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Giriş
Körfez Savaşı’ından itibaren Irak’ın güvenliği,
toprak bütünlüğü ve devlet dışı aktörlerin bu
ikisi üzerindeki etkisi sadece Ortadoğu için değil,
aynı zamanda küresel güvenlik için daha önemli
hale gelmiştir. Diğer ülkelerin müdahalesi, devlet
otoritesinin başarısız devletlerde olduğu gibi zayıflaması, etnik veya mezhepsel motifli devlet
dışı aktörlerin ortaya çıkışı ve artan güç ve dönüşümleri Irak güvenlik atmosferini, bölgesel
ve uluslararası etkileri olan potansiyel bir tehdit
haline getirmiştir. Bu bağlamda, bu çalışma ilk
olarak 2003’ten sonra Irak’taki güvenlik ortamındaki değişim hakkında genel bir bakış sunmayı, ardından Irak Ulusal Güvenlik Konseyi
tarafından hazırlanan mevcut Irak Ulusal Güvenlik
Stratejisi Belgesi’nin ana hatlarına değinmeyi
ve son olarak bu belgenin içeriğinin mevcut güvenlik durumuna nasıl cevap verdiği hakkında
bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır.

Irak’ın kuzeyinde ise özerklik ve
ulusal birlik ile ilgili sorunlar
geçmişe oranla daha ciddi bir
boyut kazanmış ve 2003’ten sonra
giderek daha fazla bölgesel
hareket ve devlet dışı aktör ortaya
çıkmıştır. Bu durum devlet
egemenliğinin, meşru gücün
kullanılmasının ve devletin
bütünlüğünün sorgulanmasına
neden olmuştur. Özellikle,
Kürtlerin savaş sonrası iklimi bir
fırsata dönüştürmeleri ve
tartışmalı alanlara doğru
ilerlemeleri önemli bir sorun
haline gelmiştir.

ABD’nin Irak İşgalinden Sonra
Güvenlik Durumunun Dönüşümü
ABD’nin 2003 Irak işgali ve Saddam Hüseyin
liderliğindeki Baas rejiminin çöküşünü takiben
güvenlik durumunda hızlı bir bozulma meydana
gelmiştir. Bu duruma ise Irak Ordusu Baas’tan
arındırma politikasıyla terhis edilmesi neden olmuştur. Nisan 2003’ten 2004’e kadar, Irak’taki
yasama, yürütme ve yargı mekanizmaları üzerinde
kontrol sahibi olan Geçici Koalisyon Yönetimi
(GKY), Irak ordusunu dağıtmaya ve yeni bir
ordu kurmaya karar vermiştir.1 2005 Anayasası,
güvenlik kurumları ve ordunun Irak toplumunu
oluşturan tüm kesimlerin katılımıyla kurulmasını
öngörmektedir. Yeni oluşturulan ordu, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, hava savunma kuvvetleri
ve deniz kuvvetleri olmak üzere 4 kuvvet şeklinde
oluşturulmuştur. Kara Kuvvetleri Komutanlığı,
farklı bölgelerde bulunan 12 operasyonel komuta
merkezine ayrılmıştır. Bağdat Operasyon Komutanlığı, doğrudan Genelkurmay Başkanı’na
bağlıdır.2 Dahası, doğrudan Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile bağlantılı bazı birimler bulunmaktadır. Irak Kara Kuvvetlerini oluşturan 12
operasyon komutanlığı 12 piyade birimi ve zırhlı
bir birimden oluşmaktadır. Her birim 2700-3000
askerden oluşan alaylara ayrılmıştır. Operasyon
komutanlarına, diğer kuvvetlerin temsilcilerinin
de bulunduğu Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın tavsiyeleri doğrultusunda savunma bakanı
ve genelkurmay başkanının verdiği kararları uygulamakla görevlendirilmiştir. Orduya ek olarak,
federal kapsamda, medeni kanunun uygulanmasıyla görevli federal polis kuvveti kurulmuştur.
Bu yeniden yapılandırılmış güvenlik kurumları
büyük ölçüde devlet dışı aktörlerden oluşmuştur.
Bu nedenle, devlet otoritelerinin yanı sıra devlet
dışı aktörlerden emir alan bir grup, yeni güvenlik
kurumlarıyla birlikte ortaya çıkmış ve ülkenin
güvenlik aygıtlarını daha karmaşık hale getirmiştir.
orsam.org.tr
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Özellikle, Kürtlerin savaş sonrası
iklimi bir fırsata dönüştürmeleri
ve tartışmalı alanlara doğru
ilerlemeleri önemli bir sorun
haline gelmiştir. Bu bölgelerde
yaşayan diğer etnik ve mezhepsel
yapılar arasındaki gerginliklerin
artması ve ABD işgaline karşı
oluşturulan milis grupların zaman
içinde güçlenip
kurumsallaşmaları, ülkenin elKaide benzeri grup ve yapılar için
çekim merkezine dönüşmesine
neden olmuştur.

