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Yazar Hakkında

Sercan Çalışkan

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 2017 yılında mezun olmuştur. Ardından aynı yıl
içinde Milli Savunma Üniversitesi, Alparslan Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik
ve Terörizm Tezli Yüksek Lisans programına başlamıştır. “Sosyal Medya Üzerinden Algı
Savaşları: Zeytin Dalı Harekâtı” teziyle Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Genel ilgi alanı
güvenlik çalışmaları çerçevesinde gayrinizami harp konuları olmakla birlikte özel ilgi alanı
bölgesel çalışmalar kapsamında Irak’taki güvenlik sorunları ve Irak Türkmenleridir. Ayrıca
Çin'in Ortadoğu politikaları üzerine de çalışmalar yürütmektedir. Halihazırda Ortadoğu
Araştırmaları Merkezi (ORSAM) bünyesinde Türkmen çalışmaları biriminde araştırma asis-
tanlığı yapmaktadır. İyi düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyinde Arapça bilmektedir.
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Giriş

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Ko-

mutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şaabi Başkan

Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in, 3 Ocak

2020 tarihinde, ABD’nin düzenlediği suikast so-

nucu, Bağdat Uluslararası Havaalanı’nda öldü-

rülmesinin ardından tüm gözler yeniden Irak’a

çevrilmiştir. Özellikle Süleymani suikasti, bölgesel

ve uluslararası düzeyde ABD – İran arasında ça-

tışmaya varan bir gerginlik ortaya çıkarırken,

suikastin Irak topraklarında yaşanması ve Haşdi

Şaabi yetkililerinin de söz konusu saldırıda ha-

yatını kaybetmesi, Irak açısından da önemli so-

nuçları beraberinde getirmiştir. Özellikle ABD

– İran arasındaki çatışma dinamiğinin Irak top-

raklarında gerçekleşiyor olması, Irak’taki güvenlik

zafiyetini ciddi anlamda bozabilecek bir nitelik

arz etmektedir. Zira Irak’ta halen varlığını sür-

dürmekte olan terör örgütü IŞİD’in bölgedeki

etkinlik alanları ve bu alanlar üzerinde oluşturacağı

etki ülkenin istikrarı açısından ciddi riskler ba-

rındırmaktadır. Irak’ta oluşacak bir çatışma or-

tamının IŞİD’e nasıl bir zemin hazırlayacağı,

Irak ordusu ve Haşdi Şaabi’nin odağının Irak’taki

ABD-İran gerginliğine çevrildiği bir senaryoda

ortaya çıkacak güvenlik boşluklarından örgütün

nasıl faydalanabileceği üzerinde durulması gereken

önemli hususları oluşturmaktadır.

2017’de Irak hükümeti tarafından IŞİD’e

karşı ‘zafer’ ilan edilmiş olsa da bilhassa 2019

boyunca örgüt yeniden yapılanmış ve örgütün

saldırı stratejisi önemli ölçüde dönüşmüştür. Bu

süreçte Musul, Kerkük, Diyala ve Selahattin

gibi vilayetlerde Irak güvenlik güçlerine saldırılar

düzenleyen IŞİD, Irak ordusuna, federal polise

ve Haşdi Şaabi’ye ciddi kayıplar verdirmiştir.

Özellikle 2014-2017 yılları arasında Irak ve Su-

riye’de belli bir ‘alan kontrolü’ üzerinden varlığını

sürdürmeyi hedefleyen örgüt, 2017 yılından iti-

baren alan hakimiyeti stratejisinden vazgeçerek

Irak’taki hücre yapılanmalarını kuvvetlendirmiştir.

Örgütün Irak’ta alan hakimiyeti esaslı stratejiden

vazgeçmesinde koalisyon güçleri ile birlikte Irak

ordusunun düzenlemiş olduğu IŞİD karşıtı ope-

rasyonlar da son derece etkili olmuştur. Operas-

yonlar neticesinde yaşanan asker, teçhizat, finans

ve motivasyon kaybı örgütün saldırı kapasitesinin

düşmesine, dolayısıyla alan kontrolü esaslı stra-

tejinin terk edilmesine neden olmuştur. Irak’taki

siyasi ve toplumsal krizler ise örgütün güçlenme

sürecini hızlandırmıştır. Diğer yandan eskisi

kadar büyük miktarlarda olmasa da halen çeşitli

kanallardan örgüte akmakta olan finansal kay-

naklar söz konusu sürece katkı yapmıştır. Nitekim

2019 yılının başları itibariyle IŞİD’in 400 milyon

dolardan fazla varlığa sahip olduğu ifade edil-

mektedir. 2020 yılı başında derinleşen ABD-

İran gerginliği nedeniyle Irak’ta istikrarsızlığın

derinleşmesi örgütün eski gücüne kavuşması ih-

timalini doğurmuştur.

