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GIRIŞ
020’de Irak sahnesinde iki konu hâkimdi: Ekim 2019’da patlak veren protestoların yankıları ve Irak’ta ABD-İran
çatışmalarında gerginliğin tırmanması. Her iki
meselede de Irak’taki Şii güçlerin tutumları
hem olayları etkilemiş ve hem de onlardan
etkilenmiştir. Çünkü protestoların ana talebi
2003’ten bu yana Irak’ta giderek kötüleşen
durumun değiştiği ve Şii güçlerin 2003 sonrası Irak’taki yönetimi ve karar alma mekanizmasını en güçlü şekilde etkileyen taraf olduğu
bilinmektedir. Öte yandan, Irak’taki Şii güçler
diğer taraflardan çok ABD-İran çatışmasının
tırmanması ile etkileşim hâlinde olmuştur.

2

2020 yılı Irak’ta ABD-İran çatışmalarında
gerginliğin tırmanışı için bir zirve oluşturmuştur. Zira 3 Ocak 2020’de Bağdat Havalimanı
yakınlarında yapılan ABD hava saldırısında
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı
Kasım Slüeymani ile İran destekli Iraklı silahlı
grupların oldukça etkili olduğu milis güçlerin

çatı oluşumu Haşdi Şaabi’nin Heyet Başkan
Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürülmesiyle gerginlikler başlamıştır. İran ise buna
8 Ocak’ta Anbar vilayetindeki Ayn el-Asad ve
Erbil vilayetindeki Harir üslerinde bulunan
ABD kuvvetlerine füze saldırısıyla yanıt vermiştir.
2020, ABD ve İran arasında Irak’ta “yüz
yüze savaş öncesi” bir dönemi temsil etmiştir.
Çatışmanın tarafları, yani bir yanda ABD ve diğer yanda İran ve ona bağlı Iraklı silahlı gruplar, 2020 boyunca karşılıklı olarak saldırılar ve
tehditler savurmuş; birbirlerine karşı yüksek
alarm durumunda kalmış ve parmakları adeta
tetikte beklemiştir. Yıl, Irak’taki ABD-İran çatışmasının tarafları arasında şiddetli bir gerginlik
ve tehditlerin tırmanmasıyla sona ermiştir.
Bu çalışmada kullandığımız ve başkaları
tarafından da kullanılan Irak’taki “Şii güçler”
terimi, İran’la farklı derecelerde belli bağları
www.orsam.org.tr
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olan Şii silahlı-siyasi güçleri ifade
etmektedir. Bu güçler 2003’teki
ABD işgalinden bu yana Irak’taki siyasi süreçte etkili olmuştur.
Şii güçleri tanımlamak için “siyasi-silahlı”

kuvvetler

terimini

kullanmamızın nedeni bunların
çoğunun siyasi uzantıları olan
silahlı gruplar veya silahlı uzantıları olan siyasi partiler olmasıdır.
Şii güçler, örgütsel veya düşün-

Kazımi
hükûmetinin
güvenoyu
alması, Irak’ta
2003’teki ABD
işgalinden bu
yana bilinen tüm
siyasi kuralların
yıkılması
anlamına
gelmiştir. Zira
Kazımi, 2003
yılında iktidara
gelen Şii
partilerin lider
kadrolarından
gelmeyen ilk
başbakandır.

sel olarak kendilerini ve onlara
bağlı olan tarafları yani siyasi-silahlı bir oluşumu ve onun kitlesini, aynı zamanda Irak’taki Şii
toplumunun önemli ve etkili bir
kısmını temsil etmektedir. Ancak
bu güçler Irak’taki Şii bileşeninin
tamamını yani tüm Şii Arapları, Şii
Kürtleri ve Şii Türkmenleri temsil
etmemektedir.
Orta ve güney Irak’ın Şii yoğunluklu

vilayetlerinde

ciddi

zemin bulan Ekim 2019 protestoları, 2003’ten bu yana yaygın
tüm siyasi, güvenlik, ekonomik
ve hatta sosyal denklemleri değiştirme çağrısında bulunan ve
çoğunluğu Şii Araplarından oluşan yeni bir akım olarak öne çıkmıştır. Bu yeni akım kendisini “Şii
gücü” olarak değil mezhepçiliğin
ötesinde ulusal bir eğilim olarak
tanımlamıştır. Bu akımın düşünce sistemi de Şii güçlerin geri
kalanından ayrışmaktadır ancak
tüm bunlar Şii siyasi-silahlı güçlerin hâlâ Irak’taki en baskın ve
etkili taraf olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.
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KAZIMI HÜKÛMETININ
KURULMASI
Irak’ta 2020 yılı, orta ve güney kentlerinde Ekim 2019’da
başlayan yaygın protestoların
ardından eski Başbakan Adil Abdülmehdi’nin 29 Kasım 2019’da
istifası sonrasında başbakanlık
koltuğunun boş kalmasıyla birlikte siyasi krizle başlamıştır. 1
Şubat 2020’de Cumhurbaşkanı
Berham Salih, hükûmeti kurması için eski Bakan Muhammed
Tevfik Allavi’yi atamıştır ancak
Irak Parlamentosunda güvenoyu
almasını sağlayacak gerekli çoğunluğu elde etmek için yaptığı
girişimlerde başarılı olamaması
ve Kürt ve Sünni tarafların kendi partilerine yeterli temsil hakkı
tanınmadığı gerekçesiyle oluşturulan hükûmete kökten bir itirazda bulunması üzerine Allavi, 1
Mart’ta hükûmet kurma görevini
iade etmek zorunda kalmıştır. 17
Mart’ta ise Cumhurbaşkanı Salih, Washington ile güçlü ilişkileri
olan, mezhep eksenli partilere
karşı çıkan, gençlik örgütlerini
destekleyen eski Necef Valisi
ve Milletvekili Adnan el-Zurfi’yi
atamıştır. Zurfi’nin adaylığı, cumhurbaşkanının başbakan atama
“yetkisini” ele geçirdiğini düşünen çoğu Şii siyasi güç için büyük bir meydan okuma olmuştur.
Kürt ve Sünni siyasi güçler ise
başbakanı seçme sorumluluğunun Şii güçlerin mutabakatına bağlı olduğunu göz önünde
bulundurarak Zurfi’nin adaylığı
konusunda tarafsız kalmış ve bu

