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rak, 10 Ekim 2021’de gerçekleşen 

parlamento seçimleri ve ardından 

hâlen devam eden hükûmet kurma 

süreci ile siyaseten kritik bir eşikten geç-

mektedir. İran’ın Erbil’e düzenlediği balis-

tik füze saldırısı Irak’ın güvenlik noktasında 

da ne kadar hassas bir dengede bulun-

duğunu göstermiştir. İran ve Irak Bölgesel 
Yönetimi hükûmeti arasında öteden beri 
artarak devam eden gerginliğin hangi so-
nuçları beraberinde getireceği hem Irak 
hem de bölgenin geleceği açısından önem 
taşımaktadır.  Uluslararası siyaset Rusya’nın 
Ukrayna’ya müdahalesine odaklanmışken 
Ortadoğu’daki çatışma ortamının ne kadar 
kırılgan olduğu tekrar fark edilmiştir. Ka-
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sım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından 
İran’ın, Irak’taki ABD’de varlığına, merkezî 
hükûmete, IKBY’ye ve bölge ülkelerine yö-
nelik saldırgan tavrı farklı dönemlerde farklı 
seviyelerde çatışma risklerini beraberinde 
getirmektedir.  Bunun son örneği, 13 Mart’ta 
İran’ın Erbil’e yönelik düzenlediği balistik fü-
ze saldırısı olmuştur. Bu saldırı, İran ile IKBY 
arasındaki gerginliğin ilk yansıması olmayıp 
2020 yılından bugüne İran’ın Erbil üzerinde 
tesis etmeye çalıştığı kontrol gücünü kay-
betmemek adına attığı adımlardan biridir. 
Bu kapsamda iki aktör arasındaki bir sürecin 
incelemesini içerecek olan bu yazı; bilhassa 
İran’ın neden Erbil üzerinde bu denli bir baskı 
kurmayı amaçladığını irdeleyecektir. 

13 Mart 2022 gecesi IKBY Anti-Terör Bi-
rimi tarafından yapılan resmî açıklamada, 
Erbil’in dışından ateşlenen 12 balistik füze-
nin Erbil’deki ABD Konsolosluğuna yakın 

mahallelerle Molla Ömer köyü yakınlarına 

düştüğü belirtilmiştir. Saldırının ilk anından 

itibaren pek çok sosyal medya hesabı, ba-

listik füzelerin İran’ın Tebriz kentinde yer alan 

ve Devrim Muhafızları Ordusuna ait olduğu 

söylenen Khasabad Askerî Üssü’nden fırla-

tıldığını paylaşmıştır. Aynı gün içerisinde Tas-

nim haber ajansına konuşan ve ismi açıklan-

mayan İranlı yetkili, gece saatlerinde düzen-

lenen saldırının İran tarafından İran üretimi 

Fatih-110 balistik füzeleriyle gerçekleştirildi-

ğini duyurmuştur. Yetkili, saldırının nereden 

gerçekleştirildiğine dair ayrıntılı bilgi paylaş-

mazken füzelerin İran’ın kuzeydoğusundan 

ateşlendiğini ve İsrail’in, İran kuvvetlerine 

Irak’tan yaptığı saldırılar nedeniyle Erbil’de 

bulunan İsrail üssünün vurulduğunu iddia 

etmiştir. Açıklamayı doğrulayan İran Devrim 

Muhafızları da saldırıyı üstlenerek Erbil’de 

bulunduğu iddia edilen İsrail istihbarat servi-

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin görüşmesi.
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si Mossad’a ait bir üssün vurul-
duğunu yinelemiştir.

İran’ın gerçekleştirdiği sal-
dırıya ilişkin farklı ülkelerden 
çok sayıda kınama gelmiş ve 
Erbil’e destek mesajları pay-
laşılmıştır. ABD’nin Bağdat Bü-
yükelçisi Matthew H. Tueller, 
Erbil saldırısını kınayarak, “İran 
rejimi unsurları bu saldırının 
sorumluluğunu üstlendi. İran, 
Irak egemenliğinin bu açık ih-
lalinden ve masum sivillere 
terör saldırısından sorumlu tu-
tulmalı” açıklamasını yapmıştır. 
Almanya’nın Bağdat Büyükel-
çiliği, İngiltere›nin Erbil Baş-
konsolosu David Hunt, Fran-
sa’nın Erbil Başkonsolosu Oli-
vier Decottignies ile Birleşmiş 
Milletler Irak Yardım Misyonu 
(UNAMI) de Erbil’e yönelik füze 
saldırılarını kınadıklarını belirt-
miştir. Türk Dışişleri Bakanlı-
ğından yapılan açıklamada ise, 
“Irak’ta barış ve istikrarı boz-
maya yönelik bu tip eylemler 
asla kabul edilemez. Türkiye, 
terörle mücadelesinde Irak’ın 
yanında yer almaya devam 
edecektir” denilmiştir.

