
ile olan ilişkilerini ayrı platformlarda yü
rüttüler. İstanbul ve Irak'ta subaylar, öğ
renciler ve mebuslar tarafından başka 
partiler ve siyasi cemiyetler de kuruldu. 
Bunlar genelde Araplar'a daha iyi imkan
lar. kültürel ve siyasal haklar verilmesini 
talep ettiler ve adem-i merkeziyet pren
sibini savundular. İçlerinden özellikle Os
manlı ordusunda görevli Irak kökenli su
bayların katıldığı gizli cemiyetler zaman
la önem kazandı. Suriye'ye göre Irak'ta 
daha yavaş gelişen Arap milliyetçiliğinin 
iki temel kaynağı eşraf ve subaylar ol
muştur. Bu dönemde Irak'ta l l. Abdülha
mid zamanında başlatılan projeler hızla
narak devam ederken iktisadi, içtimal ve 
kültürel alanlarda yeni gelişmeler meyda
na geldi. Mesela basın büyük atılım gös
terdi: Meşrutiyet öncesi vilayet merkez
lerinde sadece üç resmi gazete varken 
1908-1914 yılları arasında büyük kısmı 
kısa ömürlü olmakla birlikte toplam alt
mış dokuz gazete ve on yedi dergi yayın 
hayatına girdi. 

Gerek ll. Abdülhamid gerekse ll. Meş
rutiyet dönemlerinde Osmanlı Devleti 
Irak'ta biri İran'dan, diğeri İngiltere'den 
gelen iki dış tehditle karşılaşmıştır. En 
önemli Şii müctehidlerinin talebeleriyle 
birlikte Irak'ta oturması , ülkede nüfusun 
çoğunluğunu Şiiler' in oluşturması ve Şii
liğin özellikle Arap aşiretleri arasında hız
la yayılması Osmanlı Devleti tarafından 
bir tehdit şeklinde algılanmış ve bunlara 
karşı her iki dönemde de çözüm arayışla
rı sürdürülmüştür. Aynı zamanda İran
Irak sınırı bütün Osmanlı tarihi boyunca 
olduğu gibi Tanzimat'tan 1. Dünya Sava
şı'na kadar geçen süre içerisinde de çe
şitli olaylara sahne olmuş ve çözümsüz 
problem olma niteliğini korumuştur. Öte 
yandan XIX. yüzyıl, İngiltere'nin önceleri 
Basra körfezini hedefleyen ilgisinin za
man içinde lrak'a yöneldiği bir dönemdir. 
İngiltere'nin Irak'taki ekonomik ve stra
tejik çıkarları giderek dini, siyasi ve aske
ri alanları da kapsam ış ve ı. Dünya Savaşı 
öncesinde doruğa çıkmıştır. Bu sebeple 
İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti'ne sa
vaş ilan ettikleri günün (5 Kasım 1914) 

ertesi sabahı İngiliz askerlerinin Şattüla
rap'ın ağzındaki Fav mevkiini ele geçirme
si sürpriz değildir. 

Savaşın başında Osmanlı kuvvetleri bu 
bölgede zayıftı: fazla bir direnişle karşı
laşmayan İngilizler ilerlemeye devam ede
rek 22 Kasım 'da Basra'yı işgal ettiler ve 
1915 sonbaharında Bağdat üzerine yü
rüdüler. Fakat Osmanlı kuvvetleri topar
lanmıştı. Bağdat'ın 40 km. güneydoğu-

sunda büyük bir yenilgiye uğrayan (22-
26 Kasım 1915) İngiliz birlikleri 160 km. 
aşağıdaki KGtül'amare'ye çekilerek sa
vunmaya geçtiler: yaklaşık beş ay süren 
bir kuşatmadan sonra da Nisan 1916'da 
teslim oldular. Bütün bu çatışmalar bo
yunca büyük kayıplar veren İngilizler'in 
yenilginin yaralarını sarmaları uzun sür
dü ve Bağdat' ı ancak 11 Mart 1917'de ele 
geçirebildiler. Mayıs 1918'e gelindiğin
de İngiliz birlikleri Kerkük'e kadar ilerle
yebilmişti. İngilizler 23 Ekim'de, savaşın 
birkaç gün içerisinde biteceğinin anlaşıl
ması üzerine Musul'u ve petrol yatakla
rını ele geçirmek için daha hızlı hareket 
etmeye başladılar. Fakatyine de 30 Ekim'
de Mondros Mütarekesi imzalandığında 
henüz hedeflerine ulaşamamışlardı ve 
Musul'u ancak kasım ayının ilk yarısında 
mütareke hükümlerine dayanarak işgal 
edebildiler. İngilizler'in Irak'ta ele geçir
dikleri topraklarda kurdukları askeri yö
netim 1920'ye kadar devam etti. 
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3. Son Dönem. 1. Dünya Savaşı sonra
sında toplanan San Remo Konferansı'n

da ( 19-26 Nisan 1920) galip devletler Os
manlı Devleti'nin Arap vilayetlerini arala
rında paylaştılar. Bu arada İngiltere. Mil
letler Cemiyeti tarafından ihdas edilen 
yeni bir milletlerarası vesayet sistemi 
çerçevesinde Irak üzerinde manda yetki
sine sahip oldu. Daha önce çeşitli zaman
larda ülke tek bir yönetim altında birleş
tirilmişse de 1920'de bir milli devlet ola
rak ortaya çıkan yapı geçmişte mevcut 
değildi. İngiltere 23 Ağustos 1921'de Şe
rif Hüseyin'in oğlu Faysal'ı kral sıfatıyla 
tahta çıkardı. 1 O Ekim 1922'de imzala
nan İngiltere -Irak Antiaşması ile manda 
yönetimi şartları teyit edilirken yabancı
ların kanuni hakları ve İngiltere'nin çıkar
ları teminat altına alındı: 1924'te de yeni 
oluşturulan kurucu meclis bu antlaşmayı 
onayladı. Daha sonra hazırlanan anayasa 
ile yetkileri sınırlı çift meclisli bir parla
mentoyu da içeren meşrutl bir monarşi 
kuruldu ve Mart 1925'te anayasanın yü
rürlüğe girmesiyle parlamento toplandı. 
1925'te Milletler Cemiyeti, Kasım 1918'
den beri İngilizler tarafından işgal altın
da tutulan Musul vilayetinin lrak'a dahil 
edilmesi konusunda tavsiye kararı aldı. 
Temmuz 1926'da Türkiye, İngiltere ve 
Irak arasında imzalanan bir antlaşma ile 
Musul Irak topraklarına katıldı. 1932'de 

