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Özet 

Bu çalışmada, 2003 Irak Savaşı‟nın gerekçesi olarak gösterilen Kitle İmha Silahlarının (KİS) Irak‟taki 

varlığı sorunu araştırılmak istenmiştir. Ayrıca Saddam rejiminin El-Kaide Terör Örgütü ile bağlantısı üzerinde 

durulmuştur. Dolayısıyla makalede öncelikle, ABD tarafından ileri sürülen bu iki iddia ve onun I.Körfez Savaşı 

sonrası Irak politikası değerlendirilmiş, akabinde 2001 saldırılarından sonraki ABD‟nin dış politikası irdelenmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde Irak Savaşı‟nın birinci yıldönümüne kadar geçen sürede, Dünya medyasından Türk 

basınına yansıyan haberler değerlendirilmiş, ABD‟nin ortaya attığı şekliyle Irak‟ta KİS olup olmadığına dair 

sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: ABD, Irak, Kitle İmha Silahları (KİS), Terör, Savaş. 

Abstract 

In this study, the problem of the existence of Weapons of Mass Destruction (WMD) in Iraq which was 

shown as the reason for the 2003 Iraq War was asked to investigated. In addition, Saddam‟s regime with al-Qaeda 

Terrorist Organization focused on the connection. Therefore, in this article, firstly, these two claims put forward by 

United States and its Iraqi policy was evaluated after the first Gulf War. Subsequently, the foreign policy of U.S. 

after the 2001 was discussed. In the third section of the, the time until the first anniversary of the Iraq War, the 

world press news was reflected in the Turkish press was evaluated, as proposed by the United States, results for the 

existence of WMD in Iraq, tried to be taken. 
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1991 Körfez Krizi Sonrası ABD’nin Irak Politikası  

Irak‟ın, 2 Ağustos 1990‟da Kuveyt‟i iĢgal etmesi üzerine, ABD önderliğindeki yirmi 

sekiz devletten oluĢan koalisyon gücü, BM kararı çerçevesinde, 15 Ocak 1991‟de Irak‟a karĢı 

Çöl Fırtınası/Çöl Tilkisi operasyonunu baĢlatmıĢtır. Yapılan harekat neticesinde, Saddam 

Hüseyin geri adım atmak zorunda kalmıĢ ve 28 ġubat 1991‟de ateĢkesi kabul ettiğini 

açıklayarak Kuveyt‟ten çekilmiĢtir. 

I.Körfez SavaĢı sonrasında ise ABD‟nin Irak nezdinde izlediği Orta Doğu politikası, 
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ABD‟nin bu bölgedeki etkin gücünün arttırılması amacına yönelik bir seyir izlemiĢtir. Bu 

doğrultuda ABD; a) Orta Doğu petrolleri üzerinde denetim ve buradaki petrollerin dünya 

pazarlarına kesintisiz ulaĢtırılmasını,  b) Ġsrail‟in varlığını sürdürmesini, c) Radikal Ġslam‟ın 

etkisinin azaltılmasını, c) Ġran ve Irak‟ın çevrelenmesini, d) Bölge ülkelerinin Kitle Ġmha 

Silahlarına (KĠS) sahip olmamalarını sağlamak istiyordu. ABD‟nin Orta Doğu politikasını 

Ģekillendiren ana çizgiler bu Ģekilde belirginlik kazanmıĢtır.
2
   

ABD, söz konusu hedeflerin gerçekleĢtirilmesi için önündeki iki seçenekten birini 

tercih etmek durumunda kalmıĢtır. Bunlardan ilki, amaçların tek tek hayata geçirilmesi ve 

bütüncül sonuca ulaĢmak, diğeri, hedeflerin tamamını kapsayacak Ģekilde, farklı ancak 

birbirine paralel politikalar üreterek bu amaçların uzun vadede gerçekleĢmesi yoluna gitmek. 

Ġkinci yolu tercih eden ABD için ünlü Orta Doğu uzmanı tarihçi Bernard Lewis, bir formül 

hazırlamıĢtır. Lewis, Orta Doğu ülkelerini; Ġran ve Irak gibi ülke halkı ABD yanlısı olan anti-

Amerikan diktatörlükler; Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülke halkı ABD karĢıtı, ancak ABD 

yanlısı olan diktatörlükler; Türkiye ve Ġsrail gibi hem halkı hem de rejimi ABD‟ye dost olan 

ülkeler olmak üzere üç kategoriye ayırmıĢtır. ABD‟nin hedeflerine uygun Ģekilde bir öncelik 

sıralaması da bu çerçevede ortaya konulmuĢtur. Bunlar içerisinde özellikle Irak Devlet BaĢkanı 

Saddam Hüseyin‟in KĠS‟e yatırım yaptığının iddia edilmesi, onun iktidarda kaldığı sürece 

büyük bir tehdit unsuru olarak görülmesine yol açmıĢtır.
3
 ABD yönetimi, ortaya atılan bu 

formül ve iddialar çerçevesinde, ilk iki devletin (Ġran ve Irak) öncelikli etkisiz hale getirilecek 

hedefler olması gerektiğine karar vermiĢtir. Bu bağlamda, Körfez SavaĢı ile birlikte, üç saç 

ayaklı genel bir politika benimseyerek hedeflerine ulaĢmaya çalıĢmıĢtır. “İkili çevreleme” veya 

“çifte çevreleme/kuşatma” projesi adı verilen ve ABD‟nin 1990‟lı yıllarda Ortadoğu‟ya 

yönelik benimsediği bu politika, ilk kez Clinton‟ın özel danıĢmanı Martin Indyk‟in 18 Mayıs 

1993‟te Washington Institute for Near East Policy adlı düĢünce kuruluĢunda yaptığı bir 

konuĢmada dile getirilmiĢtir. Söz konusu politika, Soğuk SavaĢ döneminde birbirine karĢı 

kullanılan Irak ve Ġran‟ın, birlikte ekonomik ve siyasi olarak sistem dıĢına itilmesi ve 

uluslararası arenada yalnız bırakılması/izole edilmesi amacına dayanıyordu. Çifte çevreleme 

politikasının temel öğeleri ise; ABD‟nin Körfez devletleriyle geliĢtireceği iĢbirliği ile Ġran ve 

Irak‟ın askeri açıdan çevrelenmesi, ekonomik yaptırımlarla bu iki rejimin davranıĢlarının 

değiĢtirilmesi, müttefiklerle olan iĢbirliğinin artırılarak her iki ülkenin de rejimlerinin 

zayıflatılması olarak sıralanabilirdi.
4
  

ABD‟ye göre, Ortadoğu‟da KĠS üretebilecek güçte olan iki ülkeden biri Ġran diğeri 

Irak‟tı. Bu yüzden tek tek veya bu iki ülke birlikte kuĢatma altına alınmalı, çevreleme 

operasyonu ile dünyadan soyutlanmalı ve ardından denetleme yoluyla kontrol altında 

tutulmalıydı. Böylesi bir politikanın baĢarıya ulaĢması neticesinde elde edilebilecek 

kazanımlar ise, Ortadoğu‟da ABD‟nin istemediği bir KĠS sahibi ülkenin kalmayacak olması, 

radikal Ġslam korkusunun sona ermesi, diğer Arap ülkeleriyle siyasal bazda kurulacak 

dostluk/müttefiklik ile petrol kaynaklarında denetimin sağlanması, dolayısıyla dünya 

pazarlarına akıĢında herhangi bir sorunun çıkmayacak olması Ģeklinde özetlenebilir. Tüm 

bunların yanında ABD‟yi karĢısına alarak Ġsrail‟in varlığına tehdit oluĢturabilecek bir güç de 

                                                           
2 Ġlhan Uzgen, “ABD ve Nato‟yla İlişkiler”, Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, 

Belgeler, Yorumlar, (Edit. Baskın Oran), c.II: 1980-2001, ĠletiĢim Yay., Ġstanbul, 2006, s.254. 
3 Tuncay Özkan, Bush ve Saddam’ın Gölgesinde Entrikalar Savaşı, Alfa Basım Yay., Ġstanbul, 2003, s.233-234. 
4 Serhat Erkmen, “ABD‟nin Orta Doğu‟dan Değişim İhtiyacının Nedenleri”, Irak Krizi [2002-2003], (Derleyenler: 

Ümit Özdağ, Sedat Laçiner, Serhat Erkmen), ASAM Yay., Ankara, 2003, s.105; Faruk Sönmezoğlu, II.Dünya 

Savaşı’ndan Günümüze Türk Dış Politikası, Der Yay., Ġstanbul, 2006, s.540. 
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kalmayacaktır.  

ABD ve Orta Doğu ülkeleri için önemli bir tehdit unsuru olan Irak ile Ġran arasından, 

Kuveyt‟in iĢgali nedeniyle dünya kamuoyunun tepkisini çeken Irak öne çıkmaktaydı ve onun 

bu sebeplerden ötürü izolesi daha kolay olabilirdi. Bu yüzden ABD‟nin, Irak‟ı tecrit politikası, 

genel olarak önce ekonomik ambargo ile yoksullaĢtırma, ardından siyasal yalnızlığa itilerek 

güçsüzleĢtirme ve sonrasında da KĠS‟in denetimi ve bulunduğu takdirde imhası yoluyla dıĢ 

dünyaya düĢman gösterme biçiminde üç saç ayağından oluĢmuĢtur.  