İran’ın hem doğrudan hem 
de sahadaki Şii milis güçleri 
kullanarak Erbil’i hedef alma-
sını yeni bir gelişme veyahut 
tek başına bir dönüm noktası 
olarak okumak yanlış olacak-
tır. İran ve İsrail, Suriye ve Irak 
sahalarında bilhassa 2020’den 
itibaren karşılıklı misillemeleri 
içeren çok sayıda saldırı ger-

çekleştirmiştir. Bu kapsamda 
Irak sahası ve özellikle Erbil; 
İran’ın, İsrail’in Suriye’de ger-
çekleştirdiği saldırılara karşı-
lık verdiği bölge konumuna 
gelmiştir. Nitekim 13 Mart’ta 
Erbil’deki saldırıdan bir hafta 
önce İsrail’in Suriye’nin baş-
kenti Şam’da düzenlediği hava 
saldırısında İran Devrim Muha-
fızları Ordusundan iki komu-
tan hayatını kaybetmiştir. Bu 
anlamda 13 Mart’taki saldırıyı 
İran’ın Şam’daki saldırıya bir 
cevap niteliğinde gerçekleş-
tirdiği söylenebilir. Saldırının 
İran sınırlarından balistik fü-
ze ile yapılmış olması, Devrim 
Muhafızları tarafından üstlenil-
mesi ve Mossad’a ait güvenli 
evin vurulduğunun bilhassa 
vurgulanması verilmek istenen 
yanıtın etkisini artırma ve ulus-
lararası kamuoyuna aktarma 
çabası olarak yorumlanabilir. 
Ancak balistik füze kullanılma-
sına rağmen, saldırının İsrail’e 
zayiat verdirme noktasında 
ne kadar başarılı olduğu so-
ru işareti olarak kalmıştır. Zira 
Mossad tarafından kullanıldı-
ğı iddia edilen evde çok sayı-
da İsrail ajanının öldürüldüğü 
İranlı kaynaklarca paylaşılsa 
da İsrail tarafından herhangi bir 
doğrulama gelmemiş ve vu-
rulan evin Mossad’a ait olma-
dığı iddiası öne sürülmüştür. 
Aynı şekilde hem Irak merkezî 
hükûmeti hem de IKBY yetkili-
leri Irak’ta İsrail’e ait herhangi 
bir yer olmadığını açıklamıştır.

İran’ın hem 
doğrudan hem de 
sahadaki Şii milis 
güçleri kullanarak 
Erbil’i hedef 
almasını yeni bir 
gelişme veyahut tek 
başına bir dönüm 
noktası olarak 
okumak yanlış 
olacaktır. İran ve 
İsrail, Suriye ve 
Irak sahalarında 
bilhassa 2020’den 
itibaren karşılıklı 
misillemeleri içeren 
çok sayıda saldırı 
gerçekleştirmiştir.
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Öte yandan, 2020 yılından itibaren İran’ın 
IKBY yönetimiyle karşı karşıya gelmeye baş-
laması, İran’ın ABD ve İsrail ile yaşadığı reka-
beti Erbil sahasına çekmeye çalışmasını da 
beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda İran, 
Irak’taki ABD varlığını hedef alırken veyahut 
İsrail’e karşı misilleme saldırıları düzenlerken 
Erbil üzerinden mesaj verme amacı taşımak-
tadır. İran’ın, ABD ve İsrail varlıklarını hedef 
alırken neden Erbil’i tercih ettiği sorusunu 
2020’den bu yana gerçekleşen üç ayrı ge-
lişme üzerinden incelemek faydalı olacaktır.

İlk olarak, 2020 yılında Bağdat’ta gerçek-
leşen Kasım Süleymani suikastı İran yanlısı 
Şii milis gruplarla IKBY arasındaki gergin-
liğin temellerini atmıştır. İran tarafı, suikast 
planına IKBY’ye bağlı güvenlik birimlerinin 
de destek verdiğini öne sürerek IKBY yöneti-
mini de hedef tahtasına koymuştur. Nitekim 
8 Ocak 2020’de Kasım Süleymani’nin intika-
mını almak amacıyla Anbar’da bulunan ABD 
askerlerinin kaldığı Ayn el-Esad Üