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RReessmmii AAdd›› Irak Cumhuriyeti

BBaaflflkkeenntt Ba¤dat

YYüüzzööllççüümmüü 437.072 km2

NNüüffuuss 28.221.180 (Tem. 2008)

GGSSMMHH 102.4 milyar dolar

HHüükküümmeett BBiiççiimmii Federal Cumhuriyet

DDeevvlleett BBaaflflkkaann›› Celal Talabani

DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann›› Hoflyar Zebari

TTüürrkkiiyyee BBüüyyüükkeellççiissii Sabah Omran

AAsskkeerrii HHaarrccaammaallaarr//GGSSMMHH 8.6

AAsskkeerr SSaayy››ss›› 100,000

EEttnniikk YYaapp›› fiii Arap % 58, 
Sünni Arap  % 17, Kürt % 17, 
Türkmen % 6, Di¤er % 2

DDiinnii YYaapp›› fiii % 62, Sünni % 36, 
Di¤er  % 2

PPeettrrooll ÜÜrreettiimmii 2,09 Milyon varil/gün 

PPeettrrooll TTüükkeettiimmii 295.000 varil/gün

‹‹hhrraaccaatt 38,14 milyar dolar

‹‹tthhaallaatt 25,67 milyar dolar
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Mesut Özcan

Yrd.Doç.Dr., ‹stanbul Ticaret Üniversitesi, 
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü

2003’TE BAfiLAYAN iflgalin devam etti¤i 2007 y›l›nda Irak’taki önemli ge-
liflmeler siyasi, ekonomik ve askeri bak›mdan üç ana bafll›kta incelenebilir.
Bu y›ldaki önemli geliflmeler olarak 2006 y›l›nda haz›rlanan Baker-Hamil-
ton Raporundaki tavsiyeleri ciddiye almayan ABD yönetiminin artan flid-
det olaylar›n› bast›rmak için daha fazla askeri ülkeye sevk etmesi ve yeni
bir güvenlik operasyonu bafllatmas›, ABD’li özel güvenlik flirketlerinin faali-
yetlerinin tart›flma konusu olmas› ve s›n›rland›r›lmas›, farkl› Sünni ve fiii
gruplar›n hükümete olan desteklerinin bir gidip bir geldi¤i ortamda hükü-
metin sürekli b›çak s›rt›nda bir siyaset izlemesi, Sünni gruplar ile el-Kaide
aras›ndaki iflbirli¤inin azalmas› ve Sünni gruplar›n mevcut yönetimle daha
fazla iflbirli¤i yapmaya bafllamas›, petrol gelirlerinin paylafl›m› ile ilgili ya-
sal düzenlemeler etraf›ndaki tart›flmalar, Kerkük referandumunun ertelen-
mesi ve Kuzey Irak kaynakl› terör faaliyetleri nedeniyle Türkiye’nin buraya
bafllatt›¤› hava operasyonlar› dile getirilebilir. 

Bu makalede 2007 y›l›nda Irak’ta meydana gelen geliflmeler üç bafll›k
alt›nda incelenmeye çal›fl›lacak. Birinci bölüm, petrol ve güvenlik gibi konu-
lar›n yan›nda farkl› etnik ve mezhepsel gruplar›n siyasi tav›rlar›n›n yer al-
d›¤› iç geliflmeleri ele alacak. ‹kinci bölüm ise, Irak’›n d›fl politikas› ile dün-
yada ve bölgedeki geliflmelerin Irak’a yans›malar›n› inceleyecek. Üçüncü
bölümde, Türkiye ile Irak aras›ndaki iliflkiler de¤erlendirilecek ve burada
özellikle PKK, Kürt otonom bölgesindeki geliflmeler ve Kerkük ile ilgili konu-
lar de¤erlendirilecektir. 

2007 y›l›na baflland›¤›nda, Irak’a yönelik de¤erlendirmeler oldukça en-
difle verici beklentiler içeriyordu. ‹flgalin ard›ndan geçen y›llarda bir türlü so-
na erdirilemeyen fliddet nedeniyle kaos durumu ortadan kald›r›lam›yor ve
ülkenin bütünlü¤ü ciddi flekilde sorgulan›yordu. Etnik ve mezhepsel gruplar
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