
Türkiye Irak ilişkilerinde 
Güvenlik ve radikalleşme 

ÇalIşTayI

12 Mayıs 2017 tarihinde ORSAM ve Irak Ulusal Güvenlik 
Müsteşarlığı’na bağlı Nahrain Araştırmalar Merkezi işbirli-
ğinde, 2014’ten bu yana mutat olarak düzenlenen çalıştaylar 
serisinin son toplantısı, Ankara’da “Güvenlik ve Radikalleş-
me” başlığıyla düzenlenmiştir. Çalıştay’da Irak’tan Türkiye’ye 
gelen akademisyen ve uzmanların yanı sıra, Türkiye’den bü-
rokrat, akademisyen, uzman ve araştırmacılar da çalıştayda 
yer almıştır. Çalıştayda Türkiye ve Irak’ı ilgilendiren ortak 
tehditler üzerinden bir yaklaşım sergilenirken, bu tehditlere 
karşı iki ülke arasındaki işbirliği imkanları konusunda katı-
lımcılardan görüşler alınmıştır. 
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Çalıştayda temel olarak,
• Ortak güvenlik tehditleri,
• Sınır güvenliği,
• Güvenlik sektöründe işbirliği alanları,
• Terörle mücadele,
• PKK ve ilişkili örgütlerle mücadele,
• IŞİD ve sonrası,
• İnsani güvenlik,
• Şiddete varan aşırıcılık,
• Dini radikalleşme,
• Etnik radikalleşme,
• Radikalleşmeyle mücadelede küresel ve bölgesel işbirliği,
• Radikalleşmeyle mücadelenin sosyal ve ekonomik boyutu,
• Radikalleşme ve yabancı terörist savaşçılar gibi konular ele alın-

mıştır.
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Bu konular kapsamında yapılan 
çalıştayda aşağıdaki noktalar ön 
plana çıkmıştır.

* Radikalleşmeye karşı Tür-
kiye ve Irak’ın ortak sorumlukları 
bulunmaktadır. Bu nedenle bir ül-
kenin tek başına hareket etmesi ve 
radikalleşmeye karşı mücadele et-
mesi mümkün değildir.  

* Terör örgütlerinin varlığı, ülkelerin kendi kamu kaynaklarını, ken-
di yurttaşlarının egemenliği ve refahı için harcaması yerine güvenlik alan-
larına harcamasına neden olmaktadır. 

* Devlet yapılarının çökmesiyle gittikçe bir kriz ihracına başlamış-
tır. Bu kriz ihracı bölgeyi dış müdahaleye açmaktadır. Bu soruna bölge 
ülkeleri olarak çözüm üretilmezse müdahalelerin önün açık kalacaktır.

* Devletleri merkeze koymak yerine politika yapım aracı olarak te-
rör örgütlerinin doğrudan ya da dolaylı bir biçimde, üçüncü ülkeler tara-
fından desteklenmesi ve kolaylaştırıcı birtakım yaklaşımlar sergilenmesi, 
hem devletlerin egemenliğini tehdit etmekte hem de güvenlik ile ilgili yeni 
sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada Türkiye ile Irak’ın terör örgütle-
ri ile mücadele konusunda çok geniş bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Öncelikli 
ihtiyaç teröre karşı ortak bir bakış açısı geliştirilmesidir. 

* Sosyal ve siyasal açıdan terör bir tehdit olsa bile, radikalleşme ve 
şiddet süreklilik arz edecek daha büyük tehditlerdir. 

* Radikalizmin psikolojik, sosyolojik, siyasi, ekonomik, eğitim, kül-
türel, güvenlik, uluslararası, finansal ve network ayakları vardır. Bunların 
her biriyle ayrı ayrı mücadele etme imkanı tek başına bir devletin sahip 
olabildiği bir yetenek değildir. 

* Radikalizmin ortaya çıkaran başka bir sorun da orta sınıfın ortadan 
kalkmasıdır. Orta sınıf ve vatandaş olma ayrıcalığı tekrar kazanılmazsa 
radikalleşmenin önüne geçebilmek mümkün değildir.

* Mevcut konjonktür terör örgütlerinin yapısını da değiştirmeye baş-
lamıştır. Bu nedenle terör örgütlerinin değişen yapısına uygun taktik, stra-
teji ve çözüm yolları geliştirilmelidir.

* Radikalleşme sadece bir tür din meselesi değildir. Radikalleşme, 
şiddet merkezli bütün kesimleri kapsamaktadır.

* Çatışma ortamının olduğu her ortamda radikalleşme temayülü 
olan insanların çoğunlukta olduğunu rahatlıkla görülebilmektedir. Bunun-
la birlikte radikalleşmiş bireylere bakıldığında bunların sadece eğitimsiz 

Türkiye ile Irak arasında 
terör örgütleri ile 
mücadele konusunda 
çok geniş bir işbirliğine 
ihtiyaç vardır.
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kişilerden oluşmadığı, eğitim seviyesi yüksek kişilerin de radikalleşebil-
diği bir ortam bulunmaktadır. 

