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Giriş
Irak 2020’nin yaz aylarında dış politika açı-

sından oldukça hareketli günler geçirmiştir.
Önce İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad
Zarif, 19 Temmuz’da Irak’ı ziyaret etmiş; hemen
ardından Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi 21
Temmuz’da İran’a giderek yoğun bir diplomasi
trafiği başlatmıştır. Her ne kadar Kazımi, mayıs
ayında göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı
ziyaretini 20 Temmuz’da Suudi Arabistan’a yap-
mayı planlasa da Suudi Arabistan Kralı Mu-
hammed Bin Selman’ın rahatsızlanması üzerine
ziyaret iptal edilmiş ve böylece Kazımi ilk yurt
dışı ziyaretini İran’a gerçekleştirmiştir. Ayrıca
Irak ve İran arasındaki görüşme trafiğinin hemen
sonrasında, Irak ile ABD arasında 11 Haziran’da
başlatılan stratejik diyalog görüşmelerinin ikinci
halkası 19-20 Ağustos’ta Washington’da ger-
çekleştirilmiş; Kazımi 20 Ağustos’ta ABD Başkanı
Donald Trump ile bir araya gelmiştir. Kazımi’nin
ABD ziyareti sırasında Irak Başbakanlığı tara-
fından Ürdün’ün başkenti Amman’da 25 Ağus-
tos’ta Irak, Ürdün ve Mısır arasında üçlü bir
zirve yapılacağı açıklanmış ayrıca Suudi Arabistan
Kralı Muhammed Bin Selman da Kazımi ile bir
telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Kazımi,
ABD ziyaretinin ardından beklendiği üzere 25
Ağustos’ta Ürdün’e giderek Ürdün Kralı Abdullah
ile bir görüşme yaparken Irak, Ürdün ve Mısır
arasındaki üçlü zirve de gerçekleştirilmiştir. Bu
zirvenin hemen ardından 27 Ağustos’ta Suudi
Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan da
kalabalık bir heyetle Bağdat’ı ziyaret etmiş ve
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ah-
med es-Sahaf’ın, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi
için olumlu bir görüşme yaptıklarını ifade ederek,
Kazımi ile Amman’da gerçekleştirilen üçlü zirve
ve Kazımi’nin ABD ziyaretini değerlendirdiklerini
de özellikle vurgulaması dikkat çekmiştir. Ayrıca
bu süreçte Haşdi Şaabi Heyeti Başkanı Falih

Feyyad da Suriye’ye giderek Beşar Esad’la bir
görüşme yapmıştır.

ABD ve İran arasındaki mücadelede sıkışıp
kalan Irak’ın yeni bir denge ve dış politika arayışı
içerisinde olduğunu söylemek mümkündür.
Coğrafi konumu ve sosyal yapısıyla Ortadoğu’nun
önemli ülkelerinden biri olan Irak’ın bölgesel
denklemden de net bir biçimde etkilendiğini
ifade etmek yanlış olmayacaktır. Bu noktada
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail ilişkilerinin
“normalleşme”ye başladığı ve ABD’nin İran kar-
şıtlığı nedeniyle bölge ülkelerini taraf tutmaya
ittiği bir dönemde Kazımi diplomasi girişimleriyle
Irak’ın problemlerini bir nebze de olsa çözme
arayışındadır.  Kazımi, her ne kadar Amman zi-
yaretinden sonra yaptığı açıklamada, “Irak’ı
eksen politikasından çıkarmak halkımızın ya-
rarına olacaktır” ifadesiyle ülkesinin dengeli bir
dış politika oluşturmak istediğini gösterse de
Ortadoğu’daki güçlü bölgesel denklem Irak’ı
denge arayışında zorlayabilecek niteliktedir. Bu
noktada Irak’ın kısa sürede yaşadığı diplomasi
trafiği, Irak’ın dış politikada kurmaya çalıştığı
dengenin zorluğunu ortaya koymaktadır.

Irak ve İran Arasında Karşılıklı
Ziyaretler

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
19 Temmuz’da Irak’ı ziyaret etmiş, hemen ar-
dından Irak Başbakanı Kazımi 21 Temmuz’da
İran’a gitmiştir. Zarif, Irak ziyaretinde Bağdat’ta

Coğrafi konumu ve sosyal yapısıyla
Ortadoğu’nun önemli ülkelerinden
biri olan Irak’ın bölgesel denklemden
de net bir biçimde etkilendiğini ifade
etmek yanlış olmayacaktır.
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önce Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Baş-
bakan Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berham Salih
ile bir araya gelmiştir. Bağdat’taki temaslarının
ardından Erbil’e geçen Zarif, IKBY Başkanı Ne-
çirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani
ve KDP Lideri Mesut Barzani ile de görüşmüştür.
Zarif’in ziyaretinin ardından Ulusal Güvenlik
Müsteşarı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Plan-
lama Bakanı ve Sağlık Bakanı’ndan oluşan ka-
labalık bir heyetle İran’a çıkarma yapan Kazımi
ise Dinî Lider Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani, Meclis Başkanı Muhammed Bakır
Galibaf ve Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri
Ali Şemhani ile bir araya gelerek geniş bir gö-
rüşme silsilesi gerçekleştirmiştir.

Özellikle Kazımi’nin İran ziyaretinin detayları,
Irak’ın İran’la ilişkilerde yeni bir denge yakalama
çabasında olduğunu, İran’ın da Kazımi’ye verdiği
önemi ve Irak’ı kendi safında tutma gayretini
göstermektedir. Zira Kazımi’nin, 2003’ten bu

yana İyad Allavi dışında hiçbir Iraklı başbakan
için düzenlenmeyen devlet töreni ile İran Cum-
hurbaşkanı Ruhani tarafından karşılanmış olması
dikkat çekmiştir. Bugüne kadar İran’ı ziyaret
eden Iraklı başbakanların tamamının cumhur-
başkanı yardımcısı tarafından karşılandığı bi-
linmektedir. Öte yandan, Kazımi, İran’ın Dinî
Lideri Hamaney’in koronavirüs salgını nedeniyle
son 5 aydır Ruhani dışında görüştüğü ilk yetkili
olmuştur. Bu anlamıyla İran’ın, Kazımi’ye özel
önem atfederek İran için diğer başbakanlardan
farklı olduğu yönünde mesaj verdiği düşünül-
mektedir.