Irak’taki Mevcut IŞİD Varlığı

Musul, Kerkük, Selahattin, Diyala ve Anbar

vilayetleri terör örgütü IŞİD’in 2017 sonrası

Irak’ta varlık gösterdiği vilayetlerin başında gel-

miştir. Örgüt bu bölgelerde alan hakimiyetinden

ziyade hücre yapılanmasına dönük bir strateji

izlemiş, bu kapsamda bilhassa kırsal ve dağlık

alanları örgütün barınma yerleri olarak kullan-

mıştır. Kerkük’ün güneyinde bulunan kırsal alan-

2017’de Irak hükümeti
tarafından IŞİD’e karşı
‘zafer’ ilan edilmiş olsa da
bilhassa 2019 boyunca örgüt
yeniden yapılanmış ve
örgütün saldırı stratejisi
önemli ölçüde dönüşmüştür. 



Bakış: 106

Son Gelişmeler Işığında Irak'ta Yükselen IŞİD Varlığı4

lardaki tünel ve sığınaklar, Diyala ve Selahat-

tin’deki dağlık alanlarda ulaşılması güç mağaralar,

Musul ve Anbar’da yer alan uzak çöller IŞİD

militanlarının Irak’taki yeni yuvalanma noktaları

olmuştur. Irak’taki IŞİD varlığını ele alırken

IŞİD militanlarının yeniden yapılanmaya giderek

saldırılarını sıklaştırdığı bölgelerin ayrı ayrı

olarak ele alınması daha doğru bir yaklaşım ola-

caktır. Zira örgütün hedefleri ve saldırı stratejileri

bölgelere göre de farklılık gösterebilmektedir. 

IŞİD’in 2019 boyunca varlığını sürdürdüğü,

çeşitli terör saldırıları ile güvenlik güçleri ve

sivil kaybına neden olduğu vilayetlerden biri

Kerkük olmuştur. Nitekim 2019 yılında Kerkük

kent merkezinde eş zamanlı gerçekleştirilen

bombalı saldırılar, kentte yeniden tesis edilmeye

çalışılan güven ve istikrarı hedef almıştır. Kerkük

kent merkezinde daha çok bombalı araç ve yol

kenarlarına önceden yerleştirilmiş el yapımı pat-

layıcılar ile saldırılar düzenlenirken, Dakuk ve

kentin güneyindeki kırsal alanlarda daha çok

güvenlik kontrol noktalarındaki güvenlik güçleri

ile bölgedeki sivillere yönelik roket saldırısı ve

ani silahlı saldırılar gözlemlenmiştir. Dakuk’taki

kırsal alanda yeniden yapılanarak saldırılar dü-

zenleyen örgüt bilhassa bölgedeki Türkmenler

ile Kakailerin yoğun yaşadığı yerleşim yerlerini

hedef almıştır. Nitekim 26 Ağustos’ta bir futbol

sahasına yapılan havan topu saldırısında 6 Türk-

men hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştır.

Kerkük’e bağlı ağırlıklı olarak Sünni Arap

nüfusun yoğun olarak yaşadığı Havice ilçesi de

IŞİD militanlarının 2019 yılı boyunca Kerkük’te

aktif olduğu bölgelerin başında gelmiştir. Havi-

ce’de bulunan Irak ordusu ve federal polis güç-

lerine bağlı birimler yol kenarına yerleştirilen el

yapımı patlayıcılar ile yıl boyunca sıkça hedef

alınmışlar, önemli kayıplar vermişlerdir. 2019

yılının sonu itibariyle bakıldığında örgütün halen

bilhassa bölgedeki güvenlik kontrol noktaları

ile devriye görevi icra eden güvenlik güçlerine

saldırılarını sürdürdüğü gözlemlenmektedir. 

Irak’ın Diyala vilayetini, 2019 yılında IŞİD’in

yeniden yapılanma kapsamında en fazla güç ka-

zandığı vilayet olarak nitelendirmek yanlış ol-

mayacaktır. Diyala’nın Hanekin, Beledruz, Men-

dele gibi bölgelerinin yanı sıra Hemrin dağları

çevresinde IŞİD önemli ölçüde güçlenmiştir. Bu

bölgelerde belli bir toprak hakimiyetine sahip

olmasa da gerek ordu ve federal polis güçleri

gerekse de bölgede konuşlu Haşdi Şaabi tugayları

örgütün gerçekleştirdiği saldırılar karşısında

zaman zaman çaresiz kalmakta, çok sayıda kayıp

vermektedir.