Watheq Al-Sadoon

durum Zurfi’nin geri çekilmesine yol açmıştır.
Özellikle Süleymani’nin sahnede bulunmadığı
bir dönemde İran’ın güvenlik politikalarını yeniden formüle etmeye çalıştığı bu hassas aşamada Zurrfi’nin adaylığı konusunda ABD ile
güçlü ilişkileri hakkında çekincelerini dile getiren ve bu bağlamda, kendisine Irak’taki çeşitli
silahlı milisler ve siyasi güçler tarafından yöneltilen suçlamaların arkasında duran İran’ın
hesaplarına uygun olmadığı anlaşılmıştır.1
9 Nisan 2020’de Cumhurbaşkanı, hükûmeti kurması için Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mustafa el-Kazımi’yi atamış ve
Kazımi hükûmeti 7 Mayıs 2020’de Irak Parlamentosunda güvenoyunu almayı başarmıştır.
Kazımi hükûmetinin güvenoyu alması, Irak’ta
2003’teki ABD işgalinden bu yana bilinen tüm
siyasi kuralların yıkılması anlamına gelmiştir.
Zira Kazımi, 2003 yılında iktidara gelen Şii partilerin lider kadrolarından gelmeyen ilk başbakandır. Aynı zamanda 1990’lı yıllarda Irak
muhalefetiyle uzun süre çalışması sonucunda
açık liberal eğilimleri ve Batı ile güçlü bağları
olan ilk başbakandır. Bu anlamda Kazımi’nin
başbakanlığa gelişinin ikinci nesil Şii siyasetçilerin doğuşuna işaret ettiğini söylemek mümkündür. Bu nesil, İslami öğretilerle yetişmiş ve
geleneksel Şii İslami sistemle güçlü bağlara
sahip olmasına rağmen daha pragmatik ve
daha liberal hâle gelmiştir.2
Kazımi, resmî olarak hükûmeti kuracak Şii
siyasi güçlerin adayıdır ve bunların başında
İran destekli silahlı-siyasi güçler gelmektedir.
2003 sonrası Irak’ta oluşan siyasi sürecin teamüllerine göre, sadece Şii güçlerin onayıyla başbakan adayı gösterilmektedir. Kazımi
hükûmetine güvenoyu için yapılan 7 Mayıs’
oturumundaki oylamada, oy kullanmaktan

kaçınan Nuri el-Maliki liderliğindeki Hukuk
Devleti Koalisyonu dışında, İran yanlısı Fetih
İttifakı’nın milletvekillerinin çoğu Kazımi hükûmetine güvenoyu verilmesi yönünde oy kullanmıştır. Bu güçlerin liderlerinin çoğu Cumhurbaşkanı Berham Salih’in 9 Nisan 2020’de
Kazımi’yi başbakan olarak atamasını yaptığı
resmî törenine katılmıştır. Dahası Şii güçlerin çoğu, kendilerine kızgın kitlelerin öfkesini
dindirmesi için Kazımi hükûmetini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği reformları destekleme
sözü vermiştir.
İran, Kazımi’nin başbakan olarak atanması
konusundaki tutumuyla ilgili iki mesaj göndermiştir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas
el-Müsavi 10 Nisan 2020’de Kazımi tarafından
atılan adımın “doğru yönde atıldığını” söylerken aynı zamanda, Kazımi’nin mevcut zorlukları aşma becerisinin belirsiz olduğunu ve
Irak’taki siyasi krizin devam edebileceğini ima
eden medyadaki söylemlere de yeşil ışık yakmaya özen göstermiştir. Bu çift anlamlı mesajlarla İran iki ana hususu hedeflemiş olabilir:
Birincisi, Kazımi üzerinde erken baskı kurma
kozuna sahip olmaktır. Bu kozlar, Kazımi’nin
İran’ın çıkarlarına uygun kararlar almaması
hâlinde daha sonraki bir aşamada kullanabilecektir. İkinci husus ise Kazımi’nin Irak’taki
protestoların gündeme getirdiği talepler, Irak
Parlamentosunun ülkeden yabancı güçleri çıkarma kararı ve ABD ile ilişkiler gibi en önemli
konularda ne yapacağını bekleyip görmektir.
İran medyasının, Kazımi’yi Kasım Süleymani’nin öldürülmesinde rol oynamakla suçlayan
Ketaib Hizbullah gibi İran destekli bazı Iraklı silahlı grupların Kazımi’ye karşı yaptığı suçlamaları yaymaya özen gösteriyor olması ilginçtir.
Fakat İran, resmî olarak bu suçlamalara taraf
olmamıştır. Kazımi, başbakan olmadan önce 8

1

“İran, el-Kazımi’nin Irak hükümetinin başına geçmesini nasıl ele almıştır?”, Gelecek Çalışmaları ve İleri Araştırmalar Merkezi,
12 Nisan 2020.

2

“Irak’ta el-Kazımi hükümetinin kurulması ... gerçek bir dönüşüm mü yoksa geçici bir çözüm mü?”, Arap Araştırma ve Politika
Çalışmaları Merkezi, 13 Mayıs 2020.
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Şii siyasi-silahlı
güçlere göre
Kazımi; rejimi
yeniden kuracak
seçimlerin
önünü açacak
olan bir geçiş
dönemi
unsurudur ve
bu sınırın dışına
çıkmamalıdır.

Mart 2020’de Irak’ı ziyaret eden
İran Yüksek Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüşmüştür. Kazımi,
Başbakan olduktan sonra ise 21
Temmuz 2020’de İran’a yaptığı
ziyaret sırasında İran’ın Dinî Lideri Ali Hamaney ile görüşmüştür.
Bu görüşmeler, İran’ın Kazımi
ile sürekli ilişki içinde ve iletişim hâlinde olduğunun önemli
bir göstergesidir. Belki de İran,
Zurfi’yi etkisiz hâle getirmek ve
ihtilafları, ayrılıkları belirgin hâle
gelmeye başlayan Irak’taki müttefiklerinin birliğini desteklemek
için Kazımi’nin başbakanlık görevini üstlenmesini kabul etmiştir.3
Kazımi, göreve gelmesinden
günler sonra Irak’taki milis güçlerin çatı oluşumu Haşdi Şaabi’nin genel merkezini ziyaret
etmeye özen göstermiştir. Bu
ziyaret, zamanlaması açısından
ve Irak’ta yaşananlar göz önüne
alındığında daha geniş boyut
kazanmış ve Kazımi’nin, kendisine güvenmediğini düşündüğü
biriyle güven köprüsü kurmaya
yönelik bir girişimi olarak değerlendirilmiştir. Çünkü Kazımi
göreve geldikten sonraki ilk konuşmasında, “Silahlar sadece
hükûmetin elinde olmalıdır” ve
“Hükûmetinin başlıca hedefleri
yolsuzlukla mücadele etmek ve
yerlerinden edilenleri evlerine
geri döndürmektir” ifadelerini
kullanmıştır. Şii siyasi-silahlı güçlere göre Kazımi; rejimi yeniden

kuracak seçimlerin önünü açacak olan bir geçiş dönemi unsurudur ve bu sınırın dışına çıkmamalıdır.4

KAZIMI HÜKÛMETININ
IRAK’TAKI ABD VARLIĞI
ILE TEST EDILMESI
Irak’taki ABD kuvvetleri, 20142017 yıllarında IŞİD terör örgütüne karşı yapılan savaş sırasında
İran bağlantılı Iraklı siyasi-silahlı
aktörlerle hiçbir sorun yaşamamıştır. Ancak ABD’nin Mayıs
2018’de İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesiyle ve Tahran’a
yönelik yaptırımlarını sıkılaştırma
kararından sonra, Washington
ile Tahran arasındaki çatışma
kızışmıştır. Görünen o ki Irak bu
çatışmanın ana arenası hâline
gelmiştir. Irak’ta 2018 seçimlerinden sonra siyasi sahnenin zirvesine çıkan Şii siyasi güçler, İran’a
yakınlığıyla bilinen Fetih Koalisyonu ve son dönemde daha
çok Irak milliyetçiliği söylemini
benimseyen Şii lider Mukteda
es-Sadr’ın liderliğindeki Sairun
Koalisyonu olmuştur. Şu anda
ABD kuvvetlerinin Irak’tan çekilmesi talebiyle yürütülen siyasi
propagandalara öncülük eden
güçler, aralarındaki farklılıklara
rağmen ABD’nin Irak’taki varlığına yönelik rahatsızlık konusunda
İran politikalarına yakındır. Fakat
burada şu soru ortaya çıkmaktadır: Fetih ve Sairun Irak’taki Şii
kesimin çoğunluğunu mu temsil

3

“İran, el-Kazımi’nin Irak Başbakanlığına adaylığını nasıl ele almıştır?” önceki kaynak.