Bunlardan ekonomik ambargo, I.Körfez SavaĢı‟nın baĢlangıcında alınan kararlarla 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Amaç, fakirleĢen halkın iktidarda bulunan Saddam Hüseyin 

yönetimine karĢı tepki göstermesini sağlamaktır. Tüm sefaletin müsebbibi olarak görülen 

Saddam yönetimine karĢı halkın yoğun bir tepki göstermesi ve ABD‟nin de Irak merkezi 

hükümetine muhalefet edenlere destek vermesi sonucunda, Irak içindeki muhalif kanadın, 

herhangi bir ABD askeri müdahalesi mevzubahis olmaksızın, Saddam iktidarını devirmesi 

planlanmıĢtır. Irak halkı, Saddam iktidarını deviremez ise, o zaman Saddam muhalifleri 

ABD‟den destek isteyecektir. Neticede, gerçekleĢen bir iktidar değiĢimi veya Irak‟ın iĢgali 

senaryosu dünya kamuoyunda meĢru hale gelecektir. AnlaĢılacağı üzere çevreleme ve 

soyutlama politikası, uzun vadede Irak‟ın iĢgali için sadece Saddam‟ın varlığını dahi baĢlı 

baĢına bir neden olarak gösterebilecek Ģekilde hazırlanmıĢtır.
5
  

Siyasal yalnızlık ise ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin birlikte hareket etmesi 

ve savaĢan iki Arap ülkesinden saldırgan olan Irak‟ın, diğer Arap devletlerince tehlikeli sayılıp 

ona karĢı cephe almaları suretiyle gerçekleĢti. Irak, hem Arap dünyasında hem de Batı 

dünyasında yalnızlığa itilmiĢti. Böylece ABD‟nin ve onun öncülüğündeki BirleĢmiĢ Milletlerin 

aldığı kararlara uymayarak Irak‟a gerek siyasi destek vermek isteyenler gerekse de siyasi 

desteğin getirisi olan Irak‟la ticari iliĢkileri arzulayanlar kendiliğinden bertaraf edilmiĢ oldu.   

Son saç ayağı ise KĠS‟in denetimi idi. Eğer Irak‟ta KĠS bulunursa, o zaman Irak‟ın 

çevre ülkeleri tehdit edebilecek ve yasadıĢı ilan edilen silahları kullanabilecek güçte olduğu 

anlaĢılır ve bu da dünya kamuoyunun yoğun tepkisine yol açardı. 1991 Körfez Krizi‟nin 

ardından Irak‟a karĢı uygulanan en önemli denetleme politikası da zaten bu olmuĢtur.  

BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi‟nin 3 Nisan 1991 tarihli ve S/RES/687 sayılı 

ateĢkes koĢullarını düzenleyen kararı, diğer koĢulların yanı sıra Irak‟ın kitlesel, nükleer ve 

biyolojik silahlardan tamamen arındırılmasını öngörüyordu. Bunun için de BirleĢmiĢ Milletler 

Özel Komisyonu (UNSCOM) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) 

görevlendirilmiĢtir. Hatta, 9 Haziran 1991‟de kimyasal silahlarla, 30 Haziran‟da da nükleer 

silahlarla ilgili denetim görevine baĢlayan komisyonun, Irak‟ın, bahsedilen silahlardan 

arındırıldığını ilan etmesine kadar uluslararası ekonomik, siyasi ve askeri ambargonun 

sürdürülmesine karar verilmiĢtir.
6
  

Irak Hükümeti ile UNSCOM arasında denetime iliĢkin ilk sorun da yine aynı ay 

içerisinde ortaya çıkmıĢ, fakat kısa sürede çözüme kavuĢturulmuĢtur. Bu tarihten itibaren Irak 

ile UNSCOM arasında Eylül 1991, Temmuz 1992, Ekim 1994, Mart 1996, Haziran 1996, 

Eylül 1996, Ocak, Ağustos, Ekim 1998 tarihlerinde benzer nedenlerden ötürü önemli krizler 

                                                           
5 Hasan Yılmaz, “Irak‟ta Muhalefet ve ABD‟nin Irak Politikası”, Avrasya Dosyası (Irak Özel), C.6, Sa.3, Ankara, 

2000, s.79-80. 
6 Tayyar Arı, “Irak‟a BM Yaptırımları: Kitlesel İmha Silahlarının Denetimi ve Ambargo”, Avrasya Dosyası (Irak 

Özel), C.6, Sa.3, Ankara, 2000, s.234-235; Ömer Turan, Tarihin Başladığı Nokta Ortadoğu, Ġstanbul, 2002, 

s.298.  
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yaĢanmıĢtır.
7
 Ancak bir baĢka krizin 20 Kasım 1998‟den itibaren ortaya çıkması, hem iĢlevini 

kaybeden UNSCOM‟un görevinin sonlandırılması hem de ABD kuvvetlerinin 16-19 Aralık 

1998 tarihlerinde Irak‟a saldırması sonucunu doğurmuĢtur. Bu geliĢmeler neticesinde artık 

Irak‟taki KĠS‟in denetim süreci sona ermiĢtir.
8
 Öte yandan ABD‟li uzmanların Ģimdiye kadar 

somut bir kanıt buldukları kesin olarak söylenemezdi. Keza, UNSCOM‟un aylardır Irak‟ta 

hiçbir Ģey bulamadığını söyleyen New York‟taki bazı uzmanlar, bunun, Irak‟ın silahlardan 

tamamen temizlendiği anlamına gelmediğini, fakat kalanların önemsiz olduğunu, Irak‟ta 

Taliban‟ın elindekinden daha az silah bulunduğunu belirtiyorlardı.
9
  

BM Güvenlik Konseyi, 17 Aralık 1999‟da aldığı 1284 sayılı kararla, UNSCOM‟un 

yerine bu kez UNMOVIC‟i (United Nations Monitoring, Verification and Inspection 

Commission) oluĢturduğunu, bundan böyle Irak‟ta denetim iĢlevini IAEA ve UNMOVIC‟in 

yapacağını açıklamıĢtır.  

ABD Dış Politikasında Dönüm Noktası: 11 Eylül 2001 Saldırıları  

11 Eylül 2001‟de yaĢanan ABD tarihinin en büyük terörist saldırılarından dört gün 

sonra, 15 Eylül 2001‟de, ABD BaĢkanı George W. Bush; “Savaştayız, teröristler tarafından 

Amerika‟ya açılmış bir savaş var ve buna cevap vereceğiz. Bunları kimlerin yaptığını 

bulacağız ve onları saklandıkları delikten çıkartarak adalete teslim edeceğiz” Ģeklinde yaptığı 

“Birliğin Durumu-Ulusa Sesleniş” (State of Union) konuĢmasında, Amerikan halkına güven 

verirken, onların nezdinde tüm dünyaya önemli mesajlar göndermiĢtir. Olayı takip eden 

günlerde, Bush yönetimi, saldırıların arkasında Suudi terörist Usame Bin Ladin ve el-Kaide 

örgütünün bulunduğunu belirterek, saldırılardan Afganistan‟daki Taliban Hükümeti‟ni sorumlu 

tutmuĢtur. Hemen arkasından, 20 Eylül 2001‟de Kongre‟ye hitaben yaptığı konuĢmasında 

BaĢkan Bush, Taliban‟dan bazı isteklerde bulunmuĢ ve tarihi, “…Her bölgedeki her ulus şimdi 

bir karar vermek zorundadır. Ya bizimle birliktesiniz ya da teröristlerle. Bugünden itibaren 

terörizmi barındırmaya ya da desteklemeye devam edecek herhangi bir ulus ABD tarafından 

bir düşman rejim sayılacaktır” biçimindeki ABD kararını açıklamıĢtır. Taliban‟ın, Bush‟un 

isteklerini reddetmesi üzerine de 7 Ekim 2001 tarihinde ABD ve Ġngiltere tarafından 

Afganistan‟a kapsamlı bir askeri operasyon düzenlenmiĢtir.
10

  

11 Eylül 2001 terörist saldırılarından hemen sonra küresel terörizme karĢı savaĢ 

baĢlatan ABD‟nin, bu tarihten sonra, Soğuk SavaĢ döneminde benimsemiĢ olduğu ve Irak ile 

Ġran üzerinde aktif bir biçimde uygulamaya çalıĢtığı “çifte çevreleme” stratejisinden de 

vazgeçtiği belirtilmektedir. Artık ABD, çevreleme ile vakit kaybetmeyecek, teröristlere ve 

bunlara yardım ve yataklık eden devletlere karĢı hemen önleyici savaĢlar açacaktır. Lakin bu 

politikanın baĢarısızlığa uğradığı veya ABD‟nin bu politikadan vazgeçtiği yargısından ziyade 

ABD‟nin, stratejisinde birinci aĢamayı sonlandırıp ikinci aĢamaya geçtiğinin düĢünülmesi daha 

doğru olabilir. ġöyle ki, yukarıda bahsedildiği üzere, ilk aĢamada Irak‟taki Saddam iktidarının, 

ABD tarafından desteklenen Irak‟ın kendi iç dinamikleri yani muhalefet grupları tarafından 

devrilmesi söz konusuydu. Irak için son darbe olarak planlanan bu eylemin gerçekleĢmemesi 

ise ABD‟nin tek baĢarısızlığı olarak görülebilir. Dolayısıyla ABD stratejisindeki birinci aĢama; 

Irak ile Ġran‟ın askeri iĢgal boyutuna varmadan dünyadan soyutlanması esasına dayalı çifte 

                                                           
7 Arı, a.g.m., s.235-242.       
8 Tayyar Arı, Irak, İran, ABD ve Petrol, Alfa Yay., Ġstanbul, 2007, s.485-487. 
9 “ABD‟nin Yeni Irak Stratejisi „Hayli Zekice‟”, Radikal, 1 Eylül 1998. 
10 Fatma TaĢdemir, Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi, USAK Yay., Ankara, 

2006, s.153-155. 
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çevreleme politikası ise, ikinci aĢama da, 11 Eylül saldırılarıyla fiiliyata geçirilmeye baĢlanan 

süreçtir. Yani, Ģimdiye kadar ikna edilen (en azından itiraz etmeyecek düzeye getirilen) dünya 

kamuoyunun onayı ile askeri güç kullanılabilecek hedeflerin etkisiz hale getirilip, diğerlerinin 

uzun vadede ancak bu kez somut bir biçimde doğrudan kuĢatılmasıdır. Ġkinci aĢamanın hukuk 

dilindeki gerekçesi ise, teröre karĢı meĢr-u müdafaa içerikli önleyici savaĢ olacaktır.  