IŞİD, Kerkük ve Diyala’nın yanı sıra 2014-

2017 yılları arasında önemli bir bölümünü kontrol

ederek alan hakimiyeti sağladığı Anbar ve Mu-

sul’da da hücre yapılanmalarını muhafaza et-

mektedir. Bu noktada özellikle altı çizilmesi ge-

reken nokta Irak güvenlik güçlerinin Suriye sı-

nırında kontrolü tam manası ile sağlayamamasıdır.

Sınır hattında güvenlik kontrolünün sağlanamayışı,

Suriye’deki IŞİD varlığının Irak tarafına geçişine

olanak sağlayabilmektedir. Bu geçişler özellikle

sınır hattında yer alan geçit ve tünellerden sağ-

lanırken, bölgedeki sınır noktalarından sorumlu

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şaabi güçlerinin

söz konusu geçişleri dönem dönem tam olarak

engelleyemediği gözlemlenmektedir. Irak İçişleri

Bakanlığı’na bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele

Birimi’nin başında bulunan isim Ebu Ali el-

Basri, yaptığı açıklamada Suriye sınırından Irak’a

geçen teröristlerin Musul’a bağlı el-Baac ilçesi

Diyala’nın Hanekin,
Beledruz, Mendele gibi
bölgelerinin yanı sıra Hemrin
dağları çevresinde IŞİD
önemli ölçüde güçlenmiştir.
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çevresi ile; Anbar vilayetindeki çöllere yerleş-

tiklerini bildirmiştir. El-Basri, Suriye sınırından

gelen teröristler için diğer bir yerleşim yeri

olarak Diyala ve Selahattin’de bulunan kırsal

bölgeleri işaret etmiştir. 

Pentagon’un Amerikan Kongresi’ne sunduğu,

1 Temmuz 2019 – 25 Ekim 2019 tarihlerini kap-

sayan ‘Operation Inherent Resolve’ başlıklı ra-

porda da IŞİD’in Irak’ın kuzey vilayetlerinde

gücünü arttırdığının altı çizilmiştir.  IŞİD’in

Irak’taki temel amacını ülkedeki güvenlik duru-

munu istikrarsızlaştırmak ve Irak hükümetinin

merkezi kontrolünü zayıflatmak şeklinde açıklayan

Pentagon, raporun kapsadığı çeyrek içerisinde

Musul, Diyala, Kerkük, Anbar ve Selahattin vi-

layetlerinde IŞİD’in gücünü ve etkinliğini art-

tırdığını vurgulamıştır. 

IŞİD’in Irak’taki Stratejisinin
Dönüşümü

2014 yılından 2017 yılına kadar Irak toprak-

larının üçte birinde kontrol sağlayan terör örgütü

IŞİD, bu yıllar içerisinde ‘alan kontrolü’ esası

çerçevesinde bir strateji izlemiştir. Örgüt, Musul

gibi özellikle Irak’ın kuzeyindeki vilayetlerde

kontrol ettikleri topraklar üzerinde bir ‘halifelik’

inşa ettiğini ileri sürerek bu kapsamda bir ‘dev-

letleşme’ modeline yönelik adımlar atmıştır. Do-

layısıyla örgüt stratejisini, Musul’dan Tikrit’e

kadar uzanan hatta kontrol altında tutuğu bölge-

lerin hakimiyetini kaybetmemek üzerine inşa

etmiştir.

10 Temmuz 2017’de dönemin Irak Başbakanı

Haydar el-Abadi’nin IŞİD’e karşı zafer ilanı ile

birlikte örgütün stratejisinde de önemli dönüşümler

yaşanmaya başlamıştır. Irak’ın kuzeyinde alan

hakimiyetini kaybeden IŞİD, Irak’taki mevcut

militanlarını kaybetmemek amacıyla bilhassa

kırsal alanlarda hücre yapılanması yoluna gitmiştir.

Örgüt, Musul, Kerkük, Diyala ve Selahattin’de

bulunan kırsal alanlar ile Hemrin Dağları gibi

bölgelerde 2017 sonrasında yeniden yapılanmaya

gitmiş, hücre yapılanmalarını güçlendirmeyi

amaçlamıştır. Belli bir alanı kontrol altında

tutmak yerine, gizlendiği alanlarda hücre yapı-

lanmalarından faydalanarak Irak güvenlik güç-

lerine ait askeri üs ve karakollara yaptığı ani

baskınlar, keskin nişancı saldırıları, pusular ve

adam kaçırmalar terör örgütünün Irak’ta baş-

vurduğu temel saldırı yöntemleri olmuştur.