Irak’ın kuzeyinde ise özerklik ve ulusal birlik
ile ilgili sorunlar geçmişe oranla daha ciddi bir
boyut kazanmış ve 2003’ten sonra giderek daha
fazla bölgesel hareket ve devlet dışı aktör ortaya
çıkmıştır. Bu durum devlet egemenliğinin, meşru
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güç kullanma tekelinin ve devletin bütünlüğünün
sorgulanmasına neden olmuştur. Özellikle, Kürtlerin savaş sonrası iklimi bir fırsata dönüştürmeleri
ve tartışmalı bölgelere doğru ilerlemeleri önemli
bir sorun haline gelmiştir. Bu bölgelerde yaşayan
diğer etnik ve mezhepsel yapılar arasındaki gerginliklerin artması ve ABD işgaline karşı oluşturulan milis grupların zaman içinde güçlenip
kurumsallaşmaları, ülkenin el-Kaide benzeri grup
ve yapılar için çekim merkezine dönüşmesine
neden olmuştur. Tüm bu aktörler, ABD ordusunun
Irak’tan çekilme kararıyla faaliyetlerini hızlandırmış ve destekçilerini artırmıştır. Terör örgütü
PKK, Irak el-Kaidesi -sonradan IŞİD olarak adlandırılacak-, Şii ve Sünni milis gruplar, Haşdi
Şaabi (Halk Kitleleri) ve peşmerge güçleri zaman
içinde güçlerini ve/veya etkilerini artıran aktörler
arasında sayılmaktadır.
Bu aktörler yalnızca kendi varlıkları nedeniyle
değil, aynı zamanda devletin meşru güç kullanma
tekelini aşındırmaları nedeniyle de ülkenin güvenlik ortamını olumsuz etkilemişlerdir. Bu süreçte, Irak ordusunun zayıflığı, yeniden yapılanma
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için geçen süre ve yeniden yapılanma sırasında
sahada meydana gelen başarısızlıklar, devletin
meşru güç kullanımındaki tekelinin ve bağımsızlığının kırılganlığını ortaya koymuştur. Zevahiri
ve Zerkawi arasında yavaş yavaş ortaya çıkan
anlaşmazlığı takiben, Irak el-Kaidesi çekirdek
el-Kaide’den uzaklaşmış ve 2006’da Ebu Eyyub
el-Masri’nin önderliğinde Irak İslam Devleti
halini almıştır. Grup 2013’e gelindiğinde
Irak ve Şam İslam Devleti olarak yeniden adlandırılmış, 2014 yılında el-Kaide’ye olan bağlılığını bozarak kendisini halife ilan eden Ebu
Bekir el-Bağdadi liderliği döneminde Irak ve
Suriye’de dikkate değer bir bölge, insan kaynağı
ve gelir elde etmiştir. Bu gruba karşı mücadele
başlığı altında peşmerge, bölgesini genişletmiş;
terör örgütü PKK, Ninova eyaletinin Sincar ilçesinde kurduğu kamp gibi özellikle kuzeyde
yeni güvenli sığınaklar ve eğitim kampları elde
etmiş, Irak’taki gücünü ve etkisini artırmak için
adımlar atmıştır. Öte yandan, Şii milis grupları
için şemsiye yapı konumundaki Haşdi Şaabi,
140.000 milisten oluşan devasa bir askeri güç
olarak kendini geliştirmiş ve daha sonra Irak
Devleti tarafından meşru silahlı bir kuvvet olarak
tanınmıştır. Aktörler, birbirlerinin pahasına kendi
güçlerini arttırmaya devam etmiştir. Özellikle,
IŞİD’in Musul’u ele geçirmesi ve 2014 ortalarında
sahada hızla ilerlemesi, Irak’ta yeni bir döneme
yol açarak bu aktörler arasındaki mücadeleyi
daha sert hale getirmiştir.
Bu karmaşık güvenlik ilişkisi bağlamında,
Irak’ta etkin bir güvenlik yapısının yeniden kurulmasına olumlu katkı yapması beklenen periyodik ulusal güvenlik stratejisi belgeleri hazırlanmıştır. Bu anlamda, Irak Ulusal Güvenlik
Konseyi tarafından 2016 yılında mevcut durum
için hazırlanan ve 2020 yılına kadar rehber konumunda olacak güvenlik stratejisi belgesine
odaklanmak ve bu belgede ortaya çıkan sorunları
ve Irak’ın bu problemlere nasıl cevap verebileceğini vurgulamak oldukça önemli olacaktır.

Belgede ülkenin totaliter bir
rejimden demokrasiye dönüşüm
mücadelesi içinde olduğu
belirtilmektedir. Ancak bu geçiş
sürecinin çok kritik ve hassas
olduğu vurgulanmaktadır.
Belgenin giriş bölümünde öne
çıkan sorunlar, ülkedeki yabancı
güçlerin varlığını, bölgesel güçler
arasındaki çekişmeleri ve ülke
içindeki çatışmanın arkasındaki
bir etken olarak bölgesel güçlerin
kutuplaşmasını, ülkedeki güvenlik
durumunun kırılganlığını
vurgulamakta ve kırılgan
ekonomik durumu hem terörist
grupların varlığından kaynaklanan
hem de bu varlığı güçlendirecek
potansiyele sahip bir tehdit unsuru
olarak göstermektedir.

Irak Ulusal Güvenlik Strateji
Belgesine Bakış
Irak Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi, ülkenin
dönüşümü, değişen güvenlik ortamı, devlet aygıtları ve ekonomideki sorunlar, terörle mücadele
ve atılması gereken adımlar gibi konularda
ülkenin temel sorunlarına odaklanan ayrıntılı bir
belgedir. Belgede ülkenin totaliter bir rejimden
demokrasiye dönüşüm mücadelesi içinde olduğu
belirtilmektedir. Ancak bu geçiş sürecinin çok
kritik ve hassas olduğu vurgulanmaktadır. Belgenin
giriş bölümünde öne çıkan sorunlar, ülkedeki
yabancı güçlerin varlığını, bölgesel güçler arasındaki çekişmeleri ve ülke içindeki çatışmanın
arkasındaki bir etken olarak bölgesel güçlerin
kutuplaşmasını, ülkedeki güvenlik durumunun
orsam.org.tr
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kırılganlığını vurgulamakta ve kırılgan ekonomik
durumu hem terörist grupların varlığından kaynaklanan hem de bu varlığı güçlendirecek potansiyele sahip bir tehdit unsuru olarak göstermektedir.3
Belgede güvenlik durumunun iyileştirilmesi
kapsamındaki amaçlar açısından bir sınıflandırma
yapılmıştır. Verilen sınıflandırma; anlık hedeflere,
orta vadeli hedeflere ve uzun vadeli hedeflere
değinmektedir. Belgenin ilk bölümünde, bu hedefler listelenmiştir. Bu bağlamdaki kısa vadeli
hedefler şunlardır: Irak vatandaşlarının ve işgal
altındaki bölgelerin terör örgütlerinin kontrolünden
kurtarılması, çatışma bölgelerinde mağdurların
ihtiyaçlarını karşılanması, Yerlerinden Edilmiş
Kişilerin (IDPler) evlerine dönmelerine yardımcı
olunması. Belgedeki orta vadeli hedefler arasında:
ulusal uzlaşmanın sağlanması, güvenlik sektörü
reformunun uygulanması, terörle ve yolsuzlukla
mücadelede yasal yaptırımların geliştirilmesi,
aktif bir reform politikası oluşturulması, yolsuzlukla mücadele, insan haklarının geliştirilmesi
ve korunması ve en iyi hizmetlerin sunulması
yer almaktadır. Ulusal Güvenlik Stratejisinin
daha uzun vadeli hedefleri arasında sosyal adalet
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ve fırsat eşitliği sağlanması ve devlet kurumlarının
anayasaya göre inşası bulunmaktadır.4
Ulusal Güvenlik Strateji Belgesinde, Irak’ın
temel ulusal sorununun tanımı da aşağıdaki gibi
açıklanmaktadır:
“Toplumsal kitleyi toplu olarak zayıflatan ve
güvensizlik ile istikrarsızlığı hızlandıran temel
faktörler şiddetli siyasi çatışma, yolsuzluk,
mezhepsel şiddet, terör ve suç kaynağı olan
eski rejimin mirası, demokrasiden diktatörlüğe
hızlı değişimler ve stratejik ortamdaki değişikliklerdir.”5
2003 öncesinde bir diktatörlük rejiminin
olduğu gerçeğinin altı çizilmekte ve bu rejimin
çeşitli etnik ve mezhepsel kimliklere uyguladığı
yoğun baskının günümüzde kimliğe dayalı şiddet
ve çatışmaların altında yatan çok önemli bir
neden olduğu, eski rejimin bu otoriter tutumunun
ülkenin demokrasiye geçişini ve özgürlüklerin
sağlanmasını önemli ölçüde engellediği vurgulanmaktadır. Ayrıca, önceki rejimin tutumundan
kaynaklanan, demokrasi, hesap verebilirlik ve
şeffaflıkla ilgili sorunların ülkede yolsuzluğun
ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı ortaya
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konulmaktadır. Kurulan yeni rejimin ulusal
kimliği ve halkın birliğini henüz geliştiremediği
ve çeşitli gruplara, etkili bir aidiyet duygusu
aşılamaktan halen oldukça uzak olduğu vurgulanmaktadır.
Irak’taki terör örgütlerinin özellikle ulusal
kimliği hedef aldığı söylenebilir. Bu nedenle,
2003 sonrası dönemde birleştirici bir ulusal
kimlik inşasının önündeki en büyük engeli, terör
örgütleri ve ülkedeki devlet dışı silahlı gruplar
oluşturmaktadır ve belgede de bu şekilde ele
alınmaktadır.
IŞİD’in öncülü olan Irak el-Kaidesi, Şiiler
için büyük anlam ifade eden Selahaddin eyaletindeki İmam Hasan el-Askeri’nin türbesine bir
saldırı düzenlemiştir.6 Bu saldırı sonrasında,
mezhep temelli çatışmalarda önemli bir artış
meydana gelmiştir. Irak el-Kaidesinin ardından
IŞİD de 2014 yılında İmam Hasan el-Askeri’nin
türbesini hedef almıştır. Bu saldırılar, mezhepsel
gerginliğin artması nedeniyle Irak’ın ulusal bir
kimlik ortaya çıkarma çabalarını olumsuz yönde
etkilemişve ülkenin sosyal yapısını büyük ölçüde
tahrip etmiştir. Devlet dışı silahlı aktörlerin
varlığı da bu süreci olumsuz etkilemiştir. Ayrıca,
bazı silahlı gruplar, kendi kontrol ettikleri bölgelerde partilerinin çıkarlarını gözetmektedir.

