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Değerli Konuklar,
Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dõş Politika Forumu’nun düzenlediği “Irak’ta Savaş
ve Türk-İsrail İlişkileri" konulu konferans çerçevesinde birazdan çok değerli Türk ve
İsrailli uzmanlarõn görüşlerini dinleyeceğiz. Bu vesileyle sizlerle Irak konusunda bazõ
görüşlerimi paylaşmak arzusundayõm.
1991 Körfez Savaşõ’ndan sonra Irak’ta oluşan durumdan en fazla Türkiye
etkilenmiştir. Kerkük-Yumurtalõk boru hattõnõn kapatõlmasõ ile Türkiye transit
gelirlerinden mahrum kalmõş, Irak’la sõnõr ticaretinin sona ermesi ile Güneydoğu
bölgesindeki işsizlik tarihindeki en yüksek oranlara ulaşmõştõr. 1991 sonrasõnda ise,
PKK’nõn Kuzey Irak’ta oluşan otorite boşluğundan faydalanarak özellikle 1993’ten
itibaren bölgeye yerleştiğini ve buradan Türkiye’nin güvenliğini tehdit ettiğini
görüyoruz.
Irak’õn geleceği konusunun bugüne değin çevresiyle iyi komşuluk ilişkilerini tesis
etmekte ve sürdürmekte büyük gayretler göstermiş olan Türkiye açõsõndan özel bir
duruma işaret ettiğini hepimiz biliyoruz. Türkiye’nin yanõ başõnda yeni bir devlet,
yeni bir rejim kurulmasõ söz konusu. Demokrasisini her geçen gün daha da geliştirme
gayreti içinde olan Türkiye açõsõndan Orta Doğu'da demokratik bir yönetime haiz bir
komşuya sahip olmak fevkalade olumlu bir gelişme olacaktõr. Ancak, hepimizin de
farkõnda olduğu üzere Irak’ta demokratik bir devletin inşasõ hiç de kolay
gözükmemektedir. Bir taraftan ülkede acilen güvenliğin sağlanmasõ ihtiyacõ var iken
diğer taraftan da güvenliğin sağlanmasõnõ bir ön koşul olarak beklemeden demokrasi
yolunda adõmlarõn atõlmasõ gerekmektedir.
Irak’ta barõşõn tesisi ancak Saddam rejiminin siyasal ve askeri anlamda baskõ altõnda
tuttuğu farklõ etnik ve dini gruplarõ bir arada yaşatabilecek kapasitede bir hükümet
sisteminin inşasõ ile mümkün gözüküyor. Demokrasi, tanõmõ itibarõyla bir toplumda
temsilin sağlanmasõ ve ayrõmcõlõk yapmadan herkesin hakkõnõn korunmasõ anlamõna
gelmekte. Irak’ta etnik çatõşmaya imkan vermeden böyle bir sistemin kurulmasõnõn ve
yaşatõlmasõnõn aslõnda sadece Irak için değil tüm bölge için hayati öneme sahip
olduğu da ortada. Böyle bir sistemin inşa edilememesi durumunda ise, Iraklõlar
arasõnda kanlõ çatõşmalarõn baş göstermesi, Irak’õn bütünlüğünü tehlikeye düşürecek
bağõmsõzlõk taleplerinin ortaya çõkmasõ ve nihayet bu çatõşmanõn bölge ülkelerini de
içine çekmesi tehlikesi var.
Öte yandan, sadece Irak’õn sahip olduğu farklõ etnik ve dini gruplara ve bu gruplarõn
tarihteki çatõşmalarõna bakarak Irak’ta demokrasinin kurulmasõnõn mümkün
olmadõğõnõ söylemek de yalnõş olacaktõr. Bugün, farklõ etnik gruplara sahip olan
Belçika, Kanada, İspanya ve İsviçre gibi ülkeler istikrarlõ demokrasilere kavuşmada
başarõ sağladõklarõnõ görüyoruz. Irak’ta varolan etnik farklõlõklarla dini farklõlõklar
beraber düşünüldüğünde, Iraklõlarõn (örneğin, Türkmenler veya Araplar Sünni veya
Şii olabiliyor) farklõ kimlik unsurlarõnõ birlikte barõndõrmalarõ aslõnda onlarõ derin
kavgalardan uzak tutacak ve aralarõndaki anlaşmazlõklarõ yatõştõracak bir özellik
olarak karşõmõza çõkmaktadõr. Bu yapõcõ özelliklerin etkisinin açõğa çõkabilmesi için
Irak halkõnõ oluşturan gruplarõn hiçbirinin mağdur edilmemesi ve tek yönlü
kazanõmlar yolunda cesaretlendirilmemesi gerekmektedir. Aslõnda bu iki husus
arasõnda yakõn bir ilişki olduğu da görülmektedir. Tek yönlü kazanõmlar konusunda

cesaretlenenler sonuçta beklentileri karşõlanmadõğõ ölçüde kendilerini mağdur olmuş
hissedebilir, çatõşma dinamiklerini körükleyebilirler.
Değerli konuklar, Irak'õn yapõsõna bakarak burada nasõl bir devlet ortaya
çõkabileceğini tartõşõyoruz. Ancak, kuşkusuz Irak'ta demokratik bir devletin kurulup
kurulamamasõ bir tek iç dinamiklerin sonucu olarak ortaya çõkmayacak. Irak'ta barõş
ve istikrarõn sağlanmasõ konusunda ABD'nin olduğu kadar bölge devletlerinin
tutumlarõ da kritik öneme sahip. Bu konuda her düzeyde yapõcõ diyaloğa ihtiyaç var.
Bugün, Irak’taki güvenlik sorununun diğer sorunlarõn çözümüne bir engel teşkil ettiği
aşikar. Bu çerçevede, Türkiye açõsõndan en önemli konulardan biri Irak’la ticaret
yapan şirketlerin verdiği sivil kayõplardõr. Türk işadamlarõnõn ve şoförlerinin
güvenliğinin henüz sağlanamamõş olmasõ Türk kamuoyu tarafõndan dikkatle
izlenmektedir. Habur sõnõr kapõsõnõn yanõ sõra Ovaköy’de ikinci bir sõnõr kapõsõnõn
açõlmasõ da Irak Geçici Hükümeti ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesinde
olumlu etki yapacaktõr.
Sözlerime burada son verirken bu konferansõn faydalõ görüş alõşverişlerine vesile
olmasõnõ diler, sizleri saygõyla selamlarõm.