IŞİD, 2017 sonrası Irak’taki stratejisini bilhassa

coğrafi koşulları esas alarak şekillendirmiştir.

Irak’taki IŞİD varlığının son bir yıl içerisinde

Irak’ın kuzeyindeki belli noktalarda güç kazan-

masının başlıca nedenlerinden biri coğrafi koşullar

ve bu koşulları örgüt militanlarının gayrinizami

harp stratejileri kapsamında son derece etkili

kullanmasıdır. Dağlar, mağaralar ve uzak çöller

gibi alanlarda yapılanan IŞİD militanlarını tespit,

intikal ve yok etme aşamalarının zorluğu Irak

güvenlik güçlerinin operasyonel anlamda yetersiz

kalabilmesine neden olmuştur. Söz konusu bu

coğrafya IŞİD’e doğal bir koruma kalkanı sağ-

lamıştır. Coğrafi şartların sağladığı avantajlar

sayesinde IŞİD militanları gündüzleri saklana-

bilirken geceleri yürüyerek veya motosikletlerle

küçük gruplar halinde hareket edebilmişlerdir.

Nitekim Irak güvenlik güçlerinin uğradığı saldırılar

incelendiğinde IŞİD’e karşı verilen kayıpların

gece saatlerinde olduğu gözlemlenmektedir. 

Anbar ve Musul’da yer alan çöl bölgeleri,

Irak güvenlik güçlerinin hem bölgeye intikal

etme hem hedefleri tespit ve yok etme aşamala-

rında en fazla zorluk çektiği coğrafyanın başında

gelmektedir. Yerin altında oluşturdukları sığınak

ve tünelleri kullanan IŞİD, bu sayede Irak

güvenlik güçlerinin bölgede gerçekleştirdiği dev-

riyeler esnasında gizlenebilmektedirler. IŞİD’in

hücre yapılanmalarını nasıl inşa ettiğine yönelik

en iyi örneklerden birini bölgedeki güvenlik

güçlerinin açıklamalarında görmek mümkündür.

Anbar’daki görevli güvenlik güçlerinin açıkla-

malarına göre IŞİD militanları çöllere büyük

konteynırlar gömerek bunları güvenlik güçlerinin

operasyon ve devriyelerinden gizlenmek için sı-

ğınak olarak kullanmaktadır.

IŞİD’in 2019 yılında terörizmin en temel

amaçlarından olan ‘korku salmayı’ amaçlayarak

saldırılar gerçekleştirdiği de gözlemlenmiştir.

Köy ve kasaba halkına yapılan saldırılar ve bu

saldırıların kimi zaman örgütün internet sayfa-

larında yayınlanması ile terör travmasını atlatmaya

çalışan Irak halkı üzerinde var olan korku sür-

dürülmeye çalışılmıştır. Nitekim Irak’ın kuzeyinde

yer alan Sünni nüfusun 1 Ekim’de güney vila-

yetlerde başlayan hükümet karşıtı protestolara

katılmaması, protestoların kuzey vilayetlerde

yaşanmaması da önemli mesajlar vermektedir.

Dört yıl boyunca IŞİD zulmüne tanıklık etmiş

olan Musul, Kerkük, Diyala ve Selahattin’de

yaşayan Iraklılar, oluşacak yeni bir kaosu daha

kaldıramayacak hassas durumun farkında ol-

muşlardır. Terör örgütü IŞİD, 2019 boyunca si-

villere yönelik saldırılarla Iraklılar üstündeki

korku ve baskıyı sürdürmeyi hedeflemiştir. Özel-

likle Kerkük’e bağlı Dakuk ile Diyala’ya bağlı

Hanekin ilçeleri sivil kayıpların en yoğun olduğu

bölgeler olarak dikkat çekmiştir. 

IŞİD Karşıtı Düzenlenen
Operasyonlar

Irak’taki IŞİD varlığını ortadan kaldırabilmek

amacıyla gerek Irak Ordusu gerek federal polis

IŞİD Karşıtı Koalisyon ile birlikte sene içerisinde

çok sayıda operasyon düzenlemiştir. Musul,

Anbar, Kerkük, Diyala ve Selahattin’de bulunan

IŞİD hücrelerine yönelik gerçekleştirilen söz
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Irak’taki IŞİD varlığının son
bir yıl içerisinde Irak’ın
kuzeyindeki belli noktalarda
güç kazanmasının başlıca
nedenlerinden biri coğrafi
koşullar ve bu koşulları örgüt
militanlarının gayrinizami harp
stratejileri kapsamında son
derece etkili kullanmasıdır.
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konusu operasyonlar genel itibariyle kara ope-

rasyonları olurken, koalisyon güçleri ve Irak

Hava Kuvvetleri de operasyonlara hava desteği

sağlamıştır. 