Belgede, kırılgan ekonomi ve
ülke üzerindeki olumsuz etkileri
açısından, bu kırılgan yapının
ortaya çıkmasına neden olan
faktörler öncelikle incelenmiştir.
Bunların başında, ülkenin ve
ekonomik sistemin altyapısının
uluslararası yaptırımlar nedeniyle
ciddi bir zarar görmüş olduğunun
altı çizilmektedir.

Dolayısıyla, devlet dışı silahlı aktörler, Iraklıları
bir bütün olarak önceleyen ve onlara hitap eden
bir şekilde hareket etmedikleri için, ulusal kimliğin
inşasına engel teşkil etmektedir. Kasım 2016’da
Irak hükümeti, parlamentoda Haşdi Şaabi’nin
resmi silahlı kuvvetler arasında sayılması kararını
vererek örgütü daha kapsayıcı hale getirmeyi
hedeflemiştir. Ancak, Haşdi Şaabi yasa tasarısının
yürürlüğe girmesine rağmen, Haşdi Şaabi içindeki
gruplar tamamen hükümet tarafından kontrol
altına alınamamıştır. Irak topraklarında IŞİD’e
ek olarak terör örgütü PKK’nın bulunması
merkezi hükümetin sunduğu hizmetlerin tüm
bölgelere ulaşmasını engellemektedir. Bu nedenle
Irak’taki PKK varlığı, IŞİD varlığının sonuçlarına
benzer sonuçlara yol açmaktadır. Dolayısıyla,
Irak’ta terör örgütlerinin, Irak güvenlik kurumlarının ve devlet dışı silahlı aktörlerin çatışması,
ulusal kimliğin oluşmasını engellemektedir.
Belgede, kırılgan ekonomi ve ülke üzerindeki
olumsuz etkileri açısından, bu kırılgan yapının
ortaya çıkmasına neden olan faktörler öncelikle
incelenmiştir. Bunların başında, ülkenin ve ekonomik sistemin altyapısının uluslararası yaptırımlar
nedeniyle ciddi bir zarar görmüş olduğunun altı
çizilmektedir. Ülkenin, devlet kontrolü altındaki
petrol gelirine dayalı “rantiye” ekonomiye dönüştüğü de belirtilmektedir. Üçüncü olarak, ülkedeki
yeniden yapılanma çabalarının 2003’ten sonra
gerekli düzeyde gerçekleştirilemediği ve bu nedenle ciddi bir yeniden yapılanma krizinin tetiklendiği belirtilmektedir. Dördüncü bir faktör
olarak, ülkedeki terör örgütlerinin ve geçmişte
el-Kaide, şimdi ise IŞİD’in ulusal altyapıya
yönelik saldırılarının ekonomiye ciddi şekilde
zarar verdiği görüşü paylaşılmaktadır.
Bu bağlamda, bu grupların barajları, sulama
sistemlerini, enerji tesislerini, petrol sahalarını,
petrol transfer rotalarını, petrol rafinerilerini,
bankaları ve ulusal miras olarak kabul edilen
tarihi eserleri hedef alan saldırılarına özellikle
orsam.org.tr
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ilerlemesi nedeniyle halkın memnuniyetsizliğinin
hızla artması gerçeğiyle birlikte verilmektedir.

değinilmektedir. IŞİD ve PKK gibi terörist grupların hedeflediği altyapı, ülke içinde yerinden
olmuş Iraklıların geri dönüşünü engellemektedir.7
Savunma harcamalarının 2014 yılından sonra
Irak bütçesindeki payının arttırılması, yeniden
yapılanma gibi göçmenlerin temel sorunlarına
yönelik çabaları geciktirmektedir. Bu nedenle,
Iraklı göçmenler göç ettikleri yerlerde hayatta
kalmak için gerekli destekten yoksun kalmış ve
evlerine dönmeleri halinde hayatlarını sürdürecek
araçlara sahip olamamıştır. Ayrıca, IŞİD’den
kurtarılan birçok bölgede elektrik, su, belediye
hizmetleri, sağlık ve eğitim gibi federal hükümetin
sorumluluğu altındaki hizmetler mevcut değildir.8

