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HAŞDI ŞAABI 7 YAŞINDA: 
KONTROL ETMEK MÜMKÜN MÜ?

GİRİŞ

rak’ta 2014 yılında terör örgütü IŞİD’in 

ülkenin bir kısmında toprak hâkimi-

yeti sağlamasının ardından Irak’taki 

en büyük Şii dinî merci Ayetullah Ali es-Sis-

tani’nin fetvasıyla kurulan1 ve hâlen varlığı 

1 “Iraq conflict: Shia cleric Sistani issues call to arms,” BBC, 13 Haziran 2014.

konusunda tartışmalar bulunan Haşdi Şa-

abi’nin, askerî gücünün yanı sıra günümüz 

Irak siyaseti, sosyal ve ekonomik hayatında 

önemli etkiler doğurmakta ve zaman zaman 

ülkedeki devlet kurumsallaşmasına karşı al-

ternatif bir misyon üstlendiği görülmektedir. 

Nitekim çoğunluğu İran destekli Şii milis-

I
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lerden oluşan silahlı grupların çatı oluşumu 
Haşdi Şaabi, ülkedeki en büyük Şii dinî merci 
Ayetullah Ali es-Sistani’nin, örgütün kurulu-
şunun temelini atan 13 Haziran 2014 tarihli 
fetvasının yedinci yıl dönümüne dair 26 Hazi-
ran 2021’de düzenlediği geçit töreninde yeni 
insansız hava aracı (İHA) modellerini sergile-
mesiyle2 ülke gündemini yeniden aktif bir bi-
çimde meşgul etmiş, kuruluşunun 7. yılında 
tartışılmaya ve geleceği sorgulanmaya de-
vam etmiştir.

Nitekim Ocak 2020’de Bağdat’ta ABD’nin 
İHA saldırısında İran Devrim Muhafızları 
Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Sü-
leymani ile birlikte öldürülen Haşdi Şaabi 
Heyet Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mü-
hendis’in ölümünden birkaç ay önce hava 
savunma birimi kurma emri vermiş ancak 
söz konusu emir Haşdi Şaabi Heyet Başka-

2 “Iraq: Explosive drones hit Erbil as Hashd al-Shaabi parades near Baghdad,” Middle East Eye, 26 Haziran 2021.
3 “Iran-backed militia leader in Iraq orders creation of new air force branch,” Kurdistan 24, 5 Eylül 2019.

nı Falih el-Feyyad tarafından reddedilmiştir.3 

Hâlihazırda İHA saldırıları düzenleyen Haşdi 

Şaabi’nin, resmî yetkililerin reddetmesine 

rağmen, silah envanterine hava savunma 

silahları entegre etmesi, ABD güçleri başta 

olmak üzere yabancı güçlere yönelik saldı-

rı dozunu artıracağı gibi hükûmetin kontrol 

altına almaya çalıştığı örgütü daha da kont-

rolsüz kılacaktır. Özellikle göreve başladığı 

Mayıs 2020’den bu yana devlet kademele-

rinde ve güvenlik bürokrasisinde önemli de-

ğişikler yapan Başbakan Mustafa el-Kazımi 

ilk vaatleri arasında yer alan Haşdi Şaabi’nin 

yeniden yapılandırılması ve silahların devlet 

elinde toplanması konusunda ilerleme kat 

edemezken, örgütün gücünü hava savunma 

silahlarıyla tahkim etmesi, hükûmetin örgütü 

kontrol etmesinin ne denli zor olacağına işa-

ret etmektedir.

Musul’u IŞİD’den kurtarma operasyonu.
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YENİ BİR HİZBULLAH 
OLARAK HAŞDİ ŞAABİ

Haziran 2014’te terör örgütü 
IŞİD’in Irak topraklarının nere-
deyse üçte birini kontrol altına 
aldığı bir dönemde Ayetullah 
es-Sistani’nin verdiği fetvayla 
kurulan Haşdi Şaabi, monolitik 
bir yapıdan ziyade Sistani, Şii 
lider Mukteda es-Sadr, İran’ın 
Ruhani Lideri Ali Hamaney 
ve bazı diğer küçük grupların 
teşkil ettiği bir koalisyon gö-
rünümü vermiştir.4 Ancak içe-
risinde yüze yakın farklı milis 
grubunu barındıran ve yaklaşık 
150 bin kişiden oluşan örgü-
tün zamanla İran’ın bölgedeki 
sert güç aygıtlarından birine 
dönüşmesi nedeniyle Irak’ta-
ki hükûmetlerinin en önem-
li gündemlerinden biri Haşdi 
Şaabi bünyesindeki İran yanlısı 
milislerle mücadele olmuştur.

