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Giriş
ABD’nin Irak’taki askeri varlığı 2003’ten bu
yana Irak’taki ve bölgedeki siyasi ve askeri gelişmelere paralel olarak birçok aşamadan geçerek
farklı dönüşümler yaşamıştır. Uzun süredir gündemde olan ABD’nin Irak’taki askeri varlığı, 3
Ocak’ta İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs
Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi
Şaabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi elMühendis’in Bağdat’ta öldürülmesinin ardından
yeni bir süreçle karşı karşıya kalmıştır. Zira Süleymani ve Mühendis suikastını müteakip İran’ın
ve İran destekli Iraklı Şii milis grupların ülkedeki
Amerikan askeri varlığına yönelik tehdit dozu
artarken, ABD söz konusu tehdide karşı askeri
caydırıcılığını kullanarak yanıt vermiştir. 11
Mart’ta Bağdat’ta ABD askerlerinin konuşlandığı
Taci Askeri Üssü’ne yapılan saldırıda Amerikan
askerlerinin hayatını kaybetmesinin sorumlusu
olarak İran yanlısı Şii milis grupları gösteren
ABD, İran’a yakınlığıyla bilinen Iraklı milis
grubu Ketaib-i Hizbullah’ın üslerine ve depolarına
hava saldırıları düzenleyerek çok sayıda milisi
öldürmüştür. İran’a yakın olduğu düşünülen yeni
milis gruplarının türediği bu süreçte ABD beklenmeyen bir kararla Irak’ta konuşlandığı birçok
askeri üsten çekilerek üslerin kontrolünü Irak
ordusuna bırakmıştır. Ancak ABD, Süleymani
suikastının ardından İran’ın balistik füze saldırıları
düzenlediği Anbar’daki Aynel Esed Askeri Üssü
ve Erbil’deki Harir Üssü’ne Patriot Hava Savunma
Sistemi yerleştirerek ülkeden tamamen çekilmeyeceği mesajını vermiştir.
ABD’nin askeri üslerden çekilme yönünde
aldığı kararın arka planına ilişkin pek çok olasılık
ve öngörü tartışılmaktadır. 2003’ten bu yana
birçok kez dönüşüm yaşayan ABD’nin Irak’taki
askeri varlığının yeni aşaması gerek Irak’ın kendi
iç dinamikleri gerekse bölgesel denklemi etkileme
kapasitesine sahiptir. Bu noktada tarihsel süreçte

ABD’nin Irak’taki askeri varlığının durumunun
ve geleceğinin ele alınması, Irak’ın ve bölgenin
geleceğinin nereye doğru gideceğinin analizi
açısından faydalı görülmektedir. Buradan hareketle
ABD’nin Irak’taki askeri varlığını ele alan ve
Pentagon’un verdiği son çekilme kararlarının
stratejik bir hamle olduğunu tartışan bu çalışma
üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ABD’nin
Irak’taki askeri varlığının tarihsel arka planı ele
alınırken, ikinci bölümde Irak yanılgısı, saha
hakimiyeti, IŞİD’e karşı müttefiklik ve kademeli
yıldırma aşamaları başlıkları altında ABD’nin
Irak’taki askeri varlığının dönüşümü değerlendirilecektir. Üçüncü bölümde ise Taci Üssü’ne
yapılan saldırıyla ABD’nin ülkede yeniden dönüşen varlığının Irak’a ve bölgeye yansımaları
tartışılacaktır.

Irak’ta ABD Varlığının Tarihsel
Arka Planı
ABD’nin Irak’taki askeri varlığının hikayesi
2003 yılında ABD ve İngiltere öncülüğündeki
Irak işgaliyle başlamaktadır. ABD, İngiltere,
Avustralya ve bazı Avrupa ülkelerinden savaş
ve destek birimleri (zırhlı kuvvetler, piyade ve
topçu birlikleri, saha füzeleri, teknik uzmanlık
vb.) özel kuvvetlerden oluşan ABD öncülüğündeki
koalisyon, 19 Mart’tan 1 Mayıs 2003’e kadar
süren işgalin ilk aşamasında Irak’a 173 bin asker
göndermiştir. Bu sayının 150 bini ABD’den gelirken, 23 bini İngiliz, Avustralya ve Polonya
askerlerinden oluşmuştur ve sonradan yaklaşık
36 ülke ABD öncülüğündeki koalisyona katılmıştır.1 İlerleyen dönemlerde asker sayılarını artıran bu koalisyonun 20 Mart 2003’te başlattığı
“Irak’ı özgürleştirme” adı verilen operasyonun
kara kampanyasının başlamasından üç hafta
sonra, 9 Nisan 2003’te Amerikan güçleri Irak
ordusuyla bir dizi çatışmanın ardından Bağdat’a
girerek Saddam Hüseyin rejiminin devrildiğini
açıklamıştır.
orsam.org.tr
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Saldırının sona ermesinin ve işgalin başlamasının hemen ardından Irak’ta işgalci güçlerin
ülkedeki sorumlulukları kabaca üçe bölünmüştür2:
• ABD: Başkent Bağdat’ın yanı sıra Irak’ın
orta, batı ve kuzey bölgelerinden de sorumlu.
• İngiltere: Irak’ın güneydoğu bölgelerinden
sorumlu (İtalya, Hollanda, Danimarka, Litvanya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Norveç,
Portekiz, Yeni Zelanda ve Güney Kore’den
gelen kuvvetler İngiltere komutası altında
yer almıştır.)
• Polonya: Güney-merkezi Irak’tan sorumlu
(İspanya, Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti,
Romanya, Letonya, Slovakya, Macaristan,
El Salvador, Ukrayna, Bulgaristan, Honduras,
Moğolistan, Litvanya, Kazakistan, Tayland,
Filipinler Polonya komutası altında yer almıştır.)

ABD Ordusu'ndan özel birimler
ve küçük ölçekli uzman
kuvvetler İngiltere ve Polonya
güçlerinin komutası altındaki
orta ve güney Irak'ın tüm
bölgelerinde yer almıştır, yani
ABD kuvvetleri işgal yıllarında
Irak’ın 18 vilayetinin tamamında
görev yapmıştır.

Irak’ın doğrudan işgali sırasında (2003-2011)
ABD kuvvetlerinin etkin kısmı Bağdat, Anbar,
Diyala, Ninova, Salahaddin ve Kerkük’e; orta
büyüklükteki kuvvetler ise Irak Kürdistan Bölgesel
Yönetimi’ne (IKBY) bağlı vilayetler Erbil, Duhok
ve Süleymaniye’ye konuşlandırılmıştır. Buna ek
Analiz No:249

olarak, ABD Ordusu’ndan özel birimler ve küçük
ölçekli uzman kuvvetler İngiltere ve Polonya
güçlerinin komutası altındaki orta ve güney
Irak’ın tüm bölgelerinde yer almıştır, yani ABD
kuvvetleri işgal yıllarında Irak’ın 18 vilayetinin
tamamında görev yapmıştır.
Ayrıca, işgal süresince Bağdat’ın kuzeyindeki
Taci kampını, Salahaddin’deki Beled ve Geyyara
hava üslerini ve Anbar’daki Habbaniye ve Aynel
Esed gibi Saddam rejiminden kalan eski üsleri
kullanan ABD kuvvetleri için aynı zamanda
Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda, Basra eyaletindeki Um Kasr Limanında, vilayetlerdeki
tüm başkanlık saraylarında kurulan üsler gibi
Irak’ın sivil hükümetinin izin verdiği bölgelerde
yeni üsler kurulmuştur.
Eski rejimin çöküşünün ardından, ABD’nin
gösterdiği temsilcilerin kaosun, şiddetin, kötüleşen
güvenliğin ve kötü hizmetlerin hüküm sürdüğü
Irak’ı doğrudan yönetme konusunda zafiyet göstermesi, özellikle ABD Başkanı George W.
Bush’un başkanlığının ilk ve ikinci dönemlerinde
Irak’ta güvenlik ve hizmetler düzeyinin sürekli
düşüşüne neden olmuştur. İkinci bölümde detaylıca
ele alınacağı üzere, bu süreçte ülkedeki etnik ve
mezhebi gerilimde ciddi artışlar meydana gelmiştir.
Öyle ki işgale kadar ülkede herhangi bir intihar
saldırısı vakasına rastlanmazken, işgalle birlikte
binlerce insanın öldüğü yüzlerce intihar saldırısı
olmuştur.3 Öte yandan, Irak’taki kötü koşullar
işgalin ilk döneminden itibaren genel olarak şiddetin tırmanmasına ve özellikle de ABD güçlerine
yönelik saldırıların artmasına yol açmıştır. Irak’ın
orta ve güney bölgelerinde Amerikan güçlerine
karşı da bazı saldırılar gerçekleştiren bugün Irak
Parlamentosu’nda en güçlü bloğa sahip olan Şii
lider Mukteda es-Sadr öncülüğündeki Mehdi
Ordusu gibi bazı Şii gruplara ek olarak Bağdat
başta olmak üzere Anbar, Diyala, Salahaddin,
Kerkük, Ninova vilayetlerinde ABD işgaline
karşı çıkan Sünni silahlı gruplar tarafından ABD
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güçlerine yönelik günde neredeyse 25’e ulaşan
saldırı düzenlenmiştir. ABD Savunma Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, 2003 Martındaki işgalden 31 Ağustos 2010’da ilk grup ABD askerinin
çekilmesine kadar geçen sürede Irak’ta öldürülen
ABD askerlerinin sayısı 4 bin 421’e ulaşırken,
operasyonlar nedeniyle 32 bin kişi de yaralanmıştır.4 Nitekim ABD’nin Irak’a 2003’te atadığı
Irak’taki Geçici Koalisyon Yönetimi Sorumlusu
Paul Bremer, “Irak’taki Yılım: Bir Umudun Geleceğini İnşa Etme Mücadelesi (My Year in Iraq:
The Struggle to Build a Future of Hope)” adlı
kitabında defalarca ABD’nin işgalin başlangıcından itibaren Irak’ı yönetme çabasının anarşiyi
tetiklediğini ve ülkedeki durumun bozulmasına
yol açan birçok hatanın yapıldığını itiraf etmiştir.5
Ekim 2008’de Irak ve ABD arasında, muharip
ABD kuvvetlerinin 2011 sonunda Irak’tan tamamen çekilmesini öngören stratejik ve güvenlik
iş birliğine ilişkin Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması
(SOFA) imzalanmıştır. Bu anlaşma aynı zamanda
“sınırlı” sayıda ABD askerinin “sınırlı” sayıdaki
askeri üstte Irak güvenlik güçlerini eğitmek ve
lojistik destek sağlamak amacıyla konuşlanmasını
öngörmüştür.6 Şartları her iki tarafça da uygulanan
anlaşma kapsamında ABD güçlerinin önemli bir
kısmı 2011 sonuna kadar resmi olarak Irak’tan
çekilmiştir. Ancak Haziran 2014’te terör örgütü
IŞİD’in yükselişinin ve Irak’ta büyük şehirleri
ve toprakları kontrol etmesinin ardından, Irak
hükümeti ABD’den IŞİD’in tehdit ve risklerine
karşı mücadele edebilmek için yardım istemiştir.
Bunun üzerine ABD, 2008’de Irak ile imzaladığı
SOFA Anlaşması’nın şartlarının uygulanması
kapsamında Irak’a askeri destek sağlamıştır. Bu
bağlamda, Eylül 2014’te ABD liderliğindeki 82
ülkeden IŞİD’e karşı uluslararası koalisyon kurulmuş ve IŞİD’e karşı savaşın koşulları Irak’ta
ABD güçlerinin sayısında ve askeri üslerinde
artış gerektirmiştir.