* Radikalleşen yapılar, devletlerin egemenlik yetkisini de olumsuz 
yönde etkilemektedir. Bu anlamıyla devlet güvenliği Ortadoğu’daki te-
mel krize dönüşmüştür.  

* Bölgesel güvenlik yönetişimini hayata geçirecek herhangi bir 
kurumunun olmaması radikalleşme ve şiddetin önlenmesinde bir engel 
teşkil etmektedir. 

* PKK gibi terör örgütleri tıpkı IŞİD gibi sınır aşan karakterleriyle 
sadece kendi bulundukları ülkeye değil doğrudan ya da dolaylı ülkelerin 
tamamını tehdit etmektedir.

* Terör örgütleri birbirlerinden terör metotlarını öğrenmektedir. 
Terör örgütlerinin doğrudan ya da dolaylı bir biçimde birbirlerine terör 
araçlarını transfer ettikleri bilinmektedir

* Bir ülkedeki herhangi bir terör örgütü o ülkedeki güvenlik bü-
rokrasisini ya da güvenlik kurumlarını zayıflattığında doğal olarak başka 
terör örgütlerine zemin hazırlamaktadır. 
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* Radikalleşme ile askeri ya 
da kinetik önlemlerle mücadele et-
mek sadece onun bir yönüyle mü-
cadele etmek anlamına gelecektir. 
Bu nedenle radikalleşme çalışma-
larının en önemli boyutlarından bir 
tanesi mutlaka kültürel-ideolojik 
ve eğitim boyutudur.

* Radikalleşme ile mücadele 
konusunda iyi bir politik atmosfe-
re ihtiyaç vardır. Radikal akılların 
önündeki mutlak yolları kapatarak 
terörizm faaliyetlerine dönüşmesi mutlaka engellenmelidir.

* Tüm ülke ve tüm tarafların çıkarlarını koruyabilecek ortak bir ta-
nım ortaya koyulması gereklidir. 

* Radikalleşmenin engellenmesi için hükümetler ile vatandaşlar ara-
sında sağlam bir ilişki kurulması gerekmektedir. Birçok ülkede tehlikeye 
maruz kalan toplumlar söz konusudur. Bu tehlikelerin bertaraf edilebilme-
si için karşılıklı güven ve sağduyu unsurlarının olması gerekmektedir.  

* Radikalizmle mücadelede geniş kapsamlı bir platform oluşturul-
malıdır. Din adamları, akademisyenler, bürokratlar, aşiret reisleri, gençler, 
kadınlar gibi bütün sosyal kesimleri kapsayacak bir platform kurulması 
önemlidir. 

* Irak’ın istikrara kavuşması Ortadoğu’da birçok sorunun üstesin-
den gelinmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda IŞİD ile mücadelesinde Irak 
bir an önce başarıya ulaşmalı, toprakları üzerinde tam egemenliğini tesis 
etmeli ve terör örgütlerine yaşam imkanı tanımamalıdır.

* IŞİD’in askeri olarak mağlup edilmesi kadar IŞİD’i ortaya çıkaran 
temel faktörleri de ortadan kaldırmak önemlidir. Askeri operasyonlardan 
sonra bir yönetim boşluğunun ortaya çıkmasını önlemek ve bölge halkının 
tümünün önceliklerini dikkate almak istikrarın sağlanması için kritiktir. 
Irak halkının tamamı siyasi, sosyal ve ekonomik olarak devlete entegre 
edilmelidir. 

* Iraklı tüm grupların ve uluslararası toplumun kapsayıcı bir anlayış 
temelinde Irak’ın toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini ön planda tutan 
güvenli, müferreh ve istikrarlı Irak’ın inşasına odaklanmasının önem arz 
etmektedir.

PKK gibi terör örgütleri 
tıpkı IŞİD gibi sınır aşan 
karakterleriyle sadece 
kendi bulundukları 
ülkeye değil doğrudan 
ya da dolaylı olarak 
ülkelerin tamamını tehdit 
etmektedir.
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* Irak’ın kalıcı istikrara kavuşmasının önündeki bir başka 
tehlike de PKK terör örgütünün varlığıdır. PKK ile mücadele ko-
nusunda Türkiye’nin hassasiyeti, Irak tarafından bilinmekte ve ka-
bul edilmektedir. 

* Türkiye, Irak’la ikili işbirliğini güçlendirmek ve çeşit-
lendirme konusunda son derece iyi niyetlidir. Türkiye ve Irak iyi 
komşuluk ilişkilerine dayalı ortak paydaları ön plana çıkaran bir 
yaklaşım içinde iş birliği ve diyalogu sürdürmek için uygun zemin 
ve yeterli fırsat bulunmaktadır. Diyalog yollarının açık tutulması 
işbirliğini kuvvetlendirecektir. Her iki devlet de sahip olduğu im-
kanlardan yararlanarak istikrarı sağlama ve işbirliği konularında 
sadece ikili düzeyde değil, bölgesel bir dinamik oluşturabilir.

* Güvenlik, askeri, istihbarı alandaki işbirliğinin iyileştiril-
mesi, terör örgütü IŞİD’in elinden kurtarılan bölgelerin tekrar re-
habilitasyonu ve imarı yönünde fırsatlar ortaya çıkaracaktır. 
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