Bu sorunlara ek olarak, Arap Baharı’ndan
sonra daha da karmaşık hale gelen bölgesel ve
uluslararası kaotik atmosferin neden olduğu belirsizliğin ülke için risk, tehdit ve büyük zorluklarla
sonuçlandığı belirtilmektedir.
Irak güvenlik kurumlarının ve özellikle de
Irak Güvenlik Güçleri’nin (IGG/Iraqi Security
Forces-ISF) yetersizliği ve reform ihtiyacı, özellikle IŞİD’in artan gücü ve genişlemesi ile açıklanmıştır. Bu anlamda özellikle Musul’un IŞİD
tarafından işgali ve Irak ordusunun buna direnememesi, Irak ile Suriye arasındaki yaklaşık 600
kilometrelik sınırın her iki ülke tarafından uygun
şekilde kontrol altına alınmaması, terör örgütünün
sadece Musul’da değil, aynı zamanda silahsız
sayısız sivilin öldürüldüğü, birçoğunun yerinden

Ülkedeki idari ve ekonomik yolsuzluk ile
yönetim sorunlarının, ülkenin sosyal yapısına
zarar verdiği görüşü, ülkedeki reformların yavaş
#

İç Tehdit

Kasıt Kapasite Kırılganlık Tehdit
Risk
Değeri Değeri
Değeri
Değeri Seviyesi
Etki

İhtimal Risk Değeri

10

10

10

5

5

10

8

6

24

5

5

10

10

8

28

5

4

25
25
20

Fikri Ekstremizm ve
Mezhebi Kutuplaşma

10

6

5

21

4

5

20

5

Organize Suç

10

10

10

30

4

5

6

Siber güvenlik

10

6

8

24

4

5

7

Su Kıtlığı

10

8

8

26

4

5

8

Rant Ekonomisi

10

10

6

26

4

5

9

8

8

6

22

4

5

10

10

6

26

4

4

16

11

Enerji
Mayınlar ve Patlamamış
Mühimmat
Sağlık ve Çevre

16
16
16
16
16

10

8

8

26

-

-

12

Sosyal Yapının Kırılganlığı

8

6

8

22

-

-

13

Kötü Eğitim

8

10

8

26

-

-

14

Cinsiyet

8

6

6

20

-

-

-

15

Küçük ve Hafif Silahlar

10

6

5

21

5

3

16

Vilayetler Arasındaki
Sınır Sorunu

8

6

6

20

3

3

9

17

Doğal Afetler

5

8

7

20

3

3

9

1

Terör

10

2

Yolsuzluk

3

Siyasi Güvensizlik

4

10

Kaynak: Irak Ulusal Strateji Belgesi"

Analiz No:237

Irak Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi ve Güvenlik Sorunları

#
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Kasıt Kapasite Kırılganlık Tehdit
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edildiği, sosyal ve tarihi mirasın yok edildiği ve
demografik, sosyal ve kültürel yapının tehdit altında kaldığı Selahaddin, Anbar, Diyala ve Kerkük’te de ilerlemesine değinilmiştir. Irak ordusunun reformunu başarıyla tamamlaması veya
ülkede etkili bir kontrol sağlamasına izin verecek
güçlendirmesi konusundaki yetersizliği, belirtilen
tüm bu sorunları açıkça etkileyecektir.
Belgede belirtilen genel vizyon da şu şekilde
ifade edilmektedir:
“Uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunan, kültürel ve dini özgürlükler ile insan haklarına saygı duyulan ve Irak halkının barış, refah
ve özgürlük içinde yaşadığı güvenli ve istikrarlı
bir Irak ulus devleti”9
Bu açıdan bakıldığında, Irak Ulusal Güvenlik
Stratejisi ülkenin temel ulusal çıkarlarını listelemektedir. Bu bağlamda öne çıkan konular, toprak
bütünlüğü güvence altına alınmış, istikrarlı demokratik bir sistem olan, iş imkanlarının sağlandığı, etkili devlet kurumlarının bulunduğu,
sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş bir ekonomik

gelişme kaydeden, su, enerji ve diğer doğal kaynakların güvenliği ve sürdürülebilirliğini sağlamış,
bölgesel ve uluslararası çıkarları sağlamada aktif
ve olumlu bir rol edinmiş egemen ve bağımsız
bir Irak federal devletine işaret etmektedir.
Bu temel ulusal çıkarlar bölümünü takip eden
bölümde, stratejik hedefler açıklanmaktadır. Stratejik hedefler ayrıca sekiz başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; güvenlik ve savunma, iç istikrar,
dış politika, sosyo-kültürel, ekonomik ve kamu
yönetimi, kültürel iletişim ve bilişim (siber güvenlik), enerji ve doğal kaynaklardır. Bu listenin
ardından, her bir alt başlık için stratejik hedefler
ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Güvenlik ve savunma için stratejik hedefler
şu şekildedir: IŞİD’in yenilgiye uğratılması; güvenlik ve istihbarat birimlerinin onları daha profesyonel hale getirecek, hukukun üstünlüğüne
ve insan haklarına saygı gösterecek şekilde yeniden düzenlenmesi; terörizmle ve organize suçla
etkin bir şekilde mücadele edilmesi; Irak halkının
korunması; ülke ve toprak bütünlüğü ile sürdürülebilir ve yeterli savunma kabiliyetinin sağorsam.org.tr
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lanmasıdır. Ayrıca, IŞİD, Irak’ın güvenliğini
tehdit eden bir numaralı terör örgütü olarak tanımlanmaktadır. Ancak, terör örgütü PKK’nın
Irak güvenliğine yönelik tehditleri ve mücadele
yöntemleri belgede ele alınmamıştır.
İç istikrarın sağlanması bağlamında stratejik
hedefler, politik ve sosyal istikrarın sağlanması,
federal, yerel ve bölgesel yönetimlerin reforma
tabi tutulması ve demokratikleştirilmesi, ulusal
birliğin güçlendirilmesi, fikir birliği ve barış ruhunun oluşturulması; yerinden edilmiş kişilerin
rehabilitasyonu ve entegrasyonunun sağlanması,
kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve federal,
bölgesel ve ulusal yapılar arasında istikrarlı bir
ilişkinin sağlanması şeklindedir.

