Bakış

ORSAM

No: 122 / Mayıs 2020

2003 SONRASI IRAK
EKONOMİSİNDE İRAN ETKİSİ

ŞERİFE AKINCI

ORSAM

Telif Hakkı
Ankara - TÜRKİYE ORSAM © 2020
Bu çalışmaya ait içeriğin telif hakları ORSAM’a ait olup, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
uyarınca kaynak gösterilerek kısmen yapılacak makul alıntılar dışında, hiçbir şekilde önceden izin
alınmaksızın kullanılamaz, yeniden yayımlanamaz. Bu çalışmada yer alan değerlendirmeler yazarına
aittir; ORSAM’ın kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi
Adres : Mustafa Kemal Mah. 2128 Sk. No: 3 Çankaya, ANKARA
Telefon: +90 850 888 15 20 Faks: +90 312 430 39 48
Email: info@orsam.org.tr
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı (AA), Shutterstock

Bakış: 122

ORSAM

BAKIŞ

2003 SONRASI IRAK
EKONOMİSİNDE İRAN ETKİSİ

Yazar Hakkında
Şerife Akıncı
2010-2015 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat bölümünü bitirmiştir. Ardından
2015 yılında Kırıkkale Üniversitesi Ekonometri Tezli Yüksek Lisans programına başlamıştır.
“Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Yoksulluk Sorunu: Ekonometrik Bir Analiz” başlıklı teziyle
Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Mevcut durumda, Uludağ Üniversitesi’nde
Ekonometri bölümünde Doktora çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda Ortadoğu
Araştırmaları Merkezi (ORSAM) bünyesinde, Ekonomi Direktörlüğü’nde bursiyer olarak
görev yapmaktadır. Genel ilgi alanları Ortadoğu ve Afrika Ekonomileri, Enerji Ekonomisi ve
Kurumsal Ekonomidir.

Mayıs 2020

orsam.org.tr

2

2003 Sonrası Irak Ekonomisinde İran Etkisi

İçindekiler

Giriş ..................................................................................................................................................3
Irak Ekonomisine Genel Bakış ............................................................................................................3
2003 Sonrası İran-Irak Ekonomik İlişkileri ........................................................................................6
İran’ın Irak Üzerindeki Etkisi ve Sokak Olayları ................................................................................9
Kaynakça............................................................................................................................................11
Grafik ve Tablolar
Tablo 1: Temel Ekonomik Göstergeler (2003-2018) ....................................................................4
Tablo 2: Irak’ın Ticaret Hacmi....................................................................................................5
Grafik 1: Irak’ın Dış Ticareti ......................................................................................................6
Tablo 3: Irak-İran Dış Ticaret Değeri ........................................................................................7
Tablo 4: Irak’ı Ziyaret Eden Turist Sayısı ..................................................................................8

Bakış: 122

2003 Sonrası Irak Ekonomisinde İran Etkisi

Giriş
Körfez ülkeleri içerisinde Suudi Arabistan
ve İran’dan sonra yüzölçümü bakımından üçüncü
en büyük ülke olan Irak, stratejik konumu ve
zengin petrol rezervleri bakımından ekonomik
açıdan oldukça büyük bir potansiyele sahiptir.
Irak, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde
bitmek bilmeyen savaşlar ve ambargolar, 2003
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) müdahalesi
sonrasında ortaya çıkan güvenlik sorunları, 2010
yılında başlayan Arap Baharı süreci ve 2013 yılındaki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saldırıları
sonucunda derinden etkilenmiş ve bu olaylar
ülke potansiyelinin tam olarak yansıtılamamasına
sebep olmuştur. Üstelik bu etki sadece Irak’ı
değil bütün Ortadoğu’yu derinden etkilemiş ve
bölgenin ekonomik istikrarına da zarar vermiştir.