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında başlatılan

‘Zafer İradesi Operasyonu’, Irak’ta IŞİD’e karşı

sene içerisinde düzenlenen en geniş kapsamlı

operasyonlardan biri olmuştur. Irak Ordusu,

Haşdi Şaabi, IŞİD karşıtı koalisyon güçleri ve

istihbarat birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen

operasyonların Temmuz’da başlatılan ilk aşaması

Musul, Anbar ve Selahattin vilayetleri ile sınır-

landırılmıştır. Hava destekli sürdürülen operas-

yonlar ile IŞİD’e ait dağlık ve çöl bölgelerde

bulunan çok sayıda mağara, tünel ve sığınak

tespit edilmiş, örgüte önemli kayıplar verdirilmiştir.

Elde edilen başarılar doğrultusunda Zafer İradesi

Operasyonu’nun ikinci ve diğer aşamaları, IŞİD

hücre yapılanmalarının Irak’ın kuzeyinde ger-

çekleştirdiği saldırılar göz önüne alınarak Kerkük

ve Diyala’yı da içine alacak şekilde genişletilmiştir.

29 Aralık itibariyle Musul, Kerkük, Anbar, Se-

lahattin ve Kerkük’ü kapsayacak şekilde Zafer

İradesi Operasyonu’nun sekizinci aşaması ger-

çekleştirilmiştir. 

Müşterek düzenlenen operasyonların yanı

sıra Irak güvenlik güçleri tarafından özellikle

IŞİD’in şehir merkezlerinde bulunan hücre ev-

lerine yönelik operasyonlar da düzenlenmektedir.

Bu kapsamda Kerkük’e bağlı Havice kasabasında

bir eve gerçekleştirilen operasyonda, Ekim ayında

Suriye’de öldürülen IŞİD lideri Ebubekir el-

Bağdadi’nin yardımcısı ve örgüt içerisinde Se-

lahattin vilayetinin ‘askeri amiri’ olarak bilinen

Ebu Haldun’un yakalandığı duyurulmuştur. 

Kasım Süleymani’nin Öldürülmesi
Sonrası Süreç

ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs

Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta
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öldürmesi sonrası Irak yeni bir sancılı sürece

daha girmiştir. 1 Ekim’de başlayan hükümet

karşıtı protestolar, 500’e yakın kişinin protestolarda

hayatını kaybetmesi, Adil Abdülmehdi’nin istifası

gibi Irak’ı sarsan olayların hemen ardından Sü-

leymani’nin Bağdat’ta öldürülmesi de yeni bir

sorun olarak Irak’ın önüne gelmiştir.

Haşdi Şaabi Komisyonu eski Başkan Yar-

dımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in de Kasım

Süleymani ile birlikte öldürülmesi, Haşdi Şaabi

ile Amerikan kuvvetlerini Irak’ta karşı karşıya

getirmiştir. Bu doğrultuda, Önümüzdeki süreçte

Irak’taki Amerikan varlığına Haşdi Şaabi tara-

fından yapılacak ciddi bir saldırının, Irak’ta

Amerikan kuvvetleri ile Haşdi Şaabi arasında

bir çatışma sarmalını beraberinde getirebileceğini

söylemek yanlış olmayacaktır. Böylesi bir se-

naryoda özellikle Irak’ın kuzey vilayetlerinde

IŞİD karşıtı operasyonlarını sürdüren Haşdi Şaa-

bi’nin odak noktasını Amerikan kuvvetleri ile

çatışmaya çevirmesi, IŞİD militanlarına da yeni

hareket alanları sağlayacaktır. Zira Haşdi Şaabi

sene boyunca Kerkük, Selahattin ve Diyala vi-

layetlerinde Irak ordusu ile birlikte operasyonlara

devam etmiş, IŞİD’in kayıplar vermesinde önemli

rol oynamıştır. Gelecek dönemde çatışmaların

izleyeceği seyir, Haşdi Şaabi içerisindeki örgütlerin

‘amaç’ ve ‘hedef’ noktasında nasıl bir yol izle-

yecekleri üzerinde belirleyici olacaktır.