Nitekim 2017’de IŞİD’e karşı savaşın sonuna
gelindiğinde Irak’ta sayısı 5 bin 200 olduğu
tahmin edilen ABD askerleri ülkenin orta, batı
ve kuzeyinde 8’i ana ve 6’sı yardımcı olmak
üzere toplam 14 askeri üste konuşlanmıştır:

Ana Üsler:
1- K1 (Keyvan) Üssü, Kerkük (Askeri havaalanı
içerir)
2- Geyyara Üssü, Musul’un güneyi (Askeri havaalanı içerir)
3- Beled Hava Kuvvetleri Üssü, Selahaddin (Askeri havaalanı içerir)
4- Aynel Esed Üssü, Anbar (Askeri havaalanı
içerir)
5- Habaniye Üssü, Anbar (Askeri havaalanı içerir)
6- Harir Üssü, Erbil (Askeri havaalanı içerir)
7-Kaim Askeri Üssü, Anbar (Irak-Suriye sınırlarında yer almaktadır)
8- Taci Askeri Üssü, Bağdat’ın kuzeyi (Helikopter
havalimanı içerir)

Yardımcı Üsler:
1- Besmaya Kampı, Bağdat’ın güneydoğusu
(Sınırlı sayıda ABD askeri yerleşti)
2- Sincar yakınlarındaki üs (Dohuk ve Ninova
eyaletleri arasında)
3- Atruş bölgesindeki üs (Dohuk)
4- Halepçe bölgesindeki üs (Süleymaniye)
5- Altunköprü bölgesindeki üs (Erbil ve Kerkük
arasında)
6- Musul’daki başkanlık saraylarında sınırlı
sayıda konuşlanan ABD kuvvetleri.
orsam.org.tr
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ABD’nin IŞİD’e ve son dönemlerde İran
destekli milis güçlerine yönelik operasyonlarda
yoğun olarak kullandığı ve artarak devam eden
ABD’nin Irak’taki askeri varlığı tartışmalarının
merkezi olan üslerin bir kısmından Mart 2019
itibariyle çekilmesine rağmen, Anbar’daki Aynel
Esad ve Erbil’deki Harir Üssü’ne Patriot Hava
Savunma Sistemi yerleştirerek tartışmaların ilerleyen dönemlerde de devam etmesine kapı aralamıştır. 5 Ocak 2020’de Irak Parlamentosu’nda
ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin
bir karar alınmasına rağmen, Washington yönetimi
ülkedeki askerini çekmeyi reddetmektedir. Bu
bağlamda, Haziran 2020’de Amerikan güçlerinin

ABD’nin Irak’taki Askeri
Varlığının Dönüşüm Aşamaları
Nisan 2003’ten bu yana, ABD’nin Irak’taki
askeri varlığı Irak ve bölgedeki değişen güvenlik
ve siyasi koşullara göre farklı aşamalardan geçmiştir. Zira bölgedeki her türlü olgu ABD’nin
Ortadoğu’daki mevcudiyetini direkt etkileme
kapasitesine haizdir. ABD güçlerinin Irak’ta karşılaştığı zorluklar ve tehditler tek tip biçimde
kendini göstermemiş veya yerel ya da bölgesel
olsun tek bir kaynaktan gelmemiştir. ABD’nin
Irak’taki askeri varlığının her aşamasında ABD
güçlerinin önüne yeni zorluklar, tehditler, riskler
ve yeni düşmanlar çıkmaktadır.

“ABD’nin Irak Yanılgısı” Aşaması

Irak’taki mevcudiyetinin geleceği başta olmak
üzere ABD ile Irak arasındaki stratejik konuların
ele alınacağı görüşmelerin yapılması planlanmaktadır. Bu görüşmelerin ABD’nin ülkedeki
askeri varlığının geleceğine dair işaretler vererek
tartışmaların yönünü belirlemesi beklenmektedir.

Analiz No:249

ABD’nin Irak’taki askeri varlığının Nisan
2003’te başlayan ve Amerikalıların ülkede işleri
yönetme konusunda doğru yolda olduklarına
inandıkları “ABD’nin Irak yanılgısı” olarak nitelendirilebilecek ilk aşaması Şubat 2006’ya
kadar devam etmiştir. İşgal boyunca Irak’taki
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dinamikleri basite indirgediği düşünülen ABD,
ülkeyi sadece etnik ve mezhepsel kimlik üzerinden
(Sünni Araplar, Şii Araplar, Kürtler, Türkmenler)
değerlendirmeye çalışmıştır. Zira ABD, tüm
mezheplerin Saddam Hüseyin rejimi tarafından
haksızlığa maruz bırakıldığını ve bu nedenle ülkede “ezilen” grupların “kurtarıcıları” olan ABD
güçlerini memnuniyetle karşılayacağını düşünmüştür. Sünni Arapların Saddam rejiminin baskılarına diğer gruplar kadar maruz kalmadığı ve
bu yüzden ABD askeri varlığına karşı direniş
gösterebilecekleri düşünülmüştür.

23 Mayıs 2003 tarihinde ABD,
kendi askerlerinin varlığının
yeterli olduğu gerekçesiyle Irak
ordusunu lağvederek yaklaşık
400 bin askeri işinden etmiştir.
Kararın gerçek nedeni Saddam
rejiminin dönmesinden duyulan
endişe olsa da Bremer’in bu
hamlesi, ABD’nin askeri
varlığına yönelik direnişin en
güçlü damarlarından birini
yaratmıştır.

Bu noktada ABD, Saddam sonrası yeni Irak’ta
siyasi ve sosyal kazanımlar elde etmek için karşılaşacağı sorunların üstesinden mezhepler arasındaki rekabetten yararlanarak gelmeye çalışmıştır. Ancak Irak’ta yaşanan olaylar, ABD’nin
Irak’a ilişkin öngörüleri ile Irak’taki gerçeklerin
örtüşmediğini göstermiştir. Öte yandan, bunun
bölgeyi etnik ve mezhep savaşları vasıtasıyla
kaosa sürüklemek için ABD tarafından bilinçli
uygulanan bir politika olduğu da tartışılmıştır.
Irak’ın işgalinde ilk görev alan emekli Korgeneral Jay Garner, savaşın henüz sona ermediği
dönemde aralarında Mesut Barzani, Celal Talabani,