Irak Ulusal Güvenlik Strateji
Belgesi’ndeki en büyük husus,
ulusal güvenliğe yönelik tehdit ve
risklerdir. Bu tehdit ve risklerle
başa çıkarken, küre veya katman
sistemi olarak adlandırılabilecek
bir planlama sunulmuştur. Üç
katman halinde ele alınan yüksek
riskli tehditlerin ardından ikincil
sayılabilecek ek bir tehdit grubu
da listelenmiştir. Yüksek riskli
tehditler bağlamında, büyük
öncelikli olan ve hemen ele
alınması gereken ilk ve en önemli
tehditler listelenmiştir. Bu
tehditler terörizm, yolsuzluk,
siyasi istikrarsızlık, zayıf ulusal
kimlik ve etnik/mezhepsel
kutuplaşma, rantiye ekonomi ve
düşük petrol fiyatlarıdır.
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Dış politikadaki stratejik hedefler arasında
komşularla, bölgesel ülkelerle ve diğer aktörlerle
güçlü ve istikrarlı ilişkilerin kurulması, komşularla
sorunların çözülmesi, komşu ülkelerden su kaynaklarına adil ve makul erişim sağlanması, diğer
ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve tarafsızlık politikasının sürdürülmesi, bölgesel aktörler ile iyi komşuluk temelinde işbirliğine imza
atılması ve uluslararası toplumla birlikte teröre
karşı mücadele edilmesi, insan haklarının desteklenmesi ve korunması vardır.
Sosyo-kültürel alandaki stratejik hedefler,
ulusal kimlik, vatandaşlık değerleri ve sosyal
adaletin güçlendirilmesi; modern eğitim sisteminin
kurulması; Irak’ın kültürel ve tarihi mirasının
korunması; tüm vatandaşların, özellikle de bir
tehdit karşısında savunmasız olanların insan haklarının korunması ve toplumsal cinsiyet eşitliği
sağlanması olarak ifade edilmektedir.
Çeşitlendirilmiş piyasa ekonomisine geçişin
tamamlanması, kaybedilen petrol gelirlerini ve
çatışmalarda boşa harcanan kaynakları dikkate
alan bir ekonomik ve finansal vizyonun, eşit istihdam fırsatlarının, düşük işsizlik oranlarının,
daha iyi yaşam standartlarının oluşturulması,
hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulması
ekonomik ve kamu yönetimi bağlamında ön
plana çıkmaktadır.
Siber güvenlik, iletişim ve bilgi güvenliğinin
kurulması, bu sektörler için gerekli altyapının
kurulması ve geliştirilmesi ve bu araçların hak
ve özgürlükleri ihlal etmeden olumsuz amaçlarla
kullanılmasının önlenmesi akla ilk gelen stratejik
hedeflerdir.10
Enerji ve doğal kaynaklar açısından en önemli
stratejik amaç, su, enerji ve doğal kaynakların
etkin yönetimi ve sürdürülebilirliğidir. Irak’ın
bu stratejik hedefine ulaşma noktasında komşuları
ve diğer aktörlerle ilişkilerinin büyük bir rolü
vardır. Ayrıca, Irak’taki doğal kaynakların bir
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Terörizme Karşı Arap Terörle
Mücadele Antlaşması’nın
uygulanması, siyasi geçiş süreci,
terör tehdidinin azaltılması için
bölgesel mekanizmaların
kurulması ve bölgesel güvenliğin
oluşturulması ile var olanlara
katılım, aşırı hoşgörüsüzlük ve
tekfire karşı İslam İşbirliği
Teşkilatı ile koordinasyon, BM
Güvenlik Konseyi kararları
doğrultusunda uyumlu
çalışmaların yürütülmesidir.
Ayrıca, ikili anlaşmalar ve
sorunların diyalog yoluyla
çözümüne vurgu yapılmaktadır;

kısmı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından yönetilmektedir. Bu nedenle, ülkedeki
bu doğal kaynakların yönetimi tek bir politika
ile gerçekleştirilemeyecektir. Bu durum kaynakların yönetiminde verimsizliğe yol açmaktadır.
Su, enerji ve doğal kaynakların etkili ve sürdürülebilir yönetimi için federal hükümet ile IKBY
arasındaki koordinasyonun arttırılması gerekmektedir.
Bu stratejik amaçların listesini takiben, Irak
Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’ndeki en büyük
husus, ulusal güvenliğe yönelik tehdit ve risklerdir.
Bu tehdit ve risklerle başa çıkarken, küre veya
katman sistemi olarak adlandırılabilecek bir planlama sunulmuştur. Üç katman halinde ele alınan
yüksek riskli tehditlerin ardından ikincil sayılabilecek ek bir tehdit grubu da listelenmiştir.
Yüksek riskli tehditler bağlamında, büyük öncelikli
olan ve hemen ele alınması gereken ilk ve en
önemli tehditler listelenmiştir. Bu tehditler terö-

rizm, yolsuzluk, siyasi istikrarsızlık, zayıf ulusal
kimlik ve etnik/mezhepsel kutuplaşma, rantiye
ekonomi ve düşük petrol fiyatlarıdır. İkinci katmanda, organize suç, kötü eğitim, su kıtlığı,
siber güvenlik, toplum sağlığı ve çevre, enerji
güvenliği, mayınlar ve infilak etmemiş patlayıcılar,
kitle imha silahları, bölgede hafif silahların yayılması vardır. Üçüncü ve yüksek riskli tehditlere
gelince, son bölümde uluslararası sınırlar konusundaki anlaşmazlıklar, Irak’ın sınırlı geleneksel
yeteneklerine yönelik olası nükleer olmayan
saldırı tehdidi, ülke içindeki yerel sınırlarla ilgili
çekişmeler ve doğal afetler yer almaktadır. Bu
üç katmana ek olarak, ülke içi göç, zayıf sosyal
birlik, tehdit altındaki gruplar ve cinsiyet odaklı
sorunlar ile küresel ısınma, küreselleşme sorunları
(örneğin IŞİD gibi örgütler tarafından iletişim
teknolojilerinin daha etkin kullanımı) ve diğer
sınır geçişi tehditleri, ek tehditler olarak adlandırılan başka bir grupta listelenmiştir. Bunların
hepsinin ikincil olsa bile güvenlik gündeminin
önemli bir parçası olduğu belirtilmektedir.
Daha önce bahsedilen stratejik hedeflere ulaşmada izlenecek yollar ile ilgili ayrı bir bölüm de
bulunmaktadır. Güvenlik ve savunma alanında
ordunun reformu ile hava ve deniz kabiliyetlerinin
geliştirilmesi ön plana çıkmakta ve ikinci bir
öncelik olarak istihbarat sektörü mevcut, etkin
ve modern tehditlere benzer şekilde cevap verebilecek bir istihbarat yapısı elde etmeyi hedeflemektedir. Güvenlik ve savunmadaki üçüncü alt
başlık ise iç güvenlik sektörünün reformudur.
Birlikte ele alındığında, bu üç başlık, Irak’ın
mevcut güvenlik durumunun zayıflığından haberdar olduğuna işaret etmektedir ve iyileştirmeler,
Irak’ın birçok yasal ve yasadışı silahlı aktörün
bulunduğu ülkede merkezileşmesinin ve bir
devlet olarak varlığının temel bir yönü olarak
görülmektedir.
Ülkenin iç istikrarını sağlamak amacıyla atılması gereken önemli eylemler şunlardır: Yerinden
edilmiş kişilerin geri dönüşlerini ve yeniden büorsam.org.tr
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Başta IŞİD olmak üzere terörizm
ve “tekfirci” referansının 2014
sonrası dönemde uygun şekilde
nasıl kullanıldığı oldukça açıktır.
2014 yazındaki kırılma ve
IŞİD’in hızlı ilerleyişi, o
zamanlar Irak güvenlik
güçlerinin zayıflığını açıkça
ortaya koymuştur. Bunu takiben,
ordunun güçlenmesi ve gerek
Irak’ta gerekse Suriye’de
koalisyonun desteği ile IŞİD
ciddi bir alan kaybı yaşamış ve
IŞİD sonrası senaryolar sıkça
tartışılmıştır.

