Irak 2008

Resmi Ad› Irak Cumhuriyeti

Asker Say›s› 577.056

Baflkent Ba¤dat

Etnik Yap›

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

Dini Yap›

fiii %62, Sünni %36,
Di¤er %2

Yüzölçümü 437.072

km2

Nüfus 28.221.180 (Temmuz 2008)
GSMH 112,8 milyar dolar
Hükümet Biçimi Federal Cumhuriyet
Devlet Baflkan› Celal Talabani

Petrol Üretimi 2,42 milyon varil/gün

D›fliflleri Bakan› Hoflyar Zebari

Petrol Tüketimi 0,29 milyon varil/gün

Türkiye Büyükelçisi Abdul Amir Tabikh

‹hracat 66,1 milyar dolar

Askeri Harcamalar 8,9 milyar dolar

‹thalat 43,5 milyar dolar
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Mesut Özcan
Yrd. Doç. Dr., ‹stanbul Ticaret Üniversitesi
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü

2008 y›l› içerisinde Irak’ta dikkatleri çeken siyasî, ekonomik geliflmeler
ve çokça tart›fl›lan konular flu flekilde özetlenebilir: Eski Baas mensuplar›n›n
kamusal alanda yeniden görev almalar›na izin verilmesi; Türkiye’nin Kuzey Irak’a büyük bir askerî operasyon gerçeklefltirmesi; baflta Sadr’›n Mehdi
Ordusu olmak üzere çeflitli silahl› gruplara karfl› giriflilen genifl çapl› operasyonlar; ABD öncülü¤ündeki koalisyonda yer alan ülkelerin Irak misyonlar›n›n birer birer sona ererek Irak’tan ayr›lmas›; ABD askerlerinin tamamen
çekilmesini bir takvime ba¤layan SOFA Anlaflmas› ve son olarak da ABD
Baflkan› Bush’un görevi b›rakmadan önce Ba¤dat’a yapt›¤› veda ziyaretinde kendisine ayakkab› f›rlat›lmas›.
2008 y›l›nda Irak’taki siyaset ve güvenlik konular›n› beraber de¤erlendirdi¤imizde önceki y›llarda edinilen tecrübelerden dersler al›narak -belki
de y›llard›r süren savafl ve çat›flmalar›n da etkisiyle- ülkedeki sorunlar›n çözümünde müzakereler yoluyla çeflitli anlaflmazl›klar›n giderilmesi veya en
az›ndan dondurulmas› yönünde ad›mlar at›ld›¤›n› gördük. Bu noktada, eski rejim döneminde etkili olup da iflgal sonras›nda konumlar›n› kaybeden
insanlar›n yavafl yavafl ülkedeki yeni gerçeklikleri kabul etmeleri ve iflgal
sonras›nda güçlenen gruplar›n gücü biraz olsun hazmetmeye bafllam›fl olmalar› da etkili oldu; mesela Sünni gruplar›n ve eski Baas mensuplar›n›n
devletle iliflkilerinde olumlu geliflmeler yafland›. Yine y›l içerisinde en fazla
tart›fl›lan ve sadece Irak’ta de¤il bölge ülkelerinde de merakla takip edilen
konulardan birisi de, iflgalin ne zaman ve hangi flartlarda sona erece¤i, ülkede kalacak Amerikan askerlerinin durumunun ne olaca¤› konusuydu. Bu
konuyu bir sonuca ba¤layan ve SOFA olarak adland›r›lan anlaflmayla ilgili görüflmeler y›l›n ikinci ay›nda bafllamas›na ra¤men, ancak y›lsonunda
onaylanabildi. Bu süreç içerisinde yaflananlar da, Irak siyasetinde önemli
dalgalanmalara neden oldu. Y›lsonunda yaflanan ve uzun y›llar haf›zalarIrak 2008
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