Abdülaziz el-Hekim, Ahmet Çelebi ve İyad
Allavi gibi isimlerin yer aldığı, Saddam rejimine
muhalefet eden önde gelen 100 kişi ile geçici
yönetim kurmuştur. Ancak Şiilerin, Garner’ın
Kürtleri önemli makamlara getirdiğini ve önde
gelen görevlere atananlar arasında Sünnilerin
çoğunlukta olduğunu iddia etmeleri ve ABD’nin
işgal öncesi verdiği sözleri tutmadığı konusunda
sorun çıkarmaları üzerine Bush yönetimi kısa
sürede Garner’ın görevine son vererek yerine
Paul Bremer’i atamıştır.7 11 Mayıs 2003’te
göreve başlayan Bremer, bir ay içerisinde Garner
liderliğindeki geçici yönetimin adını ve işlevini
değiştirerek Koalisyon Geçici Yönetimi’ni (KGY)
oluşturmuş ve ABD’yi Irak’ta temsil eden en
etkili karar verici olmuştur. Bremer’in güçlü
yetkileri 22 Mayıs 2003’te Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan
kararla pekişmiştir. Zira BMGK’ye üye tüm ülkelerin onayıyla alınan 1483 sayılı karar, ABD
ve İngiltere güçlerini Irak’taki “işgal kuvvetleri”
olarak tanımlayarak ülkede koşullar istikrara kavuşana kadar işlerin ABD ve İngiltere tarafından
yönetileceğine hükmetmiştir.8
23 Mayıs 2003 tarihinde ABD, kendi askerlerinin varlığının yeterli olduğu gerekçesiyle
Irak ordusunu lağvederek yaklaşık 400 bin askeri
işinden etmiştir. Kararın gerçek nedeni Saddam
rejiminin dönmesinden duyulan endişe olsa da
Bremer’in bu hamlesi, ABD’nin askeri varlığına
yönelik direnişin en güçlü damarlarından birini
yaratmıştır. Ayrıca, Bremer’in ülkeyi Baas’tan
arındırma politikası çerçevesinde neredeyse her
meslek grubundan insanları görevinden alması,
bürokrasi ve devlet mekanizmasını işlevsiz bıraktığı gibi Bağdat-Tikrit-Ramadi başta olmak
üzere ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde silahlı
direnişe katılımı pekiştirmiştir. Söz konusu kararların yanı sıra Bremer’in kısa süreli görevi
boyunca yolsuzluklarla 9 milyar dolar civarında
para buharlaşmıştır. Nitekim Bremer’in görev
orsam.org.tr
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süresinin dolması üzerine, John Negroponte 19
Nisan 2004’te Bremer’in bıraktığı siyasi, güvenlikle ilgili ve ekonomik enkazı devralmıştır.
Ancak 3 Temmuz 2003’te Bremer tarafından
kurulan Irak Geçici Yönetim Konseyi’nin (IGYK)
Haziran 2004’te yerini İyad Allavi başbakanlığındaki Irak Geçici Hükümeti’ne bırakmasıyla
birlikte Negroponte, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi
olarak görevine devam etmiştir. Bu dönemde ilk
önceliği ülkedeki güvenliği sağlama üzerine kurgulayan ABD, Sünni bölgelerde faaliyet gösteren
veya yaşayan Baas mensuplarına ve destekçilerine
yönelik operasyonlar gerçekleştirmiştir. Allavi
liderliğindeki hükümetin ABD güdümünde hareket
etmesi beklentileri karşılamamış, ülkede iç savaşa
yönelik emareler ortaya çıkmış ve ABD’li özel
güvenlik şirketlerinin eylemleri Negroponte’ye
yönelik tepkileri artırmıştır.
Ülkede işgal sonrası 30 Ocak 2005’te yapılan
ilk genel seçimlerde Şiilerin ve Kürtlerin güç
elde ettiği bu aşamada ABD’nin Irak’taki askeri
varlığını çevreleyen ülke içi atmosferde Sünni
Araplar, Şii Araplar, Kürtler, Türkmenler farklı
reaksiyonlar sergilemiştir. Sünni Arap bölgelerinde
iki ana akım halinde ABD güçlerine karşı sürekli
ve artan saldırılar olmuştur. Bu kapsamda bazı
Sünni Arap aşiretlerin mensupları, Irak Ordusu’nun
eski mensupları ve eski Baasçılar “ABD’ye karşı
ulusal direniş” başlığı altında Irak’taki ABD
varlığına karşı direniş göstermiştir. Bunun dışında
Irak işgalinin ardından Irak’a giden selefi-cihadi
düşünceye mensup Araplar ve söz konusu düşünceye yakın Iraklılar, “Amerikan-Haçlı saldırısına karşı cihat” başlığı altında ABD güçlerine
karşı savaşmıştır. Bu dönemde Sünni bölgelerde
ABD güçlerine yönelik ciddi saldırılar olmuştur.
Öyle ki Irak’taki ABD kuvvetlerine yapılan saldırıların neredeyse üçte biri sadece Anbar vilayetinde gerçekleşmiştir.9 Bu dönemde Ekim
2004’te el-Kaide’ye bağlılık yemini ederek Irak
el-Kaidesi adını alan Ebu Musab ez-Zerkavi liderliğindeki Tevhid ve Cihad örgütü ABD güçAnaliz No:249

lerine karşı çok ses getiren bir direniş sergilemiş
ve eylemler gerçekleştirmiştir. Ağustos 2003’de
Bağdat’daki Ürdün Büyükelçiliği’ni bombalayan
örgüt, 19 Ağustos 2003’de Irak’taki Birleşmiş
Milletler (BM) binasına patlayıcı yüklü bir arabayla saldırarak BM Özel Temsilcisi Sergio
Vieira de Mello’nun da aralarında olduğu 21
kişiyi öldürmüştür.10 Bu süreçte güçlenen Sünni
direnişin zaman içerisinde IŞİD’i doğuran temeller
atması, ABD’nin ülkedeki varlığının makul gerekçelerinden biri haline dönüşecektir.
Şii Arap bölgelerde dini, siyasi ve toplumsal
güçlerin bir kısmı Irak’taki ABD güçlerine
yönelik saldırıları stratejik beklentilerle reddetmiştir. Şiiler iktidarı ele geçirerek varlıklarını
meşrulaştırabilmek için ABD’yi araç olarak kullanmıştır. Zira ABD varlığının uzun süre Irak’ta
kalması Şii iktidarın gücünü konsolide etmesine
imkân vermiştir. Özellikle de çoğu yurtdışından
sürgünden dönen ve sahaya yabancı elit Şii siyasetçiler, ABD’nin desteği olmadan iktidarı ellerinde tutamayacaklarının farkına varmıştır. Şiilerin Irak’taki siyasi süreci, devlet kurumlarını
ve güvenlik hizmetlerini bugüne kadar kontrol
etmesini garantilemesini sağlayan doğrudan işgal
yıllarındaki bu tutuma rağmen, bazı Şii milis
gruplarının ABD’ye karşı sert bir direniş gösterdiğinin altını çizmek gerekir. Bu süreçte İran,
ABD üzerindeki baskıyı arttırmak için ABD
karşıtı Iraklı Şii silahlı faaliyetleri desteklemiştir.
Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi’nin (SCIRI)
askeri kanadı olarak 1983’te kurulan, sekiz yıl
süren İran-Irak savaşında İran’ın safında Saddam’a
karşı savaşan ve savaşın 1988’de sona ermesinin
ardından İran’a sığınan Bedir Tugayları, 2003’te
Saddam rejiminin çöküşünün ardından siyasi
boşluktan yararlanmak için Irak’a dönerek işgale
karşı direnişe katılmıştır. ABD her ne kadar
Bedir Tugayları’nı Saddam rejimine muhalefeti
nedeniyle işgal sonrası dönemde ülkedeki direnişe
karşı ittifak yapılacak bir unsur olarak değerlendirse de kısa süre içerisinde SCIRI’nin Bedir
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Tugayları’nı dağıtmasını istemiştir. Böylece isim
değişikliğiyle Bedir Örgütü olarak siyasi partiye
dönüşen örgüt, silahsızlanma sözlerine rağmen
özellikle ülkenin güneyinde İngiliz koalisyon
birliklerine karşı direniş göstermiştir. Ayrıca,
2004-2006 yılları arasında Irak’taki Sünni nüfusa
yönelik acımasız saldırılar düzenlediği bilinen
Bedir Örgütü’nün lideri Hadi el-Amiri öncülüğünde parlamentodaki en büyük ikinci blok olan
Fetih Grubu, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması
için kampanyanın öncülüğünü yürütmektedir.
Aynı zamanda İran’a yakınlığıyla bilinen Bedir
Örgütü bugün halen Haşdi Şaabi içerisinde en
güçlü kanat olarak askeri faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şii grupların ABD güçlerine karşı
direnişleri, Sünni silahlı grupların
saldırılarının sayısına ve
büyüklüğüne erişememiştir. Öyle
ki Nisan 2003’ten Nisan 2004’e
kadar olan dönemde, Şii
bölgelerinde öldürülen toplam
ABD askerlerinin sayısı 29 iken
Sünni çoğunluk bölgelerinde aynı
dönemde 2 bin 472 olmuştur.

Bedir Örgütü’nün yanı sıra Iraklı Şiilerin
yoksul çevreleri arasında çok popüler olan genç
ve Irak milliyetçiliği söylemini benimseyen Şii
din adamı Mukteda es-Sadr da bu dönemde
diğer Şii aktörlerden farklı olarak ABD’nin
Irak’taki varlığına karşı olduğunu ilan etmiştir.
Sadr, Temmuz 2003’te ABD işgalinden sonraki
Irak sahasında ortaya çıkan ilk Şii milis gücü
olan Mehdi Ordusu’nu kurmuştur.11 Bir yıl gibi
kısa sürede silahlandırılan ve donatılan Mehdi
Ordusu, İran ve Irak topraklarında binlerce iyi
eğitimli milise ulaşmıştır. Bu dönemde ABD’nin

Irak’taki varlığına en büyük zarar veren gruplardan
biri olan Mehdi Ordusu’nun bu denli hızlı ve
profesyonel gelişen kuruluş sürecinde milis
güçleri konusunda oldukça deneyimli olan İran’ın
etkisini göz ardı etmek mümkün değildir. Hatta
bu süreçte Mehdi Ordusu’nun bazı Sünni direniş
grupları ile ABD’ye karşı işbirliği dahi yaptığı
bilinmektedir. Daha sonra Irak’ta ortaya çıkan
etkili Şii milis gruplarının silahlı grupların çoğu,
Mehdi Ordusu’ndan ayrılmıştır. Bugün hala
Haşdi Şaabi içerisinde oldukça aktif olan İran’a
yakın Asaib Ehl’il-Hak, Hareket el-Nuceba gibi
gruplar Mehdi Ordusu’ndan ayrılarak Şii bölgelerde ABD karşıtı direnişi siyasal ve askeri olarak
sürdürmektedir. Ancak Şii grupların ABD güçlerine karşı direnişleri, Sünni silahlı grupların
saldırılarının sayısına ve büyüklüğüne erişememiştir. Öyle ki Nisan 2003’ten Nisan 2004’e
kadar olan dönemde, Şii bölgelerinde öldürülen
toplam ABD askerlerinin sayısı 29 iken Sünni
çoğunluk bölgelerinde aynı dönemde 2 bin 472
olmuştur.12
Kürt bölgeleri doğrudan işgal yıllarında Irak’taki ABD güçlerine saldırı düzenlenmeyen nadir
alanlar olmuştur. Kürt bölgelerinde her ne kadar
kitlesel olarak ABD karşıtlığı görülmese de direnişe bireysel katılım olmuştur. Özellikle Molla
Krekar olarak bilinen Ferac Ahmed Necmeddin
liderliğindeki el-Kaide’ye yakın olduğu düşünülen
ve üyeleri büyük ölçüde Kürtlerden oluşan Ensar
el-İslam, ABD güçlerine çeşitli saldırılar düzenlemiştir. Hatta Irak’ın işgalinde ABD güçleri ile
birlikte hareket eden Kürdistan Yurtseverler
Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokrat Partisi’nin
(KDP) önde gelen isimlerine suikast planladıkları
da iddia edilmiştir.13 Bunun yanında, Irak’taki
Türkmenler ABD’nin Irak’taki askeri varlığı konusunda devlet merkezli bir duruş sergilemiştir.
Mezhepsel farklılık gösteren Türkmenler arasında
mezhebi açıdan radikalleşen zayıf bir kitle yer
almakla birlikte Türkmenler bu süreçte genel
itibariyle Saddam Hüseyin döneminde elde edeorsam.org.tr
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medikleri ve ellerinden alınan haklarını geri
almak için çaba harcamış ve Irak siyasetinde
yer edinmeye çalışmıştır.
Bu aşamada ABD’nin Irak’taki varlığının
bölgesel anlamda da yansımaları olduğunu belirtmek gerekmektedir. Saddam Hüseyin rejiminin
düşmesinin ardından ABD’nin bir sonraki hedefinin Suriye ve İran olması beklenmiştir. Zira
ABD Irak işgalinden kısa bir süre önce İran ve
Suriye rejimlerini “şer ekseni” içinde sınıflandırmıştır.14 Bu nedenle, ABD’nin Irak projesinin
başarısını engellemeye çalışan Tahran ve Şam,
ABD kuvvetlerinin Irak’taki kaosta daha fazla
zarar görmesi amacıyla silahlı gruplara lojistik
destek sağlamada önemli bir rol üstlenmiştir.
Öyle ki Ağustos 2009’da Bağdat’ta Maliye, Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarını hedef alan eş
zamanlı saldırılar yaklaşık 100 kişinin ölümüne
yol açmıştır. Saldırıları gerçekleştiren bazı militanların Suriye tarafından korunduğunun iddia
edilmesi, iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilerini çektiği diplomatik krize yol açmıştır.15
İran ve Suriye’nin bu süreçte Irak’ta diğer selefi-cihadi örgütlere ve el-Kaide gibi radikal
gruplara bile göz yumduğu da bilinmektedir.
Öyle ki ABD’nin doğrudan Irak’ı işgal ettiği
yıllarda Suriye, dünyanın dört bir yanından gelen
tüm cihatçıların Irak’a geçmesi için giriş kapısı
olmuştur.
Ülkeye bu karışık atmosfer hakimken Büyükelçi Negroponte’nin görevinin sona ermesinin
ardından, Haziran 2005’te Zalmay Halilzad ülkedeki Sünni bölgelerindeki isyanın ciddi artış
gösterdiği bir dönemde göreve başlamıştır. ŞiiKürt ittifakının egemen olduğu Irak Parlamentosu’nda görüşülen ülkenin kurucu anayasası
konusunda taraflarla görüşmeler yapan Halilzad,
seleflerinin aksine Sünnileri yeni sisteme entegrasyonunu sağlamak için çaba sarf etmiştir.
Ancak halihazırda öfkeli olan Sünnilere verilen
vaatler yerine getirilmezken, 22 Şubat 2006’da
Analiz No:249

