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İki ülke arasındaki ilişkilerin
ortak çıkarlara dayalı yeni bir
başlangıca ihtiyacı vardır. Bu
başlangıç, ikili ilişkilerdeki
zorlukları yenecek gerçekçi
temelde, objektif bir vizyona
ve iş birliğine yönelik mevcut
fırsatlara uygun olarak
yapılmalıdır.

rak’ın 1921 ve Türkiye'nin
1923 yıllarında modern
ülkeler olarak kurulma-

larından bu yana, iki ülke arasın-
daki ilişkiler birçok ortak bağa
sahip olmalarına rağmen ya “ge-
leneksel” iş birliği çerçevesinde
ilerlemiş ya da ilişkilerde çıkmazlara
yol açan “sınırlı” ihtilaflarla süre-
gelmiştir. Hâlbuki iki ülke arasında
coğrafi komşuluk bağı, ortak tarih,
dinî ve sosyal bağlar mevcuttur
ve sınırlı sayıda sorun bulunmak-
tadır. Fakat buna rağmen iki ülke
arasındaki ilişkiler ileri bir düzeye
veya stratejik iş birliği seviyesine
taşınamamıştır. Neyse ki ikili iliş-
kilerde doğrudan çatışma veya çe-
kişme düzeyi de görülmemiştir.

TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİNDE
ESKİ ZİNCİRLER VE YENİ
BAŞLANGIÇ ÖNERİLERİ
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Irak-Türkiye ilişkilerindeki tıka-
nıklığı ve durgunluğu gidermenin
yolları mevcut mudur? Her za-
manki sorunları ve karşılıklı suç-
lamaları tekrar tekrar karşımıza
çıkaran, aynı kısır döngüye ilişkileri
hapseden, başarısız çözümlerin
ortaya atılmasına yol açan ve on-
larca yıldır bekleyen meseleleri or-
tadan kaldırmanın imkânı var mı-

dır? Diğer bir ifade ile iki ülke ara-
sındaki ilişkileri geliştirecek yeni
vizyonlar benimsemek ne derece
ihtimal dâhilindedir?

İKİLİ İLİŞKİLERİN
GELİŞMESİNDEKİ
ENGELLER

Uluslararası ve bölgesel faktörler
ile Irak ve Türkiye'deki bazı yerel

taraflar, ikili ilişkileri geliştirme
çabalarına her zaman sınırlamalar
getirmişlerdir. İronik olan ise bu
faktörlerin esas olarak dışsal ve
iki ülkenin ortak çıkarlarıyla ilgisi
olmayan alanlarda yer almasına
rağmen iki ülke arasındaki ilişki-
lerin ivmesini zayıflatabilmesi, on-
ları rekabet ve anlaşmazlık sar-
malına girmeye zorlamasıdır. Bu
nedenle, iki ülke arasındaki ilişki-
lerin ortak çıkarlara dayalı yeni
bir başlangıca ihtiyacı vardır. Bu
başlangıç, ikili ilişkilerdeki zorluk-
ları yenecek gerçekçi temelde, ob-
jektif bir vizyona ve iş birliğine
yönelik mevcut fırsatlara uygun
olarak yapılmalıdır.

Kuzey Irak'taki terör örgütü
PKK varlığı sorununu
çözmekle ilgili olan taraflar ve
buna çözüm bulma
sorumluluğunda olanlar
Türkiye hükûmeti, merkezî
Irak hükûmeti ve Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi (IKBY)’dir.
Bu soruna karışmaya çalışan
veya iki ülkeye ve halklarına
hizmet etmeyen tüm
uluslararası ve bölgesel
taraflar dışlanmalıdır. 

Irak ile Türkiye arasındaki ilişkileri
germek ve zarar vermek isteyen
taraflar ve şahsiyetler Irak'ta her
zaman varlığını sürdürmüştür. Bu
çerçevede Irak’ta dar görüşlü mez-
hep ilkelerine göre iki ülke ara-
sındaki ilişkileri zayıflatmaya ça-
lışan dış bağlantılı kesimler bu-
lunmaktadır. Bu nedenle Irak-Tür-
kiye ilişkilerinde yeni bir başlangıç
için önemli ön koşul, bu kesimlerin
iki ülke arasındaki ilişkileri geliş-
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tirme çabalarını baltalamasını en-
gellemek ve faaliyetlerinin hem
siyaset hem de medyada yarattığı
olumsuz etkileri azaltmaktır. Öte
yandan iki ülkenin hükûmeti, res-
mî tutum ve politikalar ile bazı
kesimlerin medyatik ve politik şov
amacı ile aldıkları Türkiye-Irak iliş-
kilerine zarar veren tutumlarına
mesafe koyabilmelidir.