Irak Ekonomisine Genel Bakış
Devlet müdahalesinin hissedilir olduğu bir
ekonomik yapıya sahip olan Irak, 145 milyar
varillik rezervi bakımından dünyanın en büyük
dördüncü petrol ülkesidir ve ülke gayri safi yurt
içi hasılasının %30,4’ü ihracat gelirlerinin ise
%71,5’i petrol gelirleri tarafından sağlamaktadır.
Dolayısıyla Irak’ta ekonomik servetin en önemli
belirleyicisi, petrol sektörüdür. Irak’ın ekonomik
faaliyetleri ve hükümet gelirleri büyük ölçüde
petrol gelirleri ile şekillendiğinden Irak için
petrol gelirlerine bağımlı bir ekonomiye sahiptir
yorumunda bulunulabilir. Irak aralıklarla yaşanan
savaşlar sebebiyle sahip olduğu enerji kaynaklarından tam anlamıyla yararlanamamıştır. Savaşlar
sebebiyle ambargolara maruz kalmış ve ülkenin
gelişimi engellenmiştir. Dolayısıyla gelişimi engellenen Irak ekonomisi küresel ekonomi ile
ticari ilişkilerini geliştirmekte yetersiz kalmış,
gelirleri azalmış ve ülke ekonomisi eski gücünü
kaybetmiştir. 2003 yılında gerçekleşen ABD müdahalesi sonrasında ise sanayi, ulaşım ve altyapı

sektörleri büyük hasar görmüş ve bu müdahale
üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen Irak ekonomisi
hala bir istikrar yakalayamamıştır. Ülke ekonomisinin daha kapsamlı anlaşılabilmesi açısından
temel ekonomik göstergelerin 2003-2011 ve
2012-2018 yılları arasındaki seyrinin incelenmesi
gerekmektedir.

Bilgiye dayalı bir sektör veyahut
geliştirilen bir teknolojiye sahip
olmayan Irak ekonomisinde
sürdürülebilir bir ekonomik
büyümeden söz etmek mümkün
değildir. Çünkü Irak’ta ekonomik
büyüme, üretim faktörü olarak
daha çok bilginin kullanıldığı
bilgi ekonomisinin (Know-How)
ölçek arttırıcı etkisi olmaksızın
sadece sermaye ve işgücü
katkıları tarafından
sağlanmaktadır.

Bir ülkenin ekonomik büyüklüğü GSYH ile
ölçülmektedir. Bu kapsamda Tablo 1, 2003-2018
yılları arasında Irak ekonomisinin büyüklüğünü
yansıtmaktadır. 2003 yılında 15,8 milyar dolar
GSYH’ye sahip olan Irak, 2003-2011 yılları arasında bir artış trendi yakalayarak GSYH’sini
185,7 milyar dolara yükseltmiştir. 2018 yılında
ise bu rakam 224,2 milyar dolar düzeyine kadar
ulaşmıştır. Ülkede yaşanan siyasi gelişmeler ekonomik faaliyetlerde kesintilere yol açsa da 20032009 yılları arsında ekonomik büyüme %6,95,
2008-2011 yılları arasında yaşanan küresel ekonomik krize rağmen 2009-2018 yılları arasında
ise %5,4 düzeyinde büyümüştür. Bu oranlar olorsam.org.tr

3

4

2003 Sonrası Irak Ekonomisinde İran Etkisi

dukça dikkat çekicidir. Irak’ta GSYH’nin oluşumunda tarım sektörü %2, sanayi sektörü %56,
hizmet sektörü %41,9 katkı sağlamaktadır. Irak
ekonomisinin büyüklüğü, Dünya ile Ortadoğu
ve Kuzey Afrika (OKA) ekonomileri içerisindeki
payı açısından değerlendirildiğinde, 2003 yılında
sırasıyla %0.04 ve %1.45 iken 2018 yılında bu
oranlar %0.26 ve %6.21 seviyesine yükselmiştir.

Ancak bu iki göstergede bir eğilimden bahsetmek
mümkün değildir. Çünkü 2008-2011 yılları arasında yaşanan Küresel Ekonomik Kriz, 2010 yılında başlayan Arap Baharı ve ülkenin içerisinde
bulunduğu durum GSYH’nin istikrar kazanmasına
engel olmuştur. Irak ekonomisinin dış şoklara
karşı savunmasız olması büyüme süreci üzerinde
belirleyici olmaktadır. Bilgiye dayalı bir sektör

Tablo 1: Temel Ekonomik Göstergeler (2003-2018)
2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GSYH (Milyar $)

15.8

49.9

88.8 111.6 138.5 185.7 218 234.6 234.6 177.4 174.8 195.4 224.2

Ekonomik
Büyüme

-33.1

4.4

1.37

Kişi başına
GSYH ($)