Iraklı Şiiler için en kutsal mekanlardan birisi
olan Samarra’daki İmam el-Askeri türbesinin
bombalanmasıyla Şiiler ile Sünniler arasında
şiddetli bir iç savaşı başlamıştır.16 Anbar başta
olmak üzere Sünni bölgelerde el-Kaide’nin
gücünü pekiştirdiği bu süreçte iç savaşta ciddi
kayıplar veren ABD güçlerinin de süreci kontrol
edemediklerini açıkladığı yeni bir döneme girilmiştir.

“ABD’nin Saha Hakimiyeti” Aşaması
Samarra’daki İmam el-Askeri türbesine düzenlenen saldırıyla birlikte Irak’ta tehlikeli bir
tırmanış gösteren mezhepsel şiddet, ABD’nin
ülkedeki askeri varlığını dönüşüme zorlamıştır.
Zira Şiiler ile Sünniler arasında derinleşen mezhepsel çatışmalarda ABD güçleri kendilerini sürekli hedef alındıkları bir iç savaş ve direniş hattının içerisinde bulmuştur.17 İç savaşın ilk etabında
ülkeden en az kayıpla çıkmalarını garanti edecek
çözümler arama yolunu değerlendiren ABD’nin,
2007’de strateji değişikliğine giderek saha hakimiyeti konseptine geçmesiyle “ABD’nin saha
hakimiyeti” aşaması başlamıştır.
ABD Kongresi tarafından görevlendirilen
Irak Çalışma Grubu adlı komisyonun sekiz
aylık çalışma sonucunda 2007’de paylaştığı
Baker-Hamilton Planı’nda ABD güçlerinin 2008
başları itibariyle Irak’tan tümüyle çekilmesi
ve bu süreçte İran ve Suriye ile diyaloga
girilmesi gerektiği önerilmiştir. Ancak iç savaşı
durdurmak için aşiret liderleri ve eski Baasçılarla
yoğun görüşmeler yapan Büyükelçi Halilzad’ın
Birleşmiş Milletler Daimî Temsilciliği’ne atanmasının ardından, işgalin en zorlu dönemlerinden
biri olan Mart 2007’de ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne atanan Ryan Crocker, Irak’taki
ABD güçlerinin başına getirilen David Petreaus
ile birlikte Washington’ın, iç savaşın bastırılmasına
ilişkin “surge” yani “akın” olarak tanımlanan
yeni politikasının uygulayıcısı olmuştur. Irak’ta
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sayıları 160 bini geçen ABD askerlerinin kışlalardan çıkarak sahada daha görünür olduğu bu
politika bağlamında Bağdat ve etrafındaki ABD
askeri kapasitesini güçlendirilmiş, ABD güçleri
büyük üslerden çıkarak sahadaki karakollara geçirilmiş ve Sünni aşiretlerle stratejik ilişkiler geliştirilmiştir.
ABD yeni politikası çerçevesinde Sünni aşiret
liderleri ile oldukça güçlü bağlar kurmuş, bu sayede radikal Sünni silahlı gruplarla savaşta destek
vermeleri için Sünni Arap aşiretlere “mali, askeri
ve siyasi” destek karşılığında Sahva (Uyanış)
Birliklerini oluşturmuştur.18 Sahva güçleri içerisinde daha önce ABD güçlerine karşı savaşan
aşiret grupları, Baas grupları veya eski orduya
bağlı gruplar gibi “radikal olmayan” Sünni silahlı
gruplar da yer almıştır. Bu aşamada Sahva projesinin, 2011’de ABD’nin Irak’tan çekilmesine
kadar Amerikan askerlerine yönelik saldırıların
devam ettiği Musul hariç, Sünni bölgelerin genelinde büyük ölçüde başarılı olduğunu söylemek
mümkündür. El-Kaide’nin bu dönemde Diyala

ve Musul’da çok etkili saldırılar düzenlemesi ve
Musul’un sınıra olan yakınlığı sebebiyle örgüt
mensuplarınca yoğun ilgi görmesi, ABD’yi oldukça uğraştırmıştır.
Öte yandan, Şiiler ile Sünniler arasındaki gerilimin bitirilmesine ilişkin yoğun çaba harcanan
ve el-Kaide ile mücadele edilen bu dönemde
ABD, Sadr’ın Mehdi Ordusu ile silahlı çatışma
içerisine girmiştir. Bu süreçte Irak Çalışma
Grubu, Irak’ta direnişin sembolü haline gelen
Mehdi Ordusu’nun yaklaşık 60 bin üyeye sahip
olduğunu tahmin etmiştir. Şii gruplarla ilişkileri
konsolide etme arayışına giren ABD, Sadr hareketini çökertmeyi amaçlamıştır Nitekim ABD
ve İngiliz kuvvetleri, Sadr’ın kalesi sayılan Bağdat’a yakın Sadr şehri de dahil olmak üzere
Irak’ın Şii bölgelerinde Mehdi Ordusu’na yönelik
baskı uygulamak için Irak güçlerine keşif ve
taktik destek vermiştir. Yaklaşık 2 bin milisini
kaybeden Sadr, bu dönemde dini eğitimine devam
etme gerekçesiyle, 31 Mart 2008’de İran’ın
aracılık ettiği ateşkesi kabul ederek Mehdi Or-
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dusu’nun odağını askeri operasyonlardan sosyal
hizmetlerin sağlanmasına kaydırmıştır. Ayrıca,
dönemin Başbakanı Nuri el-Maliki, ABD güçlerine
saldırı düzenleyen ve ABD’yi Irak’tan çıkarmaya
istekli olan İran destekli Şii milisler ile Amerikalılar arasındaki çeşitli anlaşmalarda arabulucu
rolü üstlenmiştir. Bu anlaşmalar bağlamında
2007’de İngiliz özel kuvvetler tarafından yakalanan, Mehdi Ordusu’ndan ayrıldıktan sonra
2006’da kurduğu İran yanlısı milis grubu Asaib
Ehl’il-Hakk’ın liderliğini yapan Kays el-Hazali
serbest bırakılmıştır.19 Buna karşın, Maliki, bugün
Irak Parlamentosu’ndaki en büyük siyasi grup
Sairun’un lideri olan Sadr’ın milisleri konusunda
aynı yaklaşımı sergilememiştir.
Geniş bir alana yayılan ve binlerce insanın
hayatına mal olan iç savaşta 2,5 milyon kişi
ülke içinde göç ederken, yaklaşık 2 milyon kişi
de ülkeden ayrılmıştır. Nitekim iç savaşın 2007
yılının sonuna doğru ciddi ölçüde etkisini yitirmesi
ve Nuri el-Maliki’nin güçlü bir figür olarak öne
çıkması, ABD’nin elini rahatlatmış ve Petraus’un
önerileri kapsamında ülkedeki asker sayısında
düşüşe gitme kararı alınmıştır. Seçim kampanyası
boyunca Irak’ı gündeme getiren Barack Obama’nın 2008’de ABD Başkanı olmasıyla birlikte
Irak’taki misyon en az hasarla çekilme üzerine
kurgulanmıştır. Mart 2009’da Christopher Hill’in
Obama tarafından Bağdat Büyükelçisi olarak
atanasıyla birlikte Bush döneminde Irak ve ABD
arasında Ekim 2008’de ABD kuvvetlerinin
Irak’tan çekilmesinin 2011 sonunda tamamlanmasını öngören SOFA Anlaşması’nın uygulanması
bağlamında ABD güçleri 2009’un ortasında Irak
şehirlerinden çekilmeye başlamıştır. 2010’da yapılan Parlamento seçimlerinin ardından uzun
hükümet görüşmelerinde ABD’nin yetersizliğinden dolayı İran’ın güçlendiği tartışmalarının yanı
sıra ABD’nin SOFA gereğince Irak’taki askeri
varlığını sonlandıracağı kritik süreç olan Ağustos
2010’da ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne James
Jeffrey atanmıştır. Bu dönemde Irak güvenlik
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güçlerinin ülkedeki geçiş süreci için yeterli kapasitede olmadığı tartışmalarına rağmen, ABD
güçleri 2011 sonuna kadar zafer ilan etmeden
resmi olarak Irak’tan çekilmiştir. Böylece 2006’da
İmam el-Askeri türbesine düzenlenen saldırıyla
birlikte başlayan aşama sona ererken, ABD güçlerinin bir kısmı Irak Ordusu’nun eğitimi için
Irak’ta kalsa da ülkede zaman içerisinde yükselen
İran etkinliği ve IŞİD’in ciddi anlamda güç elde
etmesi, ABD açısından yeni bir aşamanın kapısını
aralamıştır.