4

Farouk Yousef, “El-Kazımi ve Milisler ... Irak Siyasi Hareketi Bağlamında Dengeler”, Uluslararası İran Araştırmaları Enstitüsü,
3 Kasım 2020.
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Saldırı tüfeğiyle silahlanmış bir Iraklı asker, Bağdat’taki bir barikatın önünden trafiği izliyor.

etmektedir? Tabii ki hayır. Bu güçlerin Irak’taki
Şii toplumunda kendilerine örgütsel ve ideolojik olarak bağlı kitle ve bu güçleri kişisel çıkarları için destekleyen kitle olmak üzere iki
tür destekçisi bulunmaktadır. Orta ve güney
Irak’taki Şii vilayetlerde yapılan son seçimlerde
oylamaya (gerçek) katılımın %20’yi geçmediği
göz önüne alındığında bu güçlerin Irak’taki Şii
bileşeninin en büyük yüzdesini oluşturmadığı
anlaşılmaktadır. Buna bir diğer kanıt ise Irak’ın
orta ve güneyindeki Şii kentlerinde yoğunlaşan ve taleplerinin özü İran’a yakın siyasi-silahlı güçlerin Irak’taki siyasi sahneden uzaklaştırılması olan son protestolara çok sayıda
Şii kitlenin katılmasıdır. Ancak İran’ın destekli
bu güçler, Irak’taki Şii kamuoyuna silah zoruyla kontrol ve nüfuzlarını hâlâ dayatmaktadır.5
11 Haziran’da Irak ile ABD arasında düzenlenen stratejik diyalog toplantısı Covid-19
salgını nedeniyle video konferans aracılığıyla
gerçekleşmiştir. İki saatlik diyalog toplantısı
sonrasında, taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin geleceğini (güvenlik, siyasi,
5

ekonomik, eğitim ve sağlık) düzenlemek için
ABD’nin Irak’a her alanda destek vaatlerini
içeren geniş kapsamlı bir ortak nihai bildiri
açıklamışlardır. Ayrıca ABD, Irak’taki kuvvetlerini en aza indirme konusunda vaatlerde
bulunmuş fakat ortak bildiride konuyla ilgili belirli bir sayı veya tarih verilmemiştir. Irak
müzakere heyeti için İran’ın desteklediği siyasi-silahlı tarafları memnun edecek ve bu diyalog toplantısından beklentilerini karşılayacak
anlaşmalara varmak; ABD tarafıyla ABD’nin
Irak’taki askerî varlığına ilişkin askerî ve siyasi
gerginlikleri sona erdirecek veya en azından
azaltacak anlaşmaya varmaktan daha zor bir
görevdi. ABD’nin Irak’taki askerî varlığına ilişkin anlaşmaya varmak için Iraklı heyetin, meseleyi hem Irak’taki karar vericiler arasında
ABD varlığını reddedenler hem ABD nezdinde
(asgari düzeyde de olsa) kabul edilebilir ve
tarafları kışkırtmayacak bir formülle sunması
gerekmiştir. Öte yandan, 19 Ağustos’ta Kazımi
ABD’yi ziyaret etmiş ve Başkan Donald Trump
ile görüşmüştür. Kazımi, ABD’ye gitmeden

Wathiq al-Saadoun, “Bütün Iraklılar ABD kuvvetlerinin çekilmesini istiyor mu?”, Anadolu Ajansı, 13 Nisan 2020.
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önce İran destekli siyasi-silahlı güçlerin liderleri kendisiyle bir araya gelerek ABD kuvvetlerinin Irak’tan çıkmasına odaklanan taleplerini iletmiştir. Kazımi’nin ABD’den dönüşünden
sonra ziyaretin açıklanan sonuçları, Irak-ABD
stratejik diyalog toplantısının teorik sonuçlarından fazla olmamıştır. Bununla birlikte, bu
ziyaretten sonra ABD Irak’taki askerî varlığını
azaltmaya başlamış ve Irak’taki askerî üslerinden bir dizi geri çekilmeler gerçekleştirmiştir.
Böylece 2020’nin sonunda ABD’nin Irak’taki
askerî varlığı, Anbar’daki Ayn el-Esed ve Erbil’deki Harir üssü olmak üzere sadece iki ana
üsle sınırlı kalmıştır.
ABD, Kazımi’nin ağustos ayında Washington’a yaptığı ziyaretten sonra Irak’taki kuvvetlerini üçte bir oranında azaltacağı ve geriye
sadece Trump’ın üç yıl içinde kademeli olarak
geri çekileceğine söz verdiği 3.500 personel
bırakacağını açıklamış olsa da bu açıklama Şii
silahlı grupların özellikle Bağdat’taki Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliğine ve Bağdat Uluslararası Havalimanı çevresindeki ABD
kuvvetlerinin bulunduğu alanlara füze saldırılarını sürdürmesini engelleyememiştir.6
İran, Irak Parlamentosunun 5 Ocak 2020’de
aldığı ve Irak hükûmetini Irak’tan yabancı güçlerin geri çekilmesini hızlandırmak için gerekli önlemleri almak zorunda bırakan kararını
sürekli hatırlatarak Irak’taki ABD askerî varlığı
konusunda siyasi baskı oluşturmaktadır ve
bunu yapmak için Irak’taki siyasi uzantılarını
sürekli olarak harekete geçirmektedir. Hâlbuki
bu karar, İran’a yakın siyasi güçlerin Süleymani ve Mühendis suikastına bir tepki olarak Irak
Parlamentosu tarafından alınmıştır. Kararın
verildiği meclis oturumuna Şii milletvekillerinin çoğunluğu ile Sünni Arap milletvekillerinin
çok azı katılmış ve Kürt milletvekillerinin hiçbiri

