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ahran ile Bağdat arasındaki ilişkiler 

Baas Partisi’nin 1968’deki darbesin-

den 2003’te ABD’nin Irak işgaline ka-

dar, hiçbir zaman iyi komşuluğa dayanmadığı 

gibi normal de olmamıştır. Dolayısıyla İran-Irak 

ilişkilerinin seyri açısından Saddam Hüseyin’in 

devrilmesi dönüm noktalarından biri olarak 

kabul edilebilir. Zira 2003 yılında ABD’nin Irak’ı 

işgaliyle İran, Saddam gibi bir düşmanından 

kurtulurken, Irak ise kısa süre içinde İran’ın 

nüfuz alanı hâline gelmiştir. Ancak bununla 

birlikte Irak’taki ABD varlığı, İran için ciddi gü-

venlik endişelerine de neden olmuştur. Bu 

dönemde İran güvenlik kaygılarıyla nükleer 

programına hız verirken, Irak’taki ABD işgalinin 

sona ermesi ve askerlerinin çekilmesi önce-

liğini de korumuştur. Saddam sonrası Irak’ta 

oluşan yeni siyasi ortam, İran için fırsatlarla 

birlikte riskleri de getirmiştir. Irak Şiileri ile İran 

arasındaki tarihî ve mezhepsel bağların yanı 

sıra ülkedeki iktidar mücadelesinde dış des-

tek arayışı Şiilerin İran’a yakınlaşmasına neden 
olurken, İran’ın uzun süre ortak düşman Bağ-
dat’a karşı iş birliği geliştirdiği Kürtler ile ilişki-
leri ise bu yeni dönemde görece bozulmuştur. 
Bu çalışma İran’ın Irak’a yönelik politikaları-
nın temel parametreleri olan Şiiler ve Kürtler 
ile ilişkilerini analiz ederken İran’ın, Irak’ta Şii 
nüfusun yönetimde söz sahibi olmasıyla bu 
ülkede etkinliğini arttırdığını ancak yerel ve 
bölgesel dinamiklerin İran’ın bu etkinliği uzun 
süre devam ettirmesine engel olacağını iddia 
etmektedir. Bu bağlamda yukarıda genel ve 
soyut olarak aktardığımız çerçevede, Saddam 
sonrası dönemde İran’ın Irak’a yönelik yeni po-
litikaları analiz edilecektir.

Irak gibi başarısız devlet (failed state) ola-
rak nitelendirilebilecek yapılarda rejimin yıkıl-
ması sonrası ani bir anarşi durumu oluşurken 
devletin kurumsal varlığı güçlü olmadığı için 
güvenliğin tesisi de mümkün olamamakta-
dır. Bu dönemlerde demokratik ve güçlü bir 
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anayasal yapının sağlanamama-
sından dolayı da yerel aktörler 
ön plana çıkmaktadır. Bu politik 
atmosferde yeni aktörler devle-
ti yeniden yapılandırmak yerine 
kendi cemaatlerini güçlendir-
meye çalışmaktadır.1 Bu açıdan 
2003’te Saddam Hüseyin son-
rası Irak’ta oluşan ani anarşi ile 
Irak siyasetinde beliren güvensiz 
ortam, güvenlik vaadinde bulu-
nan yerel/etnik/mezhebî siyasi 
hareketleri ön plana çıkarmıştır. 
Çünkü geçmişte çeşitli toplu-
lukların yaşamış oldukları top-
lumsal travmalar, aynı travmaları 
yaşayan insanları bir araya ge-
tirmekte, etnik milliyetçiliği ve 
mezhepçiliği körüklemektedir.2

Saddam Hüseyin’in devril-
mesi İran-Irak ilişkilerini de etki-
lemiştir. Tarihsel bağlama bak-
tığımızda, sınır sorunları, etnik 
gerilimler ve bölgesel jeopolitik 
dönüşümler her iki ülkenin ilişki-
lerinde büyük ölçüde belirleyici 
olmuştur. 1950’lerin ortalarında 
Sovyetler Birliği’ne karşı Bağdat 
Paktı’nda iki ülke birlikte yer alır-
ken, 1958’de Bağdat’ta yönetim 
değişikliği ile ilişkiler gerilemeye 
başlamıştır. Bu dönemde yeni 
Bağdat yönetimi Sovyetler Bir-
liği’nin müttefiki olmuştur.  Bu 
aşamada sınır belirsizliği, Şat-
tü'l-Arap su yoluna erişim, etnik 
gerilimler gibi çözülmemiş so-
runlar daha da şiddetlenmiştir. 

1  Emin Salihi, Irak: Devletin Çöküşü ve Çatışma Süreci, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2017, s. 17.

2  Salihi, Irak: Devletin Çöküşü ve Çatışma Süreci, s.18.

3  Anoushiravan Ehteshami, “Iran-Iraq Relations after Saddam”, The Washington Quarterly, 
26(4), 2003, s. 115-117.

İran-Irak ilişkilerini ezici bir şekil-
de etkileyen bir diğer faktör de 
1979 İran Devrimi’dir. İran’daki 
devrim, Bağdat’ın Körfez’deki 
en güçlü rakiplerinden ve Ba-
tı’nın en güçlü bölgesel mütte-
fiklerinden Muhammed Rıza Şah 
Pehlevi’yi devirmesine rağmen, 
Irak’ın gelişmelere tepkisi olum-
lu olmamıştır. Bölgede revizyo-
nist politikalara yönelen devrim-
ci İran, Arap milliyetçisi-laik Bağ-
dat yönetimi tarafından bir tehdit 
olarak algılanmıştır. Irak, İran’da-
ki belirsizliği fırsata çevirmek için 
İran’a saldırırken, İran tehdidine 
karşı birleşen Körfez ülkeleri 
ve ABD, Irak’a destek vermiştir. 
İran’ın çevrelenmesinden yarar-
lanan Körfez ülkeleri, böyle bir 
savaşla Humeyni rejiminin ülke-
leri üzerindeki etkilerinden kur-
tulacaklarını düşünmüştür. İran 
ile Irak arasındaki 8 yıllık savaş 
(1980-89), ardından gelen jeo-
politik değişimler ve süregelen 
rekabet, İran’ın devrimci rejimi 
ile Saddam yönetimi arasındaki 
düşmanlığı artırmıştır.3 11 Eylül 
saldırılarının ardından yaşanan 
gelişmeler, küresel ve bölgesel 
dengeleri etkilerken Saddam 
Hüseyin’in devrilmesi ise iki ülke 
ilişkilerinde bir dönüm noktası 
olmuştur.

Washington yönetimi, 11 Eylül 
terör saldırılarından sonra bazı 
devlet ve örgütlere yönelik teh-

2003’te Saddam 
Hüseyin sonrası 

Irak’ta oluşan 
ani anarşi ile 

Irak siyasetinde 
beliren güvensiz 
ortam, güvenlik 

vaadinde 
bulunan yerel/
etnik/mezhebî 

siyasi hareketleri 
ön plana 

çıkarmıştır.
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dit oluşturdukları gerekçesiyle “önleyici saldı-
rı” adıyla yeni bir strateji izlemeye başlamıştır.4 
Bu çerçevede ABD, Afganistan’dan sonra Irak 
lideri Saddam Hüseyin’in elinde kitle imha 
silahları bulunduğu gerekçesiyle 2003 yılın-
da Irak’ı da işgal etmiştir. ABD’nin Irak’ı işgali, 
Basra Körfezi’nin jeopolitiğinde büyük bir kırıl-
ma yaratmıştır. Amerika’nın hamlesiyle çarpıcı 
biçimde değişen ilişkiler arasında İran ve Irak 
arasındaki ilişkiler de vardır.5 

Doğu ve batısındaki düşmanlarından (Tali-
ban ve Saddam Hüseyin) ABD sayesinde kur-
tulan İran, diğer taraftan da ABD’nin bölgeye 
yerleşmesiyle oluşan iki yönlü kuşatılmışlık-
tan rahatsız olmaya başlamıştır.  Bu dönem-
de ABD Başkanı Bush, İran’ı da Irak ve Kuzey 
Kore’yle birlikte “şer ekseni” (axis of evil) içinde 
nitelendirmiştir. ABD’nin şer ekseni içine dâhil 
ettiği ülkelere yönelik askerî operasyonlara 
başlamasıyla beraber sıranın Suriye ve İran’a 

4  John Dumbrell, “Bush’s Foreign Policy Legacy: Counting the Cost,” in Assessing George W. Bush’s Legacy, ed. Iwan Morgan 
and Philip John Davies, New York: Palgrave Macmillan, 2010.

5  Ray Takeyh, “Iran’s New Iraq”, Middle East Journal, 62(1), 2008, s. 13.

6  Murat Ercan ve Taner Bilgin, “ABD-İran İlişkileri: ABD-İran Gerginliğinin Türkiye’ye Etkileri”, Akademik Bakış, 33(4), 2012, s. 4.

7  Kayhan Barzegar, “Iran, New Iraq and the Persian Gulf political-security architecture”, The Iranian Journal of International 
Affairs, 20 (1), 2008, s. 96.

geleceği yönünde bu ülkelerde yaygın bir 
endişe hâkim olmuştur. Ayrıca Bush, Tahran 
yönetimini Natanz ve Arak bölgelerinde bazı 
nükleer malzemeleri gizlemekle suçlamıştır. 
İran’ın nükleer malzeme gizlediğine yönelik 
bu iddialar ABD-İran ilişkilerinde günümüzde 
de sürecek yeni bir kriz başlatmıştır.6 İran, bir 
yandan güvenlik kaygılarıyla nükleer prog-
ramına hız verirken, diğer yandan da Irak’taki 
Amerikan işgalinin sona ermesi ve Amerikan 
askerlerinin ülkeden ayrılması hususunda ön-
celiğini korumuştur. Ancak bu yeni durumda 
Irak’ta Şii çoğunluğun, yönetimin ana yürütü-
cü aktörü hâline gelmesi İran’a ulusal, bölge-
sel ve uluslararası seviyede yeni fırsatlar da 
yaratmıştır.7 Bu çalışmada Saddam Hüseyin 
sonrası Irak’ta oluşan yeni politik atmosfer, 
İran’ın Irak Şiileri ve Kürtleri ile geliştirdiği iliş-
kiler ve bu dönemden günümüze İran’ın yeni 
Irak politikası analiz edilecektir. 

4  John Dumbrell, “Bush’s Foreign Policy Legacy: Counting the Cost,” in Assessing George W. Bush’s Legacy, ed. Iwan Morgan and 
Philip John Davies, New York: Palgrave Macmillan, 2010.

5 Ray Takeyh, “Iran’s New Iraq”, Middle East Journal, 62(1), 2008, s. 13.
6 Murat Ercan ve Taner Bilgin, “ABD-İran İlişkileri: ABD-İran Gerginliğinin Türkiye’ye Etkileri”, Akademik Bakış, 33(4), 2012, s. 4.
7 Kayhan Barzegar, “Iran, New Iraq and the Persian Gulf political-security architecture”, The Iranian Journal of International 

Affairs, 20 (1), 2008, s. 96.



İsmail Sarı

6www.orsam.org.tr

İran'ın bölgesel stratejisinde Irak, jeopolitik 
olarak çok önemlidir. Irak, İran’ın batı komşusu 
ve Suriye’nin doğu komşusu olarak Suriye ve 
Lübnanlı müttefiklerine kara bağlantısı sağla-
maktadır. Bu kara bağlantısı, İran destekli mi-
lislerin, özellikle 2011’de Suriye savaşının başla-
masından ve 2014’te DAEŞ’in genişlemesinden 
bu yana, bölgede İran liderliğindeki “direniş ek-
senine” yönelik algılanan zorluklara karşı üç ül-
ke arasında kolayca hareket etmesine izin ver-
mektedir. Aynı zamanda, Irak'ın jeopolitik öne-
mi nedeniyle İran, rakip güçlerin Irak'taki varlı-
ğına ve eylemlerine karşı son derece hassastır. 
Tahran, Irak'ı İran mallarının yanı sıra elektrik 
ve gaz ihracatı için potansiyel bir pazar olarak 
görmektedir. Ayrıca İran, Suriye, Akdeniz ve ni-
hayetinde Avrupa ile transit bağlantılar kurmak 
için Irak'ın coğrafi konumunu kullanmaktadır. 
Son olarak sosyolojik alanda İran, başta Şii-
ler olmak üzere Irak halkının desteğini alarak 
Irak'taki etkisini genişletmek için sosyolojik ve 
ideolojik bir zemin sağlamaya çalışmaktadır.8

8  Hamidreza Azizi, “Challenges to Iran’s Role in Iraq in the Post-Soleimani Era”, German Institute for International and 
Security Affairs, SWP Comment No. 44, 2021.

9  Bayram Sinkaya, “Amerikan Askerlerinin Çekilmesinden Sonra İran-Irak İlişkileri”, SETA Rapor, No: 9, 2013, s. 10.

Saddam Hüseyin’in devrilmesinden son-
ra, Saddam döneminde hayatlarının çoğunu 
İran’da sürgünde geçiren Şii ve Kürt siyasi-dinî 
elitlerin Irak’a dönmesi, İran’ın Irak siyasetin-
deki etkisini artırmasının önemli nedenlerin-
den biridir. İran, Irak Şiilerini hem Baas rejimi 
döneminde hem de kitlelerini siyasi nüfuza 
dönüştürebilecekleri demokratik sisteme ge-
çiş sürecinde desteklemiştir. Ayrıca Irak’ta ar-
tan mezhepsel gerilimler ve Arap ülkelerinin 
Şiilerin güçlenmesinden duyduğu rahatsızlık, 
Şiileri İran’a yaklaştırmıştır. Diğer bir deyişle 
Şiilerin İran’a yönelik olumlu tutumu, taraflar 
arasındaki tarihî ve mezhepsel bağların ya-
nı sıra Irak’taki güç mücadelesinde rahiplere 
karşı dışarıda destek arayışının da bir sonucu-
dur.9

2003 sonrası yeniden yapılanan Irak’ta yö-
netim sisteminin etnik (Irak Kürt Bölgesel Yö-
netimi) temelli federal bir yapıda oluşturulma-
sı ve bu bölgenin diğer bölgelere nazaran gü-

IRAN’IN YENI IRAK 
STRATEJISI İran lideri Ali Hameney’in Tahran’da düzenlenen bir 

etkinliğin açılışında gerçekleştirdiği konuşma
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venlik, istikrar ve ekonomik bağlamda göre-
celi bir ilerleme kat etmesi diğer kesimleri de 
etnik (Arap-Kürt) veya mezhepsel (Şii-Sünni) 
temelli federal bölge oluşturma arayışlarına 
yöneltmiştir. Irak’ta merkezî hükûmet ise zayıf, 
terör saldırılarına karşı koyamaz hâlde, vatan-
daşlara temel hizmetleri vermekte yetersiz 
ve yolsuzluklara mahkûm bir durumdadır. Bu 
durumdan faydalanan radikal guruplar ve te-
rör örgütleri, ülkenin istikrarını bozmaktadır. 
Siyasi sürecin en belirgin özelliklerinden biri 
olan mezhepsel çekişmeler, Irak’ın kronik so-
runu hâline gelerek 2003’ten bu yana ülkede 
bitmek bilmeyen siyasi ve güvenlik krizlerinin 
temel nedeni olmuştur.10 Yeni siyasi atmosfer-
de İran, yeni Irak stratejisinde farklı aktörlerle 
ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır. Aşağıda ay-
rıntılarıyla inceleneceği gibi İran'ın Iraklı Şiiler 
ve Kürtler ile tarihsel güçlü ilişkileri vardır.

 IRAN’IN IRAK ŞIILERIYLE 
ILIŞKILERI

İran, Irak’ta geleneksel olarak İran’a olum-
lu bakmayan Sünni, milliyetçi veya pan-Arap 
grupların aksine, İran’a olumlu bakan Şii grup-
ları her zaman desteklemiştir. Bu bağlamda 
Saddam sonrası yeni dönemde Şii gruplar, 
Irak hükûmetine tam ve sürdürülebilir bir şe-
kilde hâkim olamasalar da İran’ın Irak’taki ana 
müttefikleri hâline gelmişlerdir. İran’ın Irak’ta 
hamiliğini üstlendiği Şiiler arasında üç aile ön 
plana çıkmaktadır: Sadr, el-Hekîm ve Şirazî. Bu 
aileler Irak Şiiliğinin önemli temsilcileri olmuş-
lardır. Ancak bu ailelerin İran ile ilişkileri bazı 
farklılıklar taşımaktadır. Iraklı Şii gruplar ara-
sında, Sadr ailesi en popüleridir. Şiilerin 1991 
yılındaki başarısız ayaklanma girişimleri son-
rasındaki operasyonlarda özellikle Necef’teki 

10 Ziya Abbas, “Irak’ta Mezhepsel Çekişmelerin Boyutları ve Sonuçları”, Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(1), 2017, s. 82.

11 Tayyar Arı, Irak, İran ve ABD: Önleyici Savaş, Petrol ve Hegemonya, İstanbul: Alfa Yayınları, 2004, s. 524.

12 Sinkaya, “Amerikan Askerlerinin Çekilmesinden Sonra İran-Irak İlişkileri”, s. 12.

13 “Iraq election: Nationalist cleric Moqtada al-Sadr claims victory”, BBC, 12 September 2021.