“IŞİD’e Karşı Müttefiklik” Aşaması
Haziran 2014’te Irak-Suriye merkezli ortaya
çıkan terör örgütü IŞİD, Irak’ta bazı büyük şehirlerin ve toprakların kontrolünü ele geçirmiştir.
Bu nedenle ABD, Irak hükümetinin isteği üzerine
IŞİD’le savaşmak için 82 ülkenin bir araya
geldiği dünyanın en büyük askeri koalisyonlarından biri olan IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonu
kurarak Irak’taki asker sayısını ve askeri faaliyetlerinin kapasitesini artırmıştır.20 Böylece
ABD’nin Irak’taki askeri varlığı için “IŞİD’e
karşı müttefiklik” olarak tanımlanabilecek yeni
bir aşama başlamıştır. Uluslararası koalisyon altında ve Irak hükümetinin onayıyla müttefik
güçler haline gelen ABD güçleri ülkedeki çoğu
siyasi ve toplumsal erk tarafından memnuniyetle
karşılanmıştır. ABD, dönemin Başbakanı Haydar
el-Ibadi tarafından Aralık 2017’de IŞİD’e karşı
zafer ilan edilene kadar Irak’ın örgütle mücadeledeki başarısında çok daha büyük rol oynayan
ekipman, silah, kritik istihbarat, yakın hava ve
ateş desteği sağlamıştır.21
Irak’ta mevcut ABD güçleri, işgalin ilk aşamasından itibaren uzun süre mücadele ettiği İran
destekli Iraklı siyasi ve silahlı aktörlerle IŞİD’e
karşı savaş sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmamış hatta yer yer ortak hareket etmiştir.
Bununla birlikte, IŞİD’e karşı mücadele boyunca
İran desteğiyle kurulan ve İran Devrim Muhafızları
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Ordusu’nu (DMO) Komutanlarının eğitim verdiği
Haşdi Şaabi ve Irak Ordusu’nun ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriyle eşgüdümlü bir biçimde IŞİD ile mücadele etmesi, açık bir biçimde
kabul edilmese de İran ile ABD arasındaki gizli
iş birliği şeklinde yorumlanmıştır. Irak Ordusu’nun
IŞİD’le kara savaşında yeterli olmadığını düşünen
ABD’nin, sahadaki insan hakları ihlallerine rağmen Haşdi Şaabi’ye göz yumduğu değerlendirilmektedir. ABD’nin, her ne kadar bu süreçte
Haşdi Şaabi ile doğrudan münasebet kurmasa
da, örgütün sahadaki etkinliğinden memnun olduğu da bilinmektedir. Nitekim 12 Mart 2016’da
ABD’nin Basra Başkonsolosu Steve Walker’ın
Basra’da bir hastanede Haşdi Şaabi mensubu
yaralıları ziyaretinde örgütün IŞİD’le mücadelesini
övdüğü hatırlandığında ABD’nin örgüte yaklaşımını ve bu süreçte ittifakının göstergesidir.22
Ancak ABD ile İran ve İran yanlısı Iraklı gruplar
arasındaki karşılıklı kazan-kazan esasına dayanan
bu taktik ittifak, ABD’nin Mayıs 2018’de İran
ile nükleer anlaşmadan çekilmeye ve İran’a yönelik yaptırımlarının sıkılaştırılmasına karar vermesiyle birlikte sona ermiştir. Böylece IŞİD’e
karşı müttefiklik aşaması ABD ile İran arasında
artan gerilimin merkez üssü haline gelen Irak’ta
yerini yüksek gerilimli bir aşamaya bırakmıştır.

“Kademeli Yıldırma” Aşaması
ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan
çekilmesinin ardından, ABD’nin askeri varlığının
Irak’tan çıkarılması gerek siyasal gerek askeri
alanda ciddi anlamda gündeme gelmiştir. Bu süreçle birlikte ABD güçlerinin 2003-2011’deki
doğrudan işgal yıllarındaki benzer koşullarla
karşı karşıya kalması, ABD’nin askeri varlığı
açısından yeni bir aşamanın habercisi olmuştur.
ABD’nin Irak’taki askeri varlığının İran ve İran
destekli Iraklı milis gruplarıyla yeniden yüzleştiği
ve saldırılara sert yanıtlar verdiği bu süreç
karşılıklı “kademeli yıldırma” aşaması olarak
tanımlanabilir. Zira İran’a yakın Iraklı siyasi

partiler ABD’nin Irak’taki askeri varlığına karşı
siyasal hamleler yaparken İran destekli milis
gruplar ise Irak’ta ABD kuvvetlerine saldırı başlatma noktasında tehdit dozajını artırarak ABD’ye
kademeli baskı uygulamaya çalışmaktadır.

İran’a yönelik uyguladığı
ekonomik ve siyasi yaptırımların
kapsamında Ortadoğu’da İran’ın
saha operasyonlarını yürüten İran
Devrim Muhafızları Ordusu’nu
terör örgütü listesine alan ABD,
Irak’ta da İran’a yakınlığıyla
bilinen milis liderlerine, iş
adamlarına ve kurumlara yaptırım
uygulamaktadır.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 26 Aralık
2018’de Iraklı yetkililerden habersiz olarak Anbar’daki Aynel Esad askeri üssüne yaptığı ziyaretin
ardından İran destekli Iraklı siyasi güçler, ABD
güçlerinin ülkeden çıkarılmasını mecliste gündeme
getirmiş ancak netice elde edilememiştir.23 İran’a
yönelik uyguladığı ekonomik ve siyasi yaptırımların kapsamında Ortadoğu’da İran’ın saha
operasyonlarını yürüten İran Devrim Muhafızları
Ordusu’nu terör örgütü listesine alan24 ABD,
Irak’ta da İran’a yakınlığıyla bilinen milis liderlerine, iş adamlarına ve kurumlara yaptırım uygulamaktadır. Nitekim bu çerçevede Şubat 2019’da
Haşdi Şaabi bünyesindeki Hareket en-Nuceba
ve lideri Ekrem el-Kaibi’yi terör listesine alan
ABD, Ağustos 2019’da da İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Irak’taki yapılanmasına silah
temin ettiği iddiasıyla South Wealth Resources
Company adlı şirket ve iki yöneticisi için yaptırım
kararı almıştır.25
ABD’nin bu hamlelerine karşı İran yanlısı
milis grupları da Irak’taki ABD üslerine ve varorsam.org.tr
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lığına yönelik saldırıların dozunu periyodik
olarak artırmıştır. 27 Aralık 2019’da ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük’teki K1 (Keyvan) Üssüne Haşdi Şaabi’nin en önemli bileşenlerinden Ketaib-i Hizbullah tarafından yapıldığı
düşünülen saldırıda bir ABD vatandaşı hayatını
kaybetmiş ve ABD bu saldırıya karşılık Anbar
vilayetinde bulunan Haşdi Şaabi üslerine saldırarak
yaklaşık 30 milisi öldürmüştür.26 ABD’nin İran’a
yönelik uyguladığı yaptırımların Irak sahasına
ciddi ölçüde nüfuz ettiği karşılıklı “kademeli
yıldırma” aşaması, Haşdi Şaabi milis gruplarının
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni basmasıyla
daha da tırmanmıştır. İran devriminin hemen ardından 4 Kasım 1979’da ABD’nin Tahran Büyükelçiliği’nin silahlı gruplar tarafından işgal
edilerek 52 kişinin 444 gün boyunca rehin tutulduğu hatırlandığında, ABD bu seçilmiş travma
ile 3 Ocak’ta İran Devrim Muhafızları Ordusu
Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve
Haşdi Şaabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi elMühendis’i öldürerek Irak’taki varlığından geri
adım atmayacağını deklare etmiştir.
Saldırının hemen ardından, Şii lider Mukteda
es-Sadr öncülüğündeki Sairun koalisyonu, İran’a
yakınlığıyla bilinen Hadi el-Amiri liderliğindeki
Fetih grubu ve eski Başbakan Nuri el-Maliki’nin
Kanun Devleti Koalisyonu öncülüğünde Irak
Meclisi’nde 5 Ocak’ta yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı
güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verilmiştir.27
ABD ise karşılıklı yıldırma politikası bağlamında
Süleymani ve Mühendis’in öldürülmesinin hemen
ardından 4 Ocak’ta yaptırım listesinde bulunan
Haşdi Şaabi bünyesinde İran’a yakınlığıyla
bilinen Asaib Ehl’il-Hak “Yabancı Terör Örgütleri”
listesine, örgütün lideri Kays el-Hazali ve Kays’ın
kardeşi Laith Hazali de “Özel Olarak Belirlenmiş
Küresel Teröristler” (SDGT) listesine dahil etmiştir. Ayrıca, ABD son olarak 27 Şubat’ta Ketaib-i Hizbullah’ın Genel Sekreteri Ahmet HaAnaliz No:249

midavi’yi de ‘küresel terörist’ listesine eklemiştir.28
Süleymani saldırısıyla ABD ilk kez İran’a karşı
açık saldırı düzenlerken, İran da 8 Ocak’ta Anbar
ve Erbil’deki ABD askeri üslerine yönelik balistik
füze saldırıları gerçekleştirmiştir.29 İran yaptığı
balistik saldırıların ardından Süleymani’nin
öcünün alındığını belirtirken, Haşdi Şaabi’nin
en önemli bileşenlerinden İran yanlısı Asaib
Ehl’il-Hak ve Ketaib-i Hizbullah gibi milis gruplarının Irak’taki ABD varlığını hedef almaktan
vazgeçmeyeceklerini açıklaması, ülkedeki ABD
varlığına yönelik tehdidin yeni bir faza geçtiğinin
habercisi olmuştur. Nitekim ABD ile doğrudan
çatışmaya girmek istemeyen İran’ın, Haşdi Şaabi
içerisindeki milis gruplarının saldırı biçimlerini
değiştirerek gerginliği tırmandırmayı tercih ettiği
bir sonraki aşamada görülürken, ABD strateji
değişikliğine giderek bazı üslerden çekilmiş,
bazı üslere de Patriot yerleştirmiştir.