katılmamıştır. Aynı zamanda İran, Amerikalıları
kışkırtmayı ve rahatsız etmeyi amaçlayan ve
can kaybına neden olmayan sınırlı saldırılarla
Irak’taki ABD askerî ve diplomatik mevzilerine
yönelik provokatif roket saldırılarını sürdürmek
için Irak’taki silahlı uzantılarını harekete geçirmiştir. Çünkü İran ve ona yakın Iraklı silahlı
gruplar ABD kuvvetlerine zayiat vermenin bedelinin ne olacağını artık iyi bilmektedir. Zira
Süleymani ve Mühendis’in öldürülmesi, 27
Aralık 2019’da Kerkük yakınlarındaki K1 üssünde bir sivil ABD’linin öldürülmesi ve bazı ABD
askerlerinin yaralanmasıyla sonuçlanan ve bu
gruplar tarafından düzenlenen roket saldırısına misilleme olarak yapılmıştır. Ayrıca, 13
Mart 2020’de ABD savaş uçaklarının Babil ve
Kerbela’da İran yanlısı Iraklı milis grubu Ketaib
Hizbullah’a düzenlediği geniş çaplı saldırılar,
11 Mart’ta Taji Kampı’nda İran yanlısı gruplar
tarafından düzenlenen roket saldırılarında iki
ABD askeri ve bir İngiliz askerinin öldürülmesi ve 12 askerin yaralanmasının bedeli olarak
yapılmıştır.7
17 Haziran 2020’de, kendine Usbetü’s-Sairin (Devrimciler Ligi) adını veren İran destekli
Iraklı silahlı bir grup ABD-Irak diyalog toplantısını takip eden on gün içinde düzenlenen
bir dizi roket saldırısını üstlenmiştir. Saldırılar,
Bağdat’taki ABD mevzilerini hedeflemiştir. Bu
mevziler Bağdat’ın merkezindeki (personel
barındırmayan) ABD Büyükelçiliği binasının
çevresi, ABD’li askerlerin bulunduğu Bağdat’ın
kuzeyindeki Taji Kampı ve Bağdat Uluslararası
Havaalanı içindeki bazı ABD askerî birliklerinin
bulunduğu bir alandır.
ABD kuvvetlerinin Irak’tan ayrılması talebi
uluslararası yasa ve normlar tarafından güvence altına alınan meşru bir haktır. Irak’ın,
ABD veya İran gibi her türlü yabancı varlık

6

“Washington’un Bağdat’taki Büyükelçiliğini kapatma tehdidi: arka planlar ve tehlikeler”, Emirates Politika Merkezi, 06 Ekim 2020.
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Kazımi’nin
dış politikası
ABD, Avrupa,
Arap ülkeleri
ve Türkiye
ile ilişkileri
iyi tutma,
Irak’ı Arap
ülkelerinden
ve Türkiye’den
elektrik enerjisi
satın almaya
yönlendirme
ve Irak’ın gaz
endüstrisini
geliştirme
yönündedir.
Bu girişimler
de İran’ın
enerjisine olan
bağımlılıktan
vazgeçmek
anlamına
gelmekte ve bu
da Tahran’ın
Irak’taki
müttefiklerini
rahatsız
etmektedir.

8

ve dış müdahaleden ari olması
kesinlikle stratejik bir kazançtır.
Ancak bu hak, Irak halkının tüm
siyasi ve toplum bileşenleri arasındaki anlaşmalara ve diyaloglara dayanmalı ve ABD tarafıyla
sağlam müzakerelerle elde edilmelidir. Tüm bu adımlar Irak halkının çıkarları, güvenlik ve istikrar
gereklilikleri çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Ancak Irak’ta
şu anda ABD’nin askerî varlığı
konusunda yaşananlar, sonuçları hesaplanmamış gergin bir
atmosferde meydana gelen bir
siyasi ve güvenlik kaosundan
ibarettir. Belirli siyasi-silahlı taraflar sadece olayların gidişatına
ilişkin görüş ve vizyonlarına, yurt
dışından gelen yönlendirmelere,
tavsiyelere ve desteğe dayanarak diğer taraf ve ortaklara danışmadan, Irak halkının tüm bileşenlerinin bugünü ve geleceği
ile ilgili ciddi kararlar almaktadır.8

KAZIMI HÜKÛMETINE
KARŞI GERGINLIĞI
TIRMANDIRMA
Göreve başladıktan sonra
iktidardaki partilerin çıkarlarıyla çelişen bir politika başlatan
Kazımi, özellikle de “devletin
prestijini yeniden tesis etmek
ve güvenlik güçlerinin moralini
yükseltmek için çok çalışmak” ilkesi üzerine odaklanmıştır. Oysa
Şii siyasi-silahlı güçler, devletin
prestijini yeniden tesis etmenin,
devlet üzerindeki nüfuzlarını ve
güçlerini azaltmak anlamına gel-

diğini düşünmektedir. Kazımi’nin
“kaostan beslenen taraflar bulunmaktadır”, “Irak’ta devlet otoritesinin olmadığı bir duruma sürüklemesine izin verilmeyecek”
ve “kontrolsüz silahlar, suç çeteleri, suikast ve adam kaçırma,
milletin kalbindeki hançerdir”
şeklindeki açıklamaları da tam
olarak bunu ortaya çıkarmıştır.
Kazımi, yolsuzlukla mücadele
için yeni atamalarla yüksek bir
kurum oluşturarak gösterilerde
hayatını kaybedenlerle ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanıp ailelerine maddi tazminatın
ödenmesi için sayım yapıldığını
duyurmuş ve protestocuların
katillerinden hesap sorulacağına
dair söz vererek reformlara devam etmiştir.
Kazımi hükûmeti ile iktidardaki partiler arasındaki ihtilafları
artıran bir başka husus ise Kazımi’nin Irak’taki kayıp ailelerinin temsilcilerini “Uluslararası
Kayıplar Günü” münasebetiyle
kabul ederek onlara adaletin
sağlanacağı ve soruşturma yapılacağı vaadinde bulunması
olmuştur. Hâlbuki batı ve kuzey
bölgelerinde yüzlerce sakinin,
silahlı gruplar tarafından gözaltına alındığına dair pek çok rapor
bulunmaktadır ve silahlı gruplar
tutuklama koşulları hakkında
herhangi resmî bir açıklamada
bulunmamıştır. Aynı bağlamda,
Kazımi’nin dış politikası ABD, Avrupa, Arap ülkeleri ve Türkiye ile
ilişkileri iyi tutma, Irak’ı Arap ülke-
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lerinden ve Türkiye’den elektrik enerjisi satın
almaya yönlendirme ve Irak’ın gaz endüstrisini
geliştirme yönündedir. Bu girişimler de İran’ın
enerjisine olan bağımlılıktan vazgeçmek anlamına gelmekte ve bu da Tahran’ın Irak’taki
müttefiklerini rahatsız etmektedir.9 İran destekli güçler, Kazımi hükûmetini destekleme
vaatlerinden hemen cayarak güce ve silahlı
gruplara olan bağlılıklarını yinelemiş, değişim
ve reformları reddetmiş hatta Kazımi hükûmetine daha fazla sorun yaratarak İran’ın Irak’a
hâkim olma projesine katkılarını sürdürmüştür.
Kazımi’nin başbakanlık makamına gelmesinden sonra iki ay geçmeden, Şii politikacı
Nuri el-Maliki ve İran’a yakın diğer silahlı gruplar Kazımi’ye karşı yürüttükleri kampanyayı
kızıştırarak onu hükûmeti yönetememekle
suçlayıp devletin çöküşünden, yolsuzluktan
ve kontrolsüz silahların yayılmasından sorumlu tutmuştur. Hâlbuki toplum 2003’ten bu
yana Irak’taki krizlerin çoğunu yaratan güçlerin arkasında söz konusu Şii güçlerin olduğunu bilmektedir. Şii siyasi-silahlı güçlerin
rahatsızlığının nedeni sadece Kazımi’nin eylemleri değildir. Özellikle Kazımi hükûmetinin
kurulmasından haftalar sonra göstericilerin
güney illerindeki bazı Şii partilerin karargâhlarını defalarca yakmasıyla Şii kamuoyunun bu
güçlere karşı sergilediği tutum da Şii liderlerin
öfkesini artırmıştır. İran’a yakın Fetih İttifakı’nın
lideri Hadi el-Amiri öncülüğünde Şii güçlerin liderleri, Kazımi ile acilen bir araya gelmiş;
onu yaklaşan kaos konusunda uyarmış ve
“devletin ve hukukun prestijini korumak” için
karargâhlarına saldıranların caydırılması çağırısında bulunmuştur. Kazımi’nin sorumluların
peşini bırakmama vaatlerine rağmen, Irak’taki
diplomatik karargâhlara ve Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin kamplarına roket saldırıları
yoluyla devlete meydan okunması girişimleri
9