Ayrıca, Kazımi’nin ziyaret esnasında yaptığı
açıklamalarda da Irak’ın İran ile olan ilişkilerinde
yeni bir sayfa açılmasını arzuladığı görülmektedir.
Özellikle Kazımi’nin, İran’da “Irak’ın iç işlerine
karışılmaması” yönündeki ifadeleri, bu bağlamda
ziyaretteki en çarpıcı açıklama olarak kayıtlara
geçmiştir.
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Öte yandan, Kazımi’nin İran ziyaretinde Ru-
hani’nin ekonomik ve ticari ilişkilere vurgu
yapmış olması dikkat çekicidir. Irak ile İran ara-
sında çok önemli ticari ilişkiler bulunmaktadır.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2019 yılı iti-
barıyla 16 milyar dolar seviyesinde seyrettiği
bilinmektedir. İki ülke arasında 5’i resmî olmak
üzere 9 sınır kapısı bulunmaktadır. Ayrıca Irak,
İran için sadece bir pazar değil; aynı zamanda
ABD ambargosunun kırılması için kullanılan bir
merkez konumundadır. İranlı pek çok firmanın,
Irak’ta şirketler kurup Amerikan ambargosunu
bunlar üzerinden delmeye çalıştığı bilinmektedir.
Bu nedenle ambargonun etkisinin giderilmesi
konusunda Irak, İran için stratejik bir öneme
sahiptir. Diğer taraftan İran’ın Irak’a satmakta
olduğu stratejik ürünler bulunmaktadır. Özellikle
sınır hattı boyunca İran’ın Irak’a çok ciddi elektrik
satışı söz konusudur. Elektrik Irak’ın temel
problemlerinden birini oluşturmakta, halkın bü-
yük bölümü elektrik kesintileri nedeniyle hü-
kûmete karşı tavır almakta ve gösteriler dü-
zenlemektedir. ABD, elektrik meselesini den-
gelemek için Irak’ın Körfez ülkeleriyle iş birliğine
gitmesini istemekte ve Irak’ı bu konuda des-
teklemektedir. Önümüzdeki süreçte Irak’ın,
ABD-İran çekişmesinin bir parçası olmaya devam
edeceğini söylemek mümkündür. Zira ciddi bir
ekonomik kriz içerisinde olan İran’ın Irak’ı eko-
nomik olarak terk etme lüksü yoktur. Ancak
Kazımi’nin iç politikada hareket alanını daraltmak
istemeyen ABD’nin, Irak hükûmetini zor durumda
bırakmamak için siyasi anlamda esnek davrandığı
gibi ekonomik anlamda da esnek davrandığı
görülmektedir. Örneğin ABD, Kazımi’nin hükû-
meti kurmasıyla İran’a uyguladığı ambargo kap-
samında Irak’a tanıdığı muafiyeti 4 ay daha uzat-
mıştır, çünkü bu konuda Irak da fayda sağla-
maktadır. Ancak önümüzdeki süreçte Irak-İran
ekonomik ilişkileri, ABD baskısı altında devam
edecektir. İran’ın bir şekilde hem Irak’taki pa-

zardan hem de onu ekonomik üs olarak kullan-
maktan vazgeçmeyeceğini söylemek mümkün-
dür.

Kazımi’nin ABD Ziyareti
Irak ve İran arasındaki görüşme trafiğinin

hemen ardından Irak ile ABD arasında 11 Hazi-
ran’da başlatılan stratejik diyalog görüşmelerinin
ikinci halkası 19-20 Ağustos’ta Washington’da
gerçekleştirilmiştir. Dışişleri Bakanı Fuad Hü-
seyin, Savunma Bakanı Cuma İnad, Petrol Bakanı
İhsan Abdulcebbar, Yerinden Edilmişler ve Göç
Bakanı Evan Faik Yakub Cabru ve Elektrik Bakanı
Macid Mehdi Ali’den oluşan Irak heyetinin eşlik
ettiği Başbakan Mustafa el-Kazimi 20 Ağustos’ta
Donald Trump ile bir araya gelmiştir. Enerji ve
güvenlik alanında ciddi sonuçlar elde edildiği
görülen ziyaretin Irak-ABD ilişkileri açısından
yeni bir sayfa açacağı düşünülse de İran’ı ve
Tahran destekli milis grupları rahatsız ettiği
anlaşılmaktadır.

Kazımi’yi tanıtırken “Ortadoğu’nun her yerinde
ve ülkemiz tarafından da çok saygı duyulan bir
beyefendi” ifadelerini kullanan Trump’ın yeni
hükûmetin Başbakanı’na verdiği açık desteği
yeniden vurgulaması, Irak’ın egemenliği ve
prestiji açısından önemli. Ayrıca, ABD tarafının
erken seçim konusunda Irak’ı desteklemesi de
sokakta olumlu anlamda karşılık bulacak un-
surlardan biridir. 

Kazımi’yi tanıtırken “Ortadoğu'nun
her yerinde ve ülkemiz tarafından da
çok saygı duyulan bir beyefendi”
ifadelerini kullanan Trump’ın yeni
hükûmetin Başbakanı’na verdiği açık
desteği yeniden vurgulaması, Irak’ın
egemenliği ve prestiji açısından
önemli.



Müzakerelerin en önemli sonuçlarından biri
enerji alanında yapılan anlaşmalar olmuştur.
Nitekim ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,
Bağdat’ın içinde bulunduğu ekonomik krizi yö-
netmesine yardımcı olacak acil bir destek olan
gıda, temiz su ve sağlık hizmetleri için 204
milyon dolar destek verecekleri belirmiştir.
Ayrıca ABD şirketleri Chevron, General Electric,
Honeywell, Baker Hughes, Stellar ve diğerleri
ile 8 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalan-
mıştır. Ciddi ekonomik kriz içerisinde olan Irak’a
yönelik yardım ve enerji anlaşmalarının Kazımi
hükûmeti açısından daha çok orta vadeli bir
destek sağladığı görülmektedir. Zira memur
maaşlarını daha ödeyemeyecek seviyede olan
Bağdat hükûmetinin ABD’den daha fazla destek
beklediği bilinmektedir. Bu nedenle derin bir
hayal kırıklığı oluştuğunu söylemek abartılı ol-
mayacaktır. Bu durum Bağdat’ı IMF ile görüş-
melere daha fazla mecbur kılacaktır. Ancak ya-

pılan enerji anlaşmalarıyla ciddi gelirler elde
etmenin yanı sıra Körfez ülkeleriyle elektrik ve
enerji konusunda yapılan görüşmelerin daha
da hızlanması muhtemel görünmektedir. Bu da
Irak’ı enerji konusunda ciddi anlamda etkisi
altına alan İran’ın gücünü kırmaya başlayacaktır.
Nitekim İran yanlısı milislerin son dönemde
eylem seviyelerini artırmalarının arkasındaki
motivasyonun bu olduğu değerlendirilmekte-
dir.