Taci Saldırısı ve Yeni Durumun
Yansımaları
11 Mart’ta Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü’ne gerçekleştirilen
roketli saldırıda iki ABD ve bir İngiliz askeri
hayatını kaybederken, 12 asker de yaralanmıştır.
Saldırının ardından ABD, Irak-Suriye sınırında
bulunan Deyr ez-Zor’un Elbu Kemal bölgesindeki
İran’a yakın milis gruplarına ait üç üssün vurulduğu ve saldırıda 30’a yakın milisin hayatını
kaybettiği belirtilmiştir. Ayrıca, ABD, Kerkük,
Babil, Kerbela, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinde
İran’a yakın Şii milis grupların da içerisinde yer
aldığı Haşdi Şaabi karargahlarına yönelik çok
sayıda hava saldırısı gerçekleştirmiştir. Ancak
Taci Üssü’ne saldırıyı Usbat el-Thaereen (Devrimciler Ligi) adlı yeni bir örgütün üstlenmesi30,
ABD’nin Irak’taki varlığının yeni aşamaya geçmesine paralel gelişmiştir.
Irak’ta hükümet krizinin devam ettiği bir süreçte, 8 Mart’ta, Süleymani’nin öldürülmesi son-
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rası ABD’ye verilecek cevabın bir saldırıyla
sınırlı kalmayacağını ve Süleymani’nin intikamının alınacağını açıklayan kişilerden biri olan
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel
Sekreteri Ali Şemhani Irak’ı ziyaret etmiştir.
Şemhani, Süleymani’nin ölümünden sonra Irak’ı
ziyaret eden ilk üst düzey İranlı yetkili olarak
dikkat çekmiştir. Bu anlamıyla İran’ın ABD’ye
açık bir biçimde meydan okuduğu değerlendirilebilir. Nitekim Taci saldırılarının Şemhani’nin
Irak ziyaretinin hemen ardından gelmiş olması
da bu meydan okumanın bir göstergesi olarak
sayılabilir. Özellikle bu yeni durumda ABD’nin
Bağdat Büyükelçiliği ve Aynel Esad Üssü’nün
drone görüntülerini paylaşan Usbat el-Thaereen’in
yanı sıra Ashab el-Kahf ve Qabdat el-Hoda gibi
hayali milis gruplarının ortaya çıkarak ABD’nin
Irak’taki varlığına karşı tehdit açıklamaları İran
destekli milis gruplarının ABD’ye yönelik hamlelerinden vazgeçmeyeceğinin işareti olarak değerlendirmek mümkündür.31

Mart 2020’den itibaren farklı aralıklarla Anbar’da
el-Kaim Askeri Üssü ve Takaddum Hava Üssü,
Musul’daki Geyyara Hava Üssü ve Musul’un
doğu yakasındaki Başkanlık Sarayları Kompleksi’ndeki karargâhı, Kerkük’teki K1 Askeri Üssü
ve son olarak Fransız askeri danışmanların
konuşlu olduğu Bağdat’taki bir karargâhın kontrolünü Irak Ordusu’na devretmiştir. Ancak
ABD’nin Irak’taki bazı üslerden çekilirken ülkedeki asker sayısını azaltmaması ve devrettiği
üslerdeki askerlerini ülke içerisindeki farklı noktalarda konuşlandırması ve Aynel Esad ve Harir
Üslerine Patriot Hava Savunma Sistemi yerleştirmesi dikkate alındığında çekilmenin daha çok
taktiksel olduğu anlaşılmaktadır. Washington
yönetiminin söz konusu hamlelerinin özelde
İran, Haşdi Şaabi, Irak ve IKBY genelde ise Suriye, Körfez ülkeleri, Türkiye ve terör örgütü
PKK/PYD açısından yansımalarının olması beklenmektedir.

İran, Irak, Haşdi Şaabi ve IKBY’ye
Yansımalar

ABD’nin Irak’taki bazı üslerden
çekilirken ülkedeki asker sayısını
azaltmaması ve devrettiği üslerdeki
askerlerini ülke içerisindeki farklı
noktalarda konuşlandırması ve
Aynel Esad ve Harir Üslerine
Patriot Hava Savunma Sistemi
yerleştirmesi dikkate alındığında
çekilmenin daha çok taktiksel
olduğu anlaşılmaktadır.

Irak’ta bu yeni durumda kontrolsüz milis saldırılarına yönelik önlem almak isteyen ABD,
bazı üslerden çekilme kararı vermiştir. Bu bağlamda, kısa bir süre içerisinde ABD öncülüğündeki
IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon güçleri, 19

ABD’nin kısmi çekilme hamleleri, 2003 işgalinden bu yana Irak’taki politikalarında stratejik
bir derinlik barındıran İran ve İran destekli Iraklı
milis grupları ile rekabetinde bir geri adım olarak
görülmemelidir. Zira son yıllarda Irak’ın iç ve
dış politikası üzerinde oldukça etkin olan İran,
ABD’yi oldukça rahatsız etmektedir. ABD, İran
ile yaşadığı gerilimin milisler üzerinden daha
da yerelleşeceği düşüncesiyle küçük ve güvenli
görülmeyen üslerden çekilerek Aynel Esad gibi
büyük üslerdeki gücünü pekiştirmektedir. Güvensiz bulduğu üslerden çekilerek olası askeri
seçenekleri hayata geçirmek amacıyla sahada
daha güvenli bir pozisyon alan ABD’nin, İran
ve Irak’taki milis gruplara yönelik yeni girişimler
öncesi taktiksel anlamda Irak’taki varlığını revize
etmek istediği düşünülmektedir. Ayrıca, Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İran’ın balistik
füze saldırısı düzenlediği ABD askerleri konuşlu
orsam.org.tr
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Anbar’da bulunan Aynel Esad ve Erbil’deki
Harir Üssü’ne Patriot Hava Savunma Sistemi
yerleştirilmesi32 ile birlikte ABD, İran ve İran
yanlısı Iraklı milis güçlerine yönelik çatışma seviyesini artıracağının ve Irak’ta askeri varlığından
geri adım atmayacağının altını çizmiştir. Ayrıca,
ABD, Suriye sınırındaki Anbar’a Patriot yerleştirerek bu bölgeden İran’ın Suriye’deki faaliyetlerini de gözlemeye devam edeceği mesajını
vermektedir. Öte yandan, askeri olarak İran’a
karşı geri adım atmayacağını hatta baskıyı arttıracağını gösteren ABD’nin Irak’ta siyasi ve diplomatik alanda pozisyonunu güçlendirme arayışında olacağını söylemek mümkündür. Zira İran
ve İran destekli milis grupların artan tehditleri
nedeniyle Eylül 2018’de Basra Konsolosluğu’nu
kapatan ve 2019 sonlarında ise Bağdat Büyükelçiliği’ndeki çalışanların sayılarını düşüren ABD
buraları yeniden konsolide etmektedir. Son hamleleriyle askerî açıdan yeni bir program geliştiren
ABD’nin diplomatik olarak da tahkimat çalış-
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maları, ülkedeki varlığını kolay hedef olarak algılayan ve bu bağlamda propaganda yapan İran’ın
propaganda gücünü olumsuz etkileyeceği değerlendirilebilir.
İran’ı doğrudan hedef almanın ağır siyasi ve
askeri maliyeti olacağından ABD’nin, Tahran’a
İran destekli Iraklı vekil gruplar üzerinden karşılık
vermeye devam etmesi beklenmektedir. Üslerine
yönelik her saldırıya şiddetli misillemeyle yanıt
veren ABD’nin, Tahran-Washington arasında
uzun süredir devam eden gerilimin bir parçası
olan ve Irak güvenlik sektöründe oldukça etkin
olan Haşdi Şaabi’ye yönelik daha açık ve sert
politikalar geliştireceği tahmin edilmektedir. Nitekim Süleymani ve Müdendis’i öldürerek hem
İran’a hem de Haşdi Şaabi’ye ülkedeki varlığından
geri atmayacağını gösteren ABD, Taci’ye yönelik
saldırıların ardından daha da agresif olacağını
ve örgüte artık açıktan saldıracağını teyit etmiştir.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Taci
saldırısına müsamaha gösterilmeyeceğini ve İn-
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giltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile saldırganlardan hesap sorulması konusunda anlaştıklarını ifade etmesi, Şii milislere yönelik daha
baskın tedbirler geliştirileceğine yorulmuştur.33
Haşdi Şaabi içerisindeki etkin gruplardan Ketaib
Hizbullah, Asaib Ehl’il-Hak ve Harekat en-Nucebba gibi grupların ve liderlerinin terörizm listesine alındığı göz önünde bulundurulduğunda,
ABD’nin bundan sonra Haşdi Şaabi içerisindeki
milis liderlerine yönelik suikastlar yapması dahi
beklenebilir. Nitekim ABD, Süleymani ve Mühendis’i öldürerek bu ihtimalin her zaman mümkün olabileceğini göstermiştir. Ayrıca, Haşdi
Şaabi’ye yakın siyasi gruplar konusunda da birtakım baskıların gelmesi söz konusu olabilir. Bu
açıdan Haşdi Şaabi içerisindeki milis gruplarının
ABD karşıtı agresif tutumu sürdürmesi gruplar
arasındaki çözülmeleri artırabilir. Zira Mühendis’in
ölümü sonrası örgüt içinde ortaya çıkan ayrışmalar
nedeniyle yaklaşık iki ay halefi tayin edilmemiştir.
Haşdi Şaabi içerisinde faaliyet gösteren Irak’taki
dini otorite Ayetullah Ali es-Sistani’ye bağlı dört
büyük milis grubun rıza göstermemesine rağmen
20 Şubat 2020’de Mühendis’in halefi olarak
Haşd-i Şaabi içerisinde İran’a yakın en büyük
gruplardan biri olan Ketaib-i Hizbullah’ın eski
komutanlarından Abdulaziz Ebu Fedek belirlenmiştir. Bunun üzerine Nisan’da Ensar el-Merceiyye, Savaşçı İmam Ali Tugayları, Ali Ekber
Tugayı, Savaşçı Abbas Tugayı isimli dört grup
Haşdi Şaabi’den ayrılarak idari ve operasyonel
açıdan Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı’na
bağlanmıştır. ABD’nin de Ebu Fedek’in Haşdi
Şaabi’nin Genel Kurmay Başkanı olma kararı
konusunda rahatsız olduğu bilinmektedir. Bu
bağlamda, Washington’ın Ebu Fedek’in atamasının
onaylanmaması konusunda yeni Başbakan Mustafa Kazımi’ye baskı yapması muhtemel görünmektedir. Özellikle Sistani ve ABD’nin bu konuda
benzer bir tutum sergilemesi, İran’ın örgüt üzerindeki etkinliğini de kısıtlayabilir veya örgütün
zayıflamasına neden olabilir.

ABD’nin Irak’taki son çekilme hamleleri ve
bazı üslere Patriot yerleştirmesi, Irak’ın iç siyaseti
ve güvenliği açısından farklı paradigmalar taşımaktadır. ABD’nin bazı üslerden çekilmesi, Irak
güvenlik güçlerinin ülkede son dönemde eylem
kapasitesini yeniden artıran IŞİD ve benzeri
terör gruplarına ilişkin gelişmeleri kontrol etmesini
erozyona uğratabilir. Zira IŞİD benzeri tehditlere
karşı mücadele ve Irak Ordusu’nun eğitimi konusunda ABD’ye ihtiyaç duyan Bağdat hükümeti,
İran ve İran yanlısı grupların baskıları nedeniyle
tam bir arada kalmışlık yaşamaktadır. Öte yandan,
ABD’nin, 2003’ten bu yana Irak’ta güvenlik,
insani yardım ve diğer yardımlar için 800 milyar
doların üzerinde harcama yaptığı34 dikkate alındığında, Irak’tan kolaylıkla çıkmasını öngörmek
yanıltıcı olabilir. Sadece 2018-2019 mali yılında
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID)
Irak’a 700 milyon dolardan fazla fon sağladığı
ve ayrıca bu fonlar aracılığıyla 2014’ten bu yana
yıllık yaklaşık 1,2 milyar dolar askeri ve güvenlik
yardım sağlandığı35 hatırlandığında hala ciddi
güvenlik problemleri yaşayan ve ekonomik krizin
eşiğindeki Irak için ABD’nin vazgeçilmesi zor
bir seçenek olduğu görülmektedir. Ayrıca, Patriotların konuşlandırılmasına ilişkin ABD ve Irak
arasındaki görüşmelerin Ocak 2020 itibariyle
başlamış olduğu bilinse de Irak kanadından Patriotların yerleştirilmesine dair ABD’ye yeşil ışık
yakıldığına ilişkin resmî açıklama yapılmamıştır.
ABD’nin Irak’ta gerçekleştirildiği bilinen gözlem
uçuşlarının ve İran destekli milislere saldırıların
izinsiz gerçekleştirilen faaliyetler olduğunu ve
ülkenin egemenliğine aykırı bulunduğunu belirten
Irak makamları, aynı zamanda Irak’ta ABD üslerine yönelik saldırıları da açıkça kınamaktadır.
Ayrıca, ABD ile İran arasındaki gerilim konusunda
siyasal anlamda taraf seçme zorunluluğu da ekonomik kriz, hükümet karşıtı protestolar ve bitmeyen hükümet kriziyle boğuşan Irak açısından
zorlu tercihler arasında görünmektedir. Özellikle
1 Ekim 2019’dabaşlayan ve uzun süre boyunca
orsam.org.tr
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devam eden protesto gösterilerinde ortaya çıkan
hem İran hem de ABD karşıtlığı da yeni dönemde
Bağdat hükümetini ABD’nin ülkedeki askeri
varlığının kısıtlanması veya yeni bir forma sokulması noktasında harekete geçirebilir. Zira
protestolarla birlikte Irak milliyetçiliğinin giderek
görünür olduğu ülkede ABD’nin askeri varlığının
egemenlik sorunu olarak algılandığı gözlemlenmektedir. Bu açıdan ABD’nin askeri varlığı konusunda protestocuların da dahil olduğu tarafların
tatmin olacağı formül bulunamaması halinde
bölgeselleşen gerilim ülkeyi içinden çıkılmayacak
krizlere itebilir.

Irak işgaliyle birlikte dönüşmeye
başlayan uluslararası ve bölgesel
güvenlik algısı IŞİD gibi gruplarla
birlikte farklı “endişeli” boyutlara
ulaşmıştır. Özellikle 2003’ten bu
yana Irak’ın bölgeye yönelik
gelişen tehditlerin kaynağı
olduğuna ilişkin algı IŞİD ve
İran’ın ülkedeki aktif faaliyetleriyle
birlikte daha da pekişmektedir.

ABD’nin son çekilme hamleleri ve Harir
Üssü’ne Patriot yerleştirmesi IKBY açısından
önem arz etmektedir. İran destekli Iraklı milis
gruplarının Amerikan personeline ve tesislerine
saldırılar düzenlediği Irak’ta ABD’nin konumu
ve prestiji giderek zayıflarken, IKBY’nin ülkedeki
Amerikan varlığı konusunda geçmişte olduğu
gibi şimdi de istisna olduğunu söylemek gerekmektedir. Kürtler, Irak Parlamentosu’nda sadece
Şii milletvekillerinin katılımıyla 5 Ocak’ta ABD
güçlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin kararın
alındığı olağanüstü oturumu boykot ederek İran
yanlısı bloğun ve diğer Şii partilerin karşısında
yer almıştır. Nitekim ABD güçlerinin ülkeden
Analiz No:249

çıkarılması halinde Bağdat hükümetinin terörle
mücadele konusunda zaafa düşeceğini dile getiren
Mesut Barzani, “ABD kuvvetleri ülkeden ayrılırsa,
tüm koalisyon güçleri de ayrılacak, hiçbir ülke
burada kalmayacak. 6 ay sonra ise IŞİD öncekinden daha da güçlü olarak geri dönecek” ifadesini kullanmıştır. ABD’nin ülkedeki bazı üslerden çekilmesiyle bile IŞİD’in eylem kapasitesini
artırdığı dikkate alındığında IKBY’nin kendi
güvenlikleri için ABD’nin varlığını olmazsa
olmaz görmektedir. Süleymani’nin öldürülmesinden sonra İran’ın balistik füze saldırısı düzenlediği yerlerden birinin Harir Üssü olması,
Kürtlerin diğer endişelerinden birine işaret etmektedir. Bu bağlamda ABD’nin Harir Üssü’nü
genişleterek Patriot yerleştirmesiyle ve İran sınırında başka bir büyük askeri üs kuracağı yönündeki iddialarla İran’a “seni yakından gözlüyorum” mesajı verdiği gibi IKBY ile ilişkilerinin
geleceğine dair işaretler vermiştir. Bu bağlamda,
peşmerge güçlerinin eğitimi, askeri teçhizat desteğinin yanı sıra 2020 bütçesinde peşmerge için
126 milyon dolar ayıran ABD’nin yeni dönemde
IKBY ile siyasi alanda olduğu gibi güvenlik
alanındaki ilişkilerini daha da güçlendirmesi
beklenmektedir. Ayrıca, İran baskısı ile Irak’ta
manevra alanı daraldıkça IKBY’nin alternatif
olarak öne çıkma ihtimalinin güçleneceği dikkat
çekmektedir.

Bölge Ülkelerine ve PKK/YPG’ye
Yansımalar
Irak işgaliyle birlikte dönüşmeye başlayan
uluslararası ve bölgesel güvenlik algısı IŞİD
gibi gruplarla birlikte farklı “endişeli” boyutlara
ulaşmıştır. Özellikle 2003’ten bu yana Irak’ın
bölgeye yönelik gelişen tehditlerin kaynağı olduğuna ilişkin algı IŞİD ve İran’ın ülkedeki
aktif faaliyetleriyle birlikte daha da pekişmektedir.
Bu nedenle Irak’ta meydana gelen her türlü dönüşüm Suudi Arabistan, Suriye, İsrail ve Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Ana karargâhı
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Irak’ta bulunan PKK ve örgütün Suriye kolu
YPG de ülkedeki her dönüşümün bölgesel yansımaları olduğu gerekçesiyle yeni pozisyon almaktadır. ABD’nin Irak’taki bazı üslerden çekilmesi ve iki üsse Patriot yerleştirmesi de söz
konusu bölgesel aktörleri yakından ilgilendirmektedir.

edilmiş, İran’ın Haşdi Şabi’yi Suudi Arabistan
karşıtlığı bağlamında kullandığı tartışılmıştır.
Bu nedenle ABD’nin Irak’taki son üslerden
taktik çekilmeleri ve bazı üslere Patriot konuşlandırmasının Riyad başta olmak üzere Körfez
ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılandığı
değerlendirilebilir.