devam etmiştir. Buna ek olarak, şehirlerdeki
bir dizi bombalı araç saldırısı ve Uluslararası
Koalisyon Güçleri’ne teçhizat taşıyan konvoyların hedef alınması, rejim partilerinin ve silahlı
grupların hükûmete karşı duyduğu memnuniyetsizliği yansıtan bir mesaj olmuştur.10
İran destekli siyasi-silahlı güçlerin Kazımi’ye karşı gerginliği tırmandırışının resmî başlangıcı ise 25 Haziran sayılmaktadır. Zira Irak
Terörle Mücadele Kurumundan bir ekip, Bağdat’ın Buayse bölgesinde bir çiftliğe baskın
düzenlemiş ve Irak’ın başkentine fırlatılmaya
hazır hâlde bulunan Katyuşa roketlerine sahip
14 kişiden oluşan silahlı bir grubu tutuklamıştır. Batı, Arap ve İran medyası, tutuklulardan
birinin füze teknolojisi konusunda uzman bir
İranlı olduğunu ifade etmiş ve daha sonra bu
silahlı kişilerin Irak’taki Ketaib Hizbullah’a bağlı
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu militanların tutuklanmasının hemen ardından, İran’la bağlantılı çeşitli milis gruplardan militanlar başkent
Bağdat’ın kalbinde bulunan önemli devlet binalarının yer aldığı Yeşil Bölge’yi kuşatmış ve
tutuklanan militanların serbest bırakılmaması
durumunda güç kullanmakla tehdit etmiştir.
Aynı zamanda İran’a yakın siyasi-silahlı tarafların, silahlı gruplara dokunulmaması konusunda hükûmete yönelik tehditleri de medyada
ve sosyal medya platformlarında yüksek yankı
bulmuştur.
“Buayse” olayının ertesi günü bu sorunun,
hükûmetin imajını asgari düzeyde etkileyecek
ve durumu sakinleştirecek şekilde çözüldüğü
anlaşılmaktadır. Ortak Operasyonlar Komutanlığı olayla ilgili bir bildiri yayınlayarak silahlı
grupların Yeşil Bölge’ye yönelik tehdidini eleştirmiş ve tutukluların roketleriyle birlikte çeşitli
güvenlik teşkilatları tarafından oluşturulan ortak bir soruşturma komitesine sevk edildiğini

Mustafa Al-Obaidi, “Irak: Şii güçler, Reformlarından kaçmak için el-Kazımi Hükümetini başarısız kılmak için acele ediyor”,
Al-Quds Al-Arabi, 5 Eylül 2020.
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Yönetim karşıtı göstericiler, Irak-Necef 28 Ocak 2020.

duyurmuştur. Ancak bu komitenin üyelerinden birinin Haşdi Şaabi bünyesindeki Ketaib
Hizbullah liderlerinden Ebu Zeynep el-Lami
olması, olayın ironik yönünü göstermektedir.
27 Haziran’da ise Asaib-i Ehlil-Hak milis
grubunun lideri Kays el-Hazali, örgüte bağlı
el-Ahd kanalında Kazımi’ye hitaben, Irak’taki
ABD kuvvetlerini hedef alan gruplara saldırmaması yönünde ciddi uyarılara yer veren bir
mesaj iletmiştir. Hazali, Kazımi’ye “Tüm eski
başbakanlar Irak’taki ABD kuvvetlerinin hedef
alınmasını görmezden gelirlerdi ve kendileri bu konuya taraf olmazlardı. Siz de onların
izinden gitmelisiniz. Irak’ta Amerikan kuvvetlerinin hedef alınmasını engelleyemezsiniz”
demiştir.
İran yanlısı milis gruplar tarafından Yeşil
Bölge’ye, Bağdat ve Erbil Havalimanlarına yapılan roketli saldırıların artmasıyla Kazımi’nin
devlete meydan okuyan grupları durdurma
konusundaki tereddüdünün nedenleri hakkında Irak kamuoyunda tartışmalar ve so-

rular alevlenmiştir. Kazımi hükûmetinin bu
gruplarla başa çıkma konusundaki mütevazı
eylemleri ve attığı adımlar Iraklıları ve birçok
gözlemciyi şaşırtmıştır. Zira Kazımi, diplomatik
misyonlara yönelik saldırıları soruşturmak için
bir komite kurmaya karar verirken Iraklılar roket fırlatan tarafların bilindiğinin ve tutuklamak
için komitelere ihtiyaç duyulmadığının çok iyi
farkındadır ve 2003 sonrası hükûmetlerle yaşadıkları deneyimlerden ötürü, komitelerin
sadece Irak’taki olayları ertelemenin bir yolu
olduğunu bilmektedir. Çetrefilli konuları araştırma komitelerinin çoğu, siyasi baskı nedeniyle çalışmalarının sonuçlarını açıklayamamıştır.
Sonuç olarak, ABD yönetiminin milislerle karşı
karşıya gelme konusunda Kazımi hükûmetiyle birlikte hareket etmeye hazır olduğuna dair
teminatlarına ve bu adım için yaygın halk ve
siyasi desteğin varlığına rağmen hükûmetin
füze saldırılarında bulunan tarafların isimlerini
kamuoyuna açıklamayı ertelemesi, Şii güçlerle karşı karşıya gelme konusunda yaşadığı endişe ve tereddütle ilişkili olabilir.11
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Öte yandan Kazımi’nin İran yanlısı kontrolsüz milisleri dizginleme konusundaki isteksizliği, Şiiler arasında iç savaş patlak vermesi
ihtimalinden ve İran’la İran yanlısı Şii güçler
tarafından yapılan uyarılardan duyduğu endişeden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Kazımi’nin doğrudan bir çatışmaya girmeden
yavaş yavaş barışçıl bir şekilde amacına ulaşabileceğine inanılmaktadır. Bunu yapmanın
yolu yalnızca Kürt, Sünni halk ve uluslararası
desteğe güvenmekten değil daha etkili güçleri kazanmaktan geçmektedir. Kazımi bunun
için bazı Şii tarafları, özellikle de devletin çıkarlarıyla bağlantılı olanları kazanmaya özen
göstermektedir. Ancak Kazımi’nin siyasi kariyerinin sonu olabilecek senaryo, Şii güçlerle
gerilimin tırmanmasıdır. Bu durumda sonuçların ne yöne evrileceğinin belirsizliğini koruduğu ve bu süreçten İran’ın fayda sağlayacağı
bilinmektedir. Bu nedenle Kazımi’nin sadece
biri yüzleşmek ve diğeri her şeyi kaybetmek
olarak tanımlanan iki seçeneği bulunmaktadır.12

