir şekilde nakli için  projeler 
geliştirilmelidir. 

 b. Yeniden yapılandırma çalışmalarına bölge ülkelerinin iştirakinin 
olduğu kalıcı barış ortamını sağlamak için Serbest Ticaret Alanı 
oluşturulmalıdır. 

 c. Irak’la olan ticari iş birliğinin sorunsuz yürütülebilmesi için 
bölgedeki tüm ülkeler ulaştırma altyapılarını gözden geçirilmeli ve 
özellikle Türkiye-Irak-Suudi Arabistan-Körfez Ülkeleri ana ulaştırma 
koridoru tekrar faal hâle getirilmelidir32.  

 ç. Terörün mali kaynaklarının önüne geçilmesi için  iş birliği 
yapılmalıdır. 

 

Sonuç 

ABD’nin hem Irak’ta kaldığı süre içerisinde, hem çekilme 
esnasında karşısına birtakım problemlerin çıkması muhtemeldir. Fakat 
önünde iki seçenek bulunmaktadır; ya bölge ülkelerinin ve küresel 
aktörlerin desteğini aldığı ama bununla birlikte bazı avantajlardan feragat 
edeceği bir senaryo dâhilinde çekilecek, ya da kimsenin desteğini 
almadığı bir yöntemle çekilecektir. Eğer ortak bir çalışmanın ürünü ve iş 

                                                 
32 Irak'la 2.5 Milyar $'lık Ticaret,  http://www.aktifhaber.com/read_news 
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birliğinin olacağı bir senaryo tercih edilirse, karşılaşılacak olan 
problemlerin sayısının az ve üstesinden gelinmesinin kolay olacağı 
değerlendirilmektedir. 

Amerika savaşın başlangıcından bu yana Arapların tepkisini 
toplamıştır. Cezaevlerinde yapılan işkenceler, cinsel tacizler ve camilere 
yapılan baskınlar Arapları ve İslam dünyasını Amerikan aleyhtarlığına 
sürüklemiştir. Amerika bu imajını  bölge ülkelerinin desteğini alarak 
düzeltebilir.  

İş birliği sağlanamazsa komşu ülkeler sınır güvenliğini 
önemsemeyebilir ve sonuçta Irak’a teröristlerin sızmaları kolaylaşır.  

Bölge ülkelerin dışlanması El Kaide gibi terör örgütlerini daha da 
radikalleştirebilir ve ABD teröre hedef ülke olma durumundan 
kurtulamayabilir. Karşılıklı güven ortamının geliştirilmesi ve Orta Doğu’da 
istikrarın temini için, Irak’a Komşu Ülkeler Toplantıları’na ABD’nin 
katılımının sağlanması ve Irak’tan çekilme senaryolarının bu 
toplantılarda görüşülmesi daha verimli sonuçlar doğurabilir.  

Amerika Irak’a girmesi öncesinde işgal için geçerli sebepler 
göstermediği gerekçesiyle dünya kamuoyunun tepkisiyle karşılaşmış, 
başta Türkiye, Almanya ve Fransa olmak üzere birçok müttefikiyle arası 
bozulmuştur. BM’den karar çıkmasını beklemeden ve müttefiklerinin 
yoğun itirazlarına rağmen başlattığı bu operasyondan beklediği neticeyi 
alamamıştır. ABD bundan sonra benzeri operasyonlar düzenleyebilmek 
için öncelikle uluslararası hukukun kurallarına uymalı ve müttefikleriyle 
ilişkilerini zedeleyecek davranışlardan kaçınmalıdır. 