609

1855 3182 3853 4657 6045 6836 7076 6818 4989 4776 5205 5834

Enflasyon Oranı

33.6

36.9

-10

6.8

2.8

5.8

6

1.8

2.2

1.3

0.5

0.1

0.3

İşsizlik Oranı

9.1

9.0

8.6

8.5

8.4

8.2

8

9.3

10.6

10.7

10.8

13

12.9

Genç İşsizlik
Oranı

17.4

17.5

17.1

17.0

16.8

16.5

16.2

18.2

20.1

21.4

22.7

25.5

25.3

İşgücü Oranı

42.3

42.3

42.2

42.2

42.2

42.2

42.2

42.2

42.5

42.5

42.1

42.4

42.5

Tarım
(GSYİH’nin %’si)

8.4

6.8

4.9

5.2

5.1

4.5

4.1

4.7

4.8

4.8

3.7

3.3

2

Hizmetler
(GSYİH’nin %’si)

20.7

29.5

34.9

42.7

39

32.8

35.2

37.5

38.5

54.4

51.5

45.7

41.9

Sanayi
(GSYİH’nin %’si)

70.8

63.6

60.1

51.9

55.7

62.5

60.5

57.6

56.5

41.9

44.5

51

56.09

Doğrudan Yabancı
NA
Yatırımlar
(GSYH’nin %’si)

1.0

1.1

1.4

1.0

1.1

1.6

-1.0

-4.3

-4.3

-3.6

-2.6

-2.2

Askeri
Harcamalar
(GSYH’nin %’si)

2.2

2.2

2.9

2.7

2.3

1.9

3.3

3.0

5.3

3.5

3.8

2.7

NA

3.3

6.4

7.5

13.9

7.6

0.6

2.4

Kaynak: World Bank, World Trade Organization ve BP Statistical Review of World Energy 2019
NA: Veri Yok

Bakış: 122

15.2

-2.4

-0.5

2003 Sonrası Irak Ekonomisinde İran Etkisi

veyahut geliştirilen bir teknolojiye sahip olmayan
Irak ekonomisinde sürdürülebilir bir ekonomik
büyümeden söz etmek mümkün değildir. Çünkü
Irak’ta ekonomik büyüme, üretim faktörü olarak
daha çok bilginin kullanıldığı bilgi ekonomisinin
(Know-How) ölçek arttırıcı etkisi olmaksızın
sadece sermaye ve işgücü katkıları tarafından
sağlanmaktadır. Dünyada ortalama kişi başına
düşen gelir, 11,312 $, OKA’da 8,042 $, petrol
ve doğalgaz zengini olan Irak’ta ise 5,834 dolardır.
Irak, kişi başına düşen gelir açısından dünya ortalamasının bir hayli gerisindedir. Irak’ta kişi
başına düşen gelirin düşük olmasının temel
sebebi kaynakların ülkenin kalkınması ve sanayileşmesi için değil de içinde bulunulan durum
itibariyle savunmaya yani askeri harcamalara
ayrılıyor olmasıdır ve bu sebeple Irak halkı oldukça yoksuldur.
Irak ekonomisinin yapısını ifade edecek en
önemli göstergelerden biri GSYH’ye alt sektörlerin
yaptığı katkılardır. Bu katkılar Tablo 1’de yer
almaktadır. 2018 yılı verilerine göre GSYH’ye
sektörlerin katkısı incelendiğinde tarım %2,
hizmet %41,9 ve sanayi %56.09 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Sektörlerin GSYH’ye
katkısı geniş zaman diliminde incelendiğinde
dikkat çeken husus 2003 yılında sanayi sektörünün
yaklaşık %71 düzeyinde olmasıdır. Sanayi sek-