Enerji anlaşmalarının aksine askerî ve gü-
venlik konularında ciddi sonuç elde edilemediği
görülen müzakerelerde Trump, ABD askerlerinin
Irak’tan 3 yıl içinde çekileceğini söylemiştir. Hâ-
lihazırda Irak parlamentosunda ülkedeki yabancı
güçlerin çıkarılmasına ilişkin bir kararın alınmış
olduğu hatırlandığında üç yılın uzun olduğu
dikkat çekmektedir. Tahran ile Washington ara-
sındaki çatışmaların nirengi noktasına dönüşen
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ABD güçlerinin Irak’taki varlığı meselesinin
önümüzdeki dönemde de gündemde kalacak
olması iki ülke arasındaki gerilimin devam ede-
ceğine işaret etmektedir. Ancak ziyaret öncesi
AP’ye ABD’nin askerî ve stratejik desteğine
ihtiyaç duyduklarını söylediği bilinen Kazımi’nin
çekilme konusunda ABD’ye baskı yapmanın
beyhude olduğunu bildiği ve İran’a karşı denge
unsuru olarak kalması gerektiğini düşündüğü
değerlendirilebilir. 

Kazımi’nin ABD güçlerinin tamamen çekil-
mesinden ziyade yeniden konuşlandırma nok-
tasında talebinin olduğu düşünülmektedir. Ni-
tekim mart ayından itibaren birçok üsten çekilen
ABD askerleri ziyaretin hemen ardından Taci
Askerî Üssü’nden de çekilmiştir. Irak Dışişleri
Bakanı Fuad Hüseyin ile yaptığı görüşmede,
İran destekli milislerin varlığından duyduğu en-
dişeyi dile getiren ABD Dışişleri Bakanı Mike
Pompeo’nun, Irak devletinin kontrolü dışındaki
silahlı gruplar “(çekilme konusunda) ilerlememizi
engelliyor” şeklindeki açıklaması dikkate alın-
dığında İran ve Tahran yanlısı Iraklı grupların
beklediği gibi tamamen çekilmenin mümkün
olmadığı görülmektedir. Buna rağmen eylül
ayında alınan bir kararla Irak’taki Amerikan
askerî varlığının 5.200’den 3.000’e düşürüleceği
belirtilmiştir ancak bu durum iki ülke arasındaki
gerilimin sona ereceği anlamına gelmemekte-
dir.

ABD’nin yaptırımlarıyla oldukça yıpranan
İran ekonomisinin koronavirüs salgını nedeniyle
daha da daralmasının yanı sıra Kudüs Güçleri
Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin
ardından Tahran, askerî ve stratejik açıdan da
bölgedeki etkinliğini nispi olarak kaybetmiştir.
Kazımi’nin göreve gelmesinin ardından Tahran’ın
Irak’taki etkinliği önemli ölçüde kısıtlanmaya
başlamıştır. Zira askerî kurumlara yaptığı ata-
malarla İran yanlısı figürlerin gücünü kırmaya

çalışan Kazımi’nin emriyle Tahran destekli Ke-
taib-i Hizbullah milis grubuna yönelik baskın
Bağdat-Tahran hattında ilişkilerin seviyesine
ilişkin ipucu vermiştir. Bu nedenle Süleymani’nin
öldürülmesinden sonra ilk kez karşılıklı üst
düzey resmî ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, zi-
yaretlerde yapılan görüşmeler ve açıklamalar
dikkate alındığında; Irak’ın da İran’ın hem eko-
nomik zayıflığı hem de dış politikada yaşadığı
sıkıntıları, ilişkileri dengelemekte bir fırsat
olarak gördüğü ve bu noktada Kazımi’nin bir
denge siyaseti kurmaya çalıştığı görülmektedir.
İran’ın da Kazımi’yi daha fazla sıkıştırıp ABD’ye
yanaşmasının önüne geçme ve Irak’taki etkisini
kaybetmeme çabası içerisinde olduğunu söyle-
mek mümkündür. Bu dengeyi sağlaması duru-
munda Irak’ın iç politikada rahatlaması ve hem
ABD-İran ilişkilerinde hem de bölgesel den-
klemde prestij ve denge sağlayıcı bir rol üst-
lenmesi mümkün olabilecektir.

Irak-Mısır-Ürdün Hattında “Yeni
Doğu” Girişimi

ABD – İran hattına sıkışan Kazımi’nin, dış
politikada alan açmak amacıyla bölgesel bir gi-
rişim başlattığını söylemek mümkündür. Her
ne kadar bölgesel denklemde ABD ile İran ara-
sındaki geriliminin yanı sıra BAE ve Bahreyn
gibi Arap ülkeleri ile İsrail arasında normalleşme
yaşanması Kazımi’nin dış politika hamlelerinin
bir taraf lehine değerlendirilmesine olanak
tanısa da Kazımi’nin ziyaretlerini ve bu ziyaret-
lerde yaptığı açıklamaları hiçbir tarafı rahatsız
etmeden “nötr” kalma çabasının bir ürünü olarak
değerlendirmek mümkündür. Nitekim Ürdün
Kralı İkinci Abdullah’ın ev sahipliğinde düzenlenen
“Irak, Ürdün ve Mısır Üçlü Zirvesi”ne katılmak
üzere 25 Ağustos’ta Amman’a giden Kazımi,
burada “Bölgede barışı sağlamak için çalışıyoruz.
Irak, bölgenin istikrarını destekleyen stratejik
bir vizyona bağlıdır” yönünde açıklamalarda bu-
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lunmuştur. Özellikle ziyaret öncesinde Was-
hington Post’a verdiği demeçte bu girişimi “Yeni
Doğu (The New Levant)” olarak adlandıran Ka-
zımi, ülkesinin bölgede ekonomi, güvenlik ve
siyaset konularında alternatif bir eksen için
Ürdün ve Mısır’a yöneldiğine işaret etmiştir.