Her ne kadar 2016’da dö-
nemin Başbakanı Haydar el-İ-
badi’nin girişimleriyle Haşdi 
Şaabi, başbakanlığa bağlı Ulu-
sal Güvenlik Müsteşarlığı bün-
yesinde özerk bir birime dö-
nüştürülerek örgüt üzerindeki 
İran etkisini minimize etmek 
ve devletin kontrolünü pekiş-
tirmek arzulansa5 da Haşdi Şa-
abi “maaşını Irak’tan alıp İran’ın 
emirlerine riayet eden yasal bir 

4 “IŞİD Sonrası Irak’ta Tartışmalı Yeni Aktör: Haşdi Şaabi,” Bilgay Duman, ORSAM Analiz 198, 
Mayıs 2015; “Networks of power: The Popular Mobilization Forces and the state in Iraq,” 
Renad Mansour, Chatnam House, Şubat 2021.

5 “More Than Militias: Iraq’s Popular Mobilization Forces Are Here To Stay,” Renad Mansour, 
War On The Rocks, 3 Nisan 2018.

aparat” olarak görülmeye baş-
lanmış ve bu durum hem ülke 
içerisinde hem de Haşdi Şaa-
bi aygıtı içerisinde ayrışmaları 
beraberinde getirmiştir.

Ancak yasalaşması ile bir-
likte askerî gücünün yanı sıra 
bürokratik zırha da kavuşan 
Haşdi Şaabi, IŞİD ile mücade-
le esnasında sahayla kurduğu 
dinamik desteğin karşılığını 
ise 2018 seçimlerinde almıştır. 
Nitekim Haşdi Şaabi ile iltisak-
lı siyasi güçlerin desteklediği 
Fetih Koalisyonu, seçimlerde 
en çok oyu alan ikinci parti 
sıfatıyla toplumsal, askerî ve 
bürokratik gücünün yanına si-
yasal bağlamı da ekleyerek ül-
kede en kritik karar alıcılardan 
biri hâline gelmiştir. İran böy-
lece tıpkı Lübnan’daki Hizbul-
lah’ta denediği ve başarılı ol-
duğu gibi, bir Devrim Muhafız-
ları Ordusu projesi olan Haşdi 
Şaabi’yi Irak’ta baskın bir güce 
dönüştürmüştür. 

BAŞARISIZ KONTROL 
ALTINA ALMA 
GİRİŞİMLERİ

Ekim 2018 ile Mayıs 2020 
arasındaki kısa görevi boyunca 
Başbakan Adil Abdülmehdi de 
Haşdi Şaabi’yle nispi bir müca-
deleye girişmiştir. Abdülmeh-

İran böylece tıpkı 
Lübnan’daki 
Hizbullah’ta 
denediği ve 
başarılı olduğu 
gibi, bir Devrim 
Muhafızları Ordusu 
projesi olan Haşdi 
Şaabi’yi Irak’ta 
baskın bir güce 
dönüştürmüştür.
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di, ulusal egemenliği pekiştirmek, asker-si-

vil ayrımı ve İran’ın Haşdi Şaabi üzerindeki 

etkisini azaltmak amacıyla Temmuz 2019’da 

Haşdi Şaabi’nin askerî nizama uyması için 

karar yayımlasa da uygulanamamıştır.6 Yine 

17 Eylül 2019’da Abdülmehdi’nin, Haşdi Şa-

abi’nin yapısında değişiklikler öngören kara-

rında Mühendis’i etkisizleştirmek için Haşdi 

Şaabi heyet başkan yardımcılığı pozisyonu 

feshedilirken, heyet başkanının yanında ge-

nel sekreter ve genelkurmay başkanı pozis-

yonları belirlenmiştir.7 Ancak tüm bu çaba-

lara rağmen, Mühendis’in Haşdi Şaabi üze-

rindeki hegemonyası 3 Ocak 2020’de Kasım 

Süleymani ile birlikte Mühendis’e yönelik 

6 “Iraq PM orders Iran-allied militias to be reined in,” Reuters, 1 Temmuz 2019.
7 “The future of the Popular Mobilization Forces after the assasination of Abu Mahdi al-Muhandis,” Inna Rudolf, Foreing Policy 

Research Institute, Nisan 2020, s.10-12.
8 “‘Country has no future’: Iraqi protester killed at Baghdad rally,” Sofia Barbarani, Aljazeera, 25 Mayıs 2021.

