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Kazımi’nin aktör
çeşitlendirerek ülkesinin, ABD
ile İran arasındaki vekâlet
savaşından göreceği hasarı
minimuma indirebilmek için
bölgesel güçleri de Irak
denklemine dâhil etmek
istediği değerlendirilmektedir. 

öreve geldiği Mayıs
2020’den bu yana Ame-
rika Birleşik Devletleri

(ABD), Avrupa ülkeleri, İran ile
Türkiye’nin yanı sıra Mısır ve Ür-
dün gibi komşu Arap ülkeleriyle
ilişkilerini pekiştirmeye çalışan
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi,
Körfez ülkelerine ayrıca özel önem
vermektedir. Kazımi ilk yurt dışı
ziyaretini Suudi Arabistan’a yap-
mak istemiş ancak ziyaret Kral
Selman’ın ani rahatsızlığı nedeniyle
ertelense de bu süreçte bakan-
lıklar düzeyinde karşılıklı
ziyaretler gerçekleştirilmiş-
tir. Nitekim Kazımi’nin 31
Mart’ta Suudi Arabistan'a
ve 4 Nisan’da ise Birleşik

Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı
ziyaretler ve Katar Dışişleri Bakanı
Muhammed bin Abdurrahman es-
Sani’nin Bağdat’taki temasları gibi
öne çıkan ve her geçen gün ivme
kazanan karşılıklı yoğun diplomasi
trafiği, İran-ABD arasındaki geri-
limin merkez üssüne dönüşen ve
ağır ekonomik sorunlarla yüzleşen
Irak’ın Körfez ülkele-
riyle ilişkilerinin ge-
leceğine dair ipuçları
sunmaktadır. Peki
proaktif dış politika-
sıyla Başbakan Ka-
zımi’nin Körfez ül-
keleriyle ilişkilerini
geliştirme arzusu-
nun temel moti-
vasyonları neler?

Saddam Hüse-
yin’in 1990’da
K u v e y t ’ i
işgaliyle

Irak’ın Körfez ülkeleriyle kopan
ilişkileri, ABD’nin 2003’teki işga-
linde Saddam’ın düşüşü ve son-
rasında Şii lider Nuri el-Maliki hü-
kûmetlerinin mezhepçi tonu,
İran’ın Irak’taki hegemonyasını
pekiştirmesi ve terör örgütü Irak
Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) yük-
selişi nedeniyle olağan biçimde
gelişememiştir. ABD işgaliyle bir-
likte bölgesel bir güç olmaktan çı-
karak “başarısız devlet”e dönüşen
Irak’taki siyaset ve toplumdaki
mezhepçi eğilimler ve IŞİD gibi
terör örgütlerine dâhil olan ya da
radikalleşen bazı Sünni grupların
Körfez tarafından desteklendiği
iddiaları da Irak-Körfez ilişkilerine
olumsuz tesir etmiştir.G
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Maliki’nin görev süresinin 2014’te
sona ermesiyle Suudi Arabistan
başta olmak üzere Körfez ülkele-
riyle ilişkileri normalleştirme ara-
yışına giren Irak Başbakanı Haydar
el-İbadi’den sonra gelen Adil Ab-
dülmehdi de kısa görev süresince
“dengeli dış politika” söylemiyle
bölge ülkeleriyle teması yoğun-
laştırmıştır. Bu çerçevede Kuveyt'i
işgalinden bu yana Bağdat ile dip-
lomatik ilişkileri kopuk olan Riyad,
2015'ten sonra Irak'a dönme işa-
retleri vererek aynı yıl Bağdat'a
büyükelçi atamış ve ertesi yıl Er-
bil'de ilk konsolosluğunu açmıştır.
Irak’ı ekonomik yatırım listesine
de alan Suudi Arabistan’ın Irak'la
yaklaşık 30 yıldır kapalı olan Arar
Sınır Kapısı’nın tekrar açılması
Abdülmehdi döneminde gündeme
gelmiş ancak Kazımi döneminde
gerçekleşerek Riyad-Bağdat hattı-
nın tamamen normalleşme düz-
lemine girdiğini göstermiştir. Bu
durum, Riyad’ın Körfez’in amiral
gemisi olduğu dikkate alındığında,
bölgenin tamamı açısından bir açı-
lım süreci olmuştur.