ABD’nin hem Irak’ta kaldığı süre içerisinde, hem çekilme 
esnasında hem de çekildikten sonra karşısına birtakım problemlerin 
çıkması doğaldır. Fakat önünde iki seçenek bulunmaktadır; ya bölge 
ülkelerinin ve küresel aktörlerin desteğini aldığı ama bununla birlikte bazı 
avantajlardan feragat edeceği bir senaryo dâhilinde çekilecek, ya da 
kimsenin desteğini almadığı bir yöntemle çekilecektir. Eğer ortak bir 
çalışmanın ürünü ve iş birliğinin olacağı bir senaryo tercih edilirse 
karşılaşılacak olan problemlerin sayısı az ve üstesinden gelinmesi kolay 
olacaktır. 

Bölge ülkeleri ve ABD Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması, 
federal yapısının devam ettirilmesi, Anayasasında etnik ve dinî 
ayrımcılığın yapılmaması, Kerkük’ün statüsünün korunması ve yapılacak 
olan seçimlere her kesimin katılımının sağlanması konularında iş birliğini 
sürdürmelidir. Irak’ın yapısının konfederasyona dönüşmesinin kuzeyinde 
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bağımsız bir Kürt devleti oluşturmaya zemin hazırlayacağı unutulmamalı 
ve bunun engellenmesi yönünde ortak çaba sarf edilmelidir.  

Irak’a Komşu Ülkeler Toplantıları’na ABD’nin katılımı sağlanmalı 
ve Irak’tan çekilme senaryoları bu toplantılarda görüşülmelidir. 
Amerika’ya, bölge ülkelerinin desteği alınmadan başlatacağı geri 
çekilmenin başarısızlıkla sonuçlanabileceği anlatılmalı ve hangi 
konularda destek sağlanabileceği ortaya konulmalıdır.  
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ABD’NİN IRAK’TAN MUHTEMEL ÇIKIŞ SENARYOLARI VE 
BÖLGEDE MEYDANA GETİREBİLECEĞİ SONUÇLARIN U/A 

HARP VE HAREKÂT HUKUKU AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yazan: Mu.Yzb. Adem ARAS 

 

ABD’nin Irak’tan çıkış senaryoları çeşitli açılardan zaman boyutu 
ile değerlendirilebilirse de, hukuken bu senaryolardaki zaman 
boyutundan çok şekil boyutu önem kazanmaktadır. Bu kapsamda 
konuya Uluslararası Hukuk, Harp ve Harekât Hukuku ve Uluslararası 
Hukukta Kuvvet Kullanımı ile ilgili kısa bilgiler vererek başlamak 
istiyorum.  

 

1. Uluslararası Hukuk  

Uluslararası Hukuk egemen devletlerin karşılıklı rızaları ile oluşur. 
Uluslararası Hukuku oluşturan kaynaklar asli ve yardımcı kaynaklar 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Asli kaynakları; uluslararası anlaşmalar, örf ve 
adet kuralları ve hukukun genel ilkeleri; yardımcı kaynakları ise, 
mahkeme kararları, doktrin ve hakkaniyet ve nısfet oluşturmaktadır. 
Uluslararası Hukukun etkinlik açısından iç hukuka nazaran bazı zayıf 
yönleri mevcuttur. İç hukukta egemenlik yetkisini kullanan devlet 
otoritesi, kanun koyucu yasama organı, mecburi yargı ve uluslararası 
kolluk gibi zorlayıcı bir kuvvetin olmaması Uluslararası Hukukun İç 
Hukuka nazaran zayıf yönlerini oluşturmaktadır.  

 

2. Harp ve Harekât Hukuku 

Harp ve Harekât Hukuku, silahlı çatışmaya başvurmanın 
meşruluğu (jus ad bellum) ve silahlı çatışma esnasında uyulması 
gereken kurallar (jus in bello) olarak iki başlıkta incelenebilir. BM 
sisteminde saldırı savaşlarının yasaklanması ile birlikte, silahlı çatışma 
ancak BM şartında belirlenen istisnalar dâhilinde hukuki olabilmektedir. 
Silahlı çatışma esnasında uyulması gereken kuralları düzenleyen silahlı 
çatışma hukuku ise çatışma esnasında şiddet kullanımını sınırlayan 
Uluslararası Hukukun bir dalıdır. 20’nci yy. başlarına kadar örf ve adet 
hukuku olarak uygulanan kuralların, bu tarihten itibaren yazılı hâle 
getirilmesi ile oluşan SÇH, çatışma sonrasında taraflar arasında kalıcı 
bir barışın tesis edilebilmesi için gerekli ortamı hazırlamak üzere 
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düzenlemeler içermektedir. Silahlı Çatışma Hukuku, ihtilafın askerî 
gerekler ile insani gerekler arasında bir denge kurularak azami derecede 
insanileştirilmesini amaçlamaktadır.  