Sadr ailesi hedef alınmıştır. Bu ailenin önde 
gelen isimleri Saddam döneminde (1980-
2003) öldürülmüştür. El-Sadr grubunun lideri 
1999 yılında öldürülen Ayetullah Muhammed 
Sadık es-Sadr’ın oğlu Mukteda es-Sadr’dır.11 
Bugün liderliğini Muhammed Bâkır es-Sadr’ın 
yeğeni ve damadı Mukteda es-Sadr’ın üstlen-
diği grup Iraklılığa ve Arap kimliğine büyük 
vurgu yapmaktadır. Baas rejiminin devrilme-
sinin ardından Sadr grubu ve milisleri Mehdi 
Ordusu, sokak siyasetinde etkili bir güç olarak 
ortaya çıkmıştır. Irak’tan hiç ayrılmamış olan 
Sadr grubu başlangıçta hem İran’a hem de 
İran etkisinde olduğu düşünülen IİYK (Irak İs-
lam Yüksek Konseyi) ve Dava Partisi’ne karşı 
oldukça mesafeli olmasına rağmen, koalisyon 
ve hükûmet güçlerinin Sadr grubu üzerindeki 
baskılarını artırması üzerine bu grup görece 
İran’a yaklaşmıştır.12 Sonraki dönemde Sadr, 
İran’a olan mesafeli duruşuna geri dönmüş-
tür. Günümüzde ise İran’a karşıt bir pozisyon 
almıştır. Sadr 2018 seçimlerinde etkisini artıra-
rak Sadr liderliğindeki Sairun (Yürüyüş) Bloku, 
meclisteki 329 sandalyeden 54 sandalye ka-
zanmıştır. Popülist bir lider olarak Sadr, diğer 
bazı Şii liderlerin aksine İran’ın ülkedeki nü-
fuzuna karşı çıkmaktadır. “Milliyetçi” bir poli-
tika izleyen Sadr, ABD dâhil yabancı ülkelerin 
Irak’ın karar alma mekanizmalarına müdahale 
etmemesi gerektiğini savunmaktadır. 10 Ekim 
2021’de yapılan Irak parlamento seçimlerinde 
Sadr Hareketi, 73 milletvekili ile birinci parti 
olarak sandıktan çıkmıştır. Sadr, zafer konuş-
masında dış müdahaleden bağımsız milliyetçi 
bir hükûmet kurma sözü vermiş13 ancak hükû-
meti kurmakta başarılı olamamıştır. 

Iraklı Şiiler arasında İran’a en yakın siyasi 
hareket, 1982 yılında Ayetullah Muhammed 
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Bakır el-Hekim tarafından kurulan Irak İslam 
(Devrimi)Yüksek Konseyi’dir (IİDYK-IİYK). İran 
yönetiminin himayesinde ve el-Hekim lider-
liğinde İran’a sığınan Şii politikacılar tarafın-
dan kurulmuştur. İran’ın da desteğiyle Baas 
hükûmetine karşı silahlı saldırılara başlamıştır. 
Devrim Muhafızları, IİYK’ye bağlı bir milis gü-
cü olarak Bedir Tugayı’nın kurulması, eğitil-
mesi ve örgütlenmesinde etkili olmuştur. İran 
rejiminin “Velayet-i Fakih” ilkesine bağlılığı ve 
Bedir Tugayı’nın İran-Irak savaşına katılmasıy-
la İran’ın doğrudan etkisi altında bulunan IİYK, 
İran’ın etki alanını genişletmek için kullandığı 
bir uzantı olarak görülmektedir. İran örneğin-
de olduğu gibi Irak’ta da dinî esaslara dayalı 
bir devlet kurmayı hedefleyen grup, işgal sü-
recinde ABD ile çok fazla sorun yaşamadan 
Irak’ın yeniden yapılanma sürecinde iyi bir 
konuma gelmeye çalışmıştır.14 Bu grup, Sadr 
grubuyla yoğun bir rekabet içindedir. El-He-
kim geleneğinin siyasi devamı olarak görü-
len Irak İslam Yüksek Konseyi ile ittifak kuran 
el-Muvatin Koalisyonu, 2018 seçimlerinde 19, 
2021’de ise sadece 4 sandalye kazanmıştır. 
Böylece El-Hekim Grubu 2021 seçimlerinde 
kaybedenler arasında yer almıştır.15

Irak üzerinde etkisi olan bir diğer Şii grup 
ise İslami Dava Partisi’dir. İslami Dava Partisi, 
Irak’ta 1957’de Mukteda es-Sadr’ın amcası, 
1980 yılında Saddam Hüseyin tarafından idam 
edilen Şii din adamı Ayetullah Muhammed 
Bakır es-Sadr tarafından kurulmuştur. O dö-
nem grubun lideri Muhammed Nasiri, ABD 
işgalinden sonra destek aramak için Irak’a 
dönmüştür. ABD başkanlığındaki ilk toplantı-
lara katılmayan grup, daha sonra sürece dâhil 
olmuştur. Dava liderleri, demokrasi ve insan 

14 Arı, Irak, İran ve ABD: Önleyici Savaş, Petrol ve Hegemonya, s. 525.

15 “Final results confirm Sadr’s victory in last month’s Iraqi vote”, Reuters, 30 November 2021.

16 Arı, Irak, İran ve ABD: Önleyici Savaş, Petrol ve Hegemonya, s. 527.

17 Banafsheh Keynoush, Saudi Arabia and Iran, New York: Palgrave Macmillan, 2016.

18 Sinkaya, “Amerikan Askerlerinin Çekilmesinden Sonra İran-Irak İlişkileri”, s. 11.

haklarına dayalı çoğulcu bir iktidara sahip ol-
mak istediklerini belirtmişlerdir.16 Dava Partisi, 
Irak İslam Yüksek Konseyine kıyasla İran’a da-
ha az yakındır. 1980’lerin başında Baas rejimi-
nin dava karşıtlığı nedeniyle İran’a göç eden 
Dava Partisi’nin bazı üyeleri, İran’ın 1982’de 
Irak muhalefetini Irak İslam Yüksek Konseyi 
çatısı altında birleştirmesinden rahatsız olmuş 
ve bu nedenle Suriye’ye gitmiştir. Daha son-
ra dava, Londra şubesi, Şam şubesi ve İran’ın 
etkisi altındaki İran şubesi olmak üzere üç kıs-
ma ayrılmıştır. Davanın İran etkisindeki kolu, 
işgalden hemen önce Abdülkerim el-Anazi 
ve Şirvan el-Vayli önderliğinde Tanzim el-I-
rak’ı kurmuştur. Tanzim el-Irak, Baas rejiminin 
düşmesinden sonra Bağdat’a dönen ilk siyasi 
partilerden biri olmuştur. Dava’nın diğer üye-
lerinin Irak’a dönmesinin ardından parti tüm 
ülkede yeniden örgütlenerek Irak siyasetinde 
etkili bir konuma gelmiştir.17

Partinin liderleri İbrahim el Caferi ve Nuri el 
Maliki, sırasıyla Nisan 2005 ve Mayıs 2006’da 
Irak başbakanları olarak seçilmiştir. Dava Par-
tisi içindeki değişikliklerle birlikte Caferi, ül-
kedeki mezhepsel gerilimler ve artan şiddet 
olaylarında desteğini kaybetti. Nisan 2007’de 
Maliki İslami Dava Partisi’nin genel sekreterli-
ğine seçilmiştir.18 11 Ağustos 2014’te Irak Cum-
hurbaşkanı Fuad Masum, daha önce Dava 
Partisi’nin siyasi büro şefi, sözcüsü ve meclis 
başkan yardımcısı olarak görev yapan Haydar 
el-İbadi’yi aday göstermiştir. El-İbadi, Eylül 
2014’ten Ekim 2018’e kadar Irak’ın başbakan-
lığını yapmıştır. Maliki, yaygın olarak yolsuz-
luk ve DAEŞ’in taraftar kazanmasına yardımcı 
olan Sünni mezhepçiliğinin körüklenmesi ile 
suçlanmaktadır. Nuri el-Maliki’nin başkanlığını 
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Özellikle 
Irak'taki en 

büyük Şii dinî 
merci olan 

Ayetullah Ali 
el-Sistani, İran'a 

karşı mesafeli 
bir duruş 

sergilemektedir.

yaptığı Dava Partisi’nin liderliğin-
deki Kanun Devleti Koalisyonu 
2021 seçimlerinde 35 milletvekili 
ile üçüncü büyük grup olmuş ve 
önceki parlamentoda olduğun-
dan daha fazla sandalye elde et-
miştir.19

İran, Irak’taki bu köklü ailele-
rin dışında Şii milislere de önem-
li destek vermiş ya da bizatihi 
kendisi örgütlemiştir. İran'ın des-
teklediği milisler arasında Nisan 
2004'te ABD karşıtı ayaklanmayı 
başlatan Ceyş el Mehdi (Mehdi 
Ordusu) da vardır. İran destek-
li diğer üç güçlü milis grubu ise 
Kata’ib Hizbullah, Asaib-i Ehlil 
Hak ve Bedir Örgütü olarak sa-
yılabilir. İran, ismi burada zikredi-
lemeyecek kadar Şii milis gruba 
Irak’ta destek vermektedir. Bu 
milis gruplar, 2006’dan bu yana 
ABD karşıtı cephenin aktif üye-
leri olarak öne çıkmaktadır. ABD 
hükûmeti 2011’de Amerikan bir-
liklerinin Irak’tan çekildiğini res-
men ilan ettiğinde, İran’ın Irak’taki 
etkisi yakın tarihinin en yüksek 
seviyesine ulaşmıştır.20 Böylece 
2014-2017 DAEŞ savaşından son-
ra Haşdi Şabi'nin bazı unsurları 
politize edilerek 2018 seçimlerine 
girmeye karar vermiş ve İran’dan 
destek almıştır. Bu girişim, 2018 
seçimlerine Fetih Koalisyonu 
olarak girmiş ve oyların %13,16’sı-

19 “Iran’s allies lost seats in the Iraqi elections. Now Tehran is relicalibrating its strategy.”, 
Atlantic Council, 7 December 2021.