ABD tarafından gerçekleştirilen suikasta ka-

dar devam etmiştir.

Ekim 2019’da yolsuzluk, işsizlik, kamu hiz-

metlerinin yetersizliği ve İran’ın artan nüfuzu 

gibi nedenlerle başlayan hükûmet karşıtı 

protestolarda 600 protestocu ve çok sayı-

da protesto lideri ve aktivistin öldürülme-

sinde büyük rolü olduğuna inanılan Haşdi 

Şaabi bünyesindeki İran yanlısı milis grupla-

rın orantısız şiddeti, hükûmeti örgütle karşı 

karşıya getirmiştir.8 Özellikle protestolar ne-

deniyle istifa etmek zorunda kalan Abdül-

mehdi’nin görevi devam ederken Süleymani 

ile Mühendis’in ABD tarafından öldürülmesi 

İran yanlısı grupların ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği baskını.
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üzerine Haşdi Şaabi’nin siyasi 
ayağı parlamentoda ABD baş-
ta olmak üzere yabancı güçle-
rin ülkeden çıkarılması konu-
sunda baskı yaparken, örgütün 
askerî ayağı da ABD güçlerine 
ve üslerine yönelik saldırıları-
nın dozunu artırmıştır.

Bu süreçte Haşdi Şaabi ça-
tısı altındaki “Haşd-i Merciiye” 
olarak bilinen Sistani’ye bağlı 
Ensar el-Merceiyye, Ketaib-i 
İmam Ali, Ali Ekber Tugayla-
rı, Firkatu’l-Abbas el-Kitaliyye 
isimli dört milis grubu örgütten 
ayrılma kararı almıştır.9 Geç-
mişten beri Ebu Mehdi el-Mü-
hendis ile sorunlu ilişkileri ol-
duğu bilinen söz konusu grup-
ların ayrılma kararındaki temel 
motivasyonun Haşdi Şaabi’nin 
ideolojisi ve çalışma mekaniz-
masının yeterince millî olma-
ması ve İran’ın örgüt üzerindeki 
etkinliğinden rahatsızlık belir-
tilmiştir. Özellikle Sistani yanlısı 
grupların Mühendis öldürül-
dükten sonra Haşdi Şaabi’nin 
yönetim kademesinde etkin 
olmak istemiş ancak bunun 
karşılık bulmaması üzerine ay-
rılma kararının verildiği iddia 
edilmiştir. Söz konusu grup-
ların ayrıca Mühendis’in halefi 
olarak Haşdi Şaabi Genelkur-
may Başkanı Ebu Fedek’in 
gelmesinden de oldukça ra-
hatsızlık duyduğu bilinmekte-

9 “Four brigades split from Iraq’s PMF in sign of internal rift,” The National, 22 Nisan 2020.
10 “Sistani versus Khamenei on Iraq’s Hashd al-Sha’abi,” Mehmet Alaca, LSE Middle East, 

3 April 2020.

dir. Öte yandan, Sistani yanlısı 
gruplar gerek protestoculara 
yönelik kullandıkları orantısız 
şiddet gerek yabancı güçlere 
karşı yapılan saldırılar gerek-
se hükûmete karşı sorumsuz 
tavırları nedeniyle de Haşdi 
Şaabi’nin genel resminden ay-
rılmayı tercih etmiştir. Sistani 
tarafından temsil edilen Necef 
ile Hamaney tarafından temsil 
edilen Kum arasındaki Şiiliğin 
merkezi olma çekişmesinin de 
bir yansıması olarak değerlen-
dirilebilecek bu ayrışmanın ör-
gütün imajını önemli çevreler 
nazarında zedelemiştir.10 Sis-
tani gruplarının çekilmesiyle 
Haşdi Şaabi’nin geçmişte yap-
tığı Sistani’yi zırh olarak kullan-
ma girişimleri hem toplumsal 
hem de siyasal mecrada ye-
terince karşılık bulamayabile-
ceğinden bu durum örgütle 
mücadeleye nispi de olsa katkı 
sunacaktır. 