· hükümeti vesayet ve denetimi altında tu
tan manda yönetimi milliyetçilerin yoğun 
baskıları karşısında sona erdi ve Irak ba
ğımsız bir devlet olarak Milletler Cemiye
tl'ne kabul edildi. Bu tarihe kadar İngilte
re ülkenin kuzeydeki Türkiye sınırını ga
rantiye almış. petrol arama ve işletme 
imtiyazının milletlerarası bir konsorsiyum 
olan Irak Petrol Şirketi'ne verilmesini sağ
lamış ve uygun gördüğü aşiret liderlerine 
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güç vererek m anarşi için bir sosyal taban 
oluşturmuştu . İngiltere bu tarihten sonra 
da Irak'taki askeri üslerini elde tutmaya 
ve siyasi-iktisadi nüfuzunu kullanmaya 
devam etti. 

Eylül 1933'te Kral Paysal'ın ölümüyle 
yerine oğlu Gazi geçti. Gazi döneminde 
Türkiye. İran ve Afganistan ile Sadabad 
Paktı imzalandı ( 193 7) . Buna göre pakta 
üye ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar kar
şılıklı görüşmelerle çözümlenecekti. Aynı 
dönemde İngiltere ile ilişkiler bozulmaya 
başladı. Kral Gazi'nin bir kaza sonucu ha
yatını kaybetmesiyle oğlu ll. Paysal henüz 
dört yaşında iken kral oldu; naibliğini de 
aynı aileden Abdülilah üstlendi. Irak için
de İngiltere 'ye karşı tepki giderek artıyor
du. 1941'de bir grup subayın başını çek
tiği kısa ömürlü bir direniş hareketi ülke
nin İngiltere tarafından ikinci defa işgal 
edilmesiyle sonuçlandı ve bu durum ll. 
Dünya Savaşı sonuna kadar sürdü. 1945 
ile 1958 yılları arasında çoğunluğu İngiliz 
yanlısı NQrl es-Sald'in başkanlığında ge
nellikle aynı kişilerden oluşan yirmi dört 
hükümet kuruldu. Uzun süre muhalefet 
partilerinin yasaklandığı bu dönemde et
kisini arttırmaya başlayan Sovyet nüfuzu
na karşı bölge ülkeleri arasında dayanış
ınayı arttırmak amacıyla Türkiye, İran. Pa
kistan ve İngiltere'nin de katıldığı Bağdat 
Paktı imzalandı (ı 955 ). 

Irak toplumunun bu yıllardaki en önem
li özelliğ i. daha önce bağımsız ve ayrı bir 
siyasi yapıda bir araya gelmemiş unsur
lar içermesidir. Bugün olduğu gibi o dö
nemde de nüfus sosyal ve etnik köken, 
din ve mezhep. bölge ve aşiret bağları 
açısından birbiri içine geçen çeşitli kate
gerilere bölünmüştü . Müslümanlar nüfu
sun% 95 'ini, hıristiyanlar% 3.6'sını , Sa
bil ve Yezidiler% 1.4'ünü oluşturuyorlar, 

müslümanlar da Sünni ve Şii olarak ikiye 
ayrılıyorlardı. Şiiler ülkedeki en büyük di
ni gruptu ve yapılan tahminlere göre bu 
grup toplam müslümanların % 52'sini. 
müslüman Araplar'ın% 70'ini meydana 
getiriyordu. Güney Irak büyük ölçüde Şii, 
Orta, Batı ve Kuzey Irak ise genellikle Sün
ni idi. 1920 öncesinde çeşitli sebeplerle az 
sayıda Şii vatandaş devlet hizmetinde ça
lışabiliyordu; bu durum ancak 1940'lı, 50'li 
ve 60'lı yıllarda modern eğitimin hızlı bi
çimde gelişmesiyle birlikte değişti. Aynı 
zamanda etnik açıdan da bölünmüş olan 
nüfusun% 75'ini Araplar, % 18'ini Kürt
ler ve geri kalan% 7'sini de Türkmenler, 
Asurlular, Ermeniler ve diğer etnik grup
lar oluşturuyordu. Büyük kısmı Sünni olan 
Kürtler ülkenin kuzey ve kuzeydoğusun-
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da çoğunlukta idiler ve önceleri genelde 
yarı göçebe iken zaman içinde sınır ge
çişlerine konan engeller ve diğer ekono~ 
mik faktörler sebebiyle yerleşik hayata 
teşvik edilmişlerdi. Daha geniş eğitim im
kanları, köyden şehire göç ve çeşitli siya
si gelişmeler aşiret bağlarını zayıflattı. 

Ancak bununla birlikte nüfusun etnik ve 
dini tablosunda önemli bir değişiklik ol
mamıştır ve bugünkü görünüm de he
men hemen o yıllardaki gibidir. 

14 Temmuz 1958 günü bir grup subay 
tarafından iktidar ele geçirilerek Kral ll. 
Paysal öldürü'ldü ve cumhuriyet ilan edil
di. Yeni hükümet. General Abdülkerim Ka
sım 'ın başını çektiği H ür Subaylar ( ed-Dub
batü'l-ahrar) denilen askeri grubun öncülü
ğünde asker ve sivil üyelerden kuruldu. 
Parlamenter geleneğin zayıflığı ve çoğul
cu demokrasiye olan sınırlı bağlılık, özel
likle Hür Subaylar'ın bir geçiş dönemin
den sonra iktidarı ılımlı sivil politikacılara 
devretme kararı aldıkları zaman daha be
lirgin biçimde ortaya çıktı. Muhammed 
Hadid, Kamil Çadırcı ve Mehdi Kubbe gi
bi bazı politikacılar tanınmış ve saygın ki
şilerdi ; ancak hiçbirinin tam olarak işle
yen bir siyasi partisi ve hükümette her
hangi bir tecrübesi yoktu. O yıllarda Irak'
ta komünistlerin gücü hızla artıyordu . 

Muhtemelen onlara oy verecek seçmen 
oranını olduğundan fazla tahmin eden 
General Abdülkerim Kasım demokratik 
süreci durdurmayı tercih etti. Buna kar
şılık komünistler de seçimlerin yapılması 
için baskı uygulamaya başladılar; 1959 ve 
1960'ta serbest seçimler ve Komünist 
Parti'nin yasallaştırılması amacıyla büyük 
kitle gösterileri düzenlendi. Böylece Or
tadoğu 'nun başka yerlerinde olduğu gibi 
Irak'ta da komünist dalga siyasi hayatı 
etkilerneye başladı ; siyasetçiler milliyet
çiler - Baasçılar ve komünistler şeklinde 
iki kutba ayrıldı. 1958 sonbaharında en 
önemli gündem maddesi Suriye ve Mısır 
arasında aynı yıl o l uşturulan BirleşikArap 

Cumhuriyeti'ne Irak' ın katılıp katılınama 

tartışmasıydı. Milliyetçiler-Baasçılar kıs

men inandıkları, kısmen komünistleri 
kontrol altına alabileceklerini umdukları 
için B i rleşik Arap Cumhuriyeti'ne katıl
mak isterken komünistler buna karşı çık
tılar. General Abdülkerim Kasım komü
nistleri kendinden uzaklaştırmak için 
üzerlerine gitmeye, onları ordudan ve 
önemli görevlerden ihraç etmeye başla
dı. Fakat bu önlemleri yeterli bulmayan 
milliyetçi ve Baasçı subaylar 1963 Şuba
tında gerçekleştirdikleri bir darbeyle onu 
devirip idam ettiler. Abdüsselam Arif li-

derliğindeki Baasçı-milliyetçi c un ta ko
münistlere karşı bir şiddet kampanyası 
başlattı . Dokuz ay sonra Baasçılar ile Na
sırcılar ve Arif'in arası açıldı. Baas lider
lerinin büyük bölümü ispanya'ya sürgü
ne gönderildi ve siyasi şiddetin yoğunlu
ğu azaldı. Arif'in devlet başkanlığı büyük 
ölçüde kuzeyde Kürt bölgelerindeki is
yanları bastırmakla ve kendini iktidarda 
tutma çabalarıyla geçti. 1966'da bir he
likopter kazasında ölünce yerini kardeşi 

Abdurrahman Arif aldı: o da 1968 Tem
muzunda ikinci bir Baas darbesiyle dü
şürüldü. 

1958 sonrası Irak politikasındaki temel 
gruplar komünistler. Kürtler ve hem Na
sırcı hem Baasçılar'ı içeren panarap mil
liyetçileri idi. Kökleri gecekondularda, ye
ni gelişen işçi hareketinde ve meslek er
babı orta sınıflarda olan komünistlerin 
durumu 1958'i takip eden yıllarda ülke
de başlıca siyasi güç olmalarına rağmen 
belirsizdi. Komünistler kısmen aldığı sos
yal devlet tedbirleri ve Irak Petrol Şirketi 

ile yaptığı pazarlıklar sebebiyle, kısmen 
de liderleri parti tarafından yapılacak bir 
askeri darbeyi istemedikleri için başkan 
Abdülkerim Kasım' ı desteklediler. Uzun 
yıllar darbe ihtimali Komünist Parti çev
relerinde tartışmalı bir konu olarak kal
dıysa da 1961'de parti yanlısı subayların 
çoğu ordudan atılınca bu ihtimal de orta
dan kalktı. İkinci siyasi güç Kürt milli ha
reketiydi. Bu da en önemlisini Molla Mus
tafa Barzani liderliğindeki Kürdistan De
mokratik Partisi'nin (KOP) teşkil ettiği çe
şitli cephelere bölünmüştü . Bu Kürt cep
helerinin çoğunluğu bir çeşit bölgesel oto
nemi peşindeydi. Fakat hükümetlerin bu 
isteklerini reddetmesisebebiyle 1920'de 
Irak Devleti'nin kurulmasından itibaren 
geçen sürenin büyük bölümünde Kürt ör
gütleri ve siyasi grupları orduyla silahlı 
çatışma içinde oldular. 1958'den sonra 
Irak'ta en büyük ve en uzun ömürlü ba
şarıyı gösteren grup şu anda iktidarda 
bulunan Baasçılar' dır. Baasçılar'ın "bir
lik, özgürlük ve sosyalizm" sloganı için
de ifade edilen "ebedi misyonu olan bir 
tek Arap m illeti" şeklindeki temel düs
turları 1940'lar ve 1950'lerde Suriye'de 
Mişel Eflak ve Selahaddin Bitar tarafın
dan geliştirilmiştir. Bu düsturda "birlik" 
Arap milletinin birliğini. "özgürlük" em
peryalizm ve siyonizmden özgür olmayı 
ve "sosyalizm", karma ekonomi tarafın
dan desteklenen devlet öncülüğündeki 
ekonomik kalkınmaya yönelik genel bir 
amacı ifade eder. Baasçılık tek bir Arap 
milleti olduğu , bunun önce Osmanlılar, 