Silahlı Çatışma Hukuku kuvvet kullanmanın meşruluğu (jus ad 
bellum) konusu ile ilgilenmez. Her ne sebeple olursa olsun silahlı 
çatışmanın başlaması ile devreye girer ve bu çatışmanın etkilerini 
mümkün olduğunca azaltmak ve insani hâle getirmek için bazı 
düzenlemeler ortaya koyar. Silahlı Çatışma Hukuku birçok konuda 
düzenlemeler içermekle birlikte, Cenevre Hukuku olarak da tanımlanan 
bu kuralları 12 Ağustos 1949 tarihli Kara ve Deniz Harbinde Hasta ve 
Yaralılar ile Kazazedelerin Durumlarının İyileştirilmesi, Harp Esirlerine 
Yapılacak Muamele ve Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına dair dört 
Sözleşme ile 8 Haziran 1977 tarihli Uluslararası Silahlı Çatışma 
Kurbanları ile Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmaların Kurbanlarının 
Korunmasına Dair Ek Protokoller oluşturmaktadır. 

 

3. Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı 

Kuvvet kullanma ile ilgili hukuksal ilkeler sürekli bir devinim ve 
değişim içinde olmakla beraber BM Antlaşması’nda çizilen çerçevenin 
hukuksal yapının temelini oluşturduğu, üzerinde mutabık olunan bir 
gerçektir. Uluslararası politikada yönlendirici konumundaki devletlerin 
özellikle ABD’nin bile kuvvet kullanımlarını bazen bu kurallara uymasa 
da BM sistemine uydurmaya gayret göstermesi bu yargının bir ispatıdır. 

BM Sözleşmesinin 2’nci madde 4’üncü fıkrası ilke olarak bir üye 
devletin, herhangi başka bir devletin toprak bütünlüğüne ve siyasi 
bağımsızlığına karşı kuvvet kullanmasını veya BM amaçları ile 
bağdaşmayan diğer herhangi bir tarzda tehdit veya kuvvet kullanımını 
açıkça yasaklamıştır. Üye devletler kuvvet kullanmaya ilişkin 
yetkilerinden Güvenlik Konseyi lehine feragat etmişlerdir.  

BM sözleşmesi çerçevesinde kuvvet kullanımına yalnız iki 
durumda müsaade edilmiştir: 

 Güvenlik Konseyi kararı ile (Madde 39, 41, 42) 

 Meşru müdafaa çerçevesinde (madde 51) 

BM Sözleşmesi kuvvet kullanımını sınırlandırmasına rağmen, 
Uluslararası Hukukta bu konuyla ilgili yeni yorum ve gelişmeler söz 
konusudur.   
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a. BM Kararı ile Kuvvet Kullanma 

BM kararı ile kuvvet kullanımı Güvenlik Konseyi’nin yetkisindedir. 
Barışın tehdidi, bozulması ve bir saldırının tespiti durumunda Güvenlik 
Konseyi kuvvet kullanımı da dâhil olmak üzere zorlayıcı tedbirler 
uygulanmasına karar verebilir.  

BM’nin barış için birlik kararı doğrultusunda istisnai hâllerde Genel 
Kurul da kuvvet kullanımı dâhil olmak üzere zorlayıcı tedbir kararı 
alabilmektedir.  