İRAN’IN “GÖLGE MİLİS” 
STRATEJİSİ

Kasım Süleymani’nin öldü-
rülmesinin ardından İran yan-
lısı milisler sahada ABD karşıtı 
eylemlerinin dozunu artırırken, 
İran yanlısı Hadi el-Amiri lider-
liğindeki Fetih Koalisyonunun 
girişimleriyle 5 Ocak 2020’de 
Amerikan ve yabancı güçlerin 
ülkeden çıkarılmasına ilişkin 

Sistani gruplarının 
çekilmesiyle Haşdi 
Şaabi’nin geçmişte 
yaptığı Sistani’yi 
zırh olarak kullanma 
girişimleri hem 
toplumsal hem de 
siyasal mecrada 
yeterince karşılık 
bulamayabileceğinden 
bu durum örgütle 
mücadeleye nispi de 
olsa katkı sunacaktır. 
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karar Irak Parlamentosunda 
oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
Buna karşılık ülkeden çıkmaya 
yanaşmayan ABD, milis güçleri-
nin askerlerine/üslerine yönelik 
saldırılarına karşı düzenlediği 
misillemeler yanında milis lider-
leriyle örgütleri terör veya yaptı-
rım listesine almaya başlamıştır. 
Nitekim İran’a yakın milis grup-
larından Hareket Hizbullah 
en-Nuceba’yı terör örgütü lis-
tesine ve grubun lideri Ekrem 
el-Kaibi’yi ise “Özel Belirlenmiş 
Küresel Terörist Listesi”ne, yine 
milis grubu Asaib Ehlil Hak ve 
lideri Kays el-Hazali’yi yaptırım 
listesine alan ABD’nin, milis 
grupları ve liderlerine yönelik 
bu baskıları ve tıpkı Süleymani 
ve Mühendis’e yönelik yapılan 
suikastlarla yüzleşecekleri yö-
nünde endişeler oluşmuştur.

Nitekim Haşdi Şaabi içeri-

sindeki İran’a yakın milis grup-

ları taktik değişikliğe giderek 

Usbat es-Sairin, Ashab el-Kehf 

ve Kabdat el-Hüda’nın arala-

rında bulunduğu yirmiyi aşkın 

yeni milis grubu kurmuştur.11 

“Gölge ya da hayalet” milis 

gruplar olarak anılan bu yapı-

ların isimleri sıklıkla zikredilse 

bile, merkezî yerleşim alanları, 

komutan ya da komuta kade-

meleri hakkında belirsizliğin 

bulunması, söz konusu grup-

ların taktiksel bir hamle oldu-

ğu fikrinin hâkim kanı olmasını 

11 “Iran’s new strategy: Iraqi ghost militias?,” Mehmet Alaca, Daily Sabah, 17 Nisan 2020.