daha sonra Avrupa ve Amerikan emper
yalizmi ve siyonizm tarafından suni biçim
de bölündüğü var sayımına dayanan pa
narap milliyetçiliğinin bir çeşididir. Arap
lar özgürleştirildikten ve birleştirildikten 
sonra Arap devletleri (ya da Arap milleti
nin bölgeleri) arasındaki sosyal çatışma
ların yatışacağına inanılıyordu . Baasçılık 

lrak'a ilk defa 195 1'de geldi: ancakyer
leşmesi kısmen panarap milliyetçiliğinin 
Şiiler'le Kürtler' e çekici gelmemesi, kıs
men de siyasi hayata komünistlerin ha
kim olması yüzünden uzun sürdü. Yine de 
1955'te 300 üyeli Irak Baas Partisi 1957'
de komünistler ve diğer partilerle birlik
te Milli Cephe'ye katıldı ve 1958 ihtilalini 
destekledi. Baasçılar. hiç kitle desteği el
de edememelerine rağmen organizasyon
da ustalık , şiddet ve ordudaki kilit subay
larla ittifak metotlarını kullanarak zaman 
içinde iktidarı ele geçirmeyi ve elde tut
mayı başardılar. 

17 Temmuz 1968 günü eski başbakan
lardan General Ahmed Hasan ei-Bekr ön
derliğinde bir grup Baasçı subay bir dar
be düzenledi. Hasan ei-Bekr cumhurbaş
kanlığı ve başbakanlık görevlerini üstlen
di. Baas Partisi, 1968'i takip eden birkaç 
yılda bir yandan Komünist Parti'yi ve Kür
distan Demokratik Partisi'ni kendisinin 
öncü rolü oynayacağı bir milli hükümete 
katılmak için ikna etmeye çabalarken 
öte yandan bu iki partinin üyelerine kar
şı suikastlar düzenliyordu. Aynı zaman
da geniş boyutlu sosyal ve ekonomik re
formları savunmak. ilerici ve anti- em
peryalist bir dış politika gütmek, siyoniz
me ve emperyalizme saldırıp Arap dün- · 
yasındaki sol hareketi desteklemek su
retiyle halkı arkasına almaya çalışıyordu. 
Bu genel hava içinde hükümetin 1972'
de Sovyetler Birliği ile on beş yıllık bir an
laşma imzalaması ve aynı yıl Irak Petrol 
Şirketi'ni millileştirmesi. halk arasındaki 
kökleri zayıf olan ve çoğunlukla 1963'te
ki şiddet dönemiyle hatırlanan Baas Par
tisi'nin popülaritesini yükseltti. Rejimin 
güvenliği 1973 Arap-İsrail Savaşı sonra
sındayükselen petrol gelirleriyle iyice art
tı ( 1972 ve I 974 yılları arasında petrol ge
liri 575 milyon dolardan 5,700 milyardo
lara çıktı). 1960'1ar, aynı zamanda Kürt 
milli hareketinin hükümetlerle yoğun si
lahlı çatışmalara girdiği bir dönemdi. Sa
as Partisi kağıt üzerinde Kürtler'i kazan
mak için epey çaba sarfetti. Mart 1970'
te hükümet ve Molla Mustafa Barzani 
arasında dört yıl içinde bir otonam Kürt 
bölgesinin kurulmasını öngören bir an
laşmaya varıldı. Ancak kısa zamanda bu-

nun Baas'ın kendisi için avantajlı ortam 
teşekkül edene kadar zaman kazanma 
taktiğinden başka bir şey olmadığı anla
şıldı. Kürtler'e verilen otonemi sözünün 
yerine getirilmeyeceği ortaya çıkınca 197 4 
baharında büyük bir çatışma başladı. Ba
as'ın radikal ve sol söylemini ciddiye alan 
ve bölgedeki Sovyet nüfuzundan endişe 
eden İran şahı bu çatışmada Kürtler'i 
destekledi. Barzani'nin bu yolla gelişmiş 
silahiara sahip olması Kürdistan Demok
ratik Partisi'ni Irak ordusu karşısında ye
n ilm ez bir konuma getirdi. 1974 yılı sonu
na gelindiğinde Baas yönetimi bir yan
dan iç entrikalar ve iktidar mücadeleleriy
le uğraşırken öte yandan kördüğüme dö
nüşen Kürt problemini çözmek istiyordu. 
Ekim 1974'te Ürdün Kralı Hüseyin'in Irak 
ve İran temsilcileri arasında düzenlediği 
hazırlık toplantıları Mart 1975'te iki ülke 
arasında imzalanan Cezayir Antiaşması 
ile sonuçlandı. Cezayir Antiaşması Kürt 
problemini Baas'ın istediği biçimde hal
lederken 1930'lardan beri İran -Irak ara
sında süregelen sınır (Şattülarap) mesele
sini de iran'ın lehine çözdü. İran birkaç 
saat içinde ağır silahlarını geri çekip sını
rı kapatınca Kürt hareketi çöktü: Barza
ni ülke dışına çıktı ve 1979'da Amerika 
Birleşik Devletleri'nde öldü. 1979 İran is
lam Devrimi'ne kadar İran -Irak ilişkileri 
son derece iyi geçti. 