 

b. Meşru Müdafaa 

Meşru müdafaa BM Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinde 
düzenlenmiştir. Münferit olabileceği gibi müşterek (kolektif) olarak da 
kullanılabilen bir haktır. Bir müdahalenin meşru müdafaa sayılabilmesi 
için silahlı bir saldırının varlığı, bu saldırıyı defetmek için kuvvet 
kullanımına gereklilik ve kullanılan kuvvette orantılılık ile bu hakkın BM 
Güvenlik Konseyi gerekli tedbirleri alana kadar kullanılması gerekir. 

 

(1) Erken Meşru Müdafaa 

Erken meşru müdafaa, potansiyel bir tehlikeye karşı girişilen bir 
harekât değildir. Başlamış bir saldırı henüz hedefine ulaşmadan 
müdahale etmek, yani saldırgandan hızlı davranmaktır. 

 

(2) Önleyici Meşru Müdafaa 

Uluslararası Hukukta meşru müdafaa kavramına eklenen yeni bir 
yorumdur. Çok yakın bir gelecekte hedef devletin hayati ve millî 
menfaatlerine yönelik ağır sonuçlar doğurabilecek bir silahlı saldırı 
ihtimali olabilir. Barışçı bir çözüm yolu yoksa ve başka da bir seçenek 
kalmamışsa; silahlı saldırı başlamamış bile olsa meşru müdafaa 
amacıyla kuvvet kullanılabileceği ileri sürülmektedir. Önleyici 
(preemptive) meşru müdafaa olarak adlandırılan bu durum, uygulayan 
devletin amacı açısından öznel olabileceği için, Uluslararası Hukukun 
henüz kabul görmüş bir ilkesi değildir. 
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c. İnsani Amaçlarla Müdahale 

Birleşmiş Milletler GK kararı olmadan insani amaçlarla askerî 
müdahale kavramı NATO’nun Kosova operasyonu sonrasında ortaya 
çıkmıştır. “Koruma yükümlülüğü” olarak da adlandırılmaktadır. İnsani 
amaçlarla müdahale insanların yaşamasını temin ve can güvenliğinin 
korunması sorumluluğu demektir. 

    Güvenlik Konseyi’nin aldığı zorlayıcı tedbirler durumu kontrol 
altına almayı veya sorunu çözmeyi başaramayabilir. İlgili devlet bu 
konuda aciz ve/veya isteksiz kalabilir. Güvenlik Konseyi kuvvet kullanma 
kararı alamayabilir. Bu durumda devletler topluluğunun diğer üyeleri 
insani amaçlarla bir müdahalede bulunabilir. Bu yorum Uluslararası 
Hukuk açısından genel kabul görmüş bir ilke değildir. Böyle bir durumun 
meşruiyeti ancak zımnen kabul görmesi ile olabilir. Kosova operasyonu 
bu duruma en güzel örnektir.  

 

4. ABD’nin  Irak’a Müdahalesi 

Irak’ın silahsızlanma programının BM bünyesinde oluşturulan 
denetim birimleri aracılığıyla uluslararası bir denetime tabi tutulmasında 
1998 yılından beri bir ilerlemenin sağlanamaması, sonuçta, 8 Kasım 
2002 tarihinde kabul edilen 1441 (2002) sayılı GK kararıyla bu denetimin 
yeniden canlanmasına yol açtı. ABD ve İngiltere, Konsey kararının Irak’a 
karşı kuvvet kullanma niteliğinde zorlayıcı tedbirlerin de uygulanabilmesi 
olanağını verdiğini savunurken; Fransa, Rusya ve o dönemde Konsey 
üyesi olan Almanya, öncelikle 687 (1991) sayılı kararda ve daha sonraki 
Konsey kararlarında belirtilen uluslararası denetim faaliyetinin 
sonuçlarının kesin bir şekilde görülmesine yönelik bir politikayı 
savunuyor ve tartışılan Konsey karar tasarısının da bu çerçevede bir 
yetki vermesinde ısrar ediyorlardı. 