GÜVENLİK İKİLEMİNDE
YENİ VİZYON

Kuzey Irak'ta Türkiye’ye karşı terör
eylemlerini sürdüren PKK’nın var-
lığı meselesinin uluslararası, böl-
gesel ve yerel faktörlere bağlı ol-
masının yanı sıra birçok tarihî, si-
yasi, sosyal ve hatta ekonomik
faktör ve dönüşümler sebebi ile
onlarca yıllık bir süreçten geçtiği
bilinmektedir. Bu problemle başa
çıkmak amacı ile yapılanlar dö-
nemlere göre farklı vizyon, irade
ve tutumların bulunduğu bir yel-
pazede değişkenlik göstermiştir.
Örneğin, bu mesele ile ilgili olarak
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin
(AK Parti) 2002 sonlarında iktidara
gelmesinden önceki Türkiye ile
2002'den sonraki Türkiye,
2003'ten önceki Irak ile 2003'ten
sonraki Irak, 1991’ten önce mer-
kezî Irak devletine tabi olan Irak

Kürt Bölgesi ile 1991 sonrası öz
yönetime sahip Kürt Bölgesi farklı
duruş sergilemiştir. Irak'ın Kuveyt'i
işgalini izleyen bölgesel ve ulus-
lararası koşullar, Irak’taki Saddam
Hüseyin rejiminin zayıflamasına
ve Kuzey Irak üzerindeki hâkimi-
yetinin gevşemesine yol açmıştır.
Bu durum Irak Kürt bölgesine oto-
nom yapı kurmak amacı ile önemli
fırsat vermiştir.

Kuzey Irak merkezli sorunların
nedenleri ve sonuçları Irak-Türkiye
ilişkilerini takip eden herkes ta-
rafından bilinmektedir. Bu konu-
nun nedenlerinin ve etkilerinin
değerlendirilmesi ile ilgili vizyonlar
arasındaki farklılık aşikârdır. Bu
nedenle, bu ikileme ciddi çözüm
getirmek için sarf edilen çabalar
geçmişe kitlenerek heba edilme-
meli; aksine geleceğe “gerçeklikle”
bakmak ve bu meselede ilerleme
kaydedebilmek amacı ile kullanıl-
malıdır. Çözüm odaklı gerçekçi ve
objektif bir yaklaşım üretebilmek
için bu sorunlara yönelik ilgili ta-
rafların üzerinde uzlaştığı yeni gi-
rişim başlatılmalıdır. Bu girişim
sorunu daha da kötüleştirecek
veya ihmal edilmesine yol açacak
olası risklere karşı yüksek sorum-
luluk duygusu içermelidir.

Türkiye ile husumeti olan
bazı Avrupa, Arap ve Körfez
ülkelerinin PKK
mensuplarıyla temas ve
koordinasyon sağlaması ve
onlara destek vermesi bilinen
bir diğer gerçektir. Kuzey
Irak'taki PKK varlığı
sorununun çözümü ile ilgili
taraflar bu soruna gerçekçi
çözümler bulmaya çalışırken
talep ve hedeflerini
belirlemede dengeli ve
rasyonel olmalıdır.

Kuzey Irak'taki terör örgütü PKK
varlığı sorununu çözmekle ilgili
olan taraflar ve buna çözüm bulma
sorumluluğunda olanlar Türkiye
hükûmeti, merkezî Irak hükûmeti
ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY)’dir. Bu soruna karışmaya
çalışan veya iki ülkeye ve halklarına
hizmet etmeyen tüm uluslararası
ve bölgesel taraflar dışlanmalıdır.
Türkiye ile husumeti olan bazı Av-
rupa, Arap ve Körfez ülkelerinin
PKK mensuplarıyla temas ve ko-
ordinasyon sağlaması ve onlara
destek vermesi bilinen bir diğer
gerçektir. Kuzey Irak'taki PKK var-
lığı sorununun çözümü ile ilgili
taraflar bu soruna gerçekçi çö-
zümler bulmaya çalışırken talep
ve hedeflerini belirlemede dengeli
ve rasyonel olmalıdır. Gerekli çö-
züm için ana kriterler; Irak Kürt
Bölgesi’nin güvenliği de dâhil ol-
mak üzere Irak'ın egemenliğini ve
güvenliğini mümkün olan en üst
düzeyde tutmak, Türkiye’nin gü-
venliğini korumak ve Iraklı Kürtler
dâhil olmak üzere Türk ve Irak
halklarının çıkarlarını korumaktır. 