törünün bu denli yüksek olmasının temel sebebi
Irak sanayi kuruluşlarının başında petrol arıtma
ve petrokimya tesislerinin geliyor olmasıdır.
Irak’ta çıkarılan petrolün büyük bir kısmı ham
petrol olarak ihraç edilirken bir kısmı da plastik,
lastik, elyaf hammaddeleri ve diğer organik ara
mallarının üretimi için kullanılmaktadır. Ülkedeki
iş gücüne katılım oranı, %42,5 ile oldukça düşüktür. Kadınların işgücüne katılım oranı %13,5’tir.
Bu oran uluslararası standartların oldukça altındadır. Ana sektörlere göre istihdam oranları,
tarım %18,8, sanayi %23,4, hizmet %57,6 şeklindedir. Irak’ta toplam işsizlik oranı %12,8 iken
genç işsizlik oranı %25,1’dir. Ancak çeşitli uluslararası kaynaklarda bu rakamların çok daha
yüksek olduğu belirtilmektedir. Aktif kadın işgücü
içerisindeki işsizlik oranı %30,4 iken erkek
işgücü içerisindeki işsizlik oranı %10,1’dir. Kadınların ekonomik faaliyette yer alamamasının
temel sebebi kültürel etkenlerdir. Irak’ta en
yüksek işsizlik oranına sahip şehirler; %17 ile
Diqar, %16 ile Anbar ve %14 ile Diyala’dır. En
düşük işsizlik ise %2 ile Kerkük, %4 ile Erbil
ve %5 ile Musul’dur. Bu oranlara dikkat edildiğinde kentsel işsizlik kırsal işsizliğe göre daha
yüksektir.1 Irak için işsizlik çözülmesi gereken
zorlu bir problemdir. Keza, son sokak hareketlerinin çıkış noktası ülkenin %30’nu oluşturan

Tablo 2: Irak’ın Ticaret Hacmi
2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
İhracat
(Milyon $)

711

23.697 41.268 41.929 52.483 83.226 94.392 93.066 88.112 57.577 46.830 63.604 95.256

İthalat
(Milyar $)

9.938 23.532 21.516 38.437 43.915 47.803 59.006 65.104 59.990 58.517 44.116 48.506 53.191

Petrol
İhracat
Gelirleri
(Milyar $)

7.526 23.579 39.412 39.307 51.589 83.010 94.090 89.403 84.303 49.211 43.684 59.73 68.192

Kaynak: OPEC ve Comtrade
NA: Veri yok.

orsam.org.tr
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genç nüfustur ve gençlere yönelik istihdam sağlanması oldukça önemlidir. Ülkede enflasyon
ise %0,3 düzeyindedir.

2003 Sonrası İran-Irak Ekonomik
İlişkileri
ABD’nin gerçekleştirdiği askeri müdahale
sonucunda Irak’ta büyük bir boşluk ortaya çıkmış
ve bu boşluk İran’ın Irak ile stratejik ilişkiler
geliştirmesine zemin sağlamıştır. 1980-88 yılları
arasında savaşan iki eski düşman, 2003-19 yılları
arasında en iyi ticaret ortakları olmuştur. Irak’ın
yeniden yapılanma sürecinde 1145 km sınır
uzunluğuna sahip olduğu komşusu İran, ülkedeki
nüfuzunu arttırmıştır. Ticaret, İran ve Irak arasında
bir köprü vazifesi görmüş ve özellikle 2003
ABD müdahalesinden sonra zayıflayan Irak ekonomisi için İran, bir can damarı haline gelmiştir.
Irak’ın ABD tarafından gerçekleştirilen askeri
müdahale sonrası 2005 yılında dış ticaret hacmi
toparlanmaya başlamıştır. Petrol gelirleri ülke
ekonomisi için en önemli döviz kaynağıdır.
Irak’ın hem ihracatı hem de ithalatı petrol gelirlerine bağlıdır. Öyle ki ülkenin petrol gelirlerinin
artışına paralel olarak ithalatı da artış gösterGrafik 1: Irak’ın Dış Ticareti

Kaynak: OPEC
Bakış: 122

mektedir. Petrol fiyatlarının 2011-2014 yılları
arasında 100 dolar üzerinde seyretmesi Irak’ın
bu dönemlerde yıllık yaklaşık 30 ile 40 milyar
dolar dış ticaret fazlası vermesini sağlamıştır.
2014’ün ikinci yarısında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş Irak ihracatının hızla azalmasına
neden olmuş ve ticaret fazlası ilerleyen yıllarda
yerini ticaret açığına bırakmıştır. Bu kapsamda,
ülkenin dış ticaret dengesinin petrol fiyatlarında
yaşanan dalgalanmalar ile şekillendiği yorumunda
bulunulabilir.
Irak’ın en çok ithal ettiği ürünler petrol
yağları, kömür, ilaçlar, aşı, mücevherat, pirinç,
buğday unu, mobilya, izole edilmiş teller ve
kablolar, klima cihazları, otomobil, tavuk eti,
ayçiçeği yağı, şeker, bisküvi, yumurta, sigara,
bebek bezleri, telefon, görüntülü cihazlar, televizyon alıcı cihazları, demir veya çelikten inşaat
ve inşaat aksamı iken en çok ihraç edilen ürünler
ham petrol, altın, taze veya kurutulmuş hurma,
incir, ananas, avokado ham deri, kimyasalalar,
bakır, kurşun, plastik ve mamullerdir. Irak’ın
başlıca ticaret ortakları Çin, Hindistan, Türkiye,
Güney Kore ve ABD’dir. Irak ticaretini en çok
%78,7 deniz yolu ile gerçekleştirmektedir.2