DIŞ POLİTİKADA AKTÖR
ÇEŞİTLENDİRME

Irak’ta ağır siyasi, ekonomik, top-
lumsal ve diplomatik mirası omuz-
lamak zorunda kalan Kazımi’nin
aktör çeşitliliğine odaklanan dış
politikası, Irak'ın çıkarlarını des-
tekleyen bir yol olarak tanımlan-
maktadır. Irak-Mısır-Ürdün hat-
tındaki görüşmeleri “yeni doğu”
girişimi olarak isimlendiren Kazı-
mi, Körfez ülkeleriyle dirsek te-
masını yoğunlaştırarak dış politi-
kada sınırlı sayıda aktöre bağımlı
kalmadan denge güderken ülkenin
uluslararası kötü imajını onarmaya
çalışmaktadır. ABD işgalini mü-
teakiben desteklediği Şii siyasi ve
milislerin Irak’ta hükûmet ve devlet

kademelerindeki rollerden
güç devşiren İran’ın hege-
monyasını sınırlandırmaya
çalışan Kazımi, dış politi-
kayı da Tahran’ın tesirin-
de kurtarmak için ABD,
Türkiye, Ürdün ve Mı-
sır’ın yanı sıra İran ile
gerilimli ilişkileri bulu-
nan Körfez ülkelerini
denkleme dâhil etmek

istemektedir. Nitekim
23 Ocak'ta Irak

topraklarından
İran destekli

bir grup-

ça yapıldığı bilinen İHA saldırısının
Suudi Kraliyet Sarayı’nı hedef al-
ması dikkate alındığında Kazı-
mi’nin, Irak’ın Suudi Arabistan'a
yönelik saldırıların üssü olmaya-
cağını söylemesi, ortak rahatsızlığa
işaret etmektedir. Buna karşın Irak
ile Suudi Arabistan ve BAE ara-
sındaki yakınlaşmanın ve ABD’nin
söz konusu ülkelerle güçlü ilişki-
lerinin yanı sıra BAE ile İsrail ara-
sındaki normalleşme sürecinin
Bağdat ile Abu Dabi ilişkilerine
güvenlik boyutu kazandırması
İran’ı endişelendirmektedir. 

ABD Başkanı Joe Biden’ın İran
politikasında değişim
sinyalleri ve Yemen’deki
savaşın bitirilmesine ilişkin
baskısıyla ilişkili olan
görüşmenin Kazımi’nin Suudi
Arabistan ziyaretinin ardından
Bağdat’ta gerçekleşmesi,
Irak’ın yeni dış politika
girişimlerinin başarılı
olduğuna işaret etmektedir.

Kazımi’nin aktör çeşitlendirerek
ülkesinin, ABD ile İran arasındaki
vekâlet savaşından göreceği hasarı
minimuma indirebilmek için böl-
gesel güçleri de Irak denklemine
dâhil etmek istediği değerlendi-
rilmektedir. Ayrıca, ABD ile yürü-
tülen stratejik diyalog görüşme-
lerinin üçüncü ayağının yapıldığı

bir süreçte Irak’ın bölgede ara
bulucu role soyunduğu dik-

kat çekmektedir. Eski
ABD Başkanı Donald
Trump'ın, 2018’de nük-
leer anlaşmadan çekil-
me ve İran'a yaptırımlar

I Mayıs 2021 Cilt: 12 Sayı: 101 I 39



uygulama kararını destekleyen ve
İran'ın nükleer füze programının
yanı sıra vekâlet güçleri destekle-
mesinden rahatsız olan Suudi Ara-
bistan, Yemen’de vekâlet savaşı
yürüttüğü İran ile ilk kez 9 Nisan
2021’de Irak'ın başkenti Bağdat'ta
üst düzey görüşme gerçekleştir-
miştir. ABD Başkanı Joe Biden’ın
İran politikasında değişim sinyalleri
ve Yemen’deki savaşın bitirilmesine
ilişkin baskısıyla ilişkili olan gö-
rüşmenin Kazımi’nin Suudi Ara-
bistan ziyaretinin ardından Bağ-
dat’ta gerçekleşmesi, Irak’ın yeni
dış politika girişimlerinin başarılı
olduğuna işaret etmektedir.