20 Azizi, “Challenges to Iran’s Role in Iraq in the Post-Soleimani Era.”

21 “Final results confirm Sadr’s victory in last month’s Iraqi vote”, Reuters.

22 Hasan Al Mustafa, “Sistani and Saudi Arabia: Relations to face sectarianism”, Al Arabiya 
Opinion, 19 June 2016.

23 Borzou Daragahi, “A photo op in Najaf reveals an Iran that could be”, Atlantic Council, 15 
March 2019.

nı alarak ikinci olmuştur. Koalis-
yonun lideri Hadi el-Amiri’dir. Bu 
koalisyonda Sadr Grubu’ndan 
ayrılan ve İran’a yakın olan grup-
lar, özellikle Kata’ib Hizbullah ve 
Asaib-i Ehlil Hak vardır. 2018 se-
çimlerinde 48 sandalye kazanan 
İran destekli Fetih Koalisyonu, 
2021 seçimlerinde sandalyeleri-
nin üçte ikisinden fazlasını kay-
bederek yenilenler arasında yer 
almıştır.21

İran'ın elbette Irak’taki tüm Şii 
gruplarla iyi ilişkiler içinde olduğu 
söylenemez. Özellikle Irak'taki en 
büyük Şii dinî merci olan Ayetul-
lah Ali el-Sistani, İran’a karşı me-
safeli bir duruş sergilemektedir. 
Ayrıca İran rejiminin temel ilkesi 
olan “Velayet-i Fakih” fikrine de 
katılmamaktadır. Ayetullah Sis-
tani, ülkeyi sadece İran ile değil, 
bölgedeki Arap devletleriyle de 
iyi geçinmeye çağıran fetvalar 
vermiştir.22 Ayrıca Kum ve Necef 
okulları arasında uzun yıllar de-
vam eden soğuk rekabet bu ko-
nuda dikkat edilmesi gereken bir 
durumdur. Öyle ki Sistani, haya-
tında ilk kez 13 Mart 2019’da İran 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 
ile görüşmüş ve İran’ı toplantı-
da Irak’ın iç işlerine karışmaması 
konusunda uyarmıştır.23 Ayetul-
lah Sistani, 13 Eylül 2020’de Bir-
leşmiş Milletler (BM) Irak Özel 
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Elçisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir ara-
ya gelerek, Irak’taki parlamento seçimlerinin 
BM temsilcilerinin gözetiminde yapılmasını 
talep etmiştir. Sistani’nin BM gözlemcilerini 
Irak seçimlerine davet etmesi İran-Sistani iliş-
kilerinde gerginliğe neden olmuştur. İran’da 
yayımlanan ve Devrim Rehberi Ali Hamaney’e 
bağlı Kayhan Gazetesi Genel Yayın Yönetme-
ni Hüseyin Şeriatmedari, (daha sonra yanlış 
anlaşıldığını söyleyerek özür dilese de) Sista-
ni’nin çağrısını eleştirmiştir.24 Şeriatmedari'nin 
Kayhan Gazetesi’nde Sistani’ye yönelik eleş-
tirisi, İran-Irak ilişkilerinde öne çıkan iki konu-
yu, İran'ın Irak'ın iç işlerine müdahalesini ve Şii 
dünyasındaki Kum-Necef çatışmasını, yeni-
den gündeme taşımıştır. 

IRAN’IN IRAK KÜRTLERIYLE 
ILIŞKILERI

ABD’nin Irak’ı işgali ve Saddam Hüseyin yö-
netiminin çöküşünden sonra, Ortadoğu'daki 
bölgesel güç dengesi ve stratejik ittifaklar bir 
kez daha çarpıcı biçimde değişmiştir. Böyle-
ce Irak Kürtleri, Birinci Dünya Savaşı'ndan bu 
yana en özerk yapıya kavuşmuşlardır.25 Üstelik 
ABD 2003’te Irak’ı işgal ettiğinde Kürtler için 
yeni bir dönem açılmıştır. İşgalden sonra Irak 
Kürtleri Bağdat’ta artan bir rol oynamaktadır. 
ABD hükûmeti, Bağdat’taki çıkarlarına hizmet 
etmek, Irak’taki iç müzakerelerin savunucusu 
olmak ve Irak’ın ABD ile ilişkileri hakkında ka-
rarlar almak için Kürtlere güvenmiştir. Kürtler, 
Bağdat’ta ABD’nin desteğiyle Irak’ın yeniden 
inşasında önemli rol oynamışlardır.26 Irak tari-
hinde ilk kez Ocak 2005’te bir Kürt cumhur-
başkanı seçilirken Irak’ın başbakan yardımcısı 
ve dışişleri bakanı da bir Kürt olmuştur.

24 “Berheste ez eradet”, Kayhan Newspaper, 18 Kasım 2020.

25 Nader Entessar, Kurdish Politics in the Middle East, London: Lexington Books, 2009. 

26 Mohammed Shareef, The United States, Iraq and the Kurds: Shock, Awe and Aftermath, New York: Routledge, 2014, s. 359.

27 Samantha Power, A problem from hell: America and the age of genocide, New York: Harper Perennial, 2007, s. 34.

28 Kerim Yıldız, The Kurds in Iraq: The Past, Present and Future, London: Pluto Press, 2004, s. 23-34.

İran, Kürtler ve ABD arasındaki iyi ilişkiler-
den rahatsız olsa da Saddam Hüseyin yöne-
timinin çöküşünden önce yaptığı gibi Kürt-
lerle olan iyi ilişkilerini korumaya çalışmıştır. 
Böylece Irak Kürtleri üzerinde etki sahibi ola-
rak, Kürtleri Irak politikasında önemli bir aktör 
hem kendi sınır güvenliğini sağlamada hem 
de Bağdat'taki çıkarlarını korumada onları 
vazgeçilmez bir denge unsuru olarak gör-
müştür. İran'ın, Kürtleri Irak'ta istikrarsızlık ya-
ratmak için kullandığı iyi bilinmektedir. Ancak 
İran, Saddam’ın devrilmesinden sonra Kürtleri 
Irak’taki Arap milliyetçiliğine karşı dengeleyici 
bir unsur olarak değerlendirmektedir.27

Geçen yüzyıla bakıldığında İran ve Irak 
Kürtlerinin ortak düşmanları Bağdat’a karşı it-
tifak yaptıkları görülmektedir. Irak Kürtleri ile 
İran arasında zaman zaman yaşanan gerilim-
lere rağmen İran, 1961, 1963 ve 1965’te 1975 
Cezayir Anlaşması’na kadar Bağdat’a karşı 
Kürt ayaklanmalarını desteklemiştir. Ancak 
İran ile Irak arasındaki sorunların çözümü için 
imzalanan 1975 Cezayir Anlaşması da Tah-
ran’ın Irak’taki Kürtlere desteğini kesmesi-
ni şart koşmuştur.28 İran bu anlaşma üzerine 
Kürtlere verdiği desteği geri çekerken, Bağ-
dat hükûmeti İran’ın desteğinden mahrum 
kalan Kürtleri bastırmayı başarmıştır. Ancak 
İran Devrimi’nin ardından, 1980’de Irak ile 
olan savaşın ardından Kürtlerle yeniden te-
mas kurmuş ve bu süreçte Bağdat karşıtı iki 
aktör, Irak güçlerine karşı ortak operasyon-
lar düzenlemiştir. Ayrıca İran, savaş sırasında 
Kürt mültecileri memnuniyetle karşılarken, 
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan 
Yurtseverler Birliği (KYB) gibi gruplardan si-
yasi-askerî seçkinlerin İran’a yerleşmesine de 
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izin vermiştir.29 ABD ise İran’ı güçlendirmemek 
için Saddam Hüseyin’in Kürtlere yönelik kat-
liamlarını görmezden gelmeyi tercih etmiştir. 
16 Mart 1988’de Bağdat yönetimi Halepçe’de 
İran ile iş birliği yapan Kürtlere karşı kimya-
sal gaz kullanmıştır. ABD, Saddam Hüseyin 
ile Ayetullah Humeyni arasındaki çatışmanın 
kendi çıkarlarına faydalı olduğuna inanmıştır.30

Saddam Hüseyin sonrasına kadar İranlı 
Kürtler ile Iraklı Kürtler arasında çift yönlü bir 
etkileşimden bahsedilebilir. Zira Tahran yöne-
timi, Iraklı Kürtleri desteklerken, Bağdat yö-
netimi de İranlı Kürtleri desteklemiştir. Ayrıca 
başarısız isyanlar sonucunda İran’a göç eden 
Iraklı Kürtler olduğu gibi, İkinci Dünya Sava-
şı sonrasında Sovyetler Birliği’nin desteğiyle 
1946’da İran topraklarında kurulan Mahabad 
Kürt Cumhuriyeti’nin 1947’de Şah Muhammed 
Rıza Pehlevi tarafından yıkılmasının hemen ar-
dından pek çok İranlı Kürt de Irak’a göç etmiş-
tir. Irak’a göç eden bu Kürtler, Irak yönetiminin 
desteğiyle yeniden örgütlenmiş ve 1960’larda 
Şah’a karşı mücadeleye girmişlerdir. Bağdat’ın 
desteği ile güçlenen İran Kürdistan Demokrat 
Partisi (İ-KDP) ve Komala’nın o günden bugü-
ne merkezî büroları Irak’ta bulunmaktadır.31

İ-KDP, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ku-
rulmuştur. İlk lideri Gazi Muhammed, on bin-
lerce peşmergenin desteğiyle yıllarca İran 
hükûmetine karşı silahlı bir mücadele yürüt-
müştür. İran hükûmeti tarafından idam edil-
dikten sonra taraftarları onun izinden gitmiş-
tir. İkinci önemli liderleri Doktor Kasım da İran 
hükûmeti tarafından idam edilmiştir. Bu in-
fazların ardından, özellikle 1979 Devrimi’nden 
sonra İranlı Kürtler ile Tahran hükûmeti arasın-

29 David McDowail, A Modern History of the Kurds, London: I. B. Tauris, 1996, s. 287-367.

30 Power, A problem from hell: America and the age of genocide.

31 Arif Keskin, “İran’ın Kuzey Irak Politikası/İran ve Iraklı Kürtler”, OMRAN, 15 Ekim 2015.

32 Michael M. Gunter, “Arab-Kurdish Relations and the Future of Iraq”, Third World Quarterly, 32(9), 2011;
Michael M. Gunter, “The Five Stages of American Foreign Policy towards the Kurds”, Insight Turkey, 13(2);
Michael M. Gunter, The Kurds ascending: The evolving solution to the Kurdish problem in Iraq and Turkey, London: Palgrave 
Macmillan, 2011.

da sorunlar yaşanmıştır. İran’daki Kürt muha-
lefeti yıllarca Tahran’a karşı gizli operasyonlar 
yürütmüştür. Ancak İran, Kürtlerin hiçbir hak 
talebine olumlu yanıt vermemiş, ülkedeki si-
lahlı çatışmalarda binlerce insan ölmüştür. 
İ-KDP’nin silahlı mücadelesi 1996 yılına kadar 
sürmüştür. Silahla hiçbir kazanım elde edi-
lemediğini anlayan Mesud Barzani ve Celal 
Talabani, İ-KDP’yi Kuzey Irak’a davet etmiştir. 
Bunun üzerine parti üyelerinin çoğu Kuzey 
Irak’ta kendilerine ayrılan kamplara gelerek 
yerleşmişlerdir

İkinci Körfez Savaşı'ndan sonra İran ve Irak 
Kürtleri arasında 1980'lerde yaşanan yoğun 
göçlerle organik olarak gelişen ve yukarıda 
anlatıldığı gibi tarihsel bir sürekliliği olan ortak 
bir düşmana karşı iş birliği ilişkisi değişmeye 
başlamıştır. Son olarak, ABD’nin Irak’ı işgal et-
mesi ve 2003’te Saddam Hüseyin’in düşme-
sinden sonra ABD, Irak Kürtlerinin geleneksel 
himaye rolünü İran’dan devralmıştır. Ayrıca, 
İran’ın artık Bağdat’ı zayıflatmak için Kürtlere 
ihtiyacı kalmamış, Bağdat’ta Şii ağırlıklı ve İran 
dostu bir hükûmetin kurulması, İran ile Kürt-
ler arasındaki ilişkinin çelişkili bir yönü hâline 
gelmiştir. Kürtler açısından ABD faktörü, İran 
ile mevcut ilişkilerin önemli bir parametresi 
hâline gelmiştir.32 Çünkü Kürtlerin ABD ile iyi 
ilişkileri vardır. Kürtler, İran-ABD çatışmasında 
taraf olmak istememişlerdir. Amerika'nın Irak'ı 
işgalinden sonra ortak düşman olan Bağdat'a 
karşı Tahran ve Erbil arasındaki iş birliği ilişki-
si yerini Tahran-Bağdat ittifakına bırakmış ve 
Irak Kürtleri bu denklemde karşı taraf hâline 
gelmiştir. İran’a göre Irak’ın toprak bütünlüğü 
korunmalı, demokratik çoğulculuğu destek-
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lenmeli ve federal yapı zayıflatılırken merkezî 
hükûmeti güçlendirilmelidir.33

2010 Arap Baharı sonrasında Irak, Suriye, 
Lübnan ve Yemen üzerinden Ortadoğu’da et-
kinliğini arttıran İran, diğer bölgesel Sünni yö-
netimleri kadar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni 
de rahatsız etmiş; IKBY, İran’ın Şiilik üzerinden 
bölgedeki hegemonya mücadelesine karşı 
yeni arayışlara yönelmiştir.34 Barzani’nin, Suudi 
Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne Aralık 
2015’te yaptığı ziyaretler bu açıdan önemlidir. 
Barzani’ye yakın kaynaklar, bu ziyaret sırasında 
hem Irak merkezî hükûmetinin olumsuz tavrı 
nedeniyle Irak’ta birlikte yaşamanın koşulla-
rının kalmadığını ve bu sebeple Barzani’nin 
bağımsız Kürdistan için nabız yokladığını hem 
de son dönemde İran’ın, bölgedeki etkinliğini 
ve Suriye ile Irak’taki yönetimler nezdinde nü-
fuzunu arttırarak bölgesel güç olma yolunda 
adımlar atmasını, başta Suudi Arabistan olmak 
üzere Arap ülkeleriyle birlikte kaygıyla takip 
ettiklerini de ifade etmiştir.35

Barzani’nin bu ziyaretinin ardından bölge-
de Tahran’ın dikkatini çeken pek çok gelişme 
yaşanmıştır. Birçok Kürt kuruluşu, heyeti ve din 
adamı Suudi Arabistan’a ziyaretler gerçekleş-
tirmiştir. Suudi Arabistan Erbil Konsolosluğu-
nun faaliyetleri de Tahran tarafından şüpheyle 
karşılanmıştır.36 Ayrıca 2016 yılının sonlarında 
İ-KDP’nin İran’da yeniden eylemlere başlama-
sının ardından İranlı yetkililer Riyad ve Erbil’i 
suçlayan açıklamalar yapmıştır. Bu doğrultu-
da Tahran yönetimi, merkezi Erbil’de bulunan 

33 Takeyh, “Iran’s New Iraq”, s. 27.

34 Bayram Sinkaya, “The ‘deepening ‘of strategic partnership between Iraq and Iran”, ORSAM Review of Regional Affairs, No. 19, 
2014, s. 29.

35 Nerina Azad, “Barzani Körfez ülkelerinde Bağımsız Kürdistan’a destek arıyor”, NerinaAzad, 28 Kasım 2015.

36 Othman Ali, “İran ve Barzani: Kötüleşen İlişkiler ve Kaçınılmaz Çatışma Riski”, ORSAM, 2017.

37 Ahmet Aslan, “Hasan Şerifi: İran-KDP’si ile İran arasındaki çatışmalar ne anlama geliyor?”, Demokrat Haber, 6 Temmuz 2016.

38 “Final results confirm Sadr’s victory in last month’s Iraqi vote”, Reuters.

39 Alireza Nader, Larry Hanauer, Brenna Allen and Ali G. Scotten, “Regional Implications of an Independent Kurdistan”, RAND 
Corporation Research Report, 2016, s. 92.

İ-KDP’nin saldırılarından rahatsızlığını belirte-
rek Kürt yetkililerin denetimindeki sınır kapı-
larından İ-KDP’ye bağlı teröristlerin geçişinin 
engellenmesini ve İran Kürdistan Bölgesi’nde 
yaşanan saldırıların durdurulmasını talep et-
miştir.37 İran’ın makalenin yazıldığı 2022 tari-
hinde de benzer talepleri ve bölgeye yönelik 
askerî operasyonları devam etmektedir.38

İkinci Körfez Savaşı’nın etkisiyle Irak’ın ku-
zeyinde yarı bağımsız bir Kürt bölgesi tesis 
edilmesinden bu yana IKBY’nin bağımsızlığı, 
özellikle Ankara ve Tahran tarafından yoğun 
bir biçimde tartışılmakta, böyle bir durumun 
bölgede yaratacağı menfi sonuçlar dillendiril-
mektedir. Ancak, 2003’te Saddam Hüseyin’in 
devrilmesinin ardından Iraklı Kürt liderlerin, 
ABD’nin de koruyucu şemsiyesi altında ku-
zeydeki hâkimiyetlerini arttırmalarının yanın-
da, özellikle kaynakların paylaşımı ve petrol 
sahaları ile ihtilaflı bölgeleri kontrol etme ko-
nusunda Erbil ile Bağdat arasındaki gergin-
liğin de etkisiyle bugün Kürt yöneticiler artık 
açıkça nihai hedeflerinin bağımsızlık olduğu-
nu ifade etmektedir.39

2017 yılı Haziran ayında Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu 
yapılmasına dair karar aldığını açıklarken, da-
ha önce alınan bağımsızlık referandumu ka-
rarlarının defalarca ertelenmiş olmasına rağ-
men bu sefer referandum gerçekleştirilmiştir. 
Bağdat yönetimi ise bu referanduma karşı 
çıkmış, ancak yapılmasına engel olamamıştır. 
Elbette bu referandum Erbil Bölgesel Yöneti-
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mi ile Bağdat merkezî hükûmeti 
arasında sadece Irak’ın iç işlerini 
ilgilendiren bir mesele değildir. 
Doğrudan bağımsızlık ilanı anla-
mına gelmemesine rağmen re-
ferandumun bölgedeki dinamik-
lerde önemli etkileri olmuştur. 
Kuzey Irak Bağımsızlık Referan-
dumu, 20. yüzyılın en tartışmalı 
konularından biri olarak kabul 
edilen self determinasyon ilkesi-
nin Ortadoğu’da yeniden günde-
me gelmesine neden olmuştur. 
Bu bağlamda İran, bölgede top-
rak bütünlüğü ve siyasi bütünlük 
açısından en fazla sorun yaşayan 
ve bu anlamda hassasiyeti en 
yüksek olan ülkedir.40 İran’ın Irak 
Kürtlerine bakış açısını şekillen-
diren en önemli faktör, Kürt azın-
lığın kendi ülkesindeki ayrılıkçı 
potansiyelidir. İran toplumunun 
çok etnikli yapısı nedeniyle ve 
bu etnik grupların meşru hak-
ları Tahran hükûmeti tarafından 
genellikle göz ardı edildiğinden 
Kürt, Arap, Beluç ve Türkmen 
azınlıklar resmî İran kimliğini be-
nimsememişlerdir. İran’da azınlı-
ğın çoğunluğunu oluşturan Azeri 
Türklerinin farklı sorunları vardır. 
İran nüfusunun yarısından fazla-
sının İranlı olmayan etnik unsur-
lara dayandığı ve ülkede etnik 
milliyetçiliğin yükselişte olduğu 
göz önüne alındığında, Tahran 
hükûmeti bir sonraki aşama ola-
rak IKBY referandumunun domi-
no etkisini ve bağımsızlığını ön-
görebilmektedir.41

40 Hasan Oktay Uzman ve Çağatay Balcı, “Bölgesel Açıdan Kuzey Irak Bağımsızlık 
Referandumu ve Türkiye”, Turkish Forum, 2017.

41 Barzegar, “Iran, New Iraq and the Persian Gulf political-security architecture”.

42 Mehmet Koç, “IKBY’nin Referandum Kararının İran’a Yansımaları”, İRAM, 2017.

Beklendiği gibi İranlı Kürtler, 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 
referandum kararına kayıtsız 
kalmamıştır. Erbil ve Süleyma-
niye’de ofisleri bulunan İKDP ve 
KOMALA, IKBY’nin referandum 
kararını desteklediklerini açıkla-
mıştır. İKDP Genel Sekreteri Mus-
tafa Hicri ve KOMALA Birinci Sek-
reteri Abdullah Muhtedi, referan-
dum sonucunun İran Kürtlerinin 
özgüvenini artıracağını ve ken-
dilerine emsal teşkil edeceğini 
belirtmişlerdir. Ayrıca İran’ın önde 
gelen Sünni Kürt gruplarından bi-
ri olan Davet ve Islah Cemaati ile 
Mekteb-i Kuran Hareketi’nin refe-
randum hakkında olumlu görüş-
lere sahip olduğu ve bu grupların 
Iraklılarla yakın ilişkileri olduğu 
bilinmektedir.42 Bu açıdan Tah-
ran’ın bölgede bağımsız bir Kürt 
devletine olumlu bakması müm-
kün değildir. Bu oluşumlar İran 
için hem iç hem de dış güvenlik 
tehditleridir.

Bu gelişmeler karşısında İran, 
23 Temmuz 2017’de Irak ile sa-
vunma iş birliği anlaşmasını im-
zalayarak IKBY’ye net bir mesaj 
vermiştir. Ayrıca bu tarihlerde 
İran Millî Güvenlik Yüksek Konse-
yi (İMGYK) Sekreteri Ali Şemhani 
Iraklı bakan ile yaptığı görüşme-
de, Irak’ın toprak bütünlüğüne 
özellikle vurgu yapmıştır. Kuzey 
Irak’ın bağımsızlık referandumu-
na değinen Şemhani, Irak’ta her 

İkili ilişkiler 2017 
referandumu 

öncesine 
dönememiştir. 
Bu çalışmanın 
yazıldığı 2022 
tarihinde bile 

IKBY ile Tahran 
yönetimi 

arasında zaman 
zaman tansiyon 

yükselmekte, 
karşılıklı 

suçlamalar 
yapılmaktadır.
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türlü bölücü eğilimin bu ülkeyi istikrarsızlığa 
ve güvensizliğe sürükleyeceğini belirtmiştir. 
Irak Savunma Bakanı General el-Hayali de bö-
lücü eğilimlerin Irak’ı zora sokacağına dikkat 
çekerek, Irak Ordusunun ülkeyi bölecek hiçbir 
fitneye ve illegal girişime izin vermeyeceğini 
söylemiştir.43 İMGYK Sekreteri Ali Şemhani 17 
Temmuz’da Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği 
Genel Sekreteri Yardımcısı Abdullah Resul Ali 
ile Tahran’da yaptığı görüşmede de bu konuya 
temas etmiştir. Görüşmede Şemhani, IKBY’nin 
bağımsızlık referandumu kararının, Irak halkı-
nın gerçek ihtiyaçları ve öncelikleriyle asla ör-
tüşmediğini, Irak’ı zayıflatmak için sömürgeci 
güçlerin planı olduğunu ifade etmiştir.

Tahran yönetimi en üst makamdan da bu 
referanduma karşı olduğunu ifade etmiştir. 

43 “Veziri defai Irak”, Sahebkhabar, 2017.

44 “Ayetullah Hamenei hemaperesi Kürdistanı Irak muhalefet”, BBC Persian, 20 Haziran 2017.

Haziran ayında Devrim Rehberi Ayetullah Ali 
Hamaney ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi 
arasında gerçekleşen görüşmede Hamaney 
İran’ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Irak’tan 
ayrılmasını öngören bağımsızlık referandu-
muna karşı olduğunu söylemiştir.44 İran bazı 
ambargolar koymuş ve Kuzey Irak ile sınır ka-
pılarını kapatmıştır ancak kısa süre sonra bun-
lardan vazgeçmiştir. İran-IKBY ilişkileri 2017 
yılında yapılan referandum sonrasında kısa bir 
süreliğine bozulsa da İran, Türkiye’nin burada-
ki etkisini sınırlamak için ilişkileri hızla yeniden 
tesis etme yönünde adımlar atmıştır. Ancak 
ikili ilişkiler 2017 referandumu öncesine dö-
nememiştir. Bu çalışmanın yazıldığı 2022 ta-
rihinde bile IKBY ile Tahran yönetimi arasında 
zaman zaman tansiyon yükselmekte, karşılıklı 
suçlamalar yapılmaktadır. 

43  “Veziri defai Irak”, Sahebkhabar, 2017.

44 “Ayetullah Hamenei hemaperesi Kürdistanı Irak muhalefet”, BBC Persian, 20 Haziran 2017.
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2003’te ABD’nin Irak’ı işgaliyle başlayan ve 
2011’de ABD’nin geri çekilmesiyle sona eren 
dönem, geride üç önemli miras bırakmıştır. 
Buna göre Irak’ın güneyi Şii nüfus ekseninde 
homojenize edilmiş, IKBY Bağdat’taki merkezî 
yönetimden ciddi şekilde özerkleşmiş ve iş-
gal döneminde başlayan terör eylemleri ülke 
siyasetinin ana dinamiğine dönüşmüştür. Bu 
ana dinamiklerden ilki Bağdat’ı İran eksenine 
yaklaştırırken, ikincisi Erbil’i Türkiye’ye yaklaş-
tırmış, DAEŞ eksenini merkeze alan üçüncüsü 
bölgesel siyaseti büyük ölçüde değiştirmiş-
tir.45 Bu bağlamda İran’ın desteğiyle Sünnile-
rin Irak siyasetinden dışlanması hem Irak’ta 
hem de DAEŞ gibi bir örgütün gelişmesi için 
alan bulma açısından olumsuz sonuçlar do-
ğurmuştur. Ancak 2014 yılında DAEŞ'in Irak’ta 
bazı şehirlere saldırmasıyla başlayan süreç-
te İran’ın DAEŞ ile mücadelede Irak’a önem-
li miktarda askerî yardım yapması, iki ülke 
arasında daha fazla askerî iş birliğinin önünü 

45 Ali Balcı, “Türkiye’nin Üç Irak Siyaseti: 2015 Yılına Dair Bir Değerlendirme”, Ortadoğu Analiz, 8(72), 2016.

46 Cenk Tamer, “Türkiye ve İran’ın Irak’ta Güç Tahkim Etme Çabası: Başika Örneği”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 
s. 109.

açmıştır. İran’ın Irak’taki nüfuzunun azalması 

ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin de-

rinleşmesi ve DAEŞ’in Irak’ta bir tehdit olarak 

yükselişi bir yandan Tahran’da alarm zillerinin 

çalmasına neden olurken, diğer yandan sa-

vunma alanında İran ve Irak arasındaki ilişkileri 

geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendiril-

miştir.46 Başka bir deyişle, uluslararası siyaset-

teki güç boşlukları kısa sürede başka aktörler 

tarafından doldurulacağından, İran da DAEŞ’in 

Irak’ta yarattığı güç boşluklarını kendi yönte-

miyle doldurmaya çalışmıştır.