Antlaşmanın mimarı. 1976'dan beri 
başbakanlık görevini yürüten Hasan ei
Bekr rejiminin gerçek güçlü adamı Sad
dam Hüseyin idi ve antlaşma Baas'ın iç 
ve dış politikalarında önemli bir geriye 
dönüşün başlangıcına işaret ediyordu. O 
yıllarda parti yönetimiyle devlet kurum
ları arasındaki ayırım çizgisi hemen he
men kaybolmuştu. Petrol gelirlerindeki 
olağan üstü artış yönetimin ekonomik gü
cünü de aynı oranda arttırmıştı. imzala
nan antlaşmayla Kürt problemini çözen 
Baas artık komünistlerle diğer muhalif
lerin üzerine gidebilirdi. Birkaç yıl içeri
sinde rejime karşı olan binlerce kişi hap
sedildi, öldürüldü ya da sürgüne gönde
rildi. 1975 ile 1979 yılları arasında Irak gi
derek global düzeyde Batı 'nın ve bölge
sel düzeyde ılımlı Arap devletlerinin yö
rüngesine girmeye başladı. Parti içinde 
gerçek güç tamamen Saddam Hüseyin'in 
elinde toplandı ve parti devletin bir aracı 
haline dönüştü. 1979'a gelindiğinde Sad
dam Hüseyin'in yönetimi tek başına ele 
geçirmesi için her şey hazırdı ve Temmuz 
1979'da Cumhurbaşkanı Hasan ei-Bekr 
çekilerek yerini ona bıraktı: bir süre son
ra da parti üst kademelerinde temizlik 
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başlatıldı. 1970'Ier boyunca petrol fiyat
larındaki artışlar ülkenin gelir ve giderle
rinde de aynı ölçüde bir artışa sebep ol
du. Alt yapı yatırımiarına büyük paralar 
harcandı: yüksek maaşlarla ücretler ve 
genişleyen ekonominin yarattığı yeni iş 
imkanları hayat standardında büyük iler
Iemelere yol açtı . Baas yönetimi bu gelir
lerin tam kontrolüne sahip olduğu için 
devletin toplum üzerindeki hakimiyeti de 
iyice güçlendi. Muhalefetin büyük bölü
münü de saf dışı ettikten sonra kendine 
olan güveni iyice artan ve şahsı etrafın
da bir kült meydana getiren Saddam Hü
seyin, rejimi korumakamacıyla doğrudan 
kendine bağlı çeşitli istihbarat servisleri 
kurdu. 

Irak'ta Şii siyasi hareketinin varlığı 
1950'lerin son yıllarına kadar gider. Şiiler 
arasında komünistlere olan desteğin bo
yutlarından etkilenen Necefli alim Aye
tullah Muhammed Bekr es-Sadr önderli
ğinde bir grup, 1958 sonbaharında Necef 
Ulema Derneği adıyla siyasi bir organi
zasyon kurdu. Amacı bütün müslümanla
rı bilinçlendirmek, komünizm ve ateizmin 
yayılmasını durdurmaktı. 1960'ların son
larına gelindiğinde Şii ulemanın temel 
meselesi artık komünizm değil Baas Par
tisi olmuştu. Necef Ulema Derneği. İsla
mi Davet (ed-Da'vetü'l-islamiyye) adıyla bir 
siyasi partiye dönüştü. Partinin kuruluş 
sebebi kısmen Baas Partisi'nin dünyevi
laik rejimine tepki göstermek. özellikle de 
devletin ilk defa Şia hiyerarşisinin işleri
ne doğrudan müdahale etme eğilimine 
karşı gelmekti. 1979'da İran İslam Dev
rimi'nden güç alan İslami Davet Partisi, 
Baas Partisi bürolarına ve polis karakol
Iarına saldırarak ve iran'daki yeni rejime 
desteğini ilan ederek hükümetle açık bir 
çatışma içine girdi. Baas'ın tepkisi bu 
partiye karşı yürütülen kampanyayı hız
landırmak ve üyelerine ölüm cezası ver
mek oldu. Nisan 1980'de Ayetullah Mu
hammed Bekr es-Sadr ve kız kardeşi Bint 
Huda idam edildi. Bu olaydan birkaç ay 
sonra başlayan Irak- İran Savaşı ise Şii mu
halefeti vatan hainliğiyle eş konuma sok
tu. 

1979 İran islam Devrimi Irak için çok 
önemli sonuçlar doğurdu . 1975'ten beri 
iki ülke arasında devam eden iyi ilişkiler 
sona erdi. Şahın düşüşü Cezayir Antiaş