Kazımi göreve gelmeden önce Irak Cum-
hurbaşkanı Berham Salih ve eski Başbakanı
Abdülmehdi bölgede hızlı bir diplomasi trafiğine
girerek aralarında Türkiye, İran ve Suudi Ara-
bistan’ın da olduğu birçok ülkeye ayrı ayrı ziya-
retler gerçekleştirmiştir. Irak, Ürdün ve Mısır
arasındaki söz konusu girişim de 2019’da Ab-
dülmehdi döneminde geliştirilse de Irak’ta ya-
şanan toplumsal ve siyasi gerginlikler nedeniyle
güçlü bir zemin kazanamamıştır. Buna rağmen,
Irak ve Ürdün arasında Basra’dan Akabe Lima-
nı’na petrol boru hattı döşenmesini içeren an-
laşma sağlanırken; Ürdün, Irak ve Mısır arasında
ekonomi, ticaret ve enerji alanlarında iş birliğini
geliştirme anlaşmaları imzalanmıştır. Bu mirası
devralan Kazımi’nin katıldığı üçlü mekanizmanın
kurumsallaştırılmasına ilişkin tartışmaların ya-
pıldığı zirvenin ortak bildirisinde üç ülke ara-
sındaki güçlü stratejik bağları, elektrik bağlantısı,
enerji projeleri ve ortak bir ekonomik bölge gibi
hayati sektörlerde iş birliğine çevirirken özellikle
yeni tip koronavirüs salgınının sağlık, gıda ve

ekonomik güvenlik üzerindeki etkileri ile başa
çıkmak için her ülkenin birbirlerinin potansiye-
linden yararlanma ihtiyacı vurgulanmıştır. Özel-
likle Irak’ı, Rusya ve Çin ittifakına dâhil etmeyi
arzulayan İran’a karşı söz konusu üçlü ittifakı
Irak’ı, ABD ve Arap dünyasına yakınlaştırma
arayışı sergilemektedir. Öte yandan, üçlü zirvenin
sonunda başta Suriye, Libya ve Yemen krizleri
olmak üzere bölgedeki krizlere siyasi çözüm
bulma çabalarının yoğunlaştırılmasının önemine
de vurgu yapıldığı dikkate alınmalıdır. Bu noktada
Irak’ın Suriye ile temasları daha da ciddi bir
çerçeveye oturmaktadır.

Suriye Rejimi ile Güçlenen
Temaslar

Nitekim Kazımi’nin Ürdün’de katıldığı üçlü
zirve sırasında Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı
ve Irak’taki milis grupların çatı oluşumu Haşdi
Şaabi Heyet Başkanı Falih el-Feyyad’ın 26 Ağus-
tos’ta Suriye rejimi lideri Beşar Esad ile bir
araya gelmesi dikkat çekmiştir. Irak Başbakanı
Kazımi’nin farklı düzeylerde ikili iş birliğinin ve
diyaloğun geliştirilmesi, bölgede meydana gelen
siyasi gelişmeler ve güvenlik konusunda ikili
koordinasyon ve terörle mücadeleye ilişkin me-
sajlarını aktardığı belirtilen Feyyad’ın Esad ile
terörle mücadele çalışmalarını ve sınırlar arası
güvenlik konularını ele aldığı açıklanmıştır. Fey-
yad’ın Suriye ziyaretinin, ABD ziyaretinin hemen
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Körfez ülkelerinin son dönemde
Suriye rejimi ile ilişkilerini
normalleştirme arayışında olduğu
dikkate alındığında Körfez ile yeni
ilişkiler tesis etmeye çalışan Irak’ın
temasları daha da güçlü bir zemin
yakalamaktadır.
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ardından 25 Ağustos’ta Irak, Ürdün ve Mısır
arasında Amman’da gerçekleştirilen üçlü zirveye
katılan Kazımi’nin temaslarıyla eş zamanlı olması
zamanlama açısından önem kazanmaktadır.

Irak ile Suriye rejimi arasında yapılan gö-
rüşmelerin realist ve idealist motivasyonları
bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda da Irak hü-
kûmeti temsilcilerinden oluşan heyetler birçok
defa Esad ile görüşmüştür. Bu açıdan Esad ile
temasların gerek Körfez ülkeleri gerekse “yeni
doğu” girişimi ile ilgisinin olduğu değerlendiri-
lebilir. Körfez ülkelerinin son dönemde Suriye
rejimi ile ilişkilerini normalleştirme arayışında
olduğu dikkate alındığında Körfez ile yeni ilişkiler
tesis etmeye çalışan Irak’ın temasları daha da
güçlü bir zemin yakalamaktadır. Zira 2011’de
Suriye’de başlayan iç savaşla birlikte Şam’ın
üyeliğini askıya alan, birçok üyesi de Suriye’deki
büyükelçisini geri çeken Arap Birliği üyelerinden
Sudan’ın Devlet Başkanı Ömer Beşir, 2019’un
Aralık ayında Şam’a giderek son yedi senedir
ülkeyi ziyaret eden ilk Arap lider olmuş; BAE de
bu süreçte Şam’daki Büyükelçiliğini yedi yıl ara-
dan sonra tekrar açmıştır. Şam yönetimine bu
dönemde Bağdat’tan da destek gelmiştir. Eski
Başbakan Abdülmehdi’nin Dışişleri Bakanı Mu-
hammed el-Hakim’in, Şam’ın tekrar Arap Birli-
ği’ne alınmasını destekledikleri yönündeki ifa-
deleri dikkate alındığında Kazımi hükûmetinin
bu temasları sürdürmek istediği gözlemlen-
mektedir.

Öte yandan, kendisine yakın çok sayıda siyasi
aktör ve milis grubu aracılığıyla Irak’ta hege-
monyasını tahkim eden Tahran, Bağdat yönetimini
ABD ve bölge ülkelerinden soyutlamaya çalış-
maktadır. Özellikle son dönemde milis güçleri
tarafından gerek ABD üslerine gerekse ulus-
lararası koalisyon güçlerine yönelik artan sal-
dırılar dikkate alındığında İran’ın, Körfez ve
bölge ülkeleriyle ticari ilişkilerini güçlendirmeye

çalışan Irak’taki ekonomik rolünün zarar göreceği
endişesiyle gerilimi tırmandırma arayışına girdiği
düşünülmektedir. Bu durumu dengelemek için
Irak’ın İran’a yakınlığıyla bilinen Esad rejimiyle
temasını güçlendirdiği düşünülebilir. Nitekim
27 Ağustos’ta Suriye’nin İdlib vilayetindeki gerilimi
azaltma bölgesinde Suriye rejim güçlerini des-
teklemek için yaklaşık 250 İran destekli Iraklı
milis konuşlandırmıştır. İran’ın desteklediği
Iraklı Şii milis güçler hâlihazırda Suriye’de IŞİD’e
karşı savaşmakta ve İran’ın Suriye’ye erişimi
noktasında Irak’ın kritik bir güzergâh olduğu
bilinmektedir. 2019’da dönemin Irak Başbakanı
Abdülmehdi, Irak’la Suriye arasında Suriye top-
raklarında IŞİD’e yönelik hava saldırıları dü-
zenlenebilmesini öngören anlaşmanın olduğunu
hatırlatarak bunun daha da genişletilebileceğini
belirtmiş, Suriye’de bazı Iraklı grupların olduğunu
söylemiştir. Türkiye ile Rusya arasında varılan
ateşkes anlaşmasına rağmen İran, İdlib’de ge-
rilimi azaltma bölgesine üç aydır büyük askerî
takviyeler yapmaktadır. Özellikle Irak devletinden
maaş alan bu milisler konusunda Irak devletinin
bilgisi olduğu da dikkate alındığında, Bağdat’ın
son dönemde Irak’ın kuzeyinde terör örgütü
PKK’ya yönelik saldırıları artıran Ankara’ya
mesaj vermek istediği düşünülebilir.