DAEŞ ile mücadele kapsamında İran’ın 

Irak’ta kazandığı etkinlikte, Haşdi Şabi de 

önemli bir unsur hâline gelmiştir. Irak Ordu-

su ve güvenlik güçleri, DAEŞ'in eylemleri ve 

geniş bir alanda denetimi ele geçirmesi sü-

recinde etkisiz kalmıştır. Irak Ordusunun ör-

gütün ilerleyişini durduramamasının ardından 

Irak’taki en büyük Şii dinî merci Ayetullah Ali 

2011 SONRASI
IRAN-IRAK ILIŞKILERI (Irak’ta Süleymani ve el-Mühendis için anma töreni
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Sistani’nin cihad çağrısı sonrası 
binlerce Iraklı Şii, milis grupların 
önderliğinde “Gönüllü Birlikler” 
olarak anılan “Haşdi Şabi” olu-
şumunu meydana getirmişti.47 
Fakat Irak güvenlik güçlerine tak-
viye olarak kurulmuş olan Haşdi 
Şabi zamanla düzenli bir orduya 
doğru evrilmiştir. Haşdi Şabi’nin 
Irak Ordusuna ek bir güç olarak 
ortaya çıkması ve İran’ın da bu 
vesileyle etkinlik alanı kazanma-
sı ABD yönetiminin de dikkatini 
çekmiştir. Ancak DAEŞ ile mü-
cadelenin öncelikler arasında en 
ön sırada yer alması ve İransız bu 
mücadelenin başarılamayacağı 
inancı ABD’nin de göz yumması-
na olanak sağlamıştır.48

Aslında Irak’taki El Kaide’nin 
bir devamı olan DAEŞ, 2003 Irak 
işgali sonrası oluşan otorite boş-
luğu ve Arap Baharı sonrası yaşa-
nan gelişmelerin yarattığı kaosun 
etkisiyle yeni bir küresel terör ör-
gütü olarak ortaya çıkmıştır. DA-
EŞ, 2011 yılında ABD askerlerinin 
Irak’tan çekilmesini, Bağdat’taki 
Şii hükûmetinin Irak’taki Sünni 
gruplara uyguladığı baskıyı ve 
Suriye’deki halk ayaklanmasının 
iç savaşa dönüşmesiyle başla-
yan siyasi boşluğu kullanarak 
bölgedeki otoritesini güçlendir-
me fırsatı bulmuştur. Bölgede-
ki kaotik ortam, DAEŞ'in etkisini 
artırırken, DAEŞ gibi terör üreten 
Vahhabi düşüncesinin panzehri 

47 Bilgay Duman, “Irak’ın ‘Dengesini Bozan’ Oluşum: Haşdi Şabi”, ORSAM, 26 Ekim 2016.

48 Ariane Tabatabai & Dina Esfandiary, “Cooperating with Iran to Combat ISIS in Iraq”, The 
Washington Quarterly, 40(3), 2017, s. 133.

49 Kian Tajbakhsh, “Gettin Real About Iran: It’s Not an Existential Threat or an Ally in the 
Offing”, Foreign Affairs, 19 March 2019.

olarak kendini tanıtan İran'ın da 
etki alanını genişletmesini sağla-
mıştır. İran, Arap Baharı’nda Irak, 
Suriye ve Yemen’deki nüfuzu-
nu genişletme fırsatı bulurken, 
Obama yönetimi Ortadoğu’daki 
geleneksel müttefikleri pahasına 
İran’ın politikalarına yaklaşmıştır. 
Öte yandan 2015 yılında İran ile 
P5+1 ülkeleri arasında imzalanan 
nükleer anlaşma ile Amerikan 
hükûmeti, İran’ın özellikle Sünni 
devletlere ve gruplara karşı bir 
denge unsuru olarak bölgede 
daha aktif bir rol oynamasına izin 
vermiştir. Bu açıdan İran tehdi-
di, başta Suudi Arabistan olmak 
üzere İsrail’i ve birçok bölge ül-
kesini yakınlaştırmış, bölgesel bir 
blok oluşturmuş ve Ortadoğu’da-
ki gerilimi artırmıştır. Ayrıca 2016 
yılında ABD başkanı olan Donald 
Trump’ın bölgede İran karşıtı bir 
eksen (Suudi Arabistan-BAE-İs-
rail) inşa etmesinin yolunu da ha-
zırlamıştır.49

Özellikle Mayıs 2018'de 
Trump yönetiminin ABD'yi nük-
leer anlaşmadan çekmesi ve 
İran'ın çevreleme politikalarına 
başlaması, İran için olduğu ka-
dar Irak için de yeni bir dönemin 
başladığının sinyalini vermiştir. Bu 
süreçte Irak, ABD ile İran arasında 
bir çatışma alanı hâline gelmiştir. 
İran yanlısı Şii milislerin 27 Aralık 
2019’da Kerkük’teki ABD K1 Aske-
ri Üssü’ne saldırısı, Washington 
ile Tahran arasında Irak konu-

Haşdi Şabi’nin 
Irak Ordusuna 

ek bir güç olarak 
ortaya çıkması 

ve İran’ın da 
bu vesileyle 

etkinlik alanı 
kazanması ABD 

yönetiminin 
de dikkatini 

çekmiştir.
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sunda yeni bir gerilim dalgasına yol açmıştır. 3 
Ocak 2020’de Irak’ın başkenti Bağdat Havaa-
lanı’nda düzenlenen saldırıda İran Devrim Mu-
hafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komuta-
nı Kasım Süleymani ve Irak’taki milis grupların 
çatı oluşumu Haşdi Şabi’nin Başkan Yardımcısı 
Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürülmesi ile zir-
ve yapan bu gerilim, 11 Mart 2020’de Irak’taki 
Taji Kampı’na yönelik saldırılarla İran yanlısı Şii 
milisler ile ABD arasında sıcak bir çatışmaya 
dönüşmüştür. Süleymani’nin öldürülmesin-
den bu yana Irak’taki İran yanlısı gruplar ABD 
misyonlarına ve askerî üslerine yönelik saldı-

rılarına aralıklarla devam etmektedir. 2020 se-
çimlerini Joe Biden’ın kazanması ve ABD baş-
kanı olması sonrası ABD-İran geriliminin göre-
ce düşmesi ile bu saldırılar şiddetini azaltsa da 
zaman zaman İran için nükleer görüşmelerde 
mesaj niteliğinde kullanılmaya devam etmek-
tedir. Ancak İran, nükleer görüşmeleri olum-
suz etkileyecek çapta büyük saldırılara izin 
vermemektedir. Ayrıca ABD’nin İran güçlerine 
ait Suriye ve Irak’taki varlığına zaman zaman 
düzenlenen hava saldırıları bir kez daha gös-
teriyor ki ABD, İran’ın bölgedeki varlığını hedef 
almaya devam edecektir.  
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İran, Irak'ta daha fazla nüfuz kazanma yarı-
şında ABD, Arap Körfez devletleri ve Türkiye’yi 
başlıca rakipleri olarak görmektedir. Türkiye 
ve Suudi Arabistan’ın Irak’taki artan etkisi du-
rumu daha da karmaşık hâle getirmektedir. 
Türkiye, 2020 yılının başından bu yana PKK 
terör örgütü ile mücadele etmek için Kuzey 
Irak’taki faaliyetlerini artırmıştır. Ayrıca Tür-
kiye’nin IKBY ile iyi ekonomik ilişkileri vardır. 
İran ve Iraklı müttefiklerine göre, Türkiye’nin 
nihai hedefi Irak-Türkiye sınır bölgesine hâkim 
olmaktır. Ayrıca İran, Suudi Arabistan’ın Irak 
hükûmetiyle artan bağlarından endişe duy-
maktadır. Riyad, Bağdat ile yakın ilişkiler kura-
rak İran’ın Irak’ın siyasi, güvenlik ve ekonomik 
alanlarındaki etkisini sınırlamaya çalışıyor gibi 
görünmektedir. Irak Başbakanı Mustafa Kazı-
mi, Riyad ile bağlarını güçlendirerek ülkesinin 
dış ilişkilerinde dengeyi yeniden kurmak iste-
mektedir. Suudiler de bu hedefe ulaşmasında 
ona yardımcı olabilir. Sonuç olarak İran, son 
dönemde Tahran’ın şimdiye kadar Irak’taki 