ması'nın fiilen sona ermesi ve Kürt me
selesinin yeniden gündeme gelmesi de
mekti. Devrimin iran'daki boyutlarını kü
çümseyen. İran silahlı kuwetleri üzerin
deki etkisini yanlış hesap eden ve kendi 
iktisadi- askeri ağırlığına fazla güvenen 
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Saddam Hüseyin, iki ülke arasındaki Şat
tülarap ve HGzistan meselelerini tekrar 
gündeme getirerek ve bazı sınır olayları
nı bahane ederekZZ Eylül1980'de iran'a 
savaş ilan etti. Saddam Hüseyin'in hesa
bına göre iran'daki yeni rejim karşısında 
çabuk kazanacağı bir zafer kendisini Bas
ra körfezinin tartışılmaz hakimi. lrak'ı da 
temel bölgesel güç haline getirecekti. 
Onun bu savaşını, İran islam Devrimi'nin 
bölgede meydana getireceği etkilerden 
çekinen Batı ve Suudi Arabistan da des
tekledi. Ancak beklenen olmadı; İran or
dusu kısa zamanda topariandı ve 198Z 
baharından itibaren karşı saldırıya geçe
rek Irak topraklarında ilerlemeye başladı. 
1 986'ya gelindiğinde savaş bir çı km aza 
girmişti. Taraflar bu kördüğümü çözmek 
için karşılıklı olarak şiddetli saldırılar dü
zenlemeye başladılar. Bu dönemde iran'ın 
gösterdiği başarılar, bölgedeki Arap dev
letlerini ve burada çıkarları olan Batı ül
kelerini Irak'a daha fazla yaklaştırdı. 1988 
yılı bir yandan ateşkes teklifleri. öte yan
dan iki tarafın birbirini tüketmek için her 
türlü silahı kullandığı yoğun çatışmalar
la devam etti. Sonuçta savaştaki denge 
Irak'ın lehine dönmeye başlayınca İran 18 
Temmuz 1988'de Birleşmiş Milletler'in 
ateşkes kararını kabul etti. 1990 yılında 
1975 sınır antiaşması tekrar onaylanarak 
barış sağlandı . Savaş sekiz yıl sürdü ve 
insani manada sebep olduğu büyük yı
kımdan başka Irak ekonomisini de tahrip· 
etti. Irak endüstriyel zararların yanı sıra 
60 ile 80 milyar dolar arasında tahmin 
edilen bir dış borç yükünün altına girdi. 
Savaşın ilk yıllarında Baas Partisi halkın 
fazla etkilenmemesi için kalkınma prog
ramiarına devam etmiş, ithalata sınır ge
tirmemişti. Bu sebeple Irak'ın döviz re
zervleri 35 milyar dolar azalırken gerek 
iran'ın güneydeki petrol alanlarına saldı
rıları, gerek Suriye'nin 198Z'de boru hat
tını kapatması petrol gelirlerinde ani dü
şüşe ( 1980'de 29 milyar dolardan 1 983'te 
7 milya r dolara) yol açtı. Irak'ın en çok 
borçlandığı ülkelerSuudi Arabistan ve 
Küveyt'ti. Ancak ekonomik bakımdan sa
vaştan büyük zarar gören Irak askeri ba
kımdan daha güçlü çıkmıştı; 1979-1980'
de asker sayısı 190.000 kadarken 1987-
1988'e gelindiğinde 1 milyon civarınday
dı. Batı ve Arap ülkelerince yapılan yar
dımlarla silah ve mühimmat bakımından 
da üstün konuma gelmişti. Savaşın biti
minde ortaya çıkan bu büyük askeri güç 
sonuçta Saddam Hüseyin'in iktidarını 

sağlamlaştırmaya yaradı. İran üzerinde
ki başarısını Arap dünyasının liderliği id
diası için kullandı. Ancak ülke içindeki ik-
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tidar tabanı tamamen ailesine ve yakın
larına dayanıyordu. 1970'lerde Baas'ın 
hızla artan alt yapı yatırımları sadece eko
nomiyi canlandırmamış. aynı zamanda 
büyük petrol gelirleriyle birlikte devleti 
ekonomi içerisinde çok önemli bir konu
ma getirmişti. Savaş ilerledikçe ve ülke
nin ekonomik sıkıntıları arttıkça Saddam 
Hüseyin hem özel sektörü teşvik etmeye 
hem de ekonomide bürokrasinin rolünü 
azaltmaya yöneldi. Bir yandan ekonomi
de devlet sektörü payının ve bürokrasinin 
rolünün, öte yandan Baas ideolojisinin uy
gulamasında gösterilen titizliğin azaltıl
ması, rejimin askerler ve orta sınıflar ara
sında yeni taraftarlar oluşturma çabası
nın göstergesiydi. Saddam ve çevresi güç
lerini hemen hemen tamamen çeşitli bas
kı araçlarına ve siyasi önemi iyice artan 
orduya dayandırmaya devam ettiler. Bü
tün bunlar kurulmuş olan kişi kültünün 
hızlandırılmasıyla paralel gitti. 

Irak 1988'de biten bu yıkıcı savaştan 
iki yıl sonra Küveyt'i işgal etti ; bunun se
bebi şöylece açıklanabilir: Bir defa. savaş 
sonrasında ülkenin ekonomik durumu is
tikrarsız olmasına rağmen ümitsiz değil
di. Ancak mevcut petrol gelirleri alt yapı 
ve endüstri yatırımları yerine silahlanma
ya ve kişilik kültüne harcandı. Ekonomiyi 
yeniden yapılandırmak için gösterilen çe
şitli çabalar yüksek enflasyona yol açtı ve 
bir yandan gelir dağılımı bozulurken öte 
yandan işsizlik artmaya başladı. İkincisi, 
Irak'ın Ortadoğu'daki en baskıcı rejimler
den biri olmasına rağmen Saddam Hüse
yin emperyalizm ve İsrail karşıtı söylemiy
le içeride ve Arap dünyasında her zaman 
popülaritesini korudu. Üçüncüsü, Sovyet
ler Birliği'nin dağılması ve soğuk savaşın 
bitmesiyle birlikte milletlerarası ve böl
gesel dengeler değişmiş, Irak gibi ülkeler 
Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail karşı
sında askeri ve siyasi bakımdan denge
leyici bir unsurdan yoksun kalmışlardı. 
Son olarak Irak'ın bölgedeki petrol üreti
cisi ülkelerle, özellikle Küveyt ve Birleşik 
Arap Emirlikleri ile problemleri vardı ; pa
raya ihtiyaç d uyuyordu ve petrol üretimi
nin kısılarak fiyatların arttınlmasını talep 
ediyordu. Gerilim giderek bunalıma dö~ 
n üştü ve sonuçta Irak ordusu Z Ağustos 
1990 günü Küveyt'i işgal etti. İşgal son
rası olaylar hızlı gelişti. Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi Irak' ı kınayan bir dizi ka
rarın ardından Amerika Birleşik Devlet
leri'nin önderliğinde çokuluslu bir askeri 
güç gönderme kararı aldı. 8 Ağustos'ta 
ise Irak Küveyt'i ilhak ettiğini açıkladı. Beş 
ay boyunca Amerika Birleşik Devletleri 