ABD ve İngiltere’nin “gerekli tüm araçları kullanma” konusunda 
yetki verilmesi önerisi konseyde kabul görmemiş 1441 (2002) sayılı 
karar metninde mutabık kalınmıştır. 

Bu kararın sondan bir önceki paragrafında, Irak’ın, süregelen bir 
biçimde yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle ciddi sonuçlarla 
karşılaşacağı konusunda, Konsey tarafından defalarca uyarıldığına, bir 
kez daha dikkat çekiliyordu. Bu paragraf, ABD ve İngiltere tarafından, 
Irak’a karşı kuvvet kullanma yolunu açan bir yetki dayanağı olarak 
yorumlanmış, ancak bu yorum tarzı Güvenlik Konseyi’nde ve 
uluslararası toplumda  kabul görmemiştir. Konsey önündeki bu 
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durumun netleşmesiyle ABD, İngiltere, İspanya ve Portekiz’in Azor 
Adalarında yaptıkları zirve toplantısı sonrasında, başta ABD olmak 
üzere, bu devletlerin “egemen yetkileri”ne dayanarak gerekli zorlayıcı 
tedbirlere başvuracakları belirtilmiş ve ABD ile İngiltere 20 Mart 2003 
tarihinde, Irak’a karşı askerî  harekâtı başlatmışlardır. 

Bu hâliyle ABD ve koalisyon güçlerinin Irak’a karşı kuvvet 
kullanmalarını BM şartı istisnaları kapsamında meşru bir temele 
dayandırmak mümkün gözükmemektedir. İlk olarak olayda Irak’a karşı 
kuvvet kullanılmasına ilişkin başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere 
BM’nin hiçbir organı karar almamıştır. İkinci olarak olayda meşru 
müdafaa şartları da mevcut değildir. Çünkü Irak, ABD ve koalisyon 
güçlerine karşı herhangi bir saldırıda bulunmamıştır. Ayrıca konuya 
Irak’ın elinde kitle imha silahlarının bulunduğu iddiası açısından bakacak 
olursak da, Uluslararası Hukukta muhtemel bir saldırıya karşı meşru 
müdafaa hakkının kullanıldığı iddiasıyla kuvvet kullanılması kabul 
edilmemiştir. 

Konuya ABD ve koalisyon güçlerinin Irak halkını özgürleştirme 
iddiaları açısından baktığımızda da operasyonu hukuki açıdan meşru bir 
temele dayandırmak mümkün değildir. Bugün yürürlükteki Uluslararası 
Hukukta bir devlet içerisinde gerçekleşen insan hakları ihlallerine yönelik 
olarak diğer devletlerin insani müdahalede bulunabileceğine ilişkin genel 
kabul gören herhangi bir kural bulunmamaktadır. 

Silahlı Çatışma Hukuku açısından bu müdahale incelendiğinde, 
hukuki meşruluğu bir yana, işgalin fiilen başladığı 20 Mart 2003’ten 
itibaren, ABD’nin taraf olduğu Cenevre Sözleşmelerine uyma 
zorunluluğu vardır. Bu kapsamda savaş dışı kalanlar ile harp esirleri ve 
sivillere muamele konusunda sözleşmelerle kabul edilen insani 
standartlara uyma yükümlülüğü vardır. Ancak tüm dünya kamuoyunun 
gözleri önünde cereyan ettiği gibi ABD’nin bu sözleşmelere uyduğu 
söylenemez. ABD’nin UCM statüsünü Irak’a müdahalesi öncesinde 31 
Aralık 2000 tarihinde, Bill Clinton döneminde imzalaması, sonrasında ise 
6 Mayıs 2002 tarihinde Bush yönetimi esnasında geri çekmesi; BM 
Güvenlik Konseyi’nden 1422 sayılı kararı çıkartarak, ABD vatandaşı 
barış gücü askerleri ve personelinin geçici olarak yargı kapsamı dışında 
tutulmasının sağlanması ve ABD vatandaşlarının UCM’ye iade/teslim 
edilmesinin önlenmesine hizmet eden ve dokunulmazlık veya madde 98 
antlaşmaları olarak da adlandırılan iki taraflı uluslararası antlaşmalar 
yapması, silahlı çatışma hukukuna saygı derecesini göstermektedir. 
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5. ABD’nin Irak’tan Çıkış Senaryoları 

