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El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi, Bağdat’ta bulunan bağımsız ve özel 

bir düşünce kuruluşudur. Bu merkezin temel hedefi, Ortadoğu ile ilgili dış siyasi 

mesele ve olaylar hususunda ve spesifik olarak Irak ile bağlantılı konular hakkında 

doğru ve realist perspektifler sunmaktır. Bu araştırma  merkezi, siyasal ve akademik 

alanlarda bağımsız analizler ile  pratik ve açık çözümler sunmaya gayret etmektedir. 

Irak’ın bölgesel ve uluslararası önemi ve bu ülkede birbirini takip eden olaylar, 

bölgedeki siyasi meseleleri takip etmeye çalışan birçok politik analiz ve perspektife 

kıyasla açık düşünsel yönlere gerek duymakta ve geçmiş yıllarda Irak’ın bölgesel 

ve küresel imajını kristalize eden genel çerçevenin ötesine geçme yeteneğinden 

yoksun durumdadır. Bu nedenle, Merkez bilimsel tarafsızlığa, şeffaflığa ve 

yaratıcılığa riayet eden yeni perspektifler sunmaya çalışmaktadır. El-Beyan Merkezi 

Irak ve Ortadoğu’daki krizleri inceleme ve analiz  etme kapsamında araştırma yapıp 

siyasi karar vericilere kısa ve uzun  vadeli uygun çözümler ve işlevsel perspektifler 

sunmayı amaçlamaktadır.
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Bölgesel Etkileşimler Kapsamında Irak Dış Politikası

Irak dış politikası, yeni hükümetin bölgedeki stratejik çevreye karşı 
tutumuna bağlı olarak son zamanlarda daha istikrarlı hale geldi. Bu 
daha önceden Irak’ın güvenlik ve istikrarına kötü yönde etki eden bir 
durumdu. Irak dış politikasının yeni dengeli tutumu Irak’ı bölgesel 
krizler ve çatışmalardan olumlu yönde soyutlamaktadır. Diğer 
yandan yaklaşan tüm güçlü aktörlere karşı, onların güvenini kazanarak 
Irak’ın çıkarlarına ve bölgesel arzularına bağlı bölgesel krizlere 
karşı etkili bir rol üstlenmek, önleyici tedbirler alma yönünde 
arzusunda olan Irak için bölgesel etkileşimlerin dışında kalmak 
kolay değildir. Irak’ta bölgesel duruma dair algı, yeni dış politika 
formülasyonu ışığı altında bölgesel krizlerdeki yeni dış politikanın da 
incelenmesiyle tanımlanabilir. 

Irak dış politikası şu anda tarafsızlık ve tüm bölgesel aktörlere 
karşı açıklık üzerine kuruludur. Bu ise Irak’ı gelecek dönemde yeni 
bölgesel dengelerin kurulmasında oynayacağı bölgesel proaktif role 
hazırlayarak İran, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi bölgesel aktörlerin 
çıkarlarını dengeleyecektir. Irak dış politikasının en önemli ilkeleri 
bölgesel ilişkilerdeki şu faktörlere göre temellenmelidir:

1. Dış Politikanın Bağımsızlığı

Irak 2003’ten sonra dış politikada bağımsızlığına ve ulusal 
çıkarlarına öncelik vermiş, bölgedeki aktif güçlerin arasında bölgesel 
ve uluslararası ilişkilerde artan gerilimlerden kaynaklanan sorunlar 
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sebebiyle kendi dış politikasını dış baskılardan uzakta uygulamasının 
gerekliliği üzerinde yoğunlaşmıştır.

Ilımlılık ilkesi temelinde, Irak dış politikası rasyonel, nesnel ve 
dengeli olmasıyla ayrıt edilir. Bu yüzden bölgesel krizler dış politik 
dinamikleri etkilememiştir. Böylece Irak bölgesel güçlerle özgür 
ve açık bir şekilde iletişime geçme ve kabul görme gibi özellikler 
edindi. Devletlerin egemenliğine saygılılık ve gerçekçilik prensipleri 
Irak’ın değişik iç ihtiyaçlarına yönelik bir denge yarattığı gibi1 dış 
politikasındaki makul ve dengeli diplomatik diyologlar kurma 
hedefini takip etmesini de sağlamıştır. Bu ilkeler uluslararası ve 
bölgesel çerçevede Irak’a olumlu bir diplomatik görünüm vermiştir.