tünleşmelerini sağlamak için ulusal bir planın
uygulanması, ayrımcı, terörist, “tekfirci” ve mezhepçi parti programlarına sahip siyasi partilerin
anayasaya uygun şekilde yasaklanması ve yerel
yönetimlere daha fazla güç verecek ademimerkeziyetçilik odaklı sistemin güçlendirilmesi. Bu
kapsamda, ülke içindeki istikrar açısından, plansız
ve şiddete dayalı demografik hareketler, etnik
ve mezhepsel ayrımcılık ve yerel yönetimler ile
merkezi hükümet arasındaki bağlantının önemine
öncelik verilmiştir.
Dış politikada atılacak adımlar, Terörizme
Karşı Arap Terörle Mücadele Antlaşması’nın
uygulanması, siyasi geçiş süreci, terör tehdidinin
azaltılması için bölgesel mekanizmaların kurulması ve bölgesel güvenliğin oluşturulması ile
var olanlara katılım, aşırı hoşgörüsüzlük ve
tekfire karşı İslam İşbirliği Teşkilatı ile koordinasyon, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda uyumlu çalışmaların yürütülmesidir. Ayrıca, ikili anlaşmalar ve sorunların diyalog yoluyla
çözümüne vurgu yapılmaktadır; bu bağlamda,
İran ve Kuveyt ile sınır anlaşmazlıklarının çöAnaliz No:237

zümünün diyalog yoluyla gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Bu genel bakış açısından uluslararası
işbirliği ve diyalog en öne çıkan yöntemler
olarak kendini göstermekte ve sınır anlaşmazlıkları
ile terörizm Irak’ın dış politika hedeflerinde ve
bunlara ulaşmak için belirlediği adımlarda çok
önemli sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır.11
Sonuç olarak, güvenlik reformu en acil öncelik
olarak ifade edilmekte, ardından bunu terör ve
yolsuzlukla mücadele, aşırılıkçılık ve mezhep
temelli kutuplaşmaların önlenmesi takip etmekte
ve böylece belgenin ana yapısı tamamlanmaktadır.12 Sonraki bölümler, yukarıda belirtilen problemler, ana başlıklar, öncelikler ve ele alınacak
adımlar ile ilgili sınıflandırma, derecelendirme
ve grafik sunumunu içeren eklerle birlikte belgeye
entegre edilmiştir.

Irak Ulusal Güvenlik Belgesinin
Değerlendirilmesi
Irak Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi ayrıntılı
bir şekilde incelendiğinde, ülkenin ana sorunlarına
ilişkin anlamlı bir “fotoğraf” çekildiğini söylemek
mümkündür. Demokrasinin kurulması, hukukun
üstünlüğü ve insan hakları gibi sorunlar, geçiş
dönemi ve rejim değişikliğinin ardından dış aktörlerin müdahaleleri nedeniyle çok önemli iç
çekişmelere dönüşmüştür. Buna ek ve bağlı
olarak bazı noktalarda güvenlik açığı ve ekonomik
sistemin yetersiz durumu başarısız bir devlet
profili ortaya koymaktadır ve belgeye göre, Irak
böyle bir görüntüden kurtulma gereğinin farkında
gibi görünmektedir. Dahası, bu faktörlerin bir
sonucu olarak, farklı etnik, dini ve politik çizgiler
temelinde ortaya çıkan birçok farklı aktörün varlığı, aralarındaki rekabet ve söz konusu gruplar
arasında ve devlete karşı patlak veren çatışmalar
belgede de belirtilmiştir.
Bu noktada, IŞİD dışındaki devlet dışı silahlı
aktörlere değinilmemesi, devletin onlara karşı
temkinli bir tutum benimsediğini kanıtlamaktadır.
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Irak Ulusal Güvenlik Stratejisi
Belgesi sorunları ve gerekli
adımları belirlemede oldukça iyi
performans gösterirken, bu
adımların nasıl
gerçekleştirileceğine dair somut
teklif ve programlar önerme
konusunda başarıdan oldukça
uzak olduğu söylenebilmektedir.

Yerel yönetimler ile merkezi hükümet arasındaki
gerginlik, zaman zaman devletin meşru güç tekelini uygulama yetkisini zedeleyen bir aktör
olarak düşünülebilecek peşmerge güçlerine değinilmeden ifade edilmiştir. Verilen belgenin durumu ayrıntılı olarak ele alınmasa da, mevcut
federal yapının ve IKBY’nin özerk statüsünün,
Eylül 2017’deki ünlü “bağımsızlık referandumu”ndan önce hazırlanmış olan bu belgede
peşmergeyi içeren bütüncül bir söylemin benimsenmesini engellediği iddia edilmektedir.
Aynı şekilde, Haşdi Şaabi’ye atıfta bulunulmaması,
Irak ordusunun IŞİD’e karşı mücadelesindeki
yetersizliğini telafi etme noktasında bu yapının
potansiyeline güvenmek zorunda kalmasına bağlanabilir. Bununla birlikte Haşdi Şaabi süreçte
yavaş yavaş Irak devlet güvenlik güçleriyle
entegre olduğundan da bahsedilen sonucun ortaya
çıkması mümkündür. Aynı zamanda, belgede
belirtilen toplulukların kendi içlerinde ve aralarındaki etnik ve mezhepsel ayrımcılık ve gerginlikler ışığında, Haşdi Şaabi de dahil olmak
üzere devlet dışı aktörlere bir mesaj verildiği ve
uluslararası kuruluşlar tarafından Haşdi Şaabi
hakkında, özellikle de Sünni halkın hâkim olduğu
bölgelerde bildirilen insan hakları ihlallerinin
göz ardı edilmediğine dair bir uyarı yapıldığı
sonucuna varılabilir.