ABD, uluslararası kamuoyunun büyük çoğunluğu tarafından 
başlangıçta hukuka aykırı bulunan Irak’ı işgalini, BM sistemindeki 
etkinliği sayesinde 1483 sayılı kararı çıkartarak tanıtmış, 1511 sayılı 
karar ile işgal dönemi ile ilgili düzenlemeleri yapmış ve nihayet 1546 
sayılı karar ile de işgali BM nezdinde hukuki hâle getirmiştir. Bundan 
sonraki süreçte de faaliyetlerini hukuki zeminde sürdürme eğilimi 
beklenmelidir. Bu kapsamda söz konusu senaryoları Uluslararası Harp 
ve Harekât Hukuku açısından şu şekilde değerlendirebiliriz. 

 

a. Birinci Senaryo (ABD 2005 Yılı Sonuna Kadar Irak’tan 
Çıkmaz) 

BM Güvenlik Konseyi’nde alınan 1546 sayılı kararın müzakereleri 
sırasında yetki devrinin yapılacağı Irak'ta, işgal sona ererken, egemenlik 
tam ve eksiksiz olarak yeniden Iraklılarca tesis edilirken, kendi yapılarını 
güvenlik sebebiyle oluşturamayan bir devlet nasıl olacak da çok uluslu 
güçle birlikte yaşayacak?" sorusu en önemli sorun olarak ortaya 
çıkmıştır. Sonunda, Irak Geçici Hükümet Başkanı İyad Allavi ve ABD 
Dışişleri Bakanı Colin Powell bu konuda uzlaştıklarını açıklayan ayrı ayrı 
yazılmış mektuplarını Güvenlik Konseyi üyelerine göndermişlerdir. Allavi 
mektubunda, yetki konusunda anlaştıklarını, operasyonlarla ilgili 
kararların Iraklı bakanlar ve çokuluslu gücün komutanları tarafından 
oluşturulacak "Ulusal Güvenlik Konseyi Komitesi"nde alınacağını 
belirtmiştir. Powell da, düzenlenecek her operasyon öncesinde Iraklıların 
fikrinin sorulacağı konusunda söz vermiştir. Bu karar neticesinde 28 
Haziran 2004 tarihinde Irak’ta yönetimi Geçici Hükümet devralmıştır. Bu 
prosedür sonucunda Uluslararası Hukuk açısından işgalin sona erdiği ve 
Irak’taki ABD güçlerinin yerel otoritenin daveti üzerine orada bulunan 
güçler hâline geldiği değerlendirilebilir. Yine Uluslararası Hukuk 
açısından ABD’nin 2005 yılı sonuna kadar kalan sürede, BM nezdinde 
yeni bir girişimle buradaki güçlerinin statüsünü değiştirecek veya görevi 
uluslararası örgütlere devredecek bir karar tasarısı çıkarması 
beklenmemektedir. Silahlı Çatışma Hukuku açısından ise Irak’taki durum 
niteliği uluslararası veya uluslararası olmayan mahiyette olsun bir silahlı 
çatışmadır. Bu nedenle Cenevre Sözleşmelerine taraf olan ABD 
güçlerinin eylemlerinin bu sözleşmelere, örf ve adet hukuku kurallarına 
uygun olması gerekir. Ancak ulusal ve uluslararası basından takip edilen 
haberler doğru ise, bu güçlerin Irak’ta sözleşme hükümlerinde ağır ihlal 
olarak belirlenen davranışları sergiledikleri ifade edilebilir. 
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b. İkinci ve Üçüncü Senaryo (ABD 2006 Yılından İtibaren 
Kademeli Olarak Irak’tan Çıkar/ABD Irak’tan Çekilebilir Ancak 
Bölgeden Çekilmez)   