IŞİD’in bıraktığı yıkım ve son
dönemde koronavirüs salgını
ve petrol fiyatlarının düşüşü
nedeniyle ekonomik
sorunların giderek
derinleşmesi yeni arayışları
beraberinde getirmektedir. Bu
anlamda özellikle devlet borcu
150 milyar doları aşan Irak’ın
dış politikasında Körfez’e
önem atfetmesinin
nedenlerinden biri de
ekonomik girdi sağlamaktadır.

EKONOMİYİ GÜÇLENDİRME
ÇABALARI

2004’ten bu yana neredeyse 450
milyar dolar kamu fonunun bu-
harlaştığı Irak, Dünya Şeffaflık
Örgütü’nün Yolsuzluk Algısı En-
deksi’ne göre 180 ülke içinde 160.
sırada yer almaktadır.  Yine genç
işsizliğinin genel işsizlik rakamla-
rını ikiye katlayarak %35’lere ulaş-
tığı ülkede uzun süredir ısrar edilen
yanlış ekonomik politikalar, IŞİD’in

bıraktığı yıkım ve son dönemde
koronavirüs salgını ve petrol fi-
yatlarının düşüşü nedeniyle eko-
nomik sorunların giderek derin-
leşmesi yeni arayışları beraberinde
getirmektedir. Bu anlamda özellikle
devlet borcu 150 milyar doları
aşan Irak’ın dış politikasında Kör-
fez’e önem atfetmesinin nedenle-
rinden biri de ekonomik girdi sağ-
lamaktadır.

Nitekim Kazımi’nin Suudi Arabis-
tan ve BAE ziyaretinde dahi yak-
laşık 6 milyar dolar yatırım sözü
aldığı dikkate alındığında ekono-
minin dış politik dengelerle ilişkisi
anlaşılmaktadır. Öte yandan, Ka-
zımi’nin BAE ziyaretinde iki ülke
arasında iş konseyinin oluşturul-
ması kararı, ekonomik ilişkilerin
güçleneceğinin ipucu olmaktadır.
Küçük Körfez ülkelerinin Suudi
Arabistan’dan önce ekonomik iliş-
kiler bağlamında girdiği Irak sa-
hasında örneğin Irak ile direkt
uçuşları 1 Mayıs’ta başlatmayı

planlayan BAE’nin şirketlerinin
ülkede 30 milyar dolar yatırımı
bulunmaktadır. Yine Körfez ülke-
leriyle Irak arasında ara bulucu
rol oynayan Kuveyt’in 2018'de ev
sahipliği yaptığı Irak’ı Yeniden İn-
şası Konferansı'nda katılımcılar,
30 milyar dolar kredi veya yatırım
sözü vermiştir. Ancak 15 Mart'ta
Irak'taki İran yanlısı Şii milis grubu
Asaib Ehlil Hak'ın lideri Kays el-
Hazali'nin, BAE'den bir ekibin
Irak’ın istihbarat servisini yönet-
tiğini iddia etmesi, Kazımi'nin
Körfez'le ilişkilerinin İran destekli
gruplarda yarattığı rahatsızlığı gös-
termiştir. Zira yapılan yatırımların
ülkenin güvensizlik algısını azalt-
ması ve Irak vatandaşlarına hizmet
ve iş imkânı sunması, Irak’taki
milis kaynaklı istikrarsızlıkları sı-
nırlandırmaya yardımcı olabile-
cektir.

Öte yandan, elektrik ihtiyacının
önemli bir bölümünü İran’dan te-
min eden Irak, siyasi gerilimlerden
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dolayı enerjinin koz olarak kulla-
nılmasını engellemek istediğinden
enerji konusundaki bağımlılığını
da çeşitlendirmek istemektedir.
Nitekim ABD’nin de İran'a olan
enerji bağımlılığından rahatsız ol-
ması nedeniyle alternatif kaynak
arayışı pekişen Irak, Körfez İşbirliği
Konseyi (KİK) ülkeleriyle elektrik
hattı kurma projesi geliştirerek
İran’ın ekonomik baskı araçlarını
da dengelemeyi amaçlamaktadır.