2. Muhalif Bölgesel Müttefikliklerden Uzak Duruş

Irak dış politikası, bölgesel muhalif müttefikliklerden uzak 
durmanın gerekliliğini önemle belirtmektedir. Irak bölgedeki 
devletlerin çıkarlarına zarar vermeden bölgede proaktif rol 
oynama arzusundadır. Ayrıca Irak iç ve dış çıkarlarını olumsuz 
yönde etkileyen rekabet ve çatışmalar arasındaki farklı bölgesel 
birlikteliklerden zarar gören2 Ortadoğu bölgesinde bir taraf ile ittifak 
kurarak diğer tarafa zarar vermeyi dış politikasının temel bir prensibi 
olarak reddetmektedir.  Mevcut Irak dış politikası bölgesel denge 
denklemlerinde daha geniş bir rol oynamak ve bağımsızlığa dayalı dış 
politikasını sağlamlaştırmak için tepkimeci dış politikadan planlamacı 
dış politikaya dönüşmektedir. Dış politikadaki bu gelişmenin Irak’ın 
dış ilişkilerde daha fazla olumlu rol oynamasına yardımcı olması 
umulmaktadır.
1. Yasir Abd Al-hussien, “Towards A Strategy for Iraq Foreign Policy: Vision, Superiority, and
Future,” Journal of Strategic Research, Beladi Center for Strategic Studies and Research, no. 9,
(2015), 109 – 113.
2. Malik Deham Muta’b, “Political Reading of Iraq Foreign Policy towards Neighboring 
Countries,” Journal of International Studies, Mustansiriyah University, no. 23 (2013), 98.
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Bölgesel Çatışma ve Savaşlardan Kaçınma 

Irak birbirinden farklı savaşlara yol açan, finansal ve politik keder 
getiren, dikkatsiz politikalardan zarar görmüştür. Bu yüzden Irak 
dış politikası bölgesel krizlere hitaben barış ve yapıcı diplomatik 
diyologları önemle vurgulamaktadır. Irak’ın mevcut dış politikası bir 
dizi tutumları temel alır. Bu tutum Irak’ın aşırı meselelere karışmasını 
engellemek üzerinedir. Ayrıca ölçülü diplomatik ilişkilere olduğu 
kadar iyi diyaloglar ve agresif olmayan tutumlar da Irak’ın kendi 
ayarladığı politik durumlardır. Bölgesel ihtilafların artmasından dolayı 
bölgenin zarar görmesine rağmen3 Irak krizlere mesafesini korumuş 
ve komşu ülkelerin tehdit edilmesi için kapı olarak kullanılmasını 
engellemiş durumdadır. Irak dış politikası, etrafını coğrafi olarak 
saran ülkelerle barışçıl etkileşim sağlamayı hedefler ve bölgedeki 
herhangi bir devleti tehdit etmek için coğrafi üs olarak sömürülmeyi 
reddettiği gibi bölgesel devletleri doğrudan veya dolaylı olarak tehdit 
edebilecek kurum ve kuruluşları da reddeder.

4. Ayrımcılık ve Terörizmi Benimsemiş Tüm Kurum ve 
Yaklaşımlarla Mücadele Etme

Irak en çok terörizm ve sonuçlarından zarar görmüştür. Bu yüzden 
Irak dış politikası fanatizm ve terörizmle mücadeleyi öncelik haline 
getirmiştir. Irak IŞİD’e karşı koalisyona katılmış ve sınırları dışında 
askeri operasyonlar düzenlemiştir. Örnek vermek gerekirse Suriye 
de IŞİD’e karşı hava saldırılarında bulunmuştur. Irak dış politikası 
uluslararası normlara göre terörizmle mücadelenin gerekliliğini 
savunmaktadır. Irak, dış politikasında barış ve diyoloğu vurgulamakla 
birlikte topraklarının terörist karargah ya da teröristler için geçiş alanı 

3. Fikrat Namq Abd Fitah et al., “Determinants of American Stand on the Security Crisis in Iraq
following the Capture of Mosul by ISIS,” Journal of Political Affairs, College of Political Sci-
ence– Nahrian University, no. 37, 15.
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ya da agresif hareketlere karşı kullanılmasını önlemek için NATO 
ile birlikte terörle mücadele etmek için çalışmaktadır.4 Irak hiçbir 
ülkenin güvenliğine tehdit oluşturmadığı gibi çıkarlarını gözetmek 
için “güvenli komşuluk” teorisine göre hareket eder. Ayrıca Irak 
hiçbir devletin içişlerine müdahale etmemektedir. Bu uluslararası ve 
bölgesel dış politikanın hesaplanmasında en temel ilkelerden birisidir.

5. Barışçıl Etkileşimşler Çerçevesinde Stratejik Açıklık

Irak dış politikası tüm bölgesel güçlere karşı stratejik açıklık ilkesini 
temel aldığı gibi tarihsel düşmanlıkları terk etme ve güvenlik-politika 
alanlarında işbirliği kurmanın yanında, tüm Arap ülkeleri ve bölgesel 
ülkelerle dengelenmiş ilişkiler kurarak sorunları sıfıra indirmek için 
politik olarak ciddi bir iradeye sahiptir. Bu, Irak’ın son dönemdeki 
dış politika sicilinde de apaçıktır; zira Irak tüm bölgesel devletlerle, 
Körfez ülkeleriyle ve özellikle Suudi Arabistan ile yapıcı ilişkiler 
kurmada başarılı olmuştur.

Bölgedeki mevcut Irak dış politikasının durumu Irak’ın bölgede 
yeni bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Ortadoğu güç dengesi 
dinamiklerine bağlı olarak istikrarsızlıktan zarar görürken Irak’ın rolü 
değişebilir.5  Bu yüzden Irak’ın bölgesel rolünün canlanması bölgenin 
istikrarlı hale gelmesine katkı sağlayabilir.

6.  Bölgesel Dengeye Barışçıl Yaklaşım

Irak bölgede birbirine muhalif müttefikler arasında, onlara karşı 
aynı mesafeyi koruyarak dengeyi sağlayıcı bir rol oynayabilir. 
Farklı bölgesel güçler Irak’ın bir tarafı seçmesi için lobi faaliyetinde 
4. Ali Faris Hameed, “A Study of National Security challenges and Scenarios of Diplomatic
role,” Journal of Strategic Research, Beladi Center for Strategic Studies and Research, no. 9
(2015), 109 – 113.
5. Khader Abbas Atwan, “Vision for Iraq relationships with Arab States,” Center for Arab Unity
Studies (2004), 315.
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bulunmayı deniyorlar. Özellikle bölgesel krizin ve sonuçlarının 
patlak vermesine bağlı olarak Irak’ı kendi taraflarına kazandırmak 
bölgesel dengeyi değiştirecektir. Bu yüzden onlar Irak’ı bölgede 
stratejik bir ortak olarak zapt etmenin peşindedir.6  Bölgesel güçler 
dengesi uluslararası ve bölgesel ittifaklardan etkilenmiştir. Bu yüzden 
Irak’ın bölgesel bir güç olarak yükselişi, bölgesel ittifak haritasında 
değişiklikler oluşturabilir. Irak stratejik açıklık politikasına devam 
ederse yakın gelecekte bu ittifakların ve çerçevelerinin stratejik olarak 
değiştirilmesine sebep olacak. Bölgedeki tüm ortaklıklar temelde şu 
iki konuya dayanmaktadır: güvenlik ve karşılıklı çıkar. 

7. Uluslararası Aktörlerin Zıt Politikalarının Etkisizleştirilmesi

Bölgede stratejik dengenin canlanması tüm bölgesel güçlerin 
çıkarlarına olumlu olarak yansır. Fakat ikilem sadece Irak’ın jeo-
stratejik güç ve etki durumuna bağlı olarak belirlenebilir. Bölgesel 
politikaların dinamikleri böyle bir role de müsaittir. Irak dış 
politikasının çifte stratejik açıklık ilkesi, temelinde Rusya ve ABD’nin 
bölgedeki çatışan perspektiflerini bir araya getirme amacını taşıdığı 
kadar aralarındaki politik anlaşmazlıkları en alt seviyeye indirecek 
adımlar atmayı da taşır.7

Suriye krizi başta olmak üzere mevcut sorunları tartışacak ortak bir 
kapı olmak Irak için son derece önemlidir.

Sonuç olarak Irak dış politikası kendi içinde politik etkileşimleri 
ve bölgedeki araçlarını sınırlayan bir dizi anayasal ve yasal ilkeleri 
içermektedir. Bu yüzden Irak bölgesel krizlere karşı politik tavrını 
bir doktrin olarak tarafsızlığa dayandırmaktadır. Bu durum Irak’ın 
Ortadoğu’daki birbirine zıt müttefikler arasında dengeleyici olarak 
6. Malik Deham Muta’b, Ibid., 101.
7. Ahmed Nouri Nuimi, “Process of Policy Making in the United States’ Foreign Policy,” 
Zaharan for Publications, Amman, Jordan (2011), 122 – 126.
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daha üstün bir rol oynamasını sağlayabilir. Tarafsızlık ilkesi temelinde 
Irak dış politikası daha ılımlı politik alternatiflere doğru ilerliyor.