beraberinde getirmiştir. Us-

bat es-Sairin 3 Nisan 2020’de 

resmî Telegram kanalında ya-

yımladığı ABD Bağdat Büyü-

kelçiliğinin İHA görüntülerini 

gösteren bir videoda ”Gözleri-

miz hareketinizi izliyor ve plan-

ladığınızı gerçekleştiremeye-

ceksiniz” açıklaması yaparken, 

kısa bir süre sonra da aynı grup 

Anbar’da çok sayıda ABD as-

kerinin konuşlandığı Ayn el-E-

sed askerî üssünü gösteren ve 

“Hareketinizi izliyoruz” diyen 

başka bir İHA videosu yayım-

lamıştır. Bu tarihten itibaren 

Haşdi Şaabi’nin hava saldırı-

larını bu gruplar aracılığıyla 

yaptığı anlaşılırken, çok sayıda 

gölge milis grubu da karadan 

ABD askerî konvoylarına yap-

tıkları saldırıların videolarını 

yayımlamıştır. Nitekim gerek 

ABD’nin radarına girmemek ve 

hesap sorulamaz hâlde bulun-

ma özelliğini devam ettirmek 

için bu yöntemi benimsediği 

düşünülen İran yanlısı milisler, 

sorumluluğu üzerlerinden at-

maya çalışsa da somut politika 

belirlemesi bulanıklaşan Bağ-

dat hükûmeti, Washington’ın 

Haşdi Şaabi’nin kontrol altın 

alınması yönündeki baskılarına 

maruz kalmaya devam etmiş-

tir. Bu bağlamda Haşdi Şaa-

bi’nin İHA’larını kamuoyuyla 

paylaştığı dikkate alındığında 

bundan sonra ABD’ye yönelik 

Sistani’nin 
fetvasıyla kurulan 

ve Irak güvenlik 
bürokrasisinin yasal 

bir parçası olan 
Haşdi Şaabi’yi terör 

örgütü listesine 
almak yerine 

içindeki İran yanlısı 
isim ve grupları 

hedef almayı tercih 
eden Washington’ın, 

Haşdi Şaabi 
bünyesindeki İran 

yanlısı milislere 
yönelik yaptırım 

kararları alması ve 
örgütün kontrol 
altına alınması 

konusunda baskı 
yapması Bağdat 

hükûmetinin adım 
atmasını gerekli 

kılmaktadır.
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saldırılarda yeni bir dönemin başlayacağı 

anlaşılabilir. 

Gölge milislerin kontrolsüz tutumlarına 

karşın ABD hükûmetine baskı yapmayı sür-

dürdüğü gibi milislerle askerî ve diplomatik 

alanda da mücadeleden geri durmamıştır. 

Öyle ki, ABD Hazine Bakanlığı Ocak 2020’de 

işlenen insan hakları ihlalleriyle bağlantılı ol-

duğu gerekçesiyle Haşdi Şaabi Heyeti Baş-

kanı Falih Feyyad’a Küresel Magnitsky İnsan 

Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında yap-

tırım uygulama kararı alırken, Mühendis’in 

halefi Haşdi Şaabi Genelkurmay Başkanı 

Ebu Fedek’i Özel Küresel Terörist listesine 

eklemiştir.12 Sistani’nin fetvasıyla kurulan ve 

Irak güvenlik bürokrasisinin yasal bir parçası 

olan Haşdi Şaabi’yi terör örgütü listesine al-

12 “Leveraging U.S. Sanctions on Faleh al-Fayyad,” Michael Knights, The Washington Institute, 8 Ocak 2021; “The U.S. Designation 
of Kataib Hezbollah’s Abu Fadak,” Michael Knights, The Washington Institute, 13 Ocak 2021.

mak yerine içindeki İran yanlısı isim ve grup-
ları hedef almayı tercih eden Washington’ın, 
Haşdi Şaabi bünyesindeki İran yanlısı milisle-
re yönelik yaptırım kararları alması ve örgü-
tün kontrol altına alınması konusunda baskı 
yapması Bağdat hükûmetinin adım atmasını 
gerekli kılmaktadır.

KAZIMİ’NİN ZOR SINAVI

Göreve geldiği Mayıs 2020’de temel gün-
demlerinden birinin Haşdi Şaabi’nin yeniden 
yapılandırılacağını ve güç kullanma tekelinin 
sadece devlette olacağını vadeden Başba-
kan Kazımi, bu çerçevede 3 Haziran 2020’de 
örgütün şehirlerdeki tüm ofislerinin kapa-
tılması, birliklerin kendi bayrak ve isimleri 
yerine adının tugay ve alay olarak askerî ni-
zam çerçevesine alınması ve tüm üyelerinin 

Harita 2: Kenya’da Hidrokarbon Arama Sahaları

Başbakan Mustafa el-Kazımi
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siyasi faaliyetlerden uzak kalmasına yönelik 
düzenlemeler içeren bir reform kararı yayım-
lamıştır.13

Aynı ay içerisinde Bağdat Havaalanı ve 
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine roket saldı-
rısında rol aldıkları iddiasıyla ABD’nin terör 
listesinde bulunan ve İran’ın Irak’taki en etkili 
milis güçlerinden biri olan Ketaib Hizbullah 
üyesi 14 milis gözaltına alınmıştır.14 Ancak 
bu hamle Kazımi’ye Haşdi Şaabi’nin kont-
rol altına alınmasının ne denli zor olduğunu 
göstermiştir. Zira Kazımi’ye yakın olduğu bi-
linen Terörle Mücadele Kurumunca gözal-
tına alınan milisler baskılar sonucunda kısa 
süre içerisinde salıverilmiştir. Öte yandan, 3 
Haziran’da yayımlanan reform planı, bir aylık 
süreçte uygulanması yönündeki gerekliliğe 
rağmen uygulama gerçekleşmemiştir.