ABD’NIN BAĞD AT’TAKI
BÜYÜKELÇILIĞINI KAPATMA
TEHDIDI VE ATEŞKES
2020 yılının Ağustos ve Eylül ayları herhangi
bir can kaybı yaşanmaksızın Yeşil Bölge’ye ve
Bağdat Havalimanı çevresine yapılan saldırıların sayısında artışa tanık olmuştur. Bu saldırıların iki amacı var gibi görünmektedir. Bunların
birincisi, Kazımi hükûmetini zayıf göstermektir.
Nitekim 2020 Ağustos’unda Washington’a ziyareti sırasında Kazımi’nin coşkuyla karşılanmasının ardından, kendisini sürekli tehdit altında tutarak ABD ile yakınlaşmasını önlemek ve
her daim savunma durumunda kalmasını sağlamaktır. İkinci hedef ise ABD kuvvetlerini ve
bunların varlığı ile ilgili lojistik operasyonlarını

sürekli baskı altında tutmaktır. Bu saldırılar çoğunlukla, Ketaib Hizbullah, Asaib Ehlil Hak ve
Harekât en-Nuceba gibi tanınmış gruplara sadece vitrin teşkil ettiğine inanılan Ehlü’l-Kehf,
Usbetü’s-Sairin ve Evliya Eddam gibi ondan
fazla yeni ortaya çıkan ve bilinmeyen gruplar
tarafından üstlenilmektedir. Sonuç olarak bu
saldırılar yapılırken ABD’nin ağır tepki vermesinden korkulmakta, 2019’un sonunda El-Kaim’de 25 Ketaib Hizbullah üyesinin ölümüyle
sonuçlanan bombalama ve 2020’nin başlarında Süleymani ve Mühendis suikastı olayları
gibi can kayıpları yaşanmasından kaçınılmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda silahlı gruplar yeni taktikler uygulamaktadır. Bunların en
öne çıkanı ABD kuvvetlerinin ekipmanlarını
taşımak için taşeronluk yapan şirketlerin veya
bireylerin konvoylarına yapılan saldırılardır. Bu
taktik Iraklı sivilleri ABD kuvvetleriyle iş birliğine girmekten caydırmayı amaçlamakta ancak aynı zamanda bu gruplardan onay almış
belirli şirketlerin ABD kuvvetleriyle sözleşme
yapmasına izin vermeyi de hedeflemektedir.13
ABD, 27 Eylül 2020’de Dışişleri Bakanı Mike
Pompeo’nun Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Berham Salih ile yaptığı telefon görüşmesiyle güçlü bir mesaj göndermiştir. Zira görüşmede Pompeo, ABD’nin İran’ın ekim ayında
ABD çıkarlarından birini hedef alan büyük saldırı hazırlıkları hakkında bilgi sahibi olduğunu;
Trump’ın, İran’ın ve onunla bağlantılı grupların
Büyükelçiliğe ve üyelerine saldırmasını ve onları tehdit etmeye devam etmesini önlemek
için Bağdat’taki ABD Büyükelçiliğini kapatmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü; ABD’nin yeni
saldırıların yapılması durumunda kararlı önlemler alacağını ve bu önlemlerin Haşdi Şaabi
gruplarının ve bazı Şii liderlerin konumlarına
kadar gideceğini ifade etmiştir.14
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İran destekli silahlı grup taraftarı yüzlerce gösterici ABD’nin Irak’taki varlığını protesto etti.

26 Eylül 2020’de Irak Dışişleri Bakanı Fuad
Hüseyin, üst düzey İranlı yetkililerle son ABD
tehditlerini görüşmek üzere İran’ın başkenti
Tahran’a gitmiştir. Hüseyin, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamhani ve İran
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ile bir
araya gelmiştir. Eş zamanlı olarak aynı meseleleri İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Kadir Nazımi de Bağdat’ta Iraklı
yetkililerle görüşmüştür. Hüseyin, İran liderliğine ABD Büyükelçiliğini kapatma tehdidinin
özünü iletmiş ve onunla birlikte durumun sakinleşmesi konusunda dostane ve açık talebini iletmiştir. Nitekim bu talep, Büyükelçiliğin
veya çevresinin bombalanmasını alenen üstlenmeyen aksine ortalığı karıştırmak hedefiyle
genelde başka tarafları suçlayan gruplar başta
olmak üzere Irak’ta İran’a sadık silahlı grupların tutumuna yansımıştır. Öyle ki Fuad Hüseyin
ikili “Irak-ABD” mesajını İran tarafına ilettikten
sonra Yeşil Bölge’ye düzenli olarak atılan roketler, Hüseyin’in bir girişim olmadığını ve
Büyükelçiliğin kapatılmasının Irak’ın birçok
Avrupalı ve Arap ülkelerin misyonlarıyla ilişkilerini etkileyeceğini kaydetmiştir. Irak Dışişleri
Bakanı Fuad Hüseyin 5 Ekim’de Irak’ta es-Su15

meriye haber kanalına verdiği demeçte, “ABD
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD yönetiminin Yeşil Bölge ve Bağdat Havaalanı’na yapılan
füze saldırılarının artmasıyla ilgili endişelerini
Cumhurbaşkanı Berham Salih’e bildirdi” şeklinde açıklama yapmıştır. Hüseyin, “ABD Büyükelçiliğinin kapatılması Irak’ın birçok Avrupalı ve Arap ülkelerin misyonlarıyla ilişkilerini
etkileyecektir” vurgusu yaparak bazı ülkelerin
Bağdat’taki Büyükelçiliğini kapatmaması için
ABD ile iletişime geçtiğine dikkat çekmiş, tüm
Arap ve Avrupa ülkelerinin ABD’nin kararından
endişe duyduğuna işaret etmiş ve ABD’nin
Büyükelçiliğini kapatmasının Irak’a karşı uluslararası bir güvensizlik durumu yaratacağını
belirtmiştir. Hüseyin, Irak hükûmetinin ABD
Büyükelçiliğini ve diğer uluslararası misyonları
korumakla görevli olduğunu, durumun ciddiyetini açıklamak için siyasi partiler ve liderlerle
iletişim kurulduğunu ve saldırıların sadece büyükelçiliklere olmayıp Irak halkına karşı yapıldığını vurgulamıştır.15
10 Ekim’de, İran’ın desteklediği ve kendisini “Irak Direnişi için Koordinasyon Birimi” olarak adlandıran Iraklı gruplar tarafından yapılan

“Irak Dışişleri Bakanı Tahran’a” sakinleşme talebi iletiyor, Al-Sharq Al-Awsat, 28 Eylül 2020.
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açıklamada ABD’ye, güçlerini Irak’tan çekme
kararını uygulaması için “belirli” bir süre “şartlı”
ateşkes sunmaya karar verildiği duyurulmuştur. Gözlemciler, Irak direnişi için Koordinasyon
Biriminin İran yanlısı Ketaib Hizbullah, Hareketü’n-Nuceba, Asaib-i Ehlil Hak, Seraya el-Horasani, Seyyidü’ş-Şüheda ve İran’dan destek
gören başka silahlı grupları kapsadığını ve
Irak’taki ABD askerî varlığına karşı gerginliğin
tırmanışını alenen benimsediğini doğrulamıştır.16