2003 Sonrası Irak Ekonomisinde İran Etkisi

Tablo 3: Irak-İran Dış Ticaret Değeri
2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
İthalat
(Milyon $)

437

917

NA

NA

4.600 4.650 5.170 6.030 6.480 6.480 6.130 6.430 8.900

Kaynak: Comtrade NA: Veri yok

2003 yılından bu zamana İran ile Irak arasında
güvenlik, gümrük ve tarifeler, sanayi, eğitim,
çevre, ulaşım ve altyapı gibi mühim konularda
birtakım anlaşmalar dizisi imzalanmıştır. Irak,
İran’dan (enerji hariç) en çok sebze ve meyve,
işlenmiş gıda maddeleri, elektrikli makine ve
cihazlar, sanayi ürünleri, inşaat malzemeleri ve
motorlu araçlar ithal etmektedir. Aynı zamanda
Irak, elektrik ihtiyacının %100’ünü kendi üreten
ve iç talebin ihtiyaçlarını karşılamanın yanında
elektrik enerjisi ihracatı da yapan İran’dan elektrik
ve doğalgaz ithalatı da gerçekleştirmektedir. Irak
elektrik ihtiyacının 2013 yılında %68’ini, 2015
yılında %75,8’ini ve 2017 yılında %84,2’sini
İran’dan karşılamıştır. Bu oranlar bir ülke için

oldukça yüksektir ve elektrik ihtiyacı enerji kaynakları bakımından zengin olan ama kendi elektriğini üretmekte yetersiz kalan Irak için zayıf
bir noktadır. Ayrıca başarısız hükümet politikalarının etkisiyle Irak piyasasını dolduran ucuz
ve sübvansiyonlu İran malları, Irak ekonomisinde
tarım ile hafif sanayi sektörlerini olumsuz etkilemiş
ve buna rağmen bir önlem almayan Irak, birçok
sektörde her yıl ithalatını arttırdığı İran’a bağımlı
hale gelmiştir.
İki ülke arsındaki ticaret, Zarbatiye başta
olmak üzere eş-Şib, Şelemce, Mendeli-Somer,
Munduriye, Pervezhan ve Başmak gümrük noktalarından yapılmaktadır. Ayrıca iki ülke arasındaki
ticari iş birliğinin bir diğer bağlantısı da deniz

orsam.org.tr
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Tablo 4: Irak’ı Ziyaret Eden Turist Sayısı
2015

2016

2017

2018

Toplam Turist Sayısı

9.843.630

7.748.894

6.124.820

6.097.036

Kerbela

2.557.623

3.300.726

2.304.083

1.930.195

490.632

2.305.158

1.255.155

1.232.208

Necef

Kaynak: Central Statistical Organization IRAQ

yoludur ve çimento ile demir ticaretini gerçekleştirdiği Umm Kasr ve Basra limanları iki ülke
içinde büyük önem taşımaktadır.
Tüm bunların yanında iki ülke arasında ödemeler dengesi, gelir ve istihdam artışı etkisi ile
ekonomik kalkınmaya yardımcı olan turizm sektörü de gelişmektedir. Birçok ülkede öncelikli
sektör haline gelen turizm, iki ülke arasında
özellikle kutsal mekânların ziyaret edilebilmesini
kapsamaktadır. Bu bağlamda İran halkı Irak’ta
genellikle Necef ve Kerbela şehirlerini ziyaret
ederken, Irak halkı İran’da Kum ve Meşhed şehirlerini ziyaret etmektedir. Ayrıca Irak halkının
İran’ı ziyaret etmesinin bir diğer sebebi gelişmiş
sağlık hizmetlerinden yararlanmak istemesidir.
Öyle ki Huzistan eyaletinde sadece Iraklı hastaların
kabul edildiği özel hastaneler bulunmaktadır.
İran halkı için Necef ve Kerbelâ’nın önemi Hz.
Hüseyin ile aile fertlerinin 10 Ekim 680 tarihinde
Emevîler tarafından şehit edildikleri yer olması

İran’ın Irak’la ilişkileri genişletme
ve bu ülkede nüfuz kazanma
siyasetinin dayandığı mantık, ilk
bakışta jeopolitik güç aktarımı gibi
görülse de son yıllarda
jeoekonomik bir menfaate
dönüşmüştür.