11 Eylül saldırılarının sorumlusu olarak gösterilen Afganistan‟a Ekim 2001‟den 

itibaren askeri operasyon düzenlenmesi ve buraya BM Gücü‟nün yerleĢtirilmesi, ikinci 

aĢamanın baĢlangıç bölümünü oluĢturmaktadır. Hemen akabinde, hedef olarak gösterilen 

Irak‟a askeri müdahalenin gerçekleĢmesi ise Ģimdiye kadar desteklenen Irak muhalif 

gruplarının yapamadığı son darbeyi teĢkil edecek ve Saddam iktidarı devrilerek ABD ile 

müttefiklerinin uyum içinde çalıĢabileceği yeni bir iktidar tesis edilecektir.    

Bu ise bir sonraki hedef olan Ġran‟ın soyutluktan ziyade somut bir Ģekilde 

çevrelenmesi anlamına gelmektedir. Çünkü, uzun süredir tıpkı Irak gibi siyasi ve ekonomik 

anlamda ambargo uygulanarak çifte kuĢatma projesine maruz bırakılan ve böylece 

zayıflatılmaya çalıĢılan Ġran, artık askeri olarak fiilen kuĢatılmıĢ olacaktır. Ġran‟ın, doğusunda 

Afganistan‟ın, batısında Irak‟ın olduğu ve her iki devletin de ABD öncülüğündeki Koalisyon 

ortaklarının denetimi altında bulunacağı düĢünülürse, çevrelemenin boyut değiĢtirerek 

soyutluktan somuta geçeceği görülür. Sonuç itibariyle, çifte çevreleme stratejisinin 

baĢarısızlıkla sonuçlandığı iddialarına yönelik olarak, bu stratejinin sona ermediği aynı hızla 

devam ettiği, yalnızca birinci basamaktan ikinci basamağa atlandığı söylenebilir. Çifte 

çevreleme stratejisi baĢarıyla uygulanarak ömrünü tamamlamıĢ, yerini devamı niteliğindeki 

ikinci strateji politikasına bırakmıĢtır. Bu ise, Bush Doktrini olarak tarihe geçen ve 20 Eylül 

2002‟de “The National Security Strategy of the United States” (Amerika BirleĢik 

Devletleri‟nin Ulusal Güvenlik Stratejisi) baĢlığı ile yayınlanan belgede ortaya konulmaktadır. 

Belgede açıklanan stratejinin amacı, dünyayı sadece daha güvenli değil, aynı zamanda daha iyi 

yapmaktır. En çarpıcı yönü, Soğuk SavaĢ döneminde güvenlik amacına hizmet eden 

“caydırıcılık ve çevreleme politikalarının”, 21. yüzyılda, uluslar ötesi teröristler ve KĠS 

tarafından yetersiz bırakıldığının belirtilerek; bu politikaların yetersizliğini gidermek için 

Uluslararası Hukuk‟ta ihtilaflı bir doktrin olan sezgisel müdafaa hakkına dayanmıĢ olmasıdır. 

Burada, doktrinin, terörle mücadelenin ötesinde nükleer silahsızlanma, düĢmanı saldırıya 

geçmeden vurma ve ABD‟nin askeri gücüne baĢka ülkelerin yetiĢmesine izin vermeme gibi, üç 

temel öğe üzerine oturtulduğu belirtilmek istenmektedir.
11

  

ABD‟nin I.Körfez SavaĢı‟ndan sonra uyguladığı Orta Doğu politikası, anlaĢılacağı 

üzere, 11 Eylül saldırılarıyla birlikte değiĢir gibi görünse de temelde aynıdır. Sadece 

uygulamada, bundan sonra daha sert ve somut adımlar atılacağının anlaĢılması önceki 

politikalarına nazaran değiĢiklik arz etmektedir. Peki, 11 Eylül saldırıyla Orta Doğu arasındaki 

bağlantı nasıl kurulmuĢtur? Ġki biçimde kurulan bu bağlantılardan birincisi, hazırlıkları çok 

daha önceden yapılan radikal Ġslamcı terörizm ve terörizmi destekleyen ülkelerin Orta 

Doğu‟da olduğu düĢüncesinin dünya kamuoyu hafızasına iĢlenmesidir. Dolayısıyla, terör 

denildiğinde akla “Orta Doğu”, Orta Doğu denildiğinde akla “Terör” gelir olmuĢtur. 

Birincinin sonucu Ģeklinde ortaya çıkan ikinci bağlantı ise “haklılık iddiası”dır. 11 Eylül 

saldırılarının sorumlusu olarak el-Kaide‟nin ortaya çıkması, daha önce hafızalara iĢlenen 

düĢünceyi haklı çıkardığından önce radikal Ġslam‟ı besleyen unsurların kökeni olarak Orta 

                                                           
11 Mustafa Kayar, Türk-Amerikan İlişkilerinde Irak Sorunu, IQ Kültür Sanat Yay., Ġstanbul, 2003, s.289-291; 

TaĢdemir, a.g.e., s.238. 
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Doğu görülmüĢ ve Afganistan vurulmuĢ, akabinde de bölgede bir diğer tehdit unsuru olan 

Saddam Hüseyin gündeme getirilmiĢtir. Bununla birlikte, Suudi Arabistan teröristlerin 

memleketi olarak resmedilirken, Saddam yönetimindeki Irak‟ın da KĠS ürettiği ve terörizmle 

bağlantı içinde olduğu iddiaları ön plana çıkarılmıĢtır.
12

    

Ocak 2002‟de Kongre‟de konuĢan ABD BaĢkanı George Bush; KĠS‟e sahip bazı 

ülkeleri Ģer ekseni olarak nitelendirmiĢ ve bunların Irak, Ġran, Suriye ve Kuzey Kore 

olduklarını belirterek, artık Amerikan yönetiminin terör örgütlerinden ziyade bunlarla 

bağlantıları olan hükümetleri hedef alacağını ilan etmiĢtir. Bu, sırada Irak‟ın olduğunu 

gösteriyordu.
13

 Aynı yılın 25 Ekim‟inde, artık harekete geçme vaktinin geldiği belirtiliyordu. 

Keza ABD, teröre yataklık ettiği veya edeceği ve silahsızlanma konusundaki yükümlülüklerini 

ihlal ettiği ve elindeki KĠS‟i sorumsuzca kullanacağı gerekçeleri ile BM Güvenlik Konseyi izni 

olmaksızın oluĢturulacak bir komisyon ile Irak‟a karĢı kuvvet kullanabileceğini resmen 

açıklamıĢtır.
14

  

Irak‟ın iĢgal edilmesine iliĢkin alınan ABD kararının, kısmen belli olan gerekçeleri 

elbette ki sadece bunlarla sınırlı değildir. Irak SavaĢı‟nın çeĢitli daha bir çok sebebi 

bulunmaktadır. Ancak burada incelenecek konunun, savaĢın önemli sebeplerinden birisi olarak 

gösterilen KĠS‟in Irak‟ta var olup olmadığının araĢtırılması meselesi olduğundan diğer 

sebepler üzerinde durulmayacaktır.  

Sonuç itibariyle Irak‟ın BM kararlarına uymaması, KĠS‟e sahip olması ve geliĢtirmesi, 

bu nedenle bölge ve dünya güvenliği için ciddi bir tehdit haline gelmesi, Irak‟ın 

demokratikleĢtirilmesinin zorunluluk olması ve Irak yönetiminin el-Kaide ile bağlantısının 

bulunması iddiaları savaĢı kaçınılmaz kılan ve ABD tarafından ileri sürülen gerekçelerin 

baĢında gelmiĢtir.  

Diplomasi ve Savaş   

YaklaĢık 11 yıl süren ambargolar ve silahların denetimi konusu, BM ile Irak arasında 

yaĢanan pek çok soruna karĢın 2002 yılına kadar devam etmiĢtir. 2002 baĢlarında silah 

denetçilerinin tekrar Irak‟a giderek çalıĢmalarını sürdürmeleri hususunda Bağdat Hükümeti ile 

bir kez daha görüĢmelere baĢlanmıĢtır. Bu giriĢimden baĢlangıçta bir sonuç alınamadığı gibi 

daha sonraki giriĢimler de ABD‟yi memnun etmemiĢtir. Bunun üzerine ABD ve Ġngiltere, 

Irak‟a karĢı güç kullanılması gerektiğini BM‟e bildirmiĢlerdir. Ancak BM‟e üye devletlerden 

Fransa, Rusya, Çin, Almanya, Belçika, Meksika, Kanada ve tüm Orta Doğu ülkeleri, böylesi 

bir karara karĢı olduklarını açıklamıĢtır. Orta Doğu ülkesi olup da karara destek veren tek 

devlet Ġsrail idi. ABD ve Ġngiltere ile aynı düĢünceyi paylaĢan devletler ise Bulgaristan, 

Ġspanya, Polonya, Macaristan, Ġtalya, Danimarka, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, 

Hırvatistan, Estonya, Letonya, Litvanya, Makedonya, Romanya, Slovakya, Slovenya idi. 