2O2O SONUNDAKI SAHNE:
ATEŞKESIN ÇÖKÜŞÜ,
GERGINLIK VE SÜKÛNET
19 Kasım’da Asaib Ehlil-Hak grubunun lideri Kays Hazali, Irak devlet televizyonunda yayınlanan bir röportajda ABD ile silahlı gruplar
arasındaki ateşkesin sona erdiğini duyurmuştur. Ateşkesin sona ermesinin, Amerikan seçimlerinin yapılmış olmasının yanı sıra ateşkesin dayandığı koşulların yerine getirilmemesi
olduğunu belirten Hazali, askerî operasyonların durdurulmasını, “Irak hükûmeti tarafından
belirlenen sayıda teknik (Amerikalı) mevcudiyeti, ülkede Iraklı olmayan herhangi bir askerî
üssün kalmaması ve Irak egemenliğinin hem
karada hem havada sağlanması” koşullarına
bağlamıştır. Hazali, ABD Büyükelçiliği de dâhil olmak üzere devlet binaları ve diplomatik
misyonları barındıran “Yeşil Bölge’nin bombalanmasına ilişkin silahlı gruplar arasında bir
fikir ayrılığı bulunduğunu açıklamış ve kendisinin ABD Büyükelçiliğinin bombalanmasından
yana olmadığını” vurgulamıştır.17
20 Aralık 2020’de Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği, silahlı gruplardan birisinin füze saldırısına maruz kalmış ancak bu saldırının sonuçları

öncekilerle aynı olmamıştır. ABD yönetiminin
bu saldırıların arkasında durduğu için İran’a
söylem, kınama ve uyarılarını tırmandırdığı bu
olay sonucunda ABD, Arap Körfezi bölgesindeki askerî kuvvetlerini dikkat çekici ve hızlı
bir şekilde güçlendirmiştir. 21 Aralık’ta ABD
nükleer denizaltısı USS Georgia, iki kruvazör
(Port Royal ve Filipin Sea) eşliğinde Hürmüz
Boğazı’nı geçmiştir. Bu olaydan günler önce,
ABD Amerikan uçak gemisi “USS Nimitz”i bir
grup savaş gemisiyle birlikte Körfez bölgesine
geri göndermiş, ayrıca gelişmelerden iki hafta
önce iki Amerikan “B-52” bombardıman uçağını Basra Körfezi suları üzerinde uçurmuştur.
Buna paralel olarak, İsrail medyası da 21
Aralık’ta İsrail ile İran arasındaki gerginlik ve
İran’ın herhangi bir yanıt girişimini engellemek
için bir İsrail askerî denizaltısının haber yayımlanmadan bir hafta önce Süveyş Kanalı’ndan
Kızıldeniz’e geçtiğini doğrulamıştır. İsrail Kan
kanalı, istihbarat yetkililerinin “İsrail, bu deniz
varlığı aracılığıyla Tahran’a bir mesaj iletmeye
çalıştı” dediğini aktarmıştır. İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade’nin kasım ayında Tahran’ın
merkezinde suikastla öldürülmesinin ardından gerilim yükselmiştir. İran, Washington’u
ve müttefiki İsrail’i operasyonun arkasında
olmakla suçlayarak Fahrizade’nin katillerine
“kararlı ve yıkıcı” bir yanıt verme vaadinde bulunmuştur. ABD yönetimi İran’ı, Ortadoğu’daki
özellikle Irak’taki askerlerini etkileyebilecek
bir tepki vermemesi konusunda uyarmıştır.
Nitekim Washington Post gazetesine göre
Trump, bu gerilimin tırmanması sırasında danışmanlarına Irak’ta İran’a atfedilen saldırılarda
herhangi bir Amerikalının öldürülmesi hâlinde
yıkıcı yanıt emirleri verme arzusunda olduğunu bildirmiştir.18

16

Irak Dışişleri Bakanlığı: Amerika Birleşik Devletleri Bağdat’taki Büyükelçiliğini kapatmakla tehdit etmedi, Al-Youm Al-Sabea, ,
05 Ekim 2020.

17

Aktham Saif al-Din, “İran destekli milislerin yaptığı ve Washington ile Irak’tan güçlerini çekmesi için bir ateşkes yapılmasından
bahseden bir açıklama”, Al-Araby Al-Jadeed, 10 Ekim 2020.

18

Ali Jawad, “Irak... Silahlı bir grup Amerikalılarla ateşkesin sona erdiğini ilan ediyor”, Anadolu Ajansı, 20 Ekim 2020.
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21 Aralık’ta basın kaynakları, Irak’ta İran’a
yakın Fetih Koalisyonundan bir Irak Parlamentosu üyesine atfen, İran’ın Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kaani’nin 18 Aralık’ta ani bir
ziyaret için Irak’a geldiğini açıklamıştır. Ziyarette Kaani, farklı silahlı grupların liderleriyle bir
araya gelmiş ve ayrıca Başbakan Kazımi ile bir
görüşme gerçekleştirmiştir. Ziyaretin Amerikan tarafının silahlı gruplarla ilgili sakinliğinin
sürmesini, Yeşil Bölge’ye füze saldırılarının yenilenmesini önlemeyi hedeflediğini belirtilen
aynı kaynağa göre Kaani’nin silahlı gruplara
sakin olmaları ve saldırıları tekrarlamamaları,
Kazımi hükûmetine ise Irak’taki ABD varlığının
sonlandırılması konusunda parlamentoya ve
siyasi güçlere verdiği taahhütleri yerine getirmesi için çağrıda bulunmuştur. Bir başka Iraklı
siyasetçi ise Kaani’nin Bağdat’a ziyaretini doğrulamış ancak Kaani’nin Irak meselesinde Kasım Süleymani’nin imkânlarına sahip olmadığı
için verilen tavsiyelere ve varılan anlaşmalara
uymada sorun yaşadığına işaret etmiştir. Kaani ayrıca İranlıların, ABD’nin mevcudiyeti konusunda hükûmete baskı yapmak için silahlı
gruplar kozunu kullandığını ve şu anda Bağdat’ın güvenliği ve füze saldırılarının tekrarlanmaması konusunda garantör rolünü oynadıklarını belirtmiş ve ziyaretin yeni bir sessizlikle
sonuçlandığını vurgulamıştır.19
Öte yandan, bazı kaynaklara göre Kaani’nin
son ziyaretinde Kazımi’ye üç mesaj ilettiği iddia edilmiştir:
1. İran yönetimi Irak’taki diplomatik misyonların “kanun dışı kimseler” tarafından bombalanmasını reddetmektedir.
2. Tahran, Irak hükûmetinin güvenlik, düzen
tesis etme ve Irak’ın ulusal çıkarlarını koruma çabalarını desteklemektedir.