Bakış: 122

ve kabirlerinin burada bulunmasıdır. Kerbelâ’yı
ziyaret, hac gibi değerlendirilmektedir ve Hz.
Hüseyin’in kabrini ziyaret edenin bağışlanacağı
düşünülmektedir. Bu bağlamda turizmi arttıracak
sınır kapıları açılmış ve turizminin geliştirilebilmesi açısından iki ülke arasında demiryolu bağlantısının kurulması da hedeflenmiştir.
İran’ın Irak’la ilişkileri genişletme ve bu
ülkede nüfuz kazanma siyasetinin dayandığı
mantık, ilk bakışta jeopolitik güç aktarımı gibi
görülse de son yıllarda jeoekonomik bir menfaate
dönüşmüştür. Yaptırımlar sebebiyle günden güne
kötüye giden İran ekonomisi, yaptırımları aşabilmek için çeşitli arayışlara girmiş ve çözümü
Irak hükümeti ile var olan ticari ilişkilerini arttırmakta bulmuştur. Ambargolar altında nefessiz
kalan İran için Irak akciğer vazifesi görmüştür.
Günümüzde İran ile Irak arasındaki ticaret hacmi,
8,130 milyar $ düzeyindeki Türkiye-Irak ticaret
hacmini geçerek 12 milyar $ düzeyine ulaşmıştır.
Irak Türkiye ile bir ( Habur Sınır Kapısı) İran
ile dokuz sınır kapısına sahiptir. Irak ve İran
arasında gerçekleştirilen son görüşmede bu rakamın 20 milyar dolara çıkarılması her iki devlet
yetkililerince dile getirilmiştir.3 Bu görüşme sonrasında yayınlanan ortak bildiride iki tarafın
siyasi, güvenlik, ekonomik, sağlık, ticaret, kültürel,
bilimsel ve teknolojik alanlar geliştirmesine,
terörle mücadele, bölgedeki güvenlik ve istikrarı
güçlendirmek için iş birliğine, bölge halklarının
yararına olan bölgesel çıkarlar ve refah için eko-
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nomik işbirliğinin tesis edilmesine ve petrol, ticaret, sağlık, gibi birçok alanda iki ülkenin esnaf
ve yatırımcılarına vize verilmesi konusuna yer
verilmiştir.4

İran’ın Irak Üzerindeki Etkisi ve
Sokak Olayları
2003 yılındaki ABD müdahalesinden iki yıl
sonra Irak’ta anayasa düzenlenmiş ve ilk seçimler
yapılmıştır. Ancak seçimlerin ülkeye pozitif bir
yansıması olmamış tam aksine seçimler yıllardır
süregelen ABD-İran geriliminin Irak topraklarına
taşınmasına sebebiyet vermiştir. Bu gerilim ise
güvenlik zafiyetleri yaşayan Irak’ta hem ABD
hem de İran’ın nüfuzunun artmasına neden olmuştur. İran’ın Irak’ta derin bir etki ağı inşa etmesini sağlayan birçok etken vardır. Bu etkenlerden en önemlileri İran’ın Irak’taki Şii çoğunluğu
ile paylaştığı din konusunda ve İran’ın Saddam
yönetimine karşı çıkan Iraklı Şii partilerini ve
milislerini desteklemede oynadığı roldür. Ayrıca
İran için Irak’ın son derece önemli olması Irak’ta
konuşlanmış olan ve İran güvenliğini doğrudan

bir tehdit olarak gören ABD askerlerinin varlığı
ve Irak’ın İran malları için çok önemli bir pazar
olmasıdır.

İran, Irak’taki siyasi müttefikleri
sayesinde, bugün Irak
üzerindeki çıkarlarına yönelik
protesto ediliyor olsa da
Irak’taki nüfuzunu terk etmeye
niyeti yoktur. Nitekim İran’ın
uluslararası yaptırımlar
sebebiyle girdiği ekonomik
bunalımdan çıkış yollarından
birisi Irak’taki pazar payını
arttırmaktır.