ABD‟nin tüm karĢı oylara rağmen tek taraflı güç kullanma isteğine Türkiye de karĢı 

çıkmıĢtır.
15

 

ABD‟nin, 25 Ekim 2002‟de Irak‟a karĢı askeri kuvvet kullanabileceğini açıklaması 

üzerine, ABD ile BM arasında yoğun bir diplomasi trafiği baĢlamıĢtır. BM Güvenlik Konseyi, 

3 Nisan 1991 tarihli 687 sayılı kararda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesini 

                                                           
12 Erkmen, a.g.m., s.98. 
13 Murat Yetkin, Tezkere Irak Krizinin Gerçek Öyküsü, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 2004, s.40; Arı, a.g.e., s.43. 
14 TaĢdemir, a.g.e., s.243. 
15 Arı, a.g.e., s.492-494; Kayar, a.g.e., s.334-336.  
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uluslararası denetim altında bir takvime bağlayan ve yükümlülüklerin sürekli ihlalinden ötürü 

ciddi sonuçlarla karĢılaĢacağı yolunda Irak‟ı ısrarla uyaran 8 Kasım 2002 tarih ve 1441 (2002) 

sayılı kararı kabul etmiĢtir. Ancak ABD için bu yeterli değildi. Bu yüzden ABD DıĢiĢleri 

Bakanı Colin Powell, 5 ġubat 2003‟te, BM‟e, denetim mekanizmasının iĢlemediğini ve Irak‟ın 

hala KĠS‟i sakladığını ifade etmiĢtir. Oysa, 8 Kasım 2002‟de baĢlayan son denetimler 

neticesinde denetçiler, Irak‟ta KĠS olduğuna dair hiçbir kanıt bulmadıklarını fakat sebebi 

açıklanamayan pek çok parça ve maddelere rastladıklarını belirten raporlarını 14 ġubat 2003‟te 

BM Güvenlik Konseyi‟ne sunacaklardır. Irak‟ın iĢbirliği konusunda daha istekli olduğunu 

belirten bu raporda, 60 ülkeden 225 görevlinin yer aldığı denetim heyetiyle (UNMOVIC ve 

IAEA uzmanları ile yardımcı görevliler) 300‟den fazla tesiste önceden ve haber verilmeden 

400‟den fazla denetim gerçekleĢtirildiği, fakat KĠS ile ilgili bir bulguya, dolayısıyla ABD‟nin 

olası Irak müdahalesini haklı kılacak bir kanıta ulaĢılamadığını ifade ediliyordu. Öte yandan 

raporun BM Güvenlik Konseyi‟ne sunulduğu gün (14 ġubat 2003), Irak yönetimi de, tüm 

KĠS‟i yasaklayan bir yasanın kabul edildiğini açıklamıĢtı.
16

 

SavaĢın artık kesinleĢtiği ve her an baĢlayabileceği, 28 ġubat 2003‟te Beyaz Saray 

Sözcüsü Ari Fleischer‟in, ABD yönetiminin amacının artık Irak‟ı basitçe silahsızlandırmak 

olmadığını, amacın “rejim değişikliği” haline geldiğini ifade etmesiyle anlaĢılmıĢtır.
17

 17 Mart 

günü ise ABD BaĢkanı George W.Bush, Ulusa SesleniĢ konuĢmasında; Saddam Hüseyin ve 

oğullarına, ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre tanıdığını açıklamıĢtır. Aksi takdirde kendi 

seçeceği bir zamanda Saddam rejimine son vermek için askeri bir operasyonun baĢlatılacağını 

ifade etmiĢtir. Tüm bu geliĢmelerin ardından da ABD, 20 Mart 2003‟te Irak‟ta “rejim 

değişikliğini” amaçlayan kapsamlı operasyonu baĢlatmıĢtır.
18

     

Irak’ta Kitle İmha Silahları’nın (KİS) Varlığı Sorunu  

ABD, Irak‟a yönelik askeri müdahale öncesinde; Irak‟ın KĠS‟e sahip olduğu ve Irak ile 

terör örgütü el-Kaide arasında bağlantı bulunduğuna dair elinde kanıtlar olduğunu ileri sürmüĢ 

ve savaĢın en önemli sebepleri olarak bunlar dünyaya kamuoyuna yansıtılmıĢtır. Bu sebeple, 

iddia edilen temel gerekçelerin savaĢ sonrası yapılan araĢtırmalara göre haklılık payının olup 

olmadığını incelenmesi büyük önem taĢımaktadır.   

Buna göre, en baĢta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı BaĢkanı el-Baradey‟in; Irak‟ın 

elinde nükleer silah bulunmadığını ve Irak‟ın nükleer bomba yapımında kullanılacak 

santrifüjler üretmesinin uzak bir ihtimal olduğunu ifade etmesi dikkat çekicidir. Çünkü 

Baradey, Irak‟ta var olduğu ileri sürülen KĠS‟in mevcudiyetini araĢtırmakla görevlendirilmiĢ 

olan heyetin baĢında yer alan kiĢidir. Henüz savaĢın baĢlamadığı günlerde bu açıklamayı yapan 

el-Baradey, ayrıca, Irak‟ın 1990‟dan bu yana uranyum ithal etme giriĢiminde bulunduğuna dair 

de kanıt olmadığını belirtmiĢtir.
19

  

BM‟in Irak ile ilgili Silah Denetim Komisyonu‟nun (UNMOVIC) Ġsveçli BaĢkanı 

Hans Blix‟in yaptığı açıklamalar da bu bağlamda kayda değerdir. Blix; ABD‟nin, Irak‟taki 

çalıĢmalarından hiçbir zaman hoĢnut olmadığını, çalıĢmaya 3.5 ay önce baĢlamıĢ olmalarına 

karĢın bu sürenin yeterli olmadığını, ayrıca Irak Devlet BaĢkanı Saddam Hüseyin‟in KĠS‟e 

baĢvurma ihtimalinin söz konusu edilemeyeceğini söylemiĢ ve bu Ģartlarda yapılan askeri 

                                                           
16 TaĢdemir, a.g.e., s.243-244; Arı, a.g.e., s.496. 
17 TaĢdemir, a.g.e., s.244. 
18 Veysel Ayhan, Ferhat Pirinççi, Saddam Hüseyin Tarih Yeniden Yazılırken, BarıĢ Platin Kitabevi, Ankara, 

2008, s.213. 
19 “El Baradey: Kanıtlar Sahte”, Cumhuriyet, 8 Mart 2003. 
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saldırıyı eleĢtirerek ABD‟nin BM hukukunu tanımaz siyasetinden dolayı hayal kırıklığına 

uğradığını belirtmiĢtir. Blix, 9 Nisan 2003‟teki bir baĢka açıklamasında; ABD‟nin bu savaĢı 

çok önceden planladığının ve KĠS‟in iĢin bahanesi olduğunun anlaĢıldığını ifade etmiĢtir.
20

 17 

Nisan‟da CNN Türk‟e konuk olan Blix, bu kez, “Saddam Hüseyin‟in bilim ve silah alanındaki 

başdanışmanı General Emir el Saadi‟nin “Gizli hiçbir şeyimiz yok”” dediğini belirterek, 

“Artık kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış bir insanın böyle konuşması da, gerçekten silah 

olmadığının işaretidir. ABD‟liler de bir türlü Kitle İmha Silahı bulamıyor” demecini 

vermiĢtir.
21

 2 Haziran‟da BM‟e gönderdiği son raporunda ise, savaĢ öncesi süreçte Irak‟ta 

yaptıkları incelemeler esnasında KĠS‟e iliĢkin ciddi bir kanıt bulamadıklarını ifade etmiĢtir.
22

  

Uluslararası kamuoyu, KĠS‟in Irak‟ta nerede olduğunu ABD ile Ġngiltere‟den sorarken, 

The Observer Gazetesi‟nin bu konudaki yanlıĢ bilgilendirmeden ABD Savunma Bakanlığı 

içinde kurulan gizli istihbarat servisi Özel Planlar Ofisi (OPS) ile OPS‟ye bağlı “The Cabal” 

adlı analiz grubunun sorumlu olduğunu yazdığı bildirilmiĢtir. Aktarılan habere göre, Savunma 

Bakanı Donald Rumsfeld‟in kurdurduğu ve yardımcısı Paul Wolfowitz‟e rapor veren OSP, 

CIA ile Savunma Ġstihbarat Ajansı‟nı baypas ederek, BaĢkan George W. Bush‟u doğrudan 

etkisine almıĢ ve Amerikan basınını raporlara boğmuĢtur. CIA‟in eski terörle mücadele Ģefi 

Vince Cannistraro, bu konuda, “Yöntemleri ahlaksız. İstihbaratın siyasileştirilmesi salgın 

hastalık gibidir. Onlar kötü maksatla sürekli yanlış bilgi pompaladı” demektedir. Zira savaĢ 

öncesi ABD ile Ġngiltere‟nin, KĠS üretmek üzere Irak‟ın Nijer‟den uranyum almaya çalıĢtığı 

iddiasını Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yalanlamıĢtır. Ġki ülkenin sunduğu belgelerdeki 

imza, 10 yıl öncesinin Nijerli bakanına aitti. CIA‟in imzanın sahte olduğu uyarısı ise dikkate 

alınmamıĢtı. Öte yandan, yurtdıĢına kaçan Iraklı uzmanların silahların ölümcül kapasitesine 

iliĢkin verdikleri bilgileri açıklayan OSP, buna karĢın söz konusu silahların yok edildiğine dair 

verilen bilgileri saklı tutmuĢtur. Saddam‟ın yurdu Tikrit kentinde bile KĠS izine rastlanmadığı, 

silahların yağmalandığı iddiasının da kimsenin varille sinir gazı alıp satamayacağından 

hareketle inandırıcı olmadığı belirtiliyordu. Haberin sonunda ise,  “Iraklı yetkililer gerçeği 

söylüyordu” denilmiĢtir.
23

 

Irak‟ta Ģu ana kadar KĠS‟e iliĢkin tek bir kanıt bulunamadığını belirten ve Ġngiltere‟de 

yayınlanan The Independent Gazetesi, iĢgalin baĢlamasından bu yana bir ay geçtiğini 

hatırlatarak “Nerede Bu Kitle İmha Silahları” diye soruyordu.
24

 Ġngiltere‟nin The Guardian 

Gazetesi‟nde de, Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanı Jack Straw‟ın ABD DıĢiĢleri Bakanı Colin 

Powell‟a, KĠS‟le ilgili olarak, ABD BaĢkanı Bush ve Ġngiltere BaĢbakanı Blair‟in iddialarının 

kanıtlanamayabileceğini, bu iddiaları destekleyecek güvenilir kanıt bulunmadığını söylediği 

ifade ediliyordu. En iyi ihtimalle ikinci dereceden önemi olan bilgilerin sunulduğu istihbarat 

toplantılarından endiĢe ettiğini belirten Powell da “Umarım Irak‟ın silahlarıyla ilgili olgular 

ortaya çıktığında bunlar suratımızda patlamaz” demiĢtir. Bu bilgiler, görüĢmenin tutanaklarını 

elinde bulunduran bir diplomata dayandırılırken, Britanya DıĢiĢleri haberi yalanlamıĢtır.
25