3. İran’la bağlantılı herhangi bir Iraklı grubun
Irak’ın istikrarını ve çıkarlarını etkileyecek
eylemlerde kullanılmayacaktır.
Kaani’nin, Kazımi’ye ilettiği üç mesajın
gerçek olması ihtimali İran’ın ABD’nin tehdit
mesajını ciddiye aldığı şeklinde değerlendirilebilir. Ayrıca, İran’ın son direktiflerine uymak
isteyenler ile İran’ın son kararına isyan edip
Irak’taki güvenlik durumunu zora sokmaya
devam etmek isteyenler arasında Iraklı grupların ve İran’ın desteklediği isimlerin tutumlarında bölünmeler ve ayrılıklar olduğu da
tartışılmıştır. İran ise Iraklı gruplardan Trump’a
görevdeki son günlerinde İran’a saldırmak için
şans vermemelerini talep etmiştir. Bu yeni
eğilimler doğrultusunda İran, bazı önemsiz
görülen Iraklı grup liderlerini feda etmiş ve
aralık ortasında Haşdi Şaabi Emniyeti ve Seraya el-Horasani milis grubunun liderleri Hamid
el-Cezairi ve Ali el-Yasiri’nin tutuklanmasına
izin vermiştir. İran ayrıca bazı “ikincil” olarak
değerlendirdiği grupların karargâhlarının kapatılmasına da izin vermiştir.20
Kaani’nin son Irak ziyaretinin ardından,
Irak’ta sosyal medya platformlarında İran
destekli silahlı gruplara ve Iraklı siyasi figürlere atfedilen açıklamalar yayılmıştır. Açıklamalarda ABD Büyükelçiliğinin bombalanması
kınanmakta ve bu eylemler için sorumluluk
reddedilmektedir. Ketaib Hizbullah açıklamasında, Irak’taki ABD Büyükelçiliğinin şu anda
bombalanmasının “sorumsuz bir davranış
olduğunu” belirterek yetkili makamların failleri tutuklaması gerektiğini belirtmiştir. Örgüt
aynı zamanda sivillerin hayatını tehdit altında
bırakması nedeniyle Büyükelçilikteki askerî
kışlanın rastgele bombalanmasını kınamıştır.
Yine Asaib-i Ehl’il-Hakk’ın lideri Kays el-Hazali,

19

“Körfez’de İran’la Yüzleşmek İçin Eşi Görülmemiş bir Amerikan Hazırlığı ... Nükleer Denizaltısı Georgia’yı Tanıyın”, Orient Net, 22
Aralık 2020.

20

Adel Al-Nawab, “Al-Arabi Al-Jadeed’e açıklamada bulunan kaynaklar: Kaani silahlı grupların ateşkesini yenilemek için Çarşamba günü Bağdat’ı ziyaret etti”, Al-Araby Al-Jadeed, 21 Kasım 2020.
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Yönetime karşı düzenlenen protestolara katılan kadın ve çocuklar. Irak-Necef, 10 Ocak 2020.

“Irak Direnişi Koordinasyon Kurulu ABD Büyükelçiliğinin hedef alınmaması yönünde karar
almıştır” açıklamalarında bulunmuştur.21

yağmıştır. Özellikle de gerilim devam ederken

Aynı bağlamda 26 Aralık 2020’de Bağdat’ta,
hükûmet güçlerinin Irak’taki Amerikan hedeflerine füze saldırısı düzenlemekle suçlanan
Asaib-i Ehl’il-Hakk’ın bir üyesini tutuklamasıyla bir başka gerginlik de final yapmıştır. Bu tutuklamanın bir sonucu olarak, Kazımi’ye, Asaib ve diğer İran destekli gruplardan tehditler

mekle” tehdit etmesi hükûmete yönelik öfke-

Iraklı milis grubu Ketaib Hizbullah’ın sözcüsü
Ebu Ali El-Askari’nin, Kazımi’yi “kulaklarını kesnin seviyesini göstermiştir. Kazımi, 28 Aralık’ta
durumu yatıştırmak için İran’a çok yakın olan
Yüksek İslam Konseyi lideri Ebu Cihad El Haşimi başkanlığında bir heyet göndermiştir. Nitekim Haşimi’nin ziyaretinin ardından, Bağdat’ta
taraflar arasındaki gerilim durulmuştur.

21

“Saraya al-Khorasani Genel Sekreteri Ali el-Yasiri’nin tutuklanması”, Bağdat Bugün, 14 Aralık 2020.

22

“Hizbullah-Irak: Şu anda ABD Büyükelçiliğini hedef almak sorumsuz bir davranıştır”, Al-Mayadeen Channel, 20 Aralık 2020.
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SONUÇ
Irak’taki İran yanlısı Şii güçler, 2020’de Irak
arenasında yaşanan ABD-İran çatışmasının
ağır yükü altındadır. Bu güçler bir taraftan
Irak’taki (siyasi, güvenlik ve ekonomik) kararlarda en büyük ve en önemli role sahipken
diğer taraftan Irak devletinin ve halkının çıkarlarıyla çelişse bile İran’ın politikalarından kopmakta zorlanmaktadır.
2020 yılında bu güçler, Irak ve bölgedeki
İran politikalarıyla net ve açık bir şekilde özdeşleşmeleri nedeniyle IŞİD’e karşı 2014-2017
yıllarında kazandıkları yüksek itibar ve popülerliklerinin çoğunu kaybetmiştir. Öte yandan
Irak’taki Şii güçler, ABD tarafından İran’a tehdit
mesajları göndermek amacıyla önemli şahsiyetlerinin hedef alınması, cezalandırılması
veya karalanması nedeniyle zarar görmüştür.
Diğer bir deyişle bu güçler ve önemli şahsiyetler, ABD’nin İran’a öfkesi için bir “tampon”
olarak kullanılmıştır.
Irak’taki ABD-İran çatışmasının gidişatı ile
ilgili olarak İran yanlısı Şii güçler, bir yandan

İran’a tarihsel ve ideolojik taahhütleri, diğer
yandan bir “vatan” olarak Irak’a karşı yükümlülük ve sorumlulukları ve “halk” olarak Iraklıların menfaatleri arasındaki dengeyi sağlamalıdır. Zira şu anda bu güçler Irak’ta iktidarda ve
karar alma mekanizmalarında en büyük nüfuz ve etkiye sahiptir. Öte yandan İran’la olan
ilişkilerini, Irak’taki siyasi süreçte 2003’ten bu
yana benimsenen “kota” ilkesi çerçevesinde;
Irak halkının geri kalan unsurları için “siyasi
temsil” talep eden diğer ortaklarıyla ilişkilerini dengelediği gibi aynı bağlamda Şii güçler,
bir yandan İran’la ve diğer yandan Irak’ın diğer
bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla ilişkilerini
dengelemelidir.
Şu anda ABD’ye karşı katı ve sert bir tutum sergileyen Irak’taki İran yanlısı Şii güçler,
bütün çabalarını “anti-Amerikancılık” yönünde harcamamalıdır. ABD-İran ilişkilerinin yeni
Başkan Joe Biden yönetiminde “dostça” anlayış yollarına dönme olasılığı yüksektir. Bu nedenle bu güçler kendilerine şu önemli soruyu
yöneltmelidir: Böyle bir ABD-İran yakınlaşması yaşanırsa tutumuz ne olur?
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