50 Azizi, “Challenges to Iran’s Role in Iraq in the Post-Soleimani Era”, s. 5.

ezici etkisine meydan okuyan bir ortamla karşı 

karşıyadır.50

İran için meseleleri daha da karmaşıklaş-

tıran, geleneksel olarak İran'a yakın olduğu 

bilinen bazı Iraklı politikacıların da Tahran'dan 

uzaklaşmasıdır. Listenin başında etkili Şii din 

adamı Mukteda es-Sadr vardır. Irak’ta 10 Ekim 

2021’de yapılan erken genel seçim sonuç-

larına göre es-Sadr’a bağlı Sadr Grubu birin-

ci parti olmuştur.  Irak resmî haber ajansında 

yayımlanan nihai seçim sonuçlarına göre, 

Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Grubu 

73, Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbu-

si’nin Takaddum Partisi 37, eski başbakanlar-

dan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti 

Koalisyonu 33, Mesut Barzani liderliğindeki 

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 31, İran’a ya-

kın Haşdi Şabi’nin siyasi uzantısı Hadi el-Amiri 

liderliğindeki Fetih Koalisyonu 17, Sünni siya-

setçi Hamis Hançer’e bağlı Azim Koalisyonu 

14, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Go-

 IRAK’IN ÇOKLU 
DENGE ARAYIŞI Irak’ın Önceki Başbakanı Mustafa el-Kazımi
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ran’dan oluşan ittifak 17, Yeni Ne-
sil Hareketi 9, Nasıriye merkezli 
İmtidad Koalisyonu 9 sandalye 
elde etti. Seçim sonuçlarından 
da anlaşılacağı gibi İran yanlısı 
gruplar büyük bir yenilgiye uğ-
ramıştır.51 Oysaki Sadr milisleri, 
2003’te ABD öncülüğündeki iş-
galden sonra Irak’ta Amerikan 
güçleriyle savaşan en aktif İran 
destekli gruplar arasındaydı. An-
cak Sadr, son on yılını kendisini 
pragmatik ve milliyetçi bir siyasi 
figür olarak göstermeye çalışa-
rak geçirmiştir. Zaman zaman 
İran’ın Irak’taki eylemlerini açıkça 
eleştirmekten çekinmemektedir. 
İran'ın Irak'a müdahalesine karşı 
çıkmaktadır. Bu davranış deği-
şikliği, Sadr’ın Irak halkının İran’a 
karşı değişen tutumlarını yaka-
lama çabalarına bağlanabilir. Es-
ki Irak Başbakanı Nuri el Maliki 
de İran’dan uzaklaşıyor gibi gö-
rünmektedir. Kazımi’nin milisleri 
kontrol etme çabalarını destek-
leyen Maliki, “ABD-İsrail-Suudi 
ekseninin İran’ın Irak’a müdahale 
etmesine izin vermediğini” iddia 
etmektedir. İran'ın Irak'taki gücü 
ve nüfuzu hem hükûmet hem 
de siyasi düzeyde aşınmaktadır. 
Irak’ta daha güçlü ve daha ba-
ğımsız bir hükûmet arayışına yö-
nelik değişen kamuoyu bilinci, bu 
yeni siyasi duruma neden olmak-
tadır.52

İran'ın popülaritesindeki bu 
düşüşün nedeni, her şeyden ön-

51 “Final results confirm Sadr’s victory in last month’s Iraqi vote”, Reuters.

52 Azizi, “Challenges to Iran’s Role in Iraq in the Post-Soleimani Era”, s. 6.

53 Azizi, “Challenges to Iran’s Role in Iraq in the Post-Soleimani Era”, s. 5.

ce İran destekli milislerin siyasi, 
ekonomik ve güvenlik alanların-
da ülkenin çeşitli yerlerinde keyfî 
ve hükûmet kontrolü dışındaki 
faaliyetlerinde aranmalıdır. Ayrıca 
Irak halkı, İran destekli hükûmet-
lerin verimsizliği ve zayıflığı ne-
deniyle İran’ın ülkelerindeki rolü-
nün farkındadır. Iraklı göstericiler, 
2019 protestoları sırasında Şii ço-
ğunlukta iki şehir olan Necef ve 
Kerbela’daki İran konsoloslukla-
rına saldırmıştır. Ayrıca protesto-
ların ardından halkın İran destekli 
Haşdi Şabi gruplarına yönelik 
memnuniyetsizliği ve eleştirileri 
artmıştır. Genel olarak, İran’a yö-
nelik eleştiriler, Irak’taki popüler 
ve hükûmet karşıtı gösterilerin 
ortak bir özelliği hâline gelmiş 
gibi görünmektedir. İran destek-
li Adil Abdulmehdi hükûmetinin 
Kasım 2019’da istifa etmesinin 
ana nedeni bu protestolardı.53 
Sonuç olarak, ülke içindeki kırıl-
gan siyasi yelpazenin gereği ola-
rak Kazımi, kendisine alan açmak 
için ABD ile İran arasında bir den-
ge politikası izlemekte, diğer böl-
gesel aktörleri de Irak siyasetinin 
içine çekmeye çalışmaktadır.

Bu politika kapsamında 28 
Ağustos 2021’de Bağdat İşbirliği 
ve Ortaklık Konferansı düzenlen-
miştir. Bu şekilde Kazımi, Irak’ta 
daha fazla aktörün rol oynama-
sını teşvik ederken aynı zaman-
da Irak’ın bölgede arabuluculuk 
rolü üstlenmesini istemektedir. 

Irak'ın diğer 
komşu ülkelerle 
sorunlu ilişkileri 
olan ve bölgede 

din-siyaset 
ilişkisini 

kullanan İran'ı 
dengeleyecek bir 
güç gibi görünen 
Suudi Arabistan 

ile ilişkilerini 
yeniden 

düzenlemeye 
çalıştığını 
söylemek 

mümkündür.
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Irak, 2021’in başından beri İran ve Suudi Arabis-
tan delegasyonları arasında toplantılara ev sa-
hipliği yapmaktadır. Kazımi, arabuluculuğu ile 
Levant’tan Basra Körfezi’ne kadar uzanan Tah-
ran-Riyad rekabetini hafifletmeye çalışmak-
tadır. Kazımi, Şii-Sünni ve Arap-Fars ayrımını, 
bölgedeki en istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli re-
kabet olarak görmektedir.54 Bu açıdan Suudi 
Arabistan ile İran arasındaki gerilim, Bağdat’ın 
bölgesel ilişkilerini belirlemede önemli bir 
faktördür.55 Dolayısıyla bu bağlamda Irak’ın 
öncelikli olarak komşu ülkelere ağırlık verdiği 
görülmektedir. Irak’ın diğer komşu ülkelerle 
sorunlu ilişkileri olan ve bölgede din-siyaset 
ilişkisini kullanan İran’ı dengeleyecek bir güç 
gibi görünen Suudi Arabistan ile ilişkilerini 
yeniden düzenlemeye çalıştığını söylemek 
mümkündür. Böylece Kazımi komşu ülkeler 
ile ilişkilerini olumlu yönde yeniden kurarken 
İran’ı dengelemeyi amaçlamaktadır.56

SONUÇ

İran, ABD'nin 2003 yılında Irak’ı işgalinden 
bölgede en kârlı çıkan aktör olmuştur. Ayrı-
ca DAEŞ ile mücadelede kapsamında İran, 
Irak’taki askerî nüfuzunu genişletme fırsatı 
yakalamıştır. Ancak İran’ın mezhep bağlarını 

54 Hassan Ahmadian & Payam Mohseni, “From detente to containment: the emergence of Iran’s new Saudi strategy”, International 
Affairs, 97(3), 2021, s. 779.

55 Farhad Rezaei, Iran’s Foreign Policy After the Nuclear Agreement, London: Palgrave Macmillan, 2019, s. 163.

56 Farhad Rezaei, Iran’s Foreign Policy After the Nuclear Agreement, London: Palgrave Macmillan, 2019, s. 163.

kullanarak Irak’taki etki alanını genişletme-
sine rağmen, İran’ın son dönemde Irak’ta biri 
yerel, diğeri bölgesel olmak üzere iki büyük 
engeli bulunmaktadır. Birincisi, İran’ın Irak’taki 
etkisine karşı 2019 protestolarının gösterdiği 
gibi, toplumsal rahatsızlık söz konusudur 2021 
seçimlerinde İran’a yakın partilerin oylarında-
ki büyük düşüş bunun bir göstergesidir. Ay-
rıca Irak’taki etkili dinî liderler de İran’ın Irak’a 
artan müdahalesinden rahatsızdır. Özellikle 
Irak’taki en büyük Şii dinî merci olan Ayetullah 
Ali Sistani, İran’ı Irak’ın iç işlerine karışmaması 
konusunda defalarca uyarmıştır. İkinci önemli 
engel ise İran'ın Irak'taki bölgesel rakipleridir. 
Suudi Arabistan ve Türkiye gibi rakipleri Irak’ta-
ki faaliyetlerini arttırmaktadır. Ayrıca İran, Irak 
savaşından bu yana ilk kez bölgede kendisine 
karşı blok oluşturabilecek sistematik bir mu-
halefetle karşı karşıyadır. Biden etkisiyle İran 
karşıtı eksen zayıflamış, Suudi Arabistan İran 
ile diyalog arayışına girmiş olsa da bölgesel 
gelişmelerin seyri açısından Irak’ta Suudi-İran 
rekabetinin devam edeceği öngörülebilir. Do-
layısıyla İran’ın bahsedilen faktörlerden dolayı, 
özellikle Irak halkının İran’a yönelik rahatsızlığı 
nedeniyle, bu ülkede etkisini eskisi kadar güçlü 
sürdürmesi uzun dönemde mümkün değildir. 

54  Hassan Ahmadian & Payam Mohseni, “From detente to containment: the emergence of Iran’s new Saudi strategy”, International 
Affairs, 97(3), 2021, s. 779.

55 Farhad Rezaei, Iran’s Foreign Policy After the Nuclear Agreement, London: Palgrave Macmillan, 2019, s. 163.

56 Farhad Rezaei, Iran’s Foreign Policy After the Nuclear Agreement, London: Palgrave Macmillan, 2019, s. 163.
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