  

 

                                                           
20 “Hans Bilx: Herşey Bahaneydi”, Cumhuriyet, 10 Nisan 2003;  Arı, a.g.e., s.62. 
21 “Blix: Biz Haklı Çıkıyoruz”, Milliyet, 18 Nisan 2003. 
22 Arı, a.g.e., s.62. 
23 “Pentagon‟un Cabal Grubunun Ettikleri…”, Radikal, 12 Mayıs 2003. 
24 “Kitle İmha Silahları Nerede Bay Blair!...”, Cumhuriyet, 21 Nisan 2003; “ABD ve İngiltere‟ye Zor Sorular”, 

Zaman, 17 Nisan 2003; Nevsal Elevli, “Blair‟e Açık Mektup: Silahlar Nerede?”, Milliyet, 21 Nisan 2003. 
25 “Bir Numaralı Delil Tartışması”, Akşam, 1 Haziran 2003; “Elde Patlayan Silah İddiaları”, Radikal, 1 Haziran 

2003. 
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Irak politikaları nedeniyle Ġngiltere BaĢbakanı Tony Blair‟e karĢı çıkan ve 12 Mayıs‟ta 

kabineden istifa eden, Clare Short de, “Ben başbakanın savaşa girme kararı için hepimizi 

aldattığı, kandırdığı sonucuna ulaştım. Bence başbakan sadece kendi siyasi nedenleri için bu 

savaşa girmeye karar verdi ve bir aciliyet uydurup hepimizi de buna inanmaya zorladı” 

diyerek istifa nedenini açıklamıĢtır. Short, Blair‟in savaĢa acil nedenler bulabilmek için 

istihbarat raporlarını değiĢtirdiğini de sözlerine eklemiĢti. Üstelik The Independent on 

Sunday‟de, Blair‟in Britanya istihbaratınca “güvenilmez bir kaynak” olarak addedilen Iraklı bir 

rejim muhalifinin ortaya attığı “Irak‟ın Kitle İmha Silahlarının 45 dakikada aktif hale 

gelebileceği” bilgisini, tüm uyarılara rağmen Irak SavaĢı öncesinde gerekçe olarak 

kullanmaktan çekinmediğini yazdığı belirtilmiĢtir.
26

 

Bir baĢka açıklama UAEK‟nın, Irak‟taki denetim ekibini yöneten Jacques Baute‟den 

gelmiĢtir. AP‟ye, Irak‟ın nükleer silah programını canlandırmasının imkansız olduğunu 

söyleyen ve AP‟nin, “Önde gelen BM silah avcısı” olarak nitelendirdiği Baute, Irak‟ın santrifüj 

programı Ģefi Mehdi ġükür‟ün Amerikalılara teslim ettiği teçhizatla nükleer silah programını 

canlandırılmasının mümkün olmadığını ifade etmiĢtir.
27

 

BM ise, “Irak‟ın uranyum alma çabasıyla” ilgili belgelerin asılsız olduğunu, 5 ġubat 

2003‟te, yani savaĢ baĢlamadan önce ilan etmiĢ, bu durum ABD‟nin eski Gabon Büyükelçisi 

John Silver tarafından Washington‟a iletilmiĢtir. Böylesi açıklamalarla köĢeye sıkıĢan ABD 

yönetimi ise savaĢın sadece KĠS‟e dayandırılarak baĢlatılmadığını ileri süremeye baĢlamıĢtır. 

ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Senato‟nun Silahlı Hizmetler Komitesi‟ndeki 

konuĢmasında, Irak savaĢına gerekçe olarak sunduğu, “Irak‟ta Kitle İmha Silahlarına dair yeni 

dramatik kanıt bulunduğu için harekete geçmedik. Gerekli kanıtları 11 Eylül tecrübelerimizin 

prizmasının yarattığı dramatik yeni bir ışıkta gördüğümüz için harekatı düzenledik” demesi bu 

açıdan oldukça ilginçtir.
28

  

ABD‟de konuya iliĢkin sorumluluk büyük oranda CIA BaĢkanı Geroge Tenet‟e 

yüklenmiĢtir. Keza BaĢkan Bush, 28 Ocak 2003‟te yaptığı ve içinde “Irak‟ın Afrika 

ülkelerinden Nijer‟den uranyum almaya çalıştığı” Ģeklindeki yanlıĢ bilginin de yer aldığı 

“Birliğin Durumu” konuĢması nedeniyle, KĠS konusunda kamuoyunu yanıltmakla 

suçlanıyordu. Gelen yoğun tepkiler üzerine, BaĢkan Bush konuĢma metninin/raporların 

Merkezi Haberalma TeĢkilatı (CIA) tarafından baĢtan sona onaylandığını belirterek CIA‟i 

adres göstermiĢtir. Bunun üzerine CIA BaĢkanı George Tenet, ABD BaĢkanı George 

W.Bush‟un yaptığı konuĢmadaki yanlıĢ bilgilerin sorumluluğunun teĢkilatına ait olduğunu, bu 

yanlıĢ açıklamayı CIA‟nın onayladığını, dolayısıyla mesuliyetin de kendisine ait olduğunu 

bildirmiĢtir.
29

 Ancak kısa bir süre sonra BaĢkan Bush, CIA BaĢkanı‟nı kollayarak, 28 Ocak 

tarihli konuĢmasındaki asılsız iddianın sorumluluğunu üstlenmiĢtir.  

Ayrıca The Washington Post Gazetesi‟nin, yönetimin Ģimdiye dek Irak‟ın KĠS 

programı geliĢtirdiği iddialarını destekleyecek üst düzey Iraklı bilim adamı bulamadığını 

yazdığı belirtilmiĢtir. ABD‟li yetkililerin sorguladığı üst düzeyde dört ve daha alt düzeyde 12 

Iraklı bilim adamının hepsinin, BM denetçilerinin ayrıldığı 1998‟ten sonra Irak‟ta yeniden KĠS 

                                                           
26 “ „Irak‟ın Kimyasal Silahları Nerede?‟ Baskısı Bush ile Blair‟i Bunaltıyor”, Zaman, 2 Haziran 2003; “Blair‟in 

Savaş Nedeni Temelsiz”, Akşam, 2 Haziran 2003; “Silah Tartışması Durulmuyor”, Radikal, 2 Haziran 2003. 
27 “Denetçiler Zehir Zemberek”, Radikal, 16 Temmuz 2003. 
28 “Savaşın İlk İtirafları Ortaya Çıktı”, Akşam, 10 Temmuz 2003; “ABD Kendisini Yalanladı”, Radikal, 11 

Temmuz 2003; “Rumsfeld‟den Keskin Bir „Irak Çarkı‟ Daha”, Zaman, 10 Temmuz 2003. 
29 “Time: Bush Güven Kaybetti”, Akşam, 14 Temmuz 2003; “Bush, Yalanını CIA‟e Yükledi”, Milliyet, 13 Temmuz 

2003. 
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geliĢtirildiği iddialarını yalanladıkları kaydedilmiĢtir. Bunlar arasında 1991‟de gömülen 

sentrifüjleri savaĢ sonrası ABD‟ye teslim eden nükleer bilimci Mehdi Ubeydi ile 1980‟lerde 

nükleer programı yöneten Cafer Day de vardı.
30

  

Irak SavaĢı‟na gerekçe yapılan KĠS‟e dair delil bulmakla görevli ekibin baĢkanı olan 

CIA DanıĢmanı David Kay de, çalıĢmalarının sonuçsuz kaldığını duyurmuĢtur. SavaĢ sonrası 

incelemeler yapmak üzere CIA tarafından gönderilen Irak AraĢtırma Grubu‟nun BaĢkanı Kay, 

2 Ekim 2003‟te ABD Kongresi‟ne sunduğu geçici raporda, Irak‟ta stoklanmıĢ biyolojik veya 

kimyasal silahlar bulunamadığını kaydetmiĢtir. Bu silahların, ABD ve Britanya güçlerinin 

iĢgalinden önce var olup olmadığı konusunda bir bilgi vermeyen CIA DanıĢmanı, 

araĢtırmalarının süreceğini belirtmiĢtir.
31

 Bu görevinden 24 Ocak 2004‟te ayrılan Kay, yaptığı 

istifa konuĢmasında da, “Irak‟ın depolanmış büyük miktarda biyolojik ve kimyasal silahları 

olduğuna inanmıyorum”
32

, “Irak‟ın Kitle İmha Silahları konusunda hepimiz yanıldık” demiĢtir. 