Tüm bunların yanı sıra, Suriye ile Irak arasında
600 kilometre uzunluğundaki sınır ve sınır hat-
tında IŞİD’in mevcudiyeti dikkate alındığında
Esad ile görüşmenin reelpolitiğe uygun olduğu
düşünülebilir. Kazımi’nin selefi Abdülmehdi, gö-
reve geldikten çok kısa bir süre sonra 2018’in
son günlerinde, ABD’nin Suriye’den çekilme ka-
rarı sonrasında IŞİD’le mücadelede daha etkin
bir rol üstlenmek istediğini ve bu bağlamda
yine Feyyad liderliğinde üst düzey yetkililerin
Şam’a giderek Esad’la görüştüğünü açıklamıştır.
Bu görüşmede Esad, Irak’ın izin almaksızın
Suriye topraklarında IŞİD’i vurabileceği yönünde
mesajlar vermiştir. Nitekim Irak Ortak Operasyon
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Komutanlığından ağustos ayında yapılan açık-
lamada, IŞİD’e karşı yürütülen savaş sırasında
Irak, Rusya, Suriye ve İran arasında terörle mü-
cadele için bilgi alışverişi amacıyla kurulan
“Dörtlü Güvenlik Merkezi” ile koordinasyonun
sürdürüldüğünün belirtilmesi IŞİD ile mücadele
konusunda Şam ile Bağdat arasında temasın
varlığını göstermektedir. 

Irak ile Suriye arasında oldukça girift tarihe
sahip olan ilişkiler, Şam yönetiminin 1980’de
başlayan İran-Irak savaşında Tahran’ı destek-
leyen tek Arap ülkesi olmasıyla çözümsüzlüğe
girmiştir. İki ülke arasında normalleşme giri-
şimlerine rağmen, Baasçılığın ideali olan pan-
Arabizm ideolojisinin ölüm ilanı olan Kuveyt’in
işgali konusunda Saddam Hüseyin’in düşmanı
İran dahi tarafsız kalırken Suriye, ABD liderli-
ğindeki Saddam karşıtı koalisyona katılmıştır.
2000’lerin başında bir nebze normalleşen ilişkiler,
11 Eylül saldırılarının ardından ABD’nin Suriye’yi
de Irak, İran ve Kuzey Kore ile birlikte “şer ek-
seninin” ikincil üyesi olarak belirlemesi üzerine
aynı kaderin yakında rejiminin başına gelebileceği
endişesiyle Beşar Esad Irak işgaline karşı çık-
mıştır. 

2011’de ABD’nin Irak’tan askerlerini geri
çekmesiyle ilişkileri güçlenmiş ancak benzer
süreçlerde Irak’ta Sünnilerin yönetime karşı
gösterilerini zorla bastırmaya çalışan dönemin
Irak Başbakanı Maliki, Esad’a karşı Mart 2011’de
başlayan ayaklanmalar konusunda sessiz kal-
mıştır. Ayrıca, Şam’daki Büyükelçiliğini kapat-
mayan ve hatta başka bir yere taşımayan az sa-
yıdaki ülkeden biri olan Irak, Suriye’yi Arap Li-
gi’nden çıkarmak için diğer Arap ülkelerine ka-
tılmadığı gibi barışçıl gösterileri askerî yöntem-
lerle bastırdığı için Arap Birliği’nden çıkarılan
Suriye’nin birliğe dönüşü yönündeki tartışmalara
da olumlu destek sunmuştur. Ancak Ekim
2019’dan bu yana hükûmet karşıtı protestolarla

sarsılan ve neredeyse 600 protestocunun öldü-
rüldüğü Irak’ta protestocuları teskin etmek için
çaba gösterilirken, halkının taleplerini görmezden
gelerek zor kullanan Suriye rejimi ile temaslarını
güçlendirmesi de oldukça ironik görünmektedir.
Ancak Körfez ülkelerinin Şam ile ilişkileri dikkate
alındığında, Esad ile temaslar Irak’ın koordi-
nasyon ve iş birliği konusunda bölgedeki Arap
ülkelerine daha çok yakınlaşmasını hızlandırabilir. 

ABD Eksenindeki Körfez
Ülkeleriyle İlişkiler

ABD’nin 2003’te Irak’ı işgalinden bu yana ol-
dukça istikrarsız bir zeminde seyreden Irak ile
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) devletleri arasındaki
ilişkiler, İran ile Arap ülkeleri arasındaki giderek
artan ayrışmalar ve Irak’ın kendi iç sorunlarına
paralel olarak değişkenlik göstermektedir. Özel-
likle Iraklı siyasi ve dinî figürlerin Arap Baharı’nın
etkisiyle Körfez ülkelerinde hareketlenen Şii
nüfusu desteklemesi ve Irak eski Başbakanı
Nuri el-Maliki’nin mezhepçi politikalarla Iraklı
Sünnileri ötekileştirmesi nedeniyle ilişkiler
kopma seviyesine gelmiştir. 2017’de Suudi Ara-
bistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
Irak’la ilişkilerin normalleşmesi konusunda gi-
rişimlerde bulunmuş ve Saddam Hüseyin’in

Kuveyt’in işgaliyle birlikte Bagdat ile
tum diplomatik iliskileri kesen Riyad
yonetimi, o dönemde geri çağırdığı
büyükelçinin neredeyse 30 yıl
aradan sonra geri gönderileceğini ve
ayrıca 3 başkonsolosluk açılacağını
açıklamıştır. Riyad yönetimi yine
aynı dönemde kapattıgı Arar Sınır
Kapısı’nı da genisleterek yeniden
açmayı hedeflemektedir.
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1990’da Kuveyt’i işgalinin ardından neredeyse
bütün ilişkileri kesilen iki ülke arasında enerji,
petrol, yatırım ve tarım alanları başta olmak
üzere 13 mutabakat zaptına imza atılmıştır. Ku-
veyt’in işgaliyle birlikte Bağdat ile tüm diplomatik
ilişkileri kesen Riyad yönetimi, o dönemde geri
çağırdığı büyükelçinin neredeyse 30 yıl aradan
sonra geri gönderileceğini ve ayrıca 3 başkon-
solosluk açılacağını açıklamıştır. Riyad yönetimi
yine aynı dönemde kapattığı Arar Sınır Kapısı’nı
da genişleterek yeniden açmayı hedeflemektedir.
Aynı yıl Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil
el-Cubeyr Bağdat’ı uzun sürenin ardından ziyaret
eden ilk yetkili olmuş, dönemin Irak Başbakanı
Haydar el-Abadi de Riyad’ı iki defa ziyaret
etmiştir. Hatta Irak’ın önemli siyasi ve dinî grup-
larından Sadr Hareketi’nin lideri Mukteda es-
Sadr, Riyad’dan aldığı resmî davete icabet ederek
Temmuz 2017’de Suudi Arabistan’ı ziyaret ederek
Muhammed bin Selman ile bir araya gelmiştir.