Süleymani ve Mühendis’in öldürülmesi sonrası

IŞİD ile mücadeleyi etkileyecek diğer önemli

bir gelişme, Irak’ta bulunan ABD öncülüğündeki

Uluslararası Koalisyon Gücü’nün faaliyetlerini

Önümüzdeki süreçte Irak’taki
Amerikan varlığına Haşdi
Şaabi tarafından yapılacak
ciddi bir saldırının, Irak’ta
Amerikan kuvvetleri ile Haşdi
Şaabi arasında bir çatışma
sarmalını beraberinde
getirebileceğini söylemek
yanlış olmayacaktır.



askıya aldığını duyurması olmuştur. IŞİD, Irak’taki

mevcut stratejisi kapsamında tespitin zor olduğu

çöl ve dağlık alanlarda varlık gösterirken, Irak

güvenlik güçlerinin bu bölgelere yaptığı kara

operasyonları beklenen sonucu verememektedir.

Dolayısıyla bu noktada IŞİD karşıtı koalisyon

güçlerinin Hemrin Dağları gibi alanlarda ger-

çekleştirdiği hava operasyonlarının kritik önemi

bulunmaktadır. IŞİD militanlarını zorlu coğraf-

yalarda tespit ve yok etmenin hava operasyonları

ile daha başarılı sonuçlar verdiği önceki operas-

yonlardan da gözlemlenebilmiştir. 

Irak Parlamentosu’nun 5 Ocak’ta aldığı ‘ya-

bancı güçlerim ülkeden çıkarılmasına’ yönelik

karar sonrasında koalisyon güçleri içerisinde

kuvvetleri bulunan çok sayıda Avrupa ülkesi de

Irak’taki askeri varlığını gözden geçirme yoluna

gitmiştir. Almanya karar sonrasında Bağdat’ta

ve Taci Askeri Üssü’nde konuşlu bulunan Alman

birliklerinin geçici olarak azaltılacağını açıklarken,

bazı askeri birimlerini ise Irak’a komşu Ürdün

ve Kuveyt’e taşıyacaklarını bildirmiştir. Öte yan-

dan Fransa ise Irak’ta bulunan 160 asker ve per-

sonelini geri çekme planlarının olmadığını be-

lirtirken, Danimarka ise Irak hükümetinin talebi

doğrultusunda konuyu değerlendireceklerini bil-

dirmiştir. 

Irak’ta bulunan IŞİD Karşıtı Koalisyon gücü

yalnızca operasyonel anlamda değil, Irak güvenlik

güçlerinin eğitimi noktasında da görevler üst-

lenmektedir. Bundan sonraki süreçte Irak’ta hali

hazırda var olan veya olası yeni terör tehditlerine

karşı Irak’ın güvenlik istikrarını muhafaza ede-

bilmek noktasında Irak güvenlik güçlerinin ope-

rasyonel kabiliyetini arttırmak son derece kritik

bir öneme sahiptir. Dolayısıyla koalisyon güçle-

rinin olası ABD-İran gerginliği neticesinde böl-

geden ayrılmasının, bilhassa IŞİD’e yönelik ope-

rasyonlara olan hava desteği anlamında önemli

etkileri olabileceği gibi, diğer yandan gelecek

dönemde terörle mücadele noktasında Irak gü-

venlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu operasyonel

kabiliyete de olumsuz etkileri olacaktır. 

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin
IŞİD’e Yönelik Politik Söylemi

Musul, Kerkük, Diyala ve Selahattin’de artan

IŞİD hareketliliğine ilişkin altı çizilmesi gereken

diğer bir nokta bu bölgelerin tartışmalı bölgeler

kuşağı üzerinde yer almasıdır. Tartışmalı bölgeler

halen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve

merkezi hükümet arasında anlaşmazlık konusu

olan başat meselelerden biridir. Tartışmalı böl-

gelerle ilgili Kürt siyasi partilerin tavrı, 2017 yı-

lında Kerkük ve diğer bölgelerden çekilen Peş-

merge olmadan bu bölgelerdeki IŞİD terörünün

ortadan kaldırılamayacağı yönündedir. IKBY’nin

Kerkük ve diğer bölgelerde güvenlik ve idari

kontrolü tekrar sağlamasının, 2014 yılında olduğu

gibi bölgenin istikrarsızlık içerisine girmesi ile

mümkün gözüktüğü söylenilebilir. Haşdi Şaabi’nin

odağını Irak’taki Amerikan varlığı ile mücadeleye

yönlendirmesi, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı

koalisyonun operasyonlarına ara vermesi ve her

şeyden önce bölgenin bir ABD-İran çatışma sa-

hasına dönüşmesi IŞİD militanları için güvenlik

boşlukları üzerinden önemli avantajları da bera-

berinde getirecektir. Bölgede oluşacak söz konusu

boşlukların IŞİD militanlarınca doldurulduğu

o r s a m . o r g . t r
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Olası bir ABD-İran çatışması
üzerinden IŞİD’in Irak’ta güç
kazanması, IKBY’nin yarım
kalan bağımsızlık
politikalarının hayata
geçirilmesi için de gerekli
zemini hazırlayabilir.