ve müttefikleri Suudi Arabistan'a büyük 
bir yığmak yaparken Irak da İslam dünya
sından destek sağlamaya çalıştı. Kasım 
ayı sonunda Birleşmiş Milletler Saddam'a 
1 S Ocak 1991 'e kadar Küveyt'ten çekilme
sini, aksi takdirde kendisine karşı güç kul
lanılacağını bildirdi. 17 Ocak günü Ameri
ka Birleşik Devletleri ve müttefikleri bek
lenen saldırıyı başlattılar. Beş haftalık ha
va bombardımanından sonra Z3 Şubat'
ta başlayan kara harekatı Z7 Şubat'ta 
Irak ordusunun yenilgisiyle sona erdi. Ba
zı gözlemcilere göre işgal ve savaş en az 
100.000 kişinin ölümü ve 300.000 kişinin 
yaralanmasıyla sonuçlandı ; Z,S milyon 
insan yer değiştirdi ve 170 milyar doların 
üzerinde zarar meydana geldi. Savaşın 
bitmesinden birkaç gün sonra Güney 
Irak'ta Şiiler ve Kuz.ey Irak'ta Kürtler tara
fından ayaklanmalar başlatıldı. Sağlam 
kalan ordu birlikleri önce güneydeki isya
nı büyük bir şiddetle bastırdılar ve sade
ce Şiller'i öldürmekle kalmayıp yerleşim 
merkezlerini, dini yapılarını da yok etti
ler; ardından kuzeye yöneldiler. Ağır ha
va bombardımanı sonucu Kürtler arasın
da Türkiye ve İran sınırlarına doğru bü
yük çapta bir kitlesel göç başladı. Çözüm 
olarak Nisan 1991 'de 36. paralelin kuze
yinde İngiltere ve Amerika Birleşik Dev
letleri 'nin girişimiyle hava sahaları Irak 
uçaklarına kapalı güvenli bölgeler kuruldu; 
aynı çözüm Ağustos 199Z'de 3Z. parale
lin güneyinde Şii nüfus için uygulandı. 

1991 'den beri Saddam Hüseyin rejimi 
devam ederken milletlerarası ve bölgesel 
arenada Irak problemi belirsizliğini koru
maktadır. Saddam savaşın ardından Mart 
1991, Şubat ve Ağustos 199Z'de kabine
de yaptığı değişikliklerle yakın akrabala
rını ve destekçilerini göreve getirerek ko
numunu daha da kuwetlendirdi. Eylül 
1991 'de çıkarılan bir yasa ile çok partili 
siyasi sisteme geçildiyse de Baas Partisi'
nin ülke yönetimindeki hakim konumu 
değişmedi. Irak'ın Küveyt'i işgalinin ve ar
dından Amerika Birleşik Devletleri önder-

. liğindeki Batılı müttefiklere yenilmesinin 
etkileri bugün de devam etmektedir. Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aldığı 
çeşitli kararlarla ülkeye iktisadi ve askeri 
ambargo koymuştur. Irak'ın petrol ihra
catı durdurulmuş. sadece 1996'dan itiba
ren savaş tazminatı ödeyebilmesi ve yiye
cek, ilaç ve diğer bazı temel ihtiyaç mad
delerini alabilmesi için yılda en fazla 4 
milyar dolarlık satış yapmasına izin veril
miştir. Buna rağmen Birleşmiş Milletler
Irak ilişkileri problemli biçimde devam et
mektedir. 
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4. Irak Türkleri. Irak'ta Türkmen, Mu
sul Türkleri ya da Kerkük Türkleri adlarıy
la bilinen ve Kuzey Irak'ta Musul yahut ei
Ceiire denilen bölgede ve kuzeybatıdan 
güneydoğuya doğru uzanan bir şerit üze
rinde Musul, Kerkük, Erbil, Diyala ve Sü
leymaniye şehirleriyle bunların mücavir 
alanlarında yoğunlaşmış bulunan Türk
ler, 1990 yılı tahminlerine göre yaklaşık 
2.130.000 kişilik nüfuslarıyla halkın o/o 
1 2'sini ve Kürtler'den sonra ikinci büyük 
azınlık grubunu teşkil ederler. Ayrıca baş
şehir Bağdat'ta da Karakol, Azamiye ve 
Ragıbe Hatun semtlerinde yerleşmiş yak
laşık300.000 kişilik bir Türk nüfusu mev
cuttur. 

Türkler lrak'a ilk olarak54 (674) yılında, 
Emevi Hafifesi Muaviye tarafından Hora
san'a gönderilen Ubeydullah b. Ziyad'ın 
ordusuyla birlikte gelmişlerdir. Savaşçılık-

taki maharetleri sebebiyle Emevi ordu
larında önemli bir yer edinen Türkler'in 
lrak'a gelişleri Abbasiler döneminde da
ha da yoğunlaşarak devam etmiştir. Or
dudaki Türkler iç karışıklıkların bastırıl
masında ve Bizans'a karşı yapılan savaş
larda büyük rol oynamışlardır. Özellikle 
Halife Me'mQn ve annesi Türk olan Mu'
tasım-Billah dönemlerinde ağırlıkları açık 
bir şekilde hissedilen ve halifelerin Şii mu
haliflerine karşı en büyük dayanaklarını 
teşkil eden Türk askerleri için Samerra 
şehri kurulmuş ve burası yaklaşık yarım 

yüzyıl (836-892) hilafete merkezlik yap
mıştır. Ordudaki Türkler'in sayı ve nüfuz
larının artması Türkistan bölgesinin is
lamlaşmasında da önemli rol oynamıştır. 