İÇ POLİTİKAYI
RAHATLATMA

Kazımi’nin Körfez ülkeleriyle te-
maslarının dış politika ve ekonomi
kadar iç politik hedefleri de bu-
lunmaktadır. Zira ülkedeki Sünni
kesimin mezhepçi politikalarla dış-
landığı, IŞİD sonrası toplumsal
psikolojinin kırılganlaştığı, siya-
setteki gerilimler ve İran yanlısı
milislerin kontrolsüzlüğünün iç
politikada yöneticileri çıkmaza
sokmaktadır. Ekim 2019’da yol-

suzluk ve işsizlik gibi motivasyon-
larla hükûmetin istifa etmesini is-
teyen protesto hareketinin kısa
sürede Başbakan Abdulmehdi’yi
koltuğundan ettiği ülkede Kazı-
mi’nin iç politikadaki mevcut sı-
kışmışlığı dış politika açılımlarıyla
rahatlatmaya çalıştığı söylenebi-
lir.

Kazımi'nin martın ikinci
haftasında Mısır'da el-Ezher
Şeyhi Ahmed et-Tayyib'e Irak’a
davet mektubu göndermesi ve
Musul'da Hadba Minaresi ve
Büyük Nuri Camii gibi
yapıların yeniden inşasına
destek veren Körfez ülkeleri ve
Sünni ülkelerle diplomasi
turlarını yoğunlaştırması
mezhepçi dış politika
gütmediği ve Sünni toplumu
kucakladığı şeklinde
yorumlanmıştır.

Mart ayında Irak'a ziyareti esna-
sında Şiilerin ülkedeki en büyük
dinî mercisi Ayetullah Ali es-Sistani
ile görüşen Katoliklerin ruhani li-
deri Papa Franciscus'un, Sünnileri
ihmal ettiği tartışılmıştır. Buna
karşın Kazımi'nin martın ikinci
haftasında Mısır'da el-Ezher Şeyhi
Ahmed et-Tayyib'e Irak’a davet
mektubu göndermesi ve Musul'da
Hadba Minaresi ve Büyük Nuri
Camii gibi yapıların yeniden in-
şasına destek veren Körfez ülkeleri
ve Sünni ülkelerle diplomasi tur-
larını yoğunlaştırması mezhepçi
dış politika gütmediği ve Sünni
toplumu kucakladığı şeklinde yo-
rumlanmıştır. Öte yandan, Körfez
ülkeleriyle temaslarda Arap kim-

liğinin öne çıkmasının, Irak’taki
mezhepçi vurgunun önüne geç-
meyi amaçladığı değerlendirilirse
bu durum Kazımi için iç politikada
kullanışlı bir argümana dönüş-
mektedir. Zira Kazımi’nin, Arap
kimliği vurgusunu öne çıkartarak
hem Sünnileri yanına çekme hem
de Tahran destekli Şii milislerin
mezhepçi politikalarına ket vura-
bilme konusunda eli güçlenecektir.
Ayrıca bölgedeki tüm aktörlerle
görüşmesini sürekli vurguladığı
“egemenlik” söylemiyle ilişkilen-
direrek Iraklılık vurgusu yapan
protestoculara mesaj vermekte-
dir.

Kazımi’nin çabalarına veya Riyad-
Tahran arasında sonucu kestiri-
lemeyen normalleşme görüşme-
lerine rağmen, Körfez’le yakınlaş-
manın Irak'ı İran-Körfez gerilimi-
nin alanına çevirme ihtimali bu-
lunmaktadır. Irak'taki İran karşıtı
yaklaşım Körfez ülkelerine avantaj
sağlasa da Tahran'ın Irak’taki ideo-
lojik tabanı, bürokrasi, milis güçleri
ve mecliste kendisine yakın siyasi
grupların varlığı, Körfez'in Irak'taki
etkisini orta vadede sınırlayacak
kapasiteye sahiptir. 

İran’ın ülkedeki siyasi ağırlığı dik-
kate alındığında, Irak’ta yaklaşan
genel seçimlerde Körfez ülkelerinin
pozisyonu gerilime neden olabilir.
Sonuç olarak seçim sürecinde
İran’ın etkinliğini sınırlandırmayı
arzulayan Kazımi ve yeni mütte-
fiklerinin, İran yanlısı milislerle
karşı karşıya gelme ihtimali göz
ardı edilmemelidir. Diğer taraftan
seçim sonrası İran’ın aleyhine olu-
şacak tablo Körfez ülkelerinin
siyasi ve ekonomik varlıkla Irak’ta
İran’ın etkinliğini kırma arayışına
katkı sunabilir. 

I Mayıs 2021 Cilt: 12 Sayı: 101 I 41I Mayıs 2021 Cilt: 12 Sayı: 101 I 41