Temmuz 2020’de İran’in Irak güvenlik 
bürokrasisindeki adamlarından biri olarak 
bilinen Falih el-Feyyad’ın Haşdi Şaabi Baş-
kanlığının yanında yıllardır yürüttüğü Ulusal 
Güvenlik Servisi Başkanlığı ve Ulusal Güven-
lik Müsteşarlığına yeni isimleri atayarak İran 
yanlısı isimlerle mücadeleden vazgeçme-
yeceğini göstermiştir.15 Ancak Aralık 2020’de 
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen 
füze saldırılarının arkasında oldukları gerek-
çesiyle İran yanlısı Asaib Ehlil-Hak milisle-
rinin gözaltına alınması üzerine söz konusu 
milis gücü Bağdat sokaklarında gövde gös-
terisi yaparak Kazımi’ye mesaj vermiş ve Ke-
taib Hizbullah liderlerinden Ebu Ali Askeri, 
Kazımi’ye hitaben “Vakit, onun kulaklarını ke-
çiler gibi kesmek için çok uygun” demiştir.16 

13 “Irak’ta Haşdi Şabi’nin yapılandırılmasına ilişkin ‘yeni kararname’,” Anadolu Ajansı, 4 Haziran 2020.
14 “Iraqi forces raid Iran-backed Kataib Hezbollah base, 14 arrested,” Aljazeera, 26 Haziran 2020.
15 “Irak Başbakanı Kazımi, hassas güvenlik ve askeri mevkilerde yaptığı değişikliklerle neyi amaçlıyor?”, Haydar Karaalp, Anadolu 

Ajansı, 6 Temmuz 2020.
16 “Iraqi authorities issued an arrest warrant against a leader of Katai’b Hezbollah,” Shafaq, 27 Aralık 2020.
17 “Shiite militia parades through Baghdad, warns against budget delays,” Rudaw, 25 Mart 2021.

Buna karşılık yanına Terörle Mücadele Kuru-
mu komutanlarını alarak başkent sokakların-
da boy gösteren Kazımi, “Gerektiğinde karşı 
karşıya gelmeye hazırız” dese de söz konu-
su milislerin kısa süre sonra salıverilmesi ve 
Askeri’ye yönelik açılan yakalama kararının 
sonuçsuz kalması Kazımi’nin gücünün sınır-
larının işareti olmuştur.

Yine Mart 2021’de askerî araç ve ünifor-
malarla Bağdat sokaklarında gösteri yapan 
Rab’allah isimli milis grubunun milisleri-
nin Kazımi’nin üzerinde ayakkabı izi ve ma-
kas işaretleriyle “kulağını kesmenin zamanı 
geldi” sloganlarının yazılı olduğu posterler 
ve ellerindeki RPG’ler ve AK-47’lerle adeta 
meydan okuması17, ülkedeki milisleşmenin 
boyutlarına işaret ettiği gibi hükûmetin ça-
resizliğini de göstermektedir. Özellikle İran 
yanlısı milislerin bu süreçte saldırı yelpaze-
sini genişleterek Irak Kürdistan Bölgesel Yö-
netimi’ni ve Musul yakınlarındaki Türkiye’nin 
Başika üssünü hedef almasının yanı sıra 
muhalif gazeteci, aktivist ve protestoculara 
yönelik suikastlara devam etmeleri de Kazı-
mi’yi söz konusu gruplara yönelik sert tutu-
munu benimsemeye mecbur bırakmıştır. Ni-
tekim 26 Mayıs 2021’de Anbar’da ABD asker-
lerinin konuşlandığı Ayn el-Esed üssüne ve 
Uluslararası Koalisyon güçlerine yönelik sal-
dırılarda ve Kerbela’da protesto liderlerine 
karşı düzenlenen suikastlarda rol aldığı ge-
rekçesiyle Haşdi Şaabi komutanlarından Ka-
sım Muslih’in gözaltına alınması üzerine İran 
yanlısı Bedir Örgütü Komutanı ve Fetih Koa-
lisyonu lideri Hadi el-Amiri, Falih el-Feyyad 
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ve Haşdi Şabi Genelkurmay 
Başkanı Ebu Fedek ile bir ara-
ya gelirken, Asaib Ehlil Hak ve 
Ketaib Seyyid eş-Şüheda milis 
grupları Kazımi’yi iktidarını ko-
rumaya çalışmak ve seçimleri 
ertelemekle suçlamıştır. Öte 
yandan, Irak Parlamentosun-
da Haşdi Şaabi’ye yakın Fetih 
İttifakı ve Şii grupların Kazımi’yi 
azletme girişimi başlattığı iddia 
edilmiştir. Ancak geri adım at-
mayan Kazımi, Kerbela’da dört 
Haşdi Şaabi yöneticisini daha 
gözaltına aldırsa da bir süre 
sonra Muslih’in salıverilme-
si mücadeledeki üstünlüğün 
mevcut durum itibarıyla kimde 
olduğunu göstermiştir.18

HÜKÛMET                          
NE YAPMALI?