Suudi Arabistan’ın 1990 yılında Saddam Hüseyin’in Kuveyt’i işgali sonrasında Irak ile kestiği
ilişkiler, 2003’teki ABD işgalinin Irak’ta devlet
yapısını ortadan kaldırmasıyla daha kötü bir hal
almıştır. ABD’nin 2011’de Irak’tan çekilmesi
nedeniyle ciddi kaygı duyan Suudi Arabistan
2015 itibariyle Irak ile ekonomik, siyasi ve diplomatik ilişkilerini geliştirme çabasına girerek
büyük çaplı yatırımlar yapmanın yanı sıra neredeyse 30 yıllık bir aranın ardından Bağdat Büyükelçiliği’ni yeniden açmıştır. Ayrıca, geçmişte
Irak’ta Sünnileri destekleyen Suudi Arabistan,
son dönemlerde bazı Şii aktörlerle de görüşmektedir. Ancak Irak ile yeniden siyasi ve ekonomik bağları güçlendirmek isteyen Suudi Arabistan, İran’ı bunun önündeki en büyük engel
olarak görmektedir. Öte yandan, Suudi Arabistan’ın Irak ile sınır bölgesinde yaşayan Şii
azınlığın ve Bahreyn’deki Şiilerin İran’dan etkilenme ihtimalinden de endişe duymaktadır.
Bu nedenlerin dışında İran’ı bölgesel bir tehdit
olarak tanımlayan ve Yemen’de İran’la karşılıklı
vekalet savaşı yürüten Suudi Arabistan açısından
İran’ın Körfez’e yönelik olası askeri ve siyasi
tehditleri nedeniyle ABD’nin Irak başta olmak
üzere bölgedeki varlığı hayatiyet arz etmektedir.
Zira ABD’nin Irak’taki askeri varlığının sona
ermesi nedeniyle oluşacak güç boşluğunu en
kolay doldurabilecek aktör İran olarak görülmekte,
bu da Körfez bölgesinde endişe yaratmaktadır.
Hatırlanırsa, Eylül 2019’da Suudi Arabistan’ın
petrol şirketi Aramco’ya ait tesislere yönelik
saldırıların, Irak’taki Haşdi Şaabi içerisindeki
İran destekli grupların üslerinden yapıldığı iddia

ABD’nin Irak’taki askeri varlığı neredeyse
on yıldır devam eden iç savaştaki Suriye’nin
güvenliğini doğrudan etkilemektedir, zira Suriye
rejiminin iç savaştaki en büyük müttefiklerinden
biri ABD’nin ezeli rakibi İran’dır. Geçmişte
Irak’ta iktidara gelen Nuri el-Maliki gibi birçok
liderle yakın teması olan Suriye için İran’ın Irak
üzerinden sağladığı destek hayati önem taşımaktadır. İç savaşta ABD’nin uzun süre takındığı
Esed karşıtı tutum ve Kürtlerle yakın ilişkilerinin
yanı sıra İsrail ile birlikte sürekli İran destekli
gruplara saldırılar düzenlemesi nedeniyle Suriye,
ABD’nin Irak başta olmak üzere bölgedeki varlığının geleceğinden rahatsız olmaktadır. ABD’nin
özellikle İran destekli milis grupları ve teçhizat
aktarımı için önemli bir bölge olan Anbar’daki
Aynel Esad Üssü’ne Patriot yerleştirmesi ve üste
tahkimat çalışmaları yapılacağının açıklanması
gibi hususların, Suriye’yi doğrudan etkilemesi
beklenmektedir. Zira Suriye rejimine ciddi destek
sağlayan İran’a yönelik bu üs üzerinden daha
sıkı tedbirlerin alınması söz konusu olabilir.
Ayrıca, ABD’nin Irak üzerinden Esad’a karşı
PYD/YPG’ye desteğini sürdürmeye devam edeceğinin de altını çizmek gerekmektedir.
ABD’nin Irak ve bölgedeki varlığı İsrail’in
kendi güvenliği ve İran karşıtlığı nedeniyle merkezi bir yer işgal etmektedir. Irak’ı tek başına
güvenlik sorunu olarak algılamayan İsrail, sonraki
adımın İran’a yönelik olması koşuluyla Irak işgalini ilk zamandan itibaren desteklemiştir. İran’ın
Irak’ta Haşdi Şaabi’den yeni bir Hizbullah
yaratma girişimleri ve özellikle Suriye’deki iç
savaşta bu aktörlerin ciddi varlık göstermesi, İsorsam.org.tr
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rail’in İran’a ilişkin varoluşsal tehdit algılamalarını
güçlendirmektedir. İsrail’e göre, İran’ın Irak ve
Suriye üzerinden Hizbullah ile ilişki kurmasının
engellenmesi için ABD’nin Irak’taki varlığının
devam etmesi gerekmektedir. Öyle ki İsrail’in 7
Haziran 1981’de Irak’ın o dönem inşa ettiği “1
Temmuz Nükleer Reaktörü”ne düzenlediği hava
saldırısının ardından ilk kez 2019’un yaz aylarında
ABD ile dirsek temasında Irak’ta Haşdi Şaabi
üslerine yönelik saldırılar düzenlemesi, son dönemde Suriye’de de etkinliğini artıran İran’dan
duyulan endişeden kaynaklanmıştır. İran’ı gözlemlemek için ABD’nin Irak’tan çekilmemesi
gerektiğini düşünen İsrail’in, ABD’nin son
çekilme hamlelerini ve özellikle Anbar’daki
Aynel Esad’a Patriot yerleştirmesini desteklemektedir. Bu bağlamda yeni dönemde İsrail’in
ABD ile birlikte Haşdi Şaabi ve İran’a baskılarının
artması beklenebilir.
ABD’nin kısmi çekilmesinin ve Patriot yerleştirmesinin bölgesel etkilerinin yanı sıra Türkiye
üzerinde de önemli yansımalarının olması beklenmektedir. ABD’nin Irak işgalinden bu yana
yaşanan her dönüşüm, güvenlik kaygıları ve
Irak’ın toprak bütünlüğünün korunmasının savunulması nedeniyle Türkiye’nin politikalarını
güncellemesine neden olmuştur. 2003’ten bu
yana Irak’ın parçalanması ve Iraklı Kürtlerin
devletleşme olasılığı sınır komşusu Türkiye’nin
endişelerini canlı tutarken, terör örgütü PKK’nın
Irak toprakları içerisindeki faaliyetlerinin de söz
konusu dönüşümlere paralel gelişmesi Ankara’nın
Irak meselesine yönelik hassasiyetini her zaman
diri tutmaktadır. Her ne kadar son yıllarda IKBY
ile güçlenen ilişkiler endişeleri bir nebze teskin
etmişse de PKK konusundaki kararlılık artarak
devam etmektedir. 2003 işgalinden sonra Iraklı
Kürtlerin güçlerini tahkim etmesinin de etkisiyle
PKK yeniden saldırı kapasitesini arttırsa da
ABD’nin yeni üs stratejisiyle PKK’nın beklentileri
yeterli oranda gerçekleşmeyebilir. Zira Türkiye’nin
Analiz No:249

son dönemdeki operasyonları ve KDP’nin PKK
ile artan sorunları örgütün hareket kabiliyetini
kısıtlamaktadır. Özellikle ABD’nin Harir’e Patriot
yerleştirmesi ve Türkiye’nin eleştirileri nedeniyle
eskiye nazaran PKK ile daha mesafeli bir politika
benimsemesi, Iraklı Kürtlerin pozisyonunu güçlendirebilir. Bu bağlamda Türkiye’nin Iraklı
Kürtlerle daha güçlü iş birliği ve yakınlaşması
PKK’nın bölgedeki etkinliğini azaltacaktır. Buna
karşın, ABD’nin Erbil’deki konuşlanması
PKK’nın Suriye kolu YPG ile temasının güçlü
kalması anlamına gelecektir. Türkiye’nin karşı
olmasına rağmen ABD’nin örgüte desteğinin
yeni dönemde sürmesi beklenmektedir. Bu durum
nedeniyle ABD ile arasındaki gerilimin bir süre
daha Türkiye’yi meşgul edeceği görülmektedir.
Buna karşın, ABD’nin Irak’tan tamamen çekilmesinin de Türkiye açısından arzu edilen seçenek
olmadığı değerlendirilmektedir. Zira kırılgan
devlet ve güvenlik yapısına sahip Irak’ın İran
başta olmak üzere bölgesel aktörlerin rekabet
alanına dönüşmesi, IŞİD ve PKK gibi terör örgütlerinin manevra yeteneklerini güçlendirecektir.
Bu nedenle Irak’taki ve bölgedeki aktörleri dengeleyebilen ve rekabetlerini sınırlandırabilen
ABD’nin Irak’ta varlığı, kısa vadede Türkiye’ye
özellikle güvenlik ve İran’la rekabet konusunda
avantajlar dahi sağlayabilir.
Sonuç olarak, 2003’ten sonra ABD’nin Irak’taki varlığına ilişkin yaşanan tüm dönüşümlere ve
özellikle son yıllarda Irak’ın içinde bulunduğu
krizlere rağmen, ABD’nin Irak’tan çekilmeyeceği
ve son çekilme hamleleriyle sadece taktik/stratejik
değişikliğe gideceği görülmektedir. Süleymani
suikastından sonra, İran’a yakın gruplar öncülüğünde Irak Parlamentosunda ABD askerlerinin
ülkeden çıkarılması için alınan karara rağmen,
ABD çekilme konusunda geri adım atmamakta
ısrarlı görünmektedir. Irak’ın ABD açısından
Ortadoğu’daki müttefiklere ve düşmanlara yönelik
eylemlerinde harekât üssü olması nedeniyle,
Irak’ın ısrarları halinde dahi tamamen çekilmenin
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kolay gerçekleşmeyeceği düşünülmektedir. Özellikle Patriot Hava Savunma Sistemleri’nin Anbar
ve Erbil’deki üslere yerleştirilmesi, ABD’nin
İran’a karşı Irak’taki yeni konumlanmasını ve
bu konumlanmaya ilişkin taktiksel revizyonun
aciliyetini göstermiştir. Haziran ayında ABD ile
Irak arasında yapılması planlanan görüşmeler,
ABD’nin Irak’a ilişkin ekonomik, siyasi ve güvenlik alanındaki politikasının geleceğini daha
şeffaf bir biçimde şekillendirecektir. Ülkedeki

varlığını Patriotlar aracılığıyla da tahkim eden
ABD’nin bu görüşmelerde Irak hükümetini ikna
etmesi halinde yeni dönemde Irak iç siyaseti ve
güvenlik mekanizması üzerindeki etkisini artırma
çabaları şaşırtıcı olmayacaktır. Öte yandan,
ABD’nin ülkeden zorla çıkarılması, ABD’nin
yanı sıra Avrupa ve Körfez ülkelerini de Irak’a
yabancılaştıracağından ve İran’ın statüsünü güçlendireceğinden ABD’nin kalması Bağdat açısından kısa vadeli avantajlı olabilir.
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