Abbasi halifelerinin etkisiz bir konum
da kaldığı Şil-Büveyhi hakimiyeti dönemi 
Türkler'le Deylemliler arasında sürekli bir 
mücadeleye sahne olmuştur. Bu durum 
Irak'ın Selçuklu hakimiyetine geçişine ka
dar devam etmiş ve Tuğrul Bey'in 1 055'
te Bağdat'a girmesiyle birlikte Şii haki
miyetine son verilmiştir. Selçuklular dö
neminde Bağdat devletin ikinci başşehri 
haline gelmiştir. Bu dönemde Abbasi hali
feleriyle akrabalık kuran Selçuklu hüküm
darlarının Sünni İ slam dünyasında önemli 
bir yer kazandıkları görülmektedir. 

Musul Atabekliği'nin kurucusu imfldüd
din Zengi ile oğlu NQreddin Mahmud Zen
gi'nin Haçlılar'a karşı verdikleri mücade
lede Türkmen topluluklarının büyük kat
kısı bulunmaktadır. Erbil Atabekliği'nin de 
etkin olduğu bu dönemde özellikle Türk
menler'in yoğun biçimde yerleştikleri Şeh
rizor, Hulvan ve Karmisin (Kirmanşah) böl
gelerinde, Türkmen boylarına mensup ki
şiler tarafından başlangıçta Selçuklular'a 
bağlı iken merkezi iktidarın zayıflaması 
üzerine bağımsız bir hüviyet kazanan 
beylikler de kurulmuştur. Bunların içinde 
Emir Kıpçak'ın Türkmen beyleri ve ku
mandanları üzerinde büyük otorite sağ
ladığ ı görülmektedir. Bölgede Emir Kıp

çak ile başlayan Kıpçakoğulları'nın haki
miyeti bazan bağımsız, bazan da Musul 
Atabekliği'ne veya EyyQbiler'e bağlı bir 
şekilde VI I. (XIII.) yüzyılın sonlarına kadar 
sürmüştür. Aynı yüzyıla rastlayan Moğol 

istilası ve İlhanlılar devrinde buraya yeni 
bir Türk nüfusu yerleşmiş. Celayirliler dö
neminde daha da artan bu nüfus önemli 
bir unsur haline gelmesinin yanında Bağ
dat'ın bir Türk kültür merkezi olmasına 

yol açmıştır. 

Karakoyunlular'ın ilk hakimiyet alanla
rı da Musul bölgesiyle Doğu Anadolu'da
ki Erciş civarıdır. Kuzey lrak'a Türkler'in 
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en yoğun biçimde yerleştikleri dönem Ka
rakoyunlular'ın bölgeye hakim olduğu dö
nemdir. Daha sonra Cihan Şah'ın Uzun 
Hasan'a yenilmesiyle Akkoyunlu idaresi
ne giren bölge, 1508 yılında Şah İsmail'in 
Bağdat' ı almasıyla birlikte Safeviler'in ha
kimiyetine geçmiş ve Kanuni Sultan Sü
leyman 'ın 1534 yılındaki lrakeyn Seferi'
ne kadar onların elinde kalmıştır. 

Osmanlılar, XVII. yüzyılda bir ara İran 
yönetiminde kalan Irak'ın Anadolu ile 
bağlarını güçlendirmek amacıyla ve İran 
tehlikesine karşı bir önlem olarak Hani
kin, Mendeli, Kerkük ve Erbil gibi bölge
lerine Anadolu'nun çeşitli yörelerinden 
getirilen Türkmen topluluklarını yerleş
tirdiler; böylece buradaki Osmanlı haki
miyeti pekiştirildi. Devlet merkezinin zaa
fa uğradığı dönemlerde gerek çeşitli aşi

retlerin isyan teşebbüsleri gerekse iran'ın 
bölgeyi yeniden ele geçirmeye yönelik gay
retleri zaman zaman çatışma ve işgalle
re kadar varmışsa da Osmanlı hakimiye
ti uzun müddet devam etmiştir. 

Irak, bereketli toprakları ve gittikçe 
önem kazanan petrolü sebebiyle XIX. 
yüzyılın ortalarından itibaren sömürgeci 
ülkelerin ilgisini çekmeye başladı. ingilte
re. Fransa ve Almanya bölgede nüfuz kur
mak amacıyla birbirleriyle rekabete gir
diler. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin uy
gulamaya koyduğu reformlar ve Tanzi
mat Fermanı ile birlikte getirilen düzenle
meler Irak'ta da etkisini hissettirdi. Böl
gede gerçekleştirilen su yollarının geliş
tirilmesi ve işletilmesine yönelik yatırım
larla İstanbul- Bağdat demiryolunun ya
pımı ingilizler'le Almanlar'a dengeli bir 
şekilde dağıtılarak aralarındaki rekabet 
ten istifade yoluna gidildi. I. Dünya Savaşı 
arifesinde ingiltere, Osmanlı hükümetine 
yaptığı baskılar neticesinde Musul pet
rollerinin imtiyaz haklarını elde etmeyi 
başardı. Irak ı. Dünya Savaşı'nda Osmanlı 
Devleti ile İngiltere'nin mücadele alanına 
dönüştü. Türkmenler'in yoğun olduğu 
bölgeler savaş boyunca Osmanlı yöne
timinde kaldı; fakat 30 Ekim 1918'de 
Mondros Mütarekesi imzalandıktan son
ra antlaşma hükümleri çiğnenerek ingi
lizler tarafından işgal edildi ve Musul böl
gesinin işgaliyle konu milletlerarası bir 
mesele halini aldı. 

Osmanlı Meclis-i Meb'Qsan'ı tarafından 
1 O Ocak 1920'de kabul edilen ve 23 Nisan 
1920'de toplanan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından da onaylanan Misak-ı 

Milli ile, Mondros Mütarekesi'ne kadar 
Türk ordularının elinde bulunan yerlerle 
Türkler'in oturduğu toprakların hepsinin 
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