Körfez ülkelerinin her ne kadar Irak ile iliş-
kilerinde itici güç Suudi Arabistan olsa da Ku-
veyt’in bölgenin geri kalanına göre Irak ile nis-
peten güçlü ilişkilere sahip olduğu bilinmektedir.
Öyle ki Mart 2012’de Bağdat’ta düzenlenen Arap
Birliği Zirvesi’ne birliğin 22 üyesinden sadece
8’inin liderleri katılmış, bu liderler arasında
Saddam Hüseyin’in 1990’da Kuveyt’i işgalinden
bu yana ilk kez Irak topraklarına gelen Kuveyt
Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah
da yer almıştır. Zirveye güçlü bir temsiliyet ile
katılan tek Körfez ülkesi olan Kuveyt, IŞİD ile
mücadelede altyapısı büyük hasar gören Irak’a
yeniden inşa için 2018’de düzenlenen Donörler
Konferansı’na da ev sahipliği yapmıştır. Öte yan-
dan, Katar’ın Irak’ta Sünni radikal gruplara fon
sağladığı yönündeki iddialar ve 2015’te 26 Katarlı
avcının, Irak’ın Musenna vilayetinin Samava böl-
gesinde İran’a yakın gruplar tarafından kaçırıl-
ması iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verirken;
2011’de patlak veren Arap Baharı’nın başlangı-

cında Bahreyn’de hareketlenen Şii protestoculara
Irak’taki Şii siyasi sınıfın desteği nedeniyle iki
ülke arasındaki ilişkiler olumsuz etkilenmiştir.
Buna karşın, bölgede turistik ve ticari açıdan
çekim merkezlerinden biri sayılan BAE gerek
Erbil gerekse Bağdat ile ticari anlamda daha iyi
ilişkilere sahiptir. Öyle ki Irak’a 3 milyar doların
üzerinde yatırım yapan BAE merkezli enerji
şirketi Crescent Petroleum, IKBY ile de 20 yıllık
bir gaz satış anlaşması yapmıştır. 1978’de İsrail
ile Mısır arasındaki Camp David Barış Anlaş-
ması’na Suriye ile birlikte karşı çıkan Irak, bu
anlaşmanın zarar görmesi için uzun süre çaba
sarf etmiştir. Özellikle İsrail’in 1981’de Opera
Operasyonu adı altında Irak’a ait Osirak nükleer
deneme reaktörünün imhasına yönelik gerçek-
leştirilen hava saldırısından bu yana Tel Aviv ile
ilişki kurmayan Bağdat’ın, Mısır’ın ardından
BAE’nin de İsrail ile normalleşme adımlarını
eleştirmesine rağmen iki aktörle de ilişkisini
sürdürmesi, diplomatik tutumla kendi çıkarlarını
öncelediğini göstermektedir.

İran ve İran yanlısı Iraklı grupların Körfez
karşıtlığı ve Irak’ın kendi iç siyasal ve toplumsal
dinamikleri Irak’ın Suudi Arabistan başta olmak
üzere Körfez ülkeleriyle temaslarının gelişimine
ket vurmaktadır. Ayrıca, Irak konusunda uzun
vadeli bir politikadan yoksun olan Körfez ülke-
lerinin Irak’ta Sünni militan grupları finanse et-
mekle suçlanması gibi meseleler nedeniyle iliş-
kilerde güvensizlik de mevcuttur. Bu güvensizlik
iklimi Körfez ülkelerinin Irak’ta yatırım yapmasını
olumsuz etkilerken, son yıllarda ABD ve Avrupa
ülkelerinin öncülük ettiği IŞİD karşıtı kampan-
yalardaki başarının ülkedeki istikrarı tahkim et-
mesi Körfez ülkelerinin Irak’a ilgisini daha fazla
teşvik etmektedir. ABD’nin, İran’ın etkisini kırmak
için Irak’ı Arap ülkelerine daha fazla entegre
etme arayışı Körfez ile karşılıklı çıkarlara dayalı
ilişkiyi yeniden canlandırmaktadır. Özellikle de
Irak Başbakanı Kazımi’nin Irak’ı ayağa kaldıra-



cağına ve İran’ın yayılmacılığını sınırlayabileceğine
inanan Arap ülkeleri Irak ile temaslarını artır-
maktadır. 

Ülkesinin dış ilişkilerini dengelemek için
ciddi adımlar atan Kazımi; ABD, Körfez ülkeleri
ve diğer bölge ülkeleriyle temaslarında ortak
sürdürülebilir stratejik ilişkileri ve ekonomik
çıkarları güçlendirmeye arayışındadır. Eski Baş-
bakan Abadi dönemine uzanan Irak’ın ABD ve
Körfez ülkeleriyle yakınlaşma çabaları, Kazımi’nin
selefi Abdulmehdi ile daha somut bir zemin ka-
zanırken, Kazımi de bu mirası olgunlaştırma
arayışını sürdürmektedir. Nitekim bu bağlamda,
göreve gelir gelmez KİK ülkeleri arasında elektrik
hattı kurma projesi konusunda girişimde bulunan
Kazımi, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan’a
gerçekleştirmek istemiş ancak Kral Selman’ın
ani rahatsızlığı nedeniyle ziyareti ertelenmiştir.
27 Ağustos 2020 tarihinde Bağdat’ı ziyaret eden
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Fer-
han ile görüşen Kazımi, bölgedeki etnik ve mez-
hepçi bölünmelerin önüne geçilmesi konusunda
çaba harcanması gerektiğine işaret ederek, Or-

tadoğu’da bu anlamda “yeni bir vizyona” ihtiyaç
olduğunun altını çizmiştir. ABD ve Körfez ülke-
leriyle yakınlaşma sayesinde ülkeye girecek
olan ekonomik yatırımların, İran’ın Irak üzerindeki
hegemonyasına ket vuracak olmasının yanı sıra
Bağdat’ın bölgedeki ekonomik ve siyasi rolünü
aktifleştirmeye katkı sunacak olması, Kazımi’nin
bölge ülkeleriyle de ilişkilerini güçlendirme ara-
yışını pekiştirmektedir.