28 Ocak‟ta ABD Senatosu‟na yaptığı konuĢmada ise ABD‟nin Irak‟ın savaĢ öncesi KĠS‟e 

iliĢkin istihbarat bilgilerinin tamamen yanlıĢ olduğunu ifade etmiĢtir. Irak DıĢiĢleri 

Bakanlığı‟nın isteği üzerine Irak‟ta KĠS‟le ilgili araĢtırmasının ilk yılının sonuçlarını açıklayan 

UAEA BaĢkanı Muhammed el-Baradey de, aynı Ģekilde konuya iliĢkin bir kanıta 

rastlanmadığını bildirmiĢtir.
33

  

Sonuçta, Irak savaĢının meĢrulaĢtırılması amacıyla ortaya atılan “Saddam Hüseyin 

rejiminin KİS‟e sahip olduğu” iddiaları ile istihbaratlarının yanlıĢ veya hatalı olabileceği 

söylemleri, ABD ve Ġngiliz resmi makamlarınca da dile getirilmeye baĢlanmıĢtır. Ġngiltere 

BaĢbakanı Tony Blair‟ın, Irak‟taki KĠS‟le ilgili iddialarının yanlıĢ olması durumunda bile 

tarihin kendilerini affedeceğini, ABD ve Ġngiltere‟nin Irak‟ta baĢlattığı savaĢın haklı olduğuna 

tüm benliği ile inandığını söylemesi
34

 buna örnek olarak gösterilebilir. ABD DıĢiĢleri Bakanı 

Colin Powell‟ın “KİS konusu açık soru işaretidir” açıklamasının ardından Ulusal Güvenlik 

DanıĢmanı Condoleezza Rice‟ın da “Savaş öncesi bilgilerimizle bu ülkede bulduğumuz 

sonuçların tutmadığının apaçık ortada olduğunu düşünüyorum” demesi yine oldukça 

önemlidir. Rice, 29 Ocak 2004 tarihinde CBS televizyonuna verdiği demecinde, bu durumu, 

“Irak gibi gizli işler çeviren, BM‟yi aldatmak için her şeyi yapmış bir ülkede böyle bir sonuç 

sürpriz değil. Sizi aldatmaya çalışan rejimlerle uğraşırken olumlu düşünmeyi başaramazsınız” 

sözleriyle açıklamaya çalıĢmıĢtır.
35

 

ABD‟de yeni baĢkanlık seçimleri için kampanyaların baĢladığı bir dönemde, NBC 

televizyon kanalına konuk olan BaĢkan George W. Bush, “Meet the Press” adında, ülkenin en 

önemli siyaset programlarından birine katılmıĢtır. 15 ġubat 2004 tarihinde yayınlanan 

programda, Irak‟ta hiçbir KĠS bulunamadığının belirtilmesi üzerine Bush, “„eldeki en iyi 

istihbarata‟ dayanarak hareket ettiğini söyleyip, istihbarat servisinin hatalarını araştırmak 

için bir komisyon kurulduğunu” söylemiĢtir.
36

 Yani Irak‟a, kesin kanıtlar olmaksızın 

tahminlere dayanılarak operasyon düzenlenmiĢtir.  

                                                           
30 “ABD‟de Silahla İlgili Bilgi Yok”, Radikal, 1 Ağustos 2003. 
31 “CIA: Irak‟ta Kitle İmha Silahı Bulamadık”, Hürriyet, 3 Ekim 2003; “CIA: Irak‟ta Biyolojik Veya Kimyasal 

Silah Bulamadık”, Zaman, 4 Ekim 2003; “Irak‟ta Kitle İmha Silahı Yok”, Radikal, 4 Ekim 2003. 
32 “Bush‟a Nükleer Şok”, Radikal, 25 Ocak 2004. 
33 “Yoksa Yok muydu?”, Milliyet, 1 ġubat 2004; Arı, a.g.e., s.62-63. 
34 “Irak İstihbaratı Hatalı Olabilir”, Akşam, 31 Ocak 2004; “Blair, Irak‟ın Silahlarıyla İlgili İddiamız Yanlış Bile 

Olsa Tarih Bizi Affedecek”, Zaman, 19 Temmuz 2003. 
35 “„Irak İstihbaratı Hatalı Olabilir‟”, Akşam, 31 Ocak 2004; “Rice: Hatalı Olabiliriz”, Radikal, 31 Ocak 2004. 
36 “Seçimde Bush Zorlanacak”, Radikal, 17 ġubat 2004. 
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Londra kaynaklı Telegraph Gazetesi‟nden aktarılarak sunulan 20 ġubat 2004 tarihli bir 

haberde de, ABD‟ye KĠS‟le ilgili yanlıĢ istihbarat vermekle suçlanan Irak Ulusal Kongresi 

Lideri Ahmed Çelebi‟nin kendini, “Biz yanılgının kahramanlarıyız. Sonuçta tümüyle başarılı 

olduk. Saddam zorbası gitti ve Amerikalılar Bağdat‟a yerleşti” diyerek savunduğu 

belirtilmiĢtir. SavaĢ öncesi söylediklerinin önemli olmadığını söyleyen Çelebi, “Bush yönetimi 

günah keçisi arıyor. Kılıçlarımız üzerine düşmeye hazırız” demiĢtir. Öyle ki, Çelebi‟ye 

dayanılarak biyolojik silah laboratuarları Ģeklinde gösterilen yerlerin meteoroloji balonlarına 

hidrojen üreten tesisler olduğu anlaĢılmıĢtır.
37

 KĠS‟in üretildiği merkezler olarak kamuoyuna 

sunulan bu tür bilgilerin asılsız olduğunu The Observer Gazetesi de yazmıĢ ve bu tesislerde 

gerçekten de balonlara hidrojen üretildiğinin anlaĢıldığı belirtilmiĢtir.
38

 Yine aynı tarihli bir 

baĢka haberde, ABD Savunma Bakanlığı danıĢmanı ve Irak savaĢının mimarlarından Richard 

Perle, Irak‟ta KĠS‟in varlığına dair “yanıltıcı istihbarat veren” CIA BaĢkanı George Tenet ile 

Pentagon Ġstihbarat Birimi (DIA) ġefi Lowell Jacoby‟nin “kellesini” istediği yolunda haberler 

çıkmıĢtır. Perle, “Kafalar kesilmeli. Defalarca görevini doğru yapmayan bir kurumunuz varsa 

bu kurumu, içindeki insanlarla birlikte değiştirirsiniz” dediği ileri sürülmüĢtür.
39

  

Basında, ABD‟nin Irak SavaĢı için gösterdiği gerekçelerden bir diğeri olan Irak‟ın 

terör örgütü El-Kaide ile bağlantısı olduğu iddialarının da gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. 

11 Eylül 2001 terör saldırılarını soruĢturan komisyon, ABD‟ye yönelik saldırılarda el-Kaide 

örgütüyle Irak‟ın iĢbirliği yaptığına dair güvenilir kanıt bulunmadığını bildirmiĢtir. Komisyon, 

el-Kaide Lideri Usame Bin Ladin‟in 1994‟te üst düzey bir Iraklı yetkiliyle bir araya geldiğini, 

ancak ABD‟ye yönelik saldırılarda Irak ile örgüt arasında bağlantı bulunduğunu gösteren 

güvenilir delillerin olmadığını açıklamıĢtır.
40

 Bağımsız soruĢturma komisyonunun, Irak‟la El-

Kaide arasındaki iĢbirliğinin asılsız olduğunu ortaya koymasının ardından The New York 

Times, BaĢkan George Bush‟un halktan özür dilemesi gerektiğini yazmıĢtır. 17 Haziran 2004 

tarihli baĢyazısında, bu iddianın, Amerikan yönetimince Irak‟ın istilasını halkın desteklemesini 

sağlamak için kullanıldığına iĢaret ettiği belirtilmiĢtir.
41

  

Mart 2005‟te, ABD BaĢkanlık Ġstihbarat Komisyonu‟nun, Irak‟ın KĠS konusunda 

savaĢ öncesi muhakemesinin neredeyse tamamının yanlıĢ olduğunu belirten ve bunun, ABD 

için büyük bir istihbarat baĢarısızlığı olduğunu vurgulayan raporunu yorumlayan ABD 

BaĢkanı George Bush, “hata payımız giderek düşüyor” demek suretiyle, dünya kamuoyunu 

büyük bir ĢaĢkınlığa uğratmıĢtır.
42

 ABD Savunma Bakanı Rumsfeld ise DıĢ ĠliĢkiler 

Konseyi‟nde yaptığı konuĢmada; “Saddam ile El-Kaide arasında bir ilişki olduğuna dair 

şimdiye kadar hiçbir güçlü sağlam kanıt görmediğini” söylerken, BaĢkan yardımcısı Dick 

Cheney, hala aralarında bir iliĢki olduğunu savunmuĢtur.
43

  

13 Mayıs 2004 tarihinde, NBC televizyonuna konuk olan ABD DıĢiĢleri Bakanı Colin 

Powell, bir yıl önce BM‟deki KĠS‟le ilgili konuĢmasının hatırlatılması üzerine; “Irak‟ın 

kamyon ve trenlerle Kitle İmha Silahı taşıma yeteneği olduğu CIA tarafından kaydedilmişti. Ne 

yazık ki, bu bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı” demiĢtir. Daha önce, “öyle görünüyor ki bu 

                                                           
37 Ali H. Aslan, “Çelebi ve Neo-con‟lar”, Zaman, 24 Mayıs 2004; “Hatice Değil Netice Önemli”, Radikal, 20 

ġubat 2004. 
38 “Seyyar Laboratuvar Balon Çıktı”, Cumhuriyet, 16 Haziran 2003. 
39 “Kafalar Kesilmeli”, Radikal, 20 ġubat 2004. 
40 “Saddam İle El Kaide İşbirliğinin Kanıtı Yok”, Akşam, 17 Haziran 2004. 
41 “„Bush Halktan Özür Dilemeli‟”, Akşam, 18 Haziran 2004.  
42 Ümit Ertuğrul, Ortadoğu’nun Yeniden Yapılanması ile Irak’ın İşgali Ekseninde Irak Türkleri ve Türkiye, 

Kerkük Vakfı Yay., Ġstanbul 2006, s.121-122. 
43 A.g.e., s.120. 
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istihbarat güvenilir olmaktan uzaktı” gibi “belirsiz” ifadeler kullanan Powell, bu kez açık 

sözlülükle; “Irak‟ın Kitle İmha Silahları raporunu BM‟ye sunduğumda, istihbarat 

kaynaklarının ortak yargısını içeriyordu. Bu istihbarat kaynağı hatalıydı. Yanlış yönlendirici 

bilgi tasarlanarak aktarılmıştı”
44

 açıklamasında bulunmuĢtur. Powell, Ġstanbul‟da yapılması 

öngörülen NATO Zirve Toplantısı‟na katılmak üzere Türkiye‟ye geldiğinde ise Pan-Atlantik 

Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen Gençlik Zirvesi‟ne katılmıĢtır. Burada bir konuĢma 

yapan ve artık kesin neticeyi söylemekten çekinmeyen Powell, Irak‟taki KĠS‟i bulamadıklarını, 

ancak bu silahları üretme niyetinin bulunduğunu tespit ettiklerini ifade etmiĢtir.
45

 ABD 

DıĢiĢleri Bakanı, daha sonra itiraflarını sürdürmüĢtür. Irak‟ta Saddam Hüseyin rejiminin 

elindeki KĠS stokları bulunduğunu anlatan ve Irak SavaĢı‟na giden yolu açan BM 

konuĢmasında savunduğu unsurların, yanlıĢ istihbarata dayandığını ve sonuç olarak Irak‟ta 

KĠS‟in bulunamadığını söylemiĢtir. Senato Hükümet ĠĢleri Komitesi‟nde de konuĢan Powell, 

bir nevi günah çıkarırken, suçun büyük kısmını Amerikan istihbarat camiasına atmakta ve yeni 

bir istihbarat yapılanmasının, “bu tür hataları” önleyeceğini bildirmiĢtir. Powell ayrıca, 

Saddam ile 11 Eylül arasında doğrudan bağlantı olmadığını da itiraf etmiĢtir.
46

  

Öte yandan ABD BaĢkanı Bush‟un, Irak‟ın iĢgalinden sonra, 20 Ocak 2004 tarihinde 

yaptığı ulusa sesleniĢ konuĢmasında; ABD‟nin bölgede ileri bir özgürlük projesi baĢlattığını 

ifade etmesi artık Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) olarak bilinen projesinin hayata geçirilmesi 

için düğmeye basıldığı anlamına geliyordu.
47

 Bu konuĢmadan da bölgedeki savaĢların 

bitmediği, uzun vadede kaldığı yerden devam edeceği sonucunu çıkarmak mümkündür.  