bir olasılıkta, ‘IŞİD ile mücadele’ söylemi ile

IKBY’ye Kerkük’ün ve diğer bölgelerin kontrolü

için kapı aralanabileceğini söylemek yanlış ol-

mayacaktır. Olası bir ABD-İran çatışması üze-

rinden IŞİD’in Irak’ta güç kazanması, IKBY’nin

yarım kalan bağımsızlık politikalarının hayata

geçirilmesi için de gerekli zemini hazırlayabilir.

Irak’ın ABD-İran çatışmasına sahne olması

durumunda oluşacak olası istikrarsızlıklar Irak’ın

kuzeyindeki Arap ve Türkmen nüfus için de

önemli tehditler barındırmaktadır. Zira hem Arap-

lar hem de Türkmenler oluşacak istikrarsızlık

neticesinde IŞİD’in, hareket alanını genişleterek

güç kazanabileceğinin farkındadır. Nitekim Türk-

men siyasilerin Irak’taki gelişmelere ilişkin

yaptığı açıklamalarda bu durum açıkça görül-

mektedir. 1 Ekim’de Irak’ta başlayan hükümet

karşıtı gösterilere ilişkin Türkmen siyasiler tar-

tışmalı bölgelerin hassas durumunu hatırlatarak

bu bölgelerin protesto gösterilerini kaldırama-

yacağını ve bunun IŞİD’in lehine olabileceğini

kaydetmiştir. Bununla birlikte Kasım Süleyma-

ni’nin öldürülmesi sonrası süreçte de Türkmen

siyasiler benzer bir tavır ortaya koymuşlardır.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük

Milletvekili Erşat Salihi yaptığı açıklamada İranlı

yetkililere seslenerek ABD ile hesaplaşmalarını

Musul ve Kerkük gibi bölgelerden uzak tutmalarını

istemiştir. Türkmen siyasilerin bu tutumunda,

Irak’taki IŞİD varlığından en çok etkilenen etnik

gruplardan birinin Türkmen nüfus olmasının ve

örgütün halen tam anlamıyla ortadan kaldırıla-

mamış olmasının önemli payı vardır. Diğer

yandan Irak’ın kuzeyindeki Arap ve Türkmen

nüfus, IŞİD’in tekrar eski gücüne kavuşması

halinde IKBY’nin ‘IŞİD ile mücadele’ söylemi

üzerinden Kerkük ve diğer bölgelere geri dönme

olasılığını da göz önünde bulundurmaktadır. Zira

IKBY’nin tartışmalı bölgeler üzerinde kontrolünü

kaybettiği 2017’den bu yana Araplar ve Türk-

menler ortak bir tutum sergileyerek IKBY’nin

bölgeye tekrar dönüşüne karşı çıkmaktadır. 

Sonuç

Terör örgütü IŞİD her ne kadar Irak’ta 2014-

2017 yılları arasında elde ettiği güce sahip olmasa

da 2019 yılı itibariyle hücre yapılanmaları ara-

cılığıyla 2017 sonrasında muhafaza etmeye ça-

lıştığı gücünü önemli ölçüde arttırmıştır. Yıl bo-

yunca Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şaabi

mensuplarına saldırılarını sürdüren örgüt, güvenlik

güçlerinin çok sayıda kayıp vermesine de neden

olmuştur. Diğer yandan sivil yerleşim yerlerine

de havan topu ve keskin nişancı saldırıları gibi

yöntemlerle saldırılar düzenleyen örgüt sivil ka-

yıplara neden olurken, halk üzerindeki terör kor-

kusunu Kerkük’ün Dakuk, Diyala’nın Hanekin

ilçeleri gibi bölgelerde de sürdürebilmiştir. 

Sağladığı coğrafi kalkan nedeniyle daha çok

dağlık bölgeler, uzak çöller ve terk edilmiş köy-

lerde etkin olan IŞİD militanlarının aktif olduğu

yerler Irak’ın kuzeyindeki vilayetlerdir. Musul,

Kerkük, Anbar, Diyala ve Selahattin’de varlığını

sürdüren örgüt, özellikle 2019 yılının ikinci

yarısı itibariyle Bağdat’ın doğusundan Kerkük’e

kadar uzanan Hemrin Dağları ve çevresinde yer-

leşerek, güvenlik güçlerine saldırılarını bu böl-

gedeki hücre yapılanmalarını kullanarak ger-

çekleştirmektedir. 