Macron’un Irak Ziyareti
Bu süreçte Fransa Cumhurbaşkanı Emma-

nuel Macron’un Irak ziyareti de önemli bir adım
olmuştur. Macron, Lübnan’daki temaslarının
ardından 2 Eylül’de Bağdat’ı ziyaret etmiştir.
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’in yanı sıra
Başbakanı Mustafa Kazımi ve ardından Irak
Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Ne-
çirvan Barzani ile de bir araya gelen Macron’un
ziyareti ülkeye son dönemlerde gerçekleştirilen
en yüksek profilli ziyaret olmuştur. Bu ziyaretin
Irak, İran, Suriye ve Türkiye’ye açısından farklı
anlamlar taşıdığı değerlendirilmektedir.

Irak’ın Dış Politikada Denge Arayışı
12

Analiz No:264



Macron’un Bağdat’ı ziyaretinin ilk motivas-
yonlarından ve örtülü hedeflerinden birinin Su-
riye’ye ilişkin olduğu söylenebilir. Zira Suriye
ile ciddi tarihsel geçmişi bulunan Fransa, Arap
Baharı ile birlikte Beşar Esad’ın devrilmesi ko-
nusunda ciddi bir tutum sergilemiş ancak ABD’nin
Suriye’deki güçlerini önemli ölçüde çekmesiyle
birlikte Fransız güçleri de etkinliğini büyük
oranda yitirmiştir. Suriye’den çekilmiş olsa dahi
bölgeye ilişkin esas gündemlerinden birinin Su-
riye olduğu sır olmayan Fransa Suriye’deki me-
selelere dolaylı olarak da olsa müdahil olma
arayışını sürdürmektedir. Bu açıdan bakıldığından
Irak’ta geçmişten beri etkinliği bulunmayan,
daha çok son dönemlerde Iraklı Kürtlerle teması
bulunan Macron’un Bağdat ziyareti, Fransa’nın
Lübnan’daki girişimini Ortadoğu’ya yayma is-
tenciyle ilişkilendirilebilir. Nitekim Macron,
2017’de cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından
ilk kez Irak’ı ziyaret etmiştir. Ayrıca Irak açısından
da Macron’un bu ziyaretinin, Kazımi’nin başbakan
olmasının ardından Irak’a devlet başkanı düze-
yinde yapılan ilk ziyaret olması dikkat çekmek-
tedir.

Macron’un ziyareti esnasında önemli gündem
maddelerinden biri Türkiye ve İran olmuştur.
Irak’ta son bir yıldır yaşanan olumsuzluklarda
İran ve Türkiye’nin etkisi olduğunu ileri süren
Macron, “Bu zorluklar, İran’ın çok güçlü etkisi
ve Türkiye’nin, Irak’ın iç işlerine giderek daha

fazla müdahale eden ve tekrarlayan saldırılarıyla
olağanüstü gergin bir bölgesel bağlamda ortaya
çıkıyor” ifadesini kullanmıştır. Son dönemlerde
Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine
yönelik sınır ötesi operasyonları düzenleyen An-
kara’nın, Libya ve Doğu Akdeniz politikaları bağ-
lamında da karşıt bir tutum sergileyen Macron’un
ziyareti, Irak ile bundan sonra daha fazla ilgile-
neceğine yönelik sinyaller olarak okunabilir.
Nitekim Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le
Drian temmuz ayında, Fransa Savunma Bakanı
Florence Parly’in de 27 Ağustos’ta Bağdat ve
Erbil’de temaslarda bulunmaları ve ziyaretler
esnasında Macron’un yaptığı gibi Irak’ın ege-
menliği ve IŞİD ile mücadele vurgusu yapmaları
dikkate alındığında Fransa’nın Irak’ta etkinlik
arayışı daha da güçlü bir zemin bulmaktadır. 

Macron’un Bağdat’taki temasları kapsamında
zaman darlığı gerekçesiyle Erbil’e gitmeyerek
Neçirvan Barzani’yi Bağdat’a davet etmesinin
de önemli bir anlam taşıdığı dikkate alınmalıdır.
Bu hamlesiyle Irak’ın bütünlüğü vurgusu yaptı-
ğının ve IKBY’yi Irak’ın bir parçası olarak gör-
düğünün altını çizen Macron, aynı zamanda Bar-
zani ile yakın temas arayışıyla Ankara’ya da
mesaj göndermiş olabilir. Ancak Türkiye ile
ciddi ilişkileri olan Barzani, Macron ile görüş-
mesinden iki gün sonra Ankara’ya gelerek Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştür. Bar-
zani’nin bu ziyaretle önceliğinin Türkiye olduğunu
söylemek mümkündür.

Fransa’nın Bağdat’a ilgisinin hedefleri ara-
sında Irak ordusuna güvenlik danışmanlığı ve
eğitim üzerinden Irak ile askerî iş birliği kurmanın
yanı sıra Irak’ta NATO rolünü aktifleştirerek
ABD askerî varlığının ülkede ortaya çıkardığı
baskı ve gerilimi azaltma arayışı olduğu tartı-
şılmaktadır. Zira ABD’ye nazaran Fransa’nın
rolünün arttığı bir durum Irak halkı ve hatta
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Irak’ta geçmişten beri etkinliği
bulunmayan, daha çok son
dönemlerde Iraklı Kürtlerle teması
bulunan Macron’un Bağdat ziyareti,
Fransa’nın Lübnan’daki girişimini
Ortadoğu’ya yayma istenciyle
ilişkilendirilebilir.



İran’a yakın gruplar tarafından da daha makul
karşılanabilir. Macron’un ziyaretine ilişkin olarak
İran yanlısı grupların herhangi bir tepki verme-
mesi altı çizilmesi gereken bir detay olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Bu anlamda Fransa’nın
İran’da yatırımı olan nadir Avrupa ülkelerinden
biri olması dikkatten kaçmamalıdır. 