Irak hükûmetinin bütün 
çabalarına rağmen, İran yan-
lısı milis güçlerinden kaynak-
lanan tehdit algısı siyaset ve 
devlet mekanizması açısından 
her geçen gün daha da kar-
şı konulamaz bir fenomene 
dönüşmektedir.  Her ne kadar 
Kazımi’nin görevde olduğu 
sürece örgütle mücadeleye 
devam edeceği söylenebile-
cekse de bunun sonuç alıcı 
olacağını söylemek zordur. Zi-
ra Kazimi’nin, Haşdi Şaabi’nin 
kuruluşunun temelini atan 13 
Haziran 2014 tarihli fetvasının 
yedinci yıl dönümünde yaptığı 

18 “Irak’ta derinleşen Haşdi Şabi krizi seçimleri nasıl etkiler?,” Bekir Aydoğan ve Mehmet 
Alaca, Anadolu Ajansı, 2 Haziran 2021.

açıklamalarda Sistani’nin Irak-
lı kimliğini öne çıkarması, İran 
destekli milislere mesaj olarak 
değerlendirilmektedir. Kazımi, 
konuşmasında Haşdi Şaabi’nin 
adını anmadan, fetvanın millî 
olmayan siyasi ve ekonomik 
çıkarlara alet edilmesinden 
Necef’in hoşnut olmadığını 
söyleyerek Sistani zırhıyla ör-
gütle mücadele etmeye ça-
lışmaktadır. Ancak Asaib Ehlil 
Hak lideri Kays el-Hazali’nin 
Haşdi Şaabi’yi hedef alan sal-
dırıların artması hâlinde gru-
bun destekçilerine “Gerekirse 
sokağa çıkıp Haşdi Şaabi’yi ko-
ruyun” çağırısı yapması, hükû-
metin muhtemel baskıları ve 
hamlelerine direniş sergilene-
ceğini göstermektedir. Nite-
kim Kazımi her ne kadar Haşdi 
Şaabi’den rahatsızlık duysa da 
26 Haziran 2021’de Haşdi Şa-
abi’nin düzenlediği geçit tö-
renine -muhtemel eleştirilere 
rağmen- katılarak örgütün re-
alitesini görmezden geleme-
yeceğini de göstermiştir. 

İran yanlısı milislerin et-
kin olduğu Haşdi Şaabi’nin 
Irak’ta güvenlik mekanizma-
sının resmî bir parçası olma-
sı, devlet-milis geçişkenliğini 
anlamaya yardımcı olması ve 
özellikle de son zamanlarda 
yapılan saldırıları gölge milisler 
üstlense de fiziki olarak yaptı-
rım uygulanamaması, hükû-

Irak hükûmetinin 
bütün çabalarına 
rağmen, İran yanlısı 
milis güçlerinden 
kaynaklanan 
tehdit algısı 
siyaset ve devlet 
mekanizması 
açısından her 
geçen gün daha da 
karşı konulamaz 
bir fenomene 
dönüşmektedir. 
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metin imajına ve güç kullanım 
yeteneğine ket vurmaktadır. 
Öte yandan, İran yanlısı milis-
lerin giderek kontrolsüzleş-
melerine rağmen yargı önüne 
getirilememeleri ülkedeki söz 
konusu güçlerin yargı meka-
nizmasındaki etkisine de işaret 
ettiği gibi Kazımi’nin popüla-
ritesine önemli ölçüde zarar 
vermektedir.  Özellikle protes-
tocular ve gençler arasında-
ki etkisini yitirmek istemeyen 
Kazımi, milis yapılanmalar ile 
gerçek anlamda mücadele et-
menin zorluğunun farkında ol-
masına rağmen, mücadeleden 
vazgeçmek istememektedir. 
Öte yandan, 10 Ekim 2021’de 
gerçekleştirilmesi planlanan 
parlamento seçimlerinin yak-
laşıyor olması da Kazımi’nin 
son çıkışlarının motivasyonları 
arasında yer aldığı düşünül-
mektedir. 