Yapılan incelemeler neticesinde görülüyor ki, Irak‟ın KĠS‟e sahip olduğu yönündeki 

ABD iddiaları, yanlıĢ istihbarat ve hatalı değerlendirmelere dayanmaktadır. Konuya iliĢkin öne 

sürülen gerekçeler aslında tahmine dayanılarak yapılmıĢ olduğundan sağlam temellere 

dayanmamaktadır. Ancak her ne kadar silahların varlığına iliĢkin gerçekler, büyük oranda 

savaĢ sonrasında ortaya çıkmıĢ olsa da, savaĢ öncesinde de üst düzey yetkililerden ve araĢtırma 

heyetlerinin beyanat ve raporlarından, Irak‟ta KĠS bulunmadığı yönünde bilgiler alınmıĢtır. 

Dolayısıyla kamuoyu, kesin olmayan bilgiler üzerinden nasıl olup da bir devletin baĢka bir 

egemen devlete karĢı savaĢ açtığını sorgulamaya baĢlamıĢtır. Bunun cevabı, eğer ki kasıtlı 

değilse, Amerikan yönetiminin, görmek istediğini gördüğü, dolayısıyla algılarında büyük bir 

yanılgıya düĢtüğü Ģeklinde açıklanabilir. Bu noktada “görmek istenilenin görülmesi” hususu da 

amacın kasıtlılığına iĢaret etmesi açısından önemlidir. Bu nedenle ABD ve müttefiklerinin 

Irak‟a savaĢ açmaktaki gerçek niyet ve amaçlarının çok dikkatli sorgulanması gerekmektedir. 

Gerçekten de insanlık için tehlikeli boyutlara ulaĢacak olan KĠS‟in bulunarak imha edilmesi 

mi, Saddam iktidarının devrilerek Irak yönetiminin demokratikleĢtirilmesi mi, Irak halkının 

Saddam baskısından kurtarılması mı, petrol kaynaklarının denetim altına alınması mı, Ġsrail‟in 

güvenlik altına alınması mı yoksa bütün bu ve diğer varsayım Ģeklindeki amaçların çoğunu 

kapsayacak Ģekilde Büyük Ortadoğu Projesi‟nin gerçekleĢtirilmesi mi?  

Nitekim ABD eski DıĢiĢleri Bakanı Madeleine Albright, KĠS‟le ilgili olarak öne 

sürülen gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını, aslında ABD‟nin Irak‟a vurmaya 11 Eylül 

saldırılarından önce karar verdiğini söylemektedir. Bu yüzden eski bakan Albright, Irak 

SavaĢı‟nın kasıtlı çıkartılan bir savaĢ olduğunu ileri sürüyordu. Albright, Alman Die Welt 

                                                           
44 “CIA, Irak‟ta Seyyar Biyolojik Silah İstihbaratında Yanıldı”, Zaman, 17 Mayıs 2004; “Powell‟dan Bu Kez Net 

İtiraflar”, Radikal, 15 Mayıs 2004. 
45 Buket Kara, “„Biz Irak‟ta Kötü Olan Ne Yaptık‟”, Akşam, 28 Haziran 2004. 
46 “Saddam‟ın Silahı Yok”, Akşam, 15 Eylül 2004. 
47 Nejat Eslen, “Türkiye‟ye „Kilit Ülke‟ Rolü”, Radikal, 25 Mart 2004. 
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Gazetesi‟ne verdiği röportajda, “Dışişleri Bakanı olduğum dönemde Saddam Hüseyin 

hakkında ben de bugün Başkan Bush‟un söylediği sözleri söyledim, ancak hiçbir zaman 

Saddam‟ı, hemen müdahale edilmesi gereken bir tehdit olarak görmedim. Ancak “yeni 

muhafazakarların” 11 Eylül‟den önce bile müdahale programı hazırdı. 11 Eylül saldırılarını, 

programlarını hayata geçirmek için kullandılar. Bu nedenle şimdi bir dizi savaş nedeni 

gösteriliyor ve bunların çoğu birbiri ile uyuşmuyor” demekteydi.
48

 

Verilen tüm bu bilgiler, özellikle de Irak‟ta KĠS bulunmadığına dair aktarılan veriler, 

1979-1993 yılları arasında ABD Senatosu DıĢ ĠliĢkiler Komitesi‟nde ve 2003 yılına kadar tam 

24 yıl boyunca Amerikan yönetiminin çeĢitli kademelerinde görev yapan Peter Galbraith 

tarafından da doğrulanmıĢtır. Galbraith, 1980‟li yıllarda, Irak‟ın gerçekten büyük miktarlarda 

kimyasal silah ürettiğini ve denetçilerle iĢbirliği yapmadığını, bu nedenle ABD‟nin Irak‟ın 

kimyasal silahlar üretebileceği malzemelere hala sahip olduğu sonucunu çıkarabileceğini, ama 

Irak‟ın yeni kimyasal silahları büyük miktarlarda üreteceğine dair ABD‟nin elinde istihbarat 

değeri olan hiçbir bilgi olmadığını, biyolojik silahlarla ilgili kanıtların ise çok karanlık 

olduğunu ve bu malzemelerin savaĢta etkin bir Ģekilde kullanılmasının oldukça zor olduğunu 

belirtmiĢtir. Bu yüzden, ABD ne biliyorsa veya 2002 yılında ne varsayıyorsa onlar temel 

alınmıĢtı. Irak‟tan gelebilecek en büyük tehdit daha önce de kimyasal silahlar ve oldukça 

küçük bir olasılık olarak da deneysel değeri olan biyolojik silahlar üretmesiydi.
49

 Ocak 2003‟e 

gelindiğinde Bush yönetiminin Irak‟tan gelecek herhangi bir ciddi KĠS tehdidini ortadan 

kaldırdığını ifade eden Galbraith, devam ederek; nükleer silah karĢıtı politikaya BM‟nin ve 

uluslararası toplumun güçlü bir desteği vardı ve Irak‟a karĢı yürütülen baskıcı diplomasi büyük 

bir baĢarı kazanmıĢtı. Lakin, olayları kavrama yeteneği olmaksızın ve Irak‟ın KĠS Üretme 

Programı‟na karĢı çok büyük askeri ve mali kaynakları böyle bir savaĢa akıtmanın stratejik 

açıdan hiçbir mantığı yoktu, demektedir.
50

  

Galbraith, Saddam ile El-Kaide arasında kurulmak istenen iliĢki hakkında ise Saddam 

Hüseyin‟in 11 Eylül saldırılarının failleriyle hiçbir bağlantısının olmadığını ifade etmektedir. 

Ġdeolojik açıdan Saddam Hüseyin ile El-Kaide‟nin birbirleriyle ayrı yerlerde olduklarını 

söyleyen Galbraith; Saddam‟ın Baas Partisi‟nin milliyetçi ve laik, dinine bakmaksızın tüm 

Arap ulusunu birleĢtirmeyi amaçlayan bir yapıya sahip olduğunu buna karĢın Usame bin 

Ladin‟in ulusal ve etnik sınırları aĢan, evrensel bir Ġslami devlet arayıĢı içinde olduğunu 

belirtmektedir. Sünni köktendinciler, El-Kaide gibi, yozlaĢmıĢ olarak gördükleri Saddam 

Hüseyin‟in rejimini lanetlemektedirler, Saddam ise köktendincileri bir tehdit olarak görmekte 

ve kendine yakıĢan bir zalimlikle onları tehdit etmektedir. Saddam ile El-Kaide arasında hiçbir 

ittifak yoktur, ikisinin arasındaki tek ortak nokta ABD‟ye duydukları derin nefrettir. Saddam 

El-Kaide‟yi desteklemiĢ olsa kaderini Usame bin Ladin‟in ellerine bırakmıĢ olurdu. Üstelik El-

Kaide, Amerikalılarla olan bağlantıları nedeniyle Saddam‟ı yok etmek istiyordu, doğal olarak 

Irak‟ın önemi ABD‟den sonra ikinci planda kalmaktaydı. Tüm bu sebeplerden ötürü, otuz beĢ 

yıllık iktidarında pek çok hesap hatası yapan Saddam, kurduğu her Ģeyi yok etmeye kararlı 

olan böyle bir adama ve örgüte böyle bir güç vermeyecek kadar da zekiydi. ABD istihbarat 

iĢleyiĢi siyasallaĢmıĢ bile olsa, Irak ile El-Kaide arasında bir bağlantı olduğunu ispat edecek 

kanıtları asla kendisi üretemezdi. Buna karĢın Bush yönetimi, bir bağlantı aramaktan da geri 

kalmamıĢtır. Yönetim ham bir istihbarat raporunun orijinal halini dolaĢıma sokmuĢ, 