Son dönemde Irak’ta yaşanan gelişmeler,

IŞİD bağlamında da en çok endişe yaratan

hususlar olmuştur. Bu gelişmelerden ikisi Bağdat

ve güney vilayetlerde devam eden hükümet

karşıtı gösteriler ile 2020’nin başında Kasım

Süleymani’nin Bağdat’ta öldürülmesiyle patlak

veren ABD-İran gerginliğidir. Bu anlamda Irak’ta-

ki temel endişelerden biri, Süleymani’nin öldü-

rülmesi sonrası ABD-İran arasındaki bir çatış-

masının eşiğinde bulunan ülkede IŞİD’in mevcut

gücünü daha da arttırabileceğidir. Başka bir

endişe ise Irak’ta başlayan hükümet karşıtı gös-

teriler sonrasında ülkenin kuzeyinde IŞİD mili-

tanlarının güvenlik boşluklarından faydalanarak
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saldırılarını arttırmasıdır. Toplumsal anlamda

ciddi kırılmalara neden olan protesto dalgaları

ile karşı karşıya olan Irak’ın olası bir ABD-İran

çatışma sahasına dönüşmesi, IŞİD’in ihtiyaç

duyduğu hareket alanını da örgüte sunabilir. Sos-

yal, siyasi ve ekonomik alanda birçok sorunu

henüz kendi içerisinde çözemeyen ve bunun

olumsuz yansımalarını IŞİD ile mücadelede de

çokça hisseden Irak’ta cereyan edecek olası bir

ABD – İran çatışmasından en çok faydalanacak

aktörlerin başında IŞİD gelmektedir. 

Irak’taki mevcut kötü gidiş ve olası gelişmeler,

ülkedeki IŞİD varlığı ile mücadelede 2020 için

karamsar bir tablonun ortaya çıkmasına da neden

olmaktadır. 2019’da önemli ölçüde yeniden ya-

pılanan IŞİD’in güçlenen hücre yapılanmaları

ile birlikte 2020’de başkent Bağdat veya Bağdat’a

yakın diğer bölgelerde saldırı düzenleme kap-

asitesine ulaşabilme olasılığının bulunduğunu

söylemek de yanlış olmayacaktır. Bu anlamda

Irak’taki istikrarı baltalayacak her gelişmenin,

IŞİD militanlarına etki alanını genişletecek yönde

belli başlı avantajlar yaratacağı unutulmamalıdır. 

ABD-İran gerginliği neticesinde olası bir ça-

tışma sahasına dönüşebilme riski taşıyan Irak’ta

güvenlik güçlerinin odağını IŞİD’den söz konusu

gerginliğe çevirmesinin de terör örgütü için

olumlu bir gelişme olacağını söylemek müm-

kündür. Özellikle Haşdi Şaabi’nin ABD-İran ça-

tışmasında alacağı rol ile beraber güvenlik odağını

Irak’taki Amerikan varlığına çevirmesi, IŞİD

militanlarına geniş hareket alanları kazandırabilir.

Zira Haşdi Şaabi tugayları Irak’ın kuzeyinde

Irak ordusu ile federal polisin gerçekleştirdiği

operasyonlara kendi kuvvetleri ile önemli ölçüde

katkı sağlamaktadır. Haşdi Şaabi’nin güvenlik

odağının değişmesi ile ülkenin kuzeyinde ortaya

çıkacak güvenlik boşluklarının Irak ordusu ile

federal polis güçleri tarafından doldurulup dol-

durulamayacağı ciddi bir soru işaretidir. Diğer

yandan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koa-

lisyonun operasyonlarını askıya aldığını açıkla-

ması, Irak güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu

hava gücünden de mahrum kalmasına sebep ola-

bilir. 2017’ye nazaran gücünü önemli ölçüde

arttıran ve günümüzde Irak ile Suriye’de 18 bin

militana sahip olduğu belirtilen terör örgütü IŞİD

varlığının göz ardı edilerek odak noktasının

ABD-İran gerginliğine çevrilmesi, gelecek dö-

nemde IŞİD’in lehine sonuçlar doğuracağı gibi

Irak’ın oluşturmaya çalıştığı güven ve istikrarı

da ciddi anlamda baltalayacaktır.

o r s a m . o r g . t r
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