ABD’nin gerek iç ve gerekse uluslararası kamuoyu baskısı ve 
ülkesel çıkarları nedeniyle Irak’taki direnişin boyutları ne olursa olsun, 
Vietnam benzeri bir kaçışla bölgeden ayrılması uzak bir ihtimaldir. 
Bunun yerine, gerekli şartlar olgunlaştıktan sonra yetki devirleri ile 
kademeli olarak çekilme yönünde bir hareket daha kabul edilebilir ve 
hukuki gözükmektedir. Bu kapsamda hukuka uygun bir geri çekilme için 
Irak içindeki görevlerini uluslararası örgütlere (NATO, Arap Ülkeleri 
Birliği) veya BM Barış güçlerine bırakmak için gerekli altyapıyı 
oluşturmaya çalışacağı değerlendirilmelidir. Bu amaca yönelik olarak 
kamuoyunu hazırlamak için gerekli zaman da mevcuttur. ABD, Irak’ta 
Anayasanın hazırlanarak daimi hükümetin kurulması sonrasında, bu 
hükümetle yapılacak kuvvetlerin statüsü benzeri bir anlaşma ile Irak’taki 
güçlerini kademeli olarak geri çekebilir. Yine bu tür anlaşmalar ile Irak’ta 
daimi üslenmesine imkân verecek kazançlar sağlayabilir. Daimi 
hükümetin göreve başlaması ile ABD’nin buradaki etkin kontrolünün de 
son bulacağı değerlendirilebilir. Silahlı Çatışma Hukuku açısından ise 
önem arz eden husus işgalin fiilen bitiş zamanıdır. Bu süre içerisinde 
sözleşmeler tarafından korunan kişiler (siviller, savaş esirleri, savaş dışı 
kalanlar) bu koruma haklarından aynı şekilde yararlanacaktır. NATO’nun 
İstanbul zirvesinde Irak güvenlik güçlerinin eğitiminin ittifak tarafından 
yapılmasına yönelik karar, ABD’nin Irak’tan kademeli çekilme yönündeki 
faaliyet takviminin ilk adımlarından biri olarak değerlendirilebilir. 

 

6. Sonuç  

Bölge açısından, ABD’nin aynı gerekçeleri kullanarak terörle 
topyekûn mücadele kapsamında, Suriye ve İran’a yönelik müdahale 
çabaları olabilir. Ancak, Irak konusunda yaşananlar sonrasında 
uluslararası kamuoyunu ve BM’yi, bu yönde ikna etmesi ve bu 
müdahaleleri aynı rahatlıkla yapabilmesi mümkün gözükmemektedir.  

Irak’ın federatif yapısının ABD güçlerinin çekilmesi sonrasında 
gevşeyerek dağılması ve müteakiben bölgede bir Kürt devleti kurulması 
ihtimali ile bu kapsamda ortaya çıkması muhtemel çatışmaların hukuki 
statüsüne yönelik gelişmelerin, bölgede istikrarı olumsuz etkileyeceği 
değerlendirilebilir. 
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Uluslararası hukuk gibi sürekli gelişen bir alanda bugün hukuka 
uygun gözükmeyen bazı şeyler, hukukun evrimi sayesinde çok kısa süre 
içerisinde hukuksal hâle gelebilmekte, gelişen hukuk bugünün 
standartlarını tamamıyla değiştirebilmektedir. ABD’nin terörle topyekûn 
savaş kapsamında sıklıkla başvurduğu önleyici meşru müdafaa 
kavramının uzun vadede bir uluslararası örf ve adet kuralı hâline gelmesi 
de beklenebilir.  

  

 