Başta IŞİD olmak üzere terörizm ve “tekfirci”
referansının 2014 sonrası dönemde uygun şekilde
nasıl kullanıldığı oldukça açıktır. 2014 yazındaki
kırılma ve IŞİD’in hızlı ilerleyişi, o zamanlar
Irak güvenlik güçlerinin zayıflığını açıkça ortaya
koymuştur. Bunu takiben, ordunun güçlenmesi
ve gerek Irak’ta gerekse Suriye’de koalisyonun
desteği ile IŞİD ciddi bir alan kaybı yaşamış ve
IŞİD sonrası senaryolar sıkça tartışılmıştır.
Örgütün nasıl ve ne tür bir dönüşüme uğrayabileceği, benzer ideolojik motivasyonlara dayanan
yeni aktörlerin bu dönüşümün bir sonucu olarak
ortaya çıkıp çıkmayacağı, diğer yerel ve sınıraşan
örgütlerin ve en başta da el-Kaide’nin etkisini
arttırmaya veya yeniden kazanmaya çalışıp çalışmayacağı konusundaki tartışmalar terörle ilgili
çalışmalar için önceliklidir. Irak iç politikası
bağlamında, ülkenin ana gündemi şu noktalardan
oluşmaktadır: IŞİD sonrası dönemde yeniden
inşa edilmesi gereken alanların varlığı, yerinden
edilmiş kişilerin acil ve güvenli bir şekilde geri
dönüşü, örgütün ülke için daha fazla sorun
yaratma potansiyeli olan etnik ve mezhepsel fay
hatları üzerindeki ciddi olumsuz etkisi ve Irak’ın
ülkedeki demokrasiyi sağlamlaştırmak maksadıyla
bu bölgesel ve etnik-mezhepsel fayları yok etme
stratejisidir.
Tüm bu noktalar, ülkenin hem IŞİD’e karşı
hem de IŞİD sonrası dönemde yaşadığı ve gelecekte yaşayacağı sorunlarına çözüm bulma çabası
şeklinde değerlendirilebilecek güvenlik stratejisi
belgesinde görülmektedir. Devlet dışı silahlı aktörlerin varlığı devletin meşru güç kullanma tekelini engellemekte ve etnik ve mezhepsel fay
hatlarını derinleştirebilmektedir. Ülkenin, benzeri
aktörlerin ortaya çıkması için elverişli olabilecek
mevcut sosyal ve ekonomik yapısı ciddi tehdit
oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ülkenin yeniden
inşası için ne kadar bölgesel ve küresel çaba
sarf edileceği, bu sürecin hızlı bir şekilde uygulanmasının öneminin ne denli hızlı ve etkin an-
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laşılabileceği ve yerinden edilen kişilerin evlerine
döndükleri durumda yaşayabilecekleri ekonomik,
sosyal ve kültürel sorunları ortadan kaldırmak
için atılması gereken adımlar büyük önem taşımaktadır. Irak Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi
sorunları ve gerekli adımları belirlemede oldukça
iyi performans gösterirken, bu adımların nasıl
gerçekleştirileceğine dair somut teklif ve programlar önerme konusunda başarıdan oldukça
uzak olduğu söylenebilmektedir. Böyle bir tutum,
Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi’nin, temelde
bu konularda detaylı teklif ve programlar sunma
girişimi olmaması ihtimalinden kaynaklanabileceği

gibi bölgesel meselelerle, iç çatışmalarla ve
özerklik-bağımsızlık ikilemiyle mücadele eden
Irak’ın sorunlarına yönelik açık bir uygulama
gündeminden yoksun olma olasılığının bir sonucu
da olabilir. Bu olasılıklardan hangisinin böyle
bir zayıflığın asıl sebebi olduğu devletin, IŞİD
sonrası dönem olarak adlandırılan gelecek süreçte
atacağı adımlarla netleşecektir.

IŞİD Sonrası Dönemde Irak ve
Olası Güvenlik Sorunları
21 Kasım 2017’de Başbakan Haydar el-Abadi
Irak’ta IŞİD’in yenildiğini resmen açıklamıştır.
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Güvenlik kurumları, IŞİD’e
karşı elde ettiği başarıları kendi
siyasi organizasyonlarına
aktarmayı başarmıştır. Ordu ve
federal polis içerisinde çoktan
başlamış olmasına rağmen, 2016
yılında Haşdi Şaabi’nin
kurulmasından ve
meşrulaştırılmasından sonra
güvenlik kurumlarının
siyasallaşması da artış
göstermiştir. Irak Ulusal
Güvenlik Müsteşarı Falih elFeyyad, Ataa Hareketi adında bir
parti kurmuştur. Aynı zamanda
Haşdi Şaabi’de faaliyet gösteren
grupların bazıları seçimlere
kendi siyasi partileri aracılığıyla
katılmıştır.