                                                           
48 “„Irak Savaşı Kasıtlıydı‟”, Akşam, 21 Ekim 2003. 
49 Peter W. Galbraith, Irak’ın Sonu Ulus Devletlerin Çöküşü mü?, (Çev. Mehmet Murat Ġnceayan), Doğan 

Kitapçılık, Ġstanbul, 2007, s.74. 
50 A.g.e., s.79. 
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güvenirliliği Ģüpheli bir ajan tarafından ortaya atılan ve 11 Eylül saldırılarının ele baĢısı 

Muhammed Atta‟nın 2000 yılında Prag‟da Irak büyükelçisiyle görüĢtüğü iddiasını gündeme 

getirmiĢtir. Ancak ortada Atta‟nın Prag‟a gittiğine dair bir kanıt yoktu.
51

                      

Görüldüğü üzere ABD‟nin Irak‟ı iĢgal nedeni, Irak‟ın KĠS‟e sahip olması veya 

Saddam‟ın El-Kaide ile iĢbirliği yapması değildir. Hatta Saddam‟ın diktatör olması ve bu 

bağlamda Irak‟ın demokratikleĢtirilmesi ya da bildik ifade ile özgürleĢtirilmesinin olmadığı da 

görülmüĢtür. Çünkü, iĢgalin baĢından beri yaklaĢık 200.000 sivilin hayatını kaybetmesi (bu 

rakamın daha fazla olduğu da ileri sürülmektedir), 2004 Mayıs‟ında Ebu Gureyb‟de Amerikan 

askerlerinin mahkumlara yaptıklarının ortaya çıkması, bunların dıĢında Irak‟ta direniĢi kırmak 

adına yapılanlar ve binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ve Irak‟ın tam bir kaos ve belirsizliğe 

sürüklenmesi, eğer ki gerçekten Amerika‟nın asıl amacı açıklandığı gibi ise ortaya çıkan bu tür 

sonuçlarla büyük oranda çeliĢmektedir. Bu yüzden ABD‟nin Irak‟ta ölen insanlarla veya Irak‟a 

demokrasinin gelip gelmemesi ile ilgilenmediği, asıl amacının küresel liderliğini 

gerçekleĢtirmek ya da sürdürmek olduğu daha akla yatkın görünmektedir. Irak‟ın bölgedeki 

müttefikleri için bir tehlike olmaktan çıkarılması, ABD‟nin bu ülkedeki enerji kaynaklarını 

denetim altına alması ve bu yolla Ġran, Türkiye hatta Rusya ve Pakistan‟da yani tüm Orta Doğu 

ve çevre bölgelerde nüfuzunu hissettirmeyi amaçladığını söylemek yanlıĢ olmaz.
52

 

Sonuç 

1990 yılında Kuveyt‟i iĢgal eden Irak, ABD öncülüğündeki Koalisyon güçleri 

tarafından 1991 yılı baĢlarında düzenlenen bir operasyonla Kuveyt‟ten çıkartılmıĢtır. Ardından 

BM, Irak‟ın bir daha böylesi bir iĢgal giriĢiminde bulunmaması için Irak‟a karĢı ambargo 

uygulama kararı almıĢ, aynı zamanda Irak‟ın KĠS‟den arındırılması için UNSCOM (veya daha 

sonra UNMOVIC) ile IAEA tarafından denetlenmesine karar vermiĢtir. Denetimler, zaman 

zaman Saddam rejimi tarafından engellenmek suretiyle sekteye uğratılsa da yaklaĢık olarak 11 

yıl devam etmiĢtir. Bu süre zarfında yapılan araĢtırmalarda, gerçek bir KĠS bulunamamıĢ lakin 

silah yapımında kullanılabilecek teçhizat, kimyasal veya biyolojik materyal veya Ar-Ge 

laboratuarları tespit edilmiĢtir. Elde edilen bu tür bilgiler ise kamuoyuna Irak‟ın KĠS üretmeye 

çalıĢtığı veya eldeki mevcut silahları bu yönde geliĢtirmeye dönük faaliyet gösterdiği Ģeklinde 

yansıtılmıĢtır. Öte yandan, denetçilerin verdiği raporlar çerçevesinde, Irak‟a uygulanan 

yaptırımlar hatta zaman zaman düzenlenen askeri operasyonlarla hem KĠS üretiminde 

kullanılabilecek malzeme ve teçhizatlar hem de üretim yapabilecek potansiyele sahip tesisler 

büyük oranda tahrip edilmiĢtir. 

Irak‟ın bu yolla denetlenmesi, aslında ABD‟nin Irak ve Ġran‟a karĢı izlediği çifte 

çevreleme politikasının önemli bir ayağını oluĢturuyordu. Çünkü Irak‟ta söz konusu silahların 

bulunması, onun çevre ülkeleri tehdit edebileceği anlamına gelmekteydi, ki bu da ABD‟nin 

neden Saddam rejiminin devrilmesi gerektiği yönünde ortaya attığı iddiaları güçlendirecekti. 

11 Eylül terör saldırıları ise elinde KĠS bulunsun veya bulunmasın dünya güvenliğini tehdit 

eden unsurların veya hükümetlerin neler yapabileceğini ortaya koymuĢtu. Saddam rejimini de 

zaten Körfez SavaĢı‟ndan bu yana bu tür tehdit oluĢturabilecek bir yönetim olarak gören 

ABD‟nin, “şer ekseni” tasnifinin en baĢlarına Irak‟ı koymasının nedeni buydu. Artık geriye tek 

bir seçenek kalmıĢtı, Ģimdiye kadar uygulanan çifte çevreleme politikası ile ve bunun en 

önemli aĢamalarından biri olan KĠS denetimleriyle, ayrıca uygulanan yaptırımlarla zayıflatılan, 

buna karĢın sürekli desteklenen Irak muhalefetinin Saddam iktidarını bir türlü yıkmayı 

                                                           
51 A.g.e., s.79-80. 
52 Arı, a.g.e., s.511. 
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baĢaramaması üzerine aktif siyaset izleyerek. Bu da tehdit unsuru olan güçlerin yok edilmesini, 

hükümetlerin devrilmesini öngören önleyici savaĢ doktrini ile gerçekleĢecektir. Ancak bu 

doktrinin gereğinin yapılması için dünya kamuoyunun ikna edilmesi ve desteğinin sağlanması 

gerekiyordu. KĠS bu açıdan ABD ve müttefikleri için önemli bir ikna gerekçesi olabilirdi. 

Fakat denetçiler, yaptıkları incelemelerde, Irak‟ta KĠS bulunduğuna iliĢkin kesin kanıtlar elde 

edememiĢlerdi.    

Bu yüzden 2003 Irak SavaĢı‟nın hemen öncesinde, söz konusu denetçilerin 

raporlarından ziyade istihbarat raporları dikkate alınmaya baĢlanmıĢtır. Irak‟ta KĠS üretildiği 

ve Saddam rejiminin El-Kaide Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu yönünde bilgiler içerdiği 

belirtilen bu raporların Ģüpheye yer bırakmayacak Ģekilde gerçeği yansıttığı ileri sürülmüĢtür. 

Dolayısıyla bu durum, askeri bir müdahale için yeterli kanıtın bulunduğu düĢüncesinin 

oluĢmasına yol açmıĢtır. Saddam iktidarının, Batı ile olan iliĢkilerinde ve KĠS‟in tespitine 

iliĢkin yapılan araĢtırmalarda sürekli güçlükler çıkarması da bu kanaatin pekiĢmesine yol 

açmıĢtır. Saddam rejiminin, egemen bir devlet olarak ülkesinin iç iĢlerine karıĢılmaması 

gerektiğinden hareketle ve buna engel olmak amacıyla denetçilere zorluklar çıkarmıĢ 

olabileceği ihtimali üzerinde durulmadan, önleyici savaĢ prensibi ile gerek Orta Doğu‟nun 

gerekse dünyanın güvenliğinin sağlanması gerektiği konusu sürekli basında iĢlenmeye 

baĢlamıĢtır. Bu çerçevede, gizlenecek bir silahın olmaması durumunda bu tarz güçlüklerin 

neden çıkarıldığı sorusu dünya kamuoyunun merak ettiği bir husus olmuĢtur.  

Fakat, Saddam iktidarının devrilmesinden ve Irak‟ın ABD iĢgali altına girmesinden 

sonra yapılan incelemelerde, Irak‟ın savaĢ sebebi oluĢturacak kapasitede KĠS‟i olmadığı gibi 

üretecek tesislerinin de bulunmadığı anlaĢılmıĢtır. Öyle ki, iĢgal öncesinden iĢgalin birinci 

yıldönümüne kadar geçen süre içerisinde Dünya medyasından Türk basınına yansıyan haberler 

değerlendirildiğinde görülmektedir ki, Irak‟ta KĠS olduğuna dair net bir bilgi somut bir kanıt 

elde edilememiĢtir. Mevcut veriler, Irak‟ın daha çok 1991 yılı öncesi teknolojilere sahip 

silahları elinde bulundurduğu yönündedir.  

Aynı Ģekilde el-Kaide ile Saddam iktidarı arasında da bağlantı bulunduğuna dair 

gerçek bir bilgiye rastlanmamıĢtır. Üstelik savaĢ sonrasında, ABD ve Ġngiliz yönetimleri ile 

görevli silah denetçileri, öne sürülen gerekçelerin doğruluk payının asgaride kaldığını ve 

böylesi bir müdahalenin gerçekleĢmesine yanıltıcı raporların sebep olduğunu açıklamak 

zorunda kalmıĢlardır.  

Netice itibariyle, sadece bu iki sebep göz önünde tutulursa, ABD ve müttefiklerinin 

kesin kanıt bulunmaksızın tamamen “varsayımlar” üzerinden ve önleyici savaĢ prensibinden 

hareketle bu müdahaleyi hazırladığı ve bu doğrultuda dünya kamuoyunu etkileyerek destek 

almayı baĢardığı, sonuçta ise hedefine ulaĢtığı söylenebilir.  
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