Hiç şüphesiz Irak’ta başka ülkelerin nüfuzunun
artmasının temel sebebi siyasi istikrarın sağlanamamış olmasıdır. Dünyanın dördüncü en büyük
orsam.org.tr
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petrol rezervlerine sahip olan Irak’taki istikrarsız
yapı ekonomik sorunlar doğurmuş ve bu da aralıklarla süren protestoları ortaya çıkarmıştır.
Ekim 2019’da başlayan ve Ocak 2020’de de devam eden protestolar, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik,
işsizlik ve yolsuzluk problemleri sebebiyle ulusal
bir motivasyonla hızla ilerlemiştir. Irak halkı
siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın suçlusu olarak
hem hükümeti hem de ülkedeki ABD-İran hegemonyasını görmüştür. Halk bu duruma tepkisini
kamu mallarına ve hem ABD hem de İran Büyükelçiliği’ne saldırılar düzenleyerek göstermiştir.
Ancak Irak caddelerinin talep ettiği siyasi değişime
ulaşmanın önündeki önemli engel yine İran olabilir. Çünkü belki de Irak’taki siyasi sonuçlar
üzerinde İran kadar etkisi olan başka hiçbir ülke
yoktur. İran, Irak’taki siyasi müttefikleri sayesinde,
bugün Irak üzerindeki çıkarlarına yönelik protesto
ediliyor olsa da Irak’taki nüfuzunu terk etmeye
niyeti yoktur. Nitekim İran’ın uluslararası yaptırımlar sebebiyle girdiği ekonomik bunalımdan
çıkış yollarından birisi Irak’taki pazar payını
arttırmaktır. Bu çıkış yoluna başarı ile ulaşan
İran Irak’ta var olan yüksek işsizlik sorunun
daha da artmasına neden olmuş ve Irak halkının
öfkesini üzerine çekmiştir.
Irak’ta yüzden fazla kişinin öldüğü protestolar
Bağdat, Basra, Nasıriye, Amara, Samava, Hilla ve
Kerbela kentlerinde başlamıştır. Ancak 3 Ocak’ta
ABD tarafından İran Devrim Muhafızları Kudüs
Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi
Heyeti Başkan Yardımcısı Mehdi el-Mühendis’in
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Bağdat’ta öldürmesi tüm bölgeyi büyük bir şoka
uğratmış ve ülke genelindeki protestoların duraksamasına neden olmuştur. Irak’ın eski Başbakanı Adil Abdülmehdi bu saldırıyı, Irak’ın
egemenliği ve Amerikan güçlerinin ülkede bulunma koşullarının ihlâli olarak nitelemiş ve
Irak devletine ve halkına saldırı olduğunu dile
getirmiştir. ABD bu saldırı neticesinde Irak halkının da büyük tepsini çekmiş ve İran’a Irak siyaseti üzerindeki etkisini daha da arttırabilme
imkânı tanımıştır. Ekonomik ve siyasi istikrardan
uzak bir ülke görünümü çizen Irak’ta yaşanan
olayların etkisini kaybetmesi üzerine yarım kalan
protestolar tekrar başlamıştır.
Sonuç olarak, ortaya çıkan tek gerçek Amerika
Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti
arasındaki düşmanlığın seviyesi arttıkça Irak’ın
zayıfladığıdır. İki ülke arasındaki gerilimin
artması zaten kırılgan bir yapıda olan Irak’ın iç
dengesini bozmakla birlikte, bölgesel çalkantıları
daha da derinleştirmektedir. ABD ve İran, Irak
üzerindeki güçlendirici tırmanışını sürdürmeye
devam etmeye istekli olsa da Irak için çıkar bir
yol bulunmaktadır ve bu yol ülkenin hem Washington’a hem de Tahran’a olan bağımlılığını
azaltmasından geçmektedir. Bu bağımlılığın azaltılması ise ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi
istikrarsızlıktan kurtulması, güvenlik sorunlarının
azalması ve terörden zarar gören bölgelerin yeniden hızlıca imar edilmesi ile gerçekleşecektir.
Bu adımların atılmasıyla Irak hem ekonomik
hem de sosyal bir canlanma yaşayacaktır.
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