Bu tarihten itibaren, IŞİD’in kontrolü altındaki
son yerleşim olan Anbar vilayetinin Ravah bölgesi
terör örgütünden kurtarılmıştır.13 Buna rağmen,
IŞİD’in Irak’taki varlığı bölgesel kontrol yerine
başka şekillerde devam etmektedir. Irak güvenlik
güçleri, farklı bölgelerde yeraltına inen IŞİD
hücrelerine karşı operasyon düzenlemektedir.
Bu nedenle, IŞİD’in Irak’taki varlığı şeklini değiştirmiş olsa da halen devam etmektedir. Bazı
gruplar IŞİD’den ayrılarak faaliyetlerini gizli
olarak sürdürmeye başlamıştır. Bu gruplar ve
IŞİD’in uyuyan hücreleri, Irak’ın güvenliğini ve
istikrarını tehdit etmektedir. 2003 sonrası dönemde
Irak’taki güç boşluğundan yararlanan tek terör
örgütü IŞİD olmamış, PKK da bu güç boşluğundan
faydalanarak ve Irak’taki varlığını güçlendirmiştir.
Irak-İran sınırındaki Kandil Dağı’nda ve Musul’daki Mahmur’da 2003’ten önce kampları
bulunan PKK, bu süreçte Kerkük, Süleymaniye
ve Sincar’daki faaliyetlerini de arttırmıştır. Bu
nedenle, PKK bu süreçte etkinliğini arttırırken,
Irak güvenlik kuruluşları IŞİD ile mücadeleye
odaklanmıştır. 2016-2020 yılları arasında referans
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alınacak olan Irak Ulusal Güvenlik Strateji
Belgesi, PKK ile mücadele için tehdit tanımları
ve yöntemleri içermemektedir. Bu durum ise
belgenin temel bir zayıflığı olarak öne çıkmaktadır.
IŞİD ile mücadele, Irak güvenlik kurumlarının
siyasallaşmasına da katkıda bulunmuştur. Güvenlik
kurumları, IŞİD’e karşı elde ettiği başarıları
kendi siyasi organizasyonlarına aktarmayı başarmıştır. Ordu ve federal polis içerisinde çoktan
başlamış olmasına rağmen, 2016 yılında Haşdi
Şaabi’nin kurulmasından ve meşrulaştırılmasından
sonra güvenlik kurumlarının siyasallaşması da
artış göstermiştir. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı
Falih el-Feyyad, Ataa Hareketi adında bir parti
kurmuştur. Aynı zamanda Haşdi Şaabi’de faaliyet
gösteren grupların bazıları seçimlere kendi siyasi
partileri aracılığıyla katılmıştır. Seçimlere katılan
Haşdi Şaabi’deki aktörler, görevlerinden istifa
etmelerine rağmen, Haşdi Şaabi’nin askeri yapısına
aktif olarak görev almaya devam etmektedir.
Güvenlik kurumlarının bu şekilde siyasallaşması,
bu kurumların kendi siyasi gündemlerine uygun
hareket etmelerine neden olabilmektedir. Bu da
Irak’ın meşru güç kullanma tekelini ve Irak’ta
ulusal kimliğin güçlendirilmesini engelleyecektir.
IŞİD nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda
kalan Iraklıların bir kısmı henüz evlerine geri
dönememiştir. Göçmenlerin evlerine geri döndürülmeleri, aslen oturdukları bölgelerde sosyal
yapıya zarar vermektedir. Zarar görmüş alanların
el yapımı patlayıcılardan (EYP/improvised explosive device-IED) temizlenmemesi ve gerekli
altyapının restore edilmemesi bu vatandaşların
geri dönüşünü engellemektedir. 2018 yılına kadar
zarar görmüş alanların yeniden inşası için gerekli
bütçe ayrılmamıştır. Buna ek olarak, Irak’ın
sosyal yapısındaki zararı onarmak zor olacaktır.
Altyapının bu bölgelerde yeniden inşa edilmemesi,
ülkedeki bir başka güvenlik sorunu olarak ortaya
Analiz No:237

çıkan “rantiye” ekonomisi sorununu da artırmaktadır. Zira göçmen statüsünde olan Iraklılar
ekonomilerini çeşitlendirmek için gerekli faaliyetleri üstlenemezler ve gerekli altyapıyı kurmazlarsa, devlet yardımına ihtiyaç duyarak hayatlarını idame ettirecektir. Irak’ın geliri büyük
ölçüde petrol gelirine bağlı olduğundan düşen
petrol fiyatları ülkeyi olumsuz etkilemektedir.
Bu durum, Irak’ın ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmek için yapacağı yatırımları engellemektedir.
Irak Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi mevcut
sorunların belirlenmesi için hazırlanmıştır. Ancak,
bu belgede Irak’ın güvenlik ortamını etkileyebilecek bazı sorunlara değinilmemiştir. Birçokları
arasında önde gelen sorun, daha önce de belirtildiği
gibi, terör örgütü PKK’nın Irak’taki varlığıdır.
Ayrıca, 25 Eylül 2017 tarihinde IKBY ve tartışmalı
bölgelerde yapılan bağımsızlık referandumu Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkiler kopma noktasına
gelmiştir. Sözde bağımsızlık referandumu, belgenin hazırlanmasından sonra yapılsa da Bağdat
ile Erbil arasındaki gerginlikle ilgili bir değerlendirme veya çözüm önerisi belgede mevcut
değildir. Ayrıca, Irak’taki mezhepsel tutum, Irak
toplumunun birliğine ve bütünlüğüne zarar verdiği
açıkça ifade edilmemiştir. Bu nedenle, Irak Ulusal
Güvenlik Stratejisi’nde Irak’ın mezhepçilikle
mücadelesine yönelik bir politika belirtilmemiştir.
Tüm bu sorunlara ek olarak, devlet politikalarının
laikleşmesini ve kamusal alanı savunanlar ile
geleneksel değerleri korumak isteyenler arasında
bir gerilim söz konusudur.
Buna ek olarak, Sünnilerin 12 Mayıs 2018
Parlamento Seçimlerinden sonra siyasi sisteme
nasıl entegre olacağı ya da sistemden nasıl çıkacakları Irak’ın güvenlik ortamını doğrudan etkileyecektir. Zira, Sünni Iraklıların sistemden çıkma
arayışlarının farklı ortamlarda gerçekleştirilmiş
olması önceki dönemlerde olduğu gibi Irak’taki
kutuplaşmayı arttıracak ve Irak’taki sosyal yapıyı
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daha kırılgan hale getirecektir. IŞİD sonrası dönemde sosyal uyumun yeniden inşa edilmesi
için Iraklıların hem kendi aralarındaki hem de
devlet ile aralarındaki güvensizlik hissini ortadan
kaldırmak gerekmektedir. Irak Ulusal Güvenlik
Strateji Belgesi göçmenlerin IŞİD sonrası dönemde
evlerine geri dönmelerinden ve zarar gören altyapının restorasyonundan bahsetmektedir. Buna
karşın, vatandaşlar ve devlet arasındaki güvensizliğin nasıl giderileceğinden bahsetmemektedir.
Sonuç olarak, Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi,
ülkenin hassas güvenlik durumunu ve ekonomik,
politik ve sosyal sorunlarını kısmen listeleyen

bir belge olarak kabul edilmektedir. Ayrıca,
Irak’ın mevcut ve gelecekteki sorunlarına hem
belge kapsamında hem de ötesinde çözüm getirebilmek için atılacak somut adımların başarısı
yarının Irak’ında güvenlik durumu ve siyasi,
ekonomik ve sosyal atmosfer açısından belirleyici
faktör olacaktır. Bu alanlarda ortaya konacak
performansın hem Irak hem de bölgesel politika
üzerinde önemli etkileri olacağı kaçınılmazdır.
Bu nedenle, söz konusu sorunların çözümü için
atılması gereken adımların uygulanmasının ve
yakın gelecekte yeniden yapılanma çabaları açısından Irak’ın, bölgesel ve küresel aktörlerin ne
kadar başarılı olacağının izlenmesi gerekmektedir.
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