Öte yandan ziyareti sırasında İran destekli
Şii silahlı gruplara atıfta bulunan Macron; Fran-
sa’nın, Irak Başbakanı Kazimi’nin bütün silahlı
grupları devlet kontrolü altına alma çabalarını
desteklediğini de açıklamıştır. “Irak’ın egemen-
liğini destekleme” meselesine odaklanmakla
birlikte ekonomik yatırımlar ve enerji alanlarında
stratejik ortaklık konusunda önemli bir sonuç
çıkmayan ziyaret boyunca Macron, Irak’ın elektrik
sıkıntısını ortadan kaldıracak nükleer santral
projesi ve Bağdat Metrosu Projesi’ni ele aldıklarını
aktarmıştır. Bu noktada silahlı gruplar ve elektrik
konusunda yapılan açıklamaların İran’a açık
mesaj olduğu da görülmektedir. İstikrarsız gü-
venlik ortamından endişe duyulması ve ekonomi
yönetiminin başında devletin bulunmaması gibi
nedenlerin Fransa’nın ekonomik girişimlerine
ket vuracağı bilinmektedir. Dolayısıyla ziyaret
esnasında daha çok güvenlik temalı bir bağlam
ortaya konulduğu görülmektedir. 

Macron ziyaretinde İran ve desteklediği grup-
lar, ülkedeki ekonomik faaliyetlerine zarar ver-
memesi kaydıyla Irak’ın batılı ülkelerle ilişkilerinin
güçlenmesini istemektedir. Zira Irak, İran eko-
nomisinin ABD yaptırımları altında çökmesini
engelleyen en önemli kaynaklardan biridir. Böy-
lece ABD’ye karşı alternatifler yaratılacağı gibi
İran’ın nükleer anlaşmaya dönüş benzeri bir
normalleşme arayışına kapı aralayabilecektir.
Ancak Fransa’nın ABD-İran çekişmesi başta ol-
mak üzere gerilimi düşürme ve bölgesel siyaseti
etkileme konusunda yeterince etkili olamayacağı
akıllarda tutulmalıdır. 

Sonuç
Başbakan Kazımi, selefi Abdülmehdi ve Cum-

hurbaşkanı Salih tarafından dile getirilen bölgesel
istikrarı teşvik için “dengeli dış politika” söylemini
güçlendirme ve sürdürme çabası içindedir. Yeni
dönemde Irak’ın çıkarlarını önceleyecek şekilde
kurgulanmak istenen yeni dış politika vizyonu
bağlamında Körfez ve bölge ülkeleriyle ilişkiler
konsolide edilmeye çalışılsa da Irak’ta siyasi,
ekonomik ve askerî açıdan hegemonik güce
sahip olan İran’ın etkisinin görmezden geline-
meyeceği tartışılmaz bir gerçektir. Başbakan
olduktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretini temmuz
ayında İran’a yapan Kazımi her ne kadar ülkesinin
iç işlerine karışılmaması konusunda mesajlar
vermiş olsa da Tahran ile ilişkilerin devamının
kaçınılmaz olduğunu bilmektedir. Zira göreve
geldiğinden bu yana güvenlik bürokrasisinde
yaptığı atamalar ve ülkedeki milis gruplarının
çatı örgütü Haşdi Şaabi’yi kontrol altına alma
çabalarıyla İran’ın gücünü törpülemeye çalışan
Kazımi yönetimindeki Irak’ın ABD eksenindeki
Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkeleriyle en-
tegrasyonu hâlinde İran’ın Irak’ta istikrarsızlığı
tırmandırma politikası benimsemesi muhtemel
görünmektedir. Nitekim ABD ile müzakereler
devam ederken milis saldırılarının artması ve
Kazımi’nin milislere yönelik baskılarına paralel
olarak Irak’ta Ekim 2019’dan bu yana dönem
dönem şiddetlenen hükûmet karşıtı protestolarda
öne çıkan aktivistlere ve gazetecilere yönelik
şiddetin yükselişi buna örnek gösterilebilir.  ABD
ile ilişkileri oldukça gerilimli olan İran’ın, Suudi
Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle
rekabeti gündeme alındığında Kazımi’nin işinin
daha da zor olacağı anlaşılabilir. 

Öte yandan, Kazımi’nin ABD’yle yakın bir
ilişkiye sahip olduğunu söylemek mümkündür.
Nitekim ABD, başbakan olması için Kazımi’ye
açık destek vermiştir. Ancak diğer yandan Kazımi,
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özellikle iç kamuoyunun ve Şii grupların tepkisi
nedeniyle ABD’den uzak kalmak istemekte ve
iki egemen devlet olarak politika izlemeye ça-
lışmaktadır. Kazımi, göreve gelir gelmez ABD
ile Irak arasında stratejik diyalog görüşmeleri
başlamıştır. Bu görüşmelerin en önemli konusu
ABD askerlerinin Irak’taki varlığı ve statüsü ol-
muştur. Bu konuda ABD’nin Kazımi’yi rahatlat-
maya çalıştığı görülmektedir. Nitekim ABD
Irak’taki asker sayısını azaltacağını açıklamıştır.
Washington’ın Kazımi’yi çok fazla Amerikan
yanlısı olarak göstermek istemediğini ve bu ko-
nuda Kazımi’ye hareket alanı bıraktığını söylemek
mümkündür. ABD ve Kazımi’nin, İran ile ilişkiler
konusunda Irak’ın bağımsız tutum sergileme-
sinden yana bir pozisyon aldığı görülmektedir.
Kazımi de iç politikada İran’ı dengelemek iste-
mektedir. Ancak İran’ın etkisi, Kazımi’nin yapmak
istediklerinin önüne geçmekte ve onu sınırlan-
dırmaktadır. Bu noktada Irak’ın tamamen

İran’dan uzak bir dış politika izleyeceğini söyle-
mek doğru olmayacaktır. Ancak Kazımi’nin İran
ziyaretinden sonra Irak’ın İran ile ilişkilerde bir
denge oluşturmak istediği açık bir biçimde gö-
rülmektedir.

Bu denge arayışını Kazımi’nin bölge ülkelerine
yaptığı ziyaretlerde de görmek mümkündür.
Ancak Irak’ın 2021 itibari ile seçim sürecine gi-
recek olması, hükûmet üzerindeki siyasi baskılar,
ülkede protestoların hâlen devam etmesi gibi
iç politikadaki sorunlar, Kazımi’nin dış politikada
attığı adımları baltalayabilir ya da karşılıksız
kalmasına sebep olabilir. Bu durumda İran’ın
Irak’taki etkisini koruması beklenebilir. Bu bağ-
lamda, Bağdat yönetiminin ülkeler arasındaki
gerilimlerden azade şekilde, kısa vadede sonuç
alamasa da çok taraflı diplomasi uygulama ko-
nusunda dikkatli ve istikrarlı bir tutum sergile-
mesi tek çıkış yol olarak görünmektedir.
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