IRAK GÜNDEMİ
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İKİLİ İLİŞKİLERDEKİ
EKONOMİK FIRSATLAR

Geçtiğimiz on yıllar boyunca siyasal
düşünce literatüründe artık herkes
tarafından bilinen “Siyaset mi eko-
nomiyi yoksa ekonomi mi siyaseti
üretir?” diyalektiği ikili ilişkilerde
de tartışılan noktalardandır. Dün-
yada ülkelerin ve halkların eko-
nomik talepleri sürekli şekilde yo-
ğunlaştıkça ve ekonomik büyüme
fırsatları azaldıkça bu tartışmada
“ekonomi siyaseti üretir” cevabı
daha çok ağırlık kazanır hâle gel-
mektedir. Koronavirüs salgını son-
rası dünyanın çeşitli ekonomik,
siyasi ve kültürel zorluklarla kar-
şılaşacağı konusunda siyaset bi-
limciler ve politikacılar arasında
fikir birliği söz konusudur. Bu çer-
çevedeki en büyük zorlukların ise
ekonomik temelli olacağı ifade
edilmektedir. Bu bağlamda dü-
şündüğümüzde komşu olan ve ol-
mayan ülkelerin ekonomik iş birliği
ve çıkar alışverişi fırsatlarını ka-
çırmaması veya bunları ihmal et-
memesi kendi menfaatlerinedir.

Hiçbir komşu iki ülkenin
ekonomik iş birliği tesis etme
bakımından Irak ve Türkiye
kadar fırsata sahip olmadığı
ifade edilebilir.  

Ekonomi artık sadece siyaseti değil
ülkeler arasındaki müşterek gü-
venliği de üretmekte ve egemenliğe
duyulan saygıya da katkı sağla-
maktadır. İki ülke arasında eko-
nomik iş birliği, ortaya çıkabilecek
kriz ve sorunların önlenmesi ba-
kımından büyük katkı sağlamak-
tadır. Hiçbir komşu iki ülkenin
ekonomik iş birliği tesis etme ba-
kımından Irak ve Türkiye kadar
fırsata sahip olmadığı ifade edile-
bilir. Burada ikili ekonomik iş
birliği imkânlarından söz edilirken
geleneksel tüketim malları ticare-
tinden değil ikili ilişkilerde uzun
vadeli istikrarı ve güvenliği tesis
etme potansiyeli bulunan ekonomi
temelli stratejik projeler kastedil-
mektedir. 

İki komşu ülkenin aralarındaki
sorunları çözme ya da sınırlan-
dırma olasılığının; güvenlik, siyasi
ve ekonomik çalkantılarla dolu
bugünün dünyasında uygulanması
oldukça güç fakat imkânsız bir
durum olmadığı ifade edilebilir.
Dolayısıyla Türkiye ve Irak’ın eko-
nomik potansiyellerini tam olarak
yansıtabilmek ve aralarındaki iş
birliği fırsatlarından etkin şekilde
yararlanabilmek amacı ile gerçek-
leştirebileceği çağdaş yaklaşımın
imkânsız gözüken ortak sorunların
etkilerini en aza indirmesi muh-
temeldir. Sonuç olarak, her iki ül-
kedeki karar vericilerin karşılıklı
toprak bütünlüğü, ulusal güvenliği
ve egemenliğine saygı esaslı stra-
tejik iş birliği gerçekleştirmeye yö-
nelik güçlü bir siyasi irade ortaya
koyması, Irak-Türkiye ilişkilerini
zayıflatan faktörlerin elimine edil-
mesine ve iki ülkenin karşılıklı ve
çok boyutlu kazanımlar sağlama-
sına yönelik önemli fırsatlar su-
nabilecektir.  