İHA’ları 2019 yılından beri 
zaman zaman Amerikan güç-

lerini hedef alan saldırılarda 
kullanan Haşdi Şaabi içerisin-
deki İran’a yakın Şii milis güçle-
rin hava savunma silahlarını ilk 
defa bu denli gösterime sun-
ması söz konusu grupların yeni 
dönemde ABD karşıtı aktivite-
lerinin daha etkin bir boyut ka-
zanacağı söylenebileceği gibi 
hükûmete karşı hesap verme 
mekanizmasının da bu ölçü-
de zayıflayacağı düşünülebi-
lir. Özellikle İran’da 18 Haziran 
2021 tarihinde yapılan seçim-
lerde cumhurbaşkanı olarak 
seçilen ve Devrim Muhafızları-
na ve dinî lider Ali Hamaney’e 
oldukça yakın olduğu bilinen 
İbrahim Reisi’nin cumhur-
başkanlığı döneminde İran’ın 
komşu ülkeler ve ABD’ye yö-
nelik izleyeceği politikanın, 
Haşdi Şaabi ve Irak açısından 
da önemli olacağını söylemek 
mümkündür. Kasım Süleyma-
ni’nin ABD’nin Irak’ta gerçek-
leştirdiği suikast sonrasında 

Haşdi Şaabi’nin Bağdat’ta askerî geçit töreni.

İran yanlısı 
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yeteneğine ket 
vurmaktadır.
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hayatını kaybetmesinin ardından, Irak’taki 
gücünün zayıfladığı ve Süleymani’nin yeri-
ne geçen İsmail Kani’nin Süleymani ile aynı 
etkiyi gösteremediği yorumları göz önünde 
bulundurulduğunda Reisi ile birlikte İran’ın 
Irak’ta daha şahin ve müdahaleci bir politika 
izlemesine sebebiyet verebilir. Bu durumda 
Irak’taki İran yanlısı Şii milis grupların da et-
kinliği ve faaliyetlerinin artmasını beklemek 
yanlış olmayacaktır. Ayrıca, İran yanlısı silahlı 
unsurların benimseyeceği politikaya İHA’la-
rın dâhil olması, kontrolü güçleştireceği gi-
bi Bağdat’ı Washington nazarında daha güç 
durumda bırakabilecektir. 

Bu anlamıyla 10 Ekim 2021 Irak Parla-
mentosu seçimlerinin ardından ortaya çı-
kacak hükûmet kurma sürecinde, ABD ve 
İran arasındaki rekabetin daha da artması 
beklenebilir. Her ne kadar Başbakan Kazımi 
milletvekili adayı olmasa da ikinci dönem 
başbakanlık için faaliyet gösterdiğini söyle-
mek mümkündür. Eski başbakanlara naza-
ran İran’a daha uzak bir görüntü çizen Kazımi 

açısından, Reisi dönemi İran dış politikasının 
zorlayıcı bir faktör olacağı değerlendirilebi-
lir. Bu noktada İran’ın milis gruplar üzerinden 
Irak’taki etkisini sürdürmeyi ve hatta arttır-
mayı denemesi muhtemeldir. Bu durumun 
Irak’taki istikrarsızlık ve güvensizliği arttırıcı 
bir etken olabilir. Ayrıca ABD ile İran arasın-
daki ilişkilerin Irak’ın geleceği açısından be-
lirleyici olmaya devam edeceğini söylemek 
mümkündür. Bu çerçevede yeni dönemde 
ülkenin milisleşme eğiliminden temizlen-
mesi ve devlet egemenliği vurgusu üzerin-
den Haşdi Şaabi ile daha etkin mücadele 
etmek için siyasette ve toplumda karşılığı 
olan Mukteda es-Sadr, Ammar el-Hekim gibi 
İran’a göreceli olarak mesafeli Şii liderlerin 
yanı sıra İran destekli milislerin hegemon-
yasından rahatsız Kürtler ve İran’la aynı safta 
hareket etmeyen Sünni aktörlerden destek 
arayışına girilebilir. Nitekim Haşdi Şaabi içeri-
sindeki İran yanlısı gruplara sert ve gerçekçi 
bir tutum benimsenmediği sürece yeni dö-
nemde ülkeyi daha fazla etkisi altına alma 
kapasitesinin olduğu akılda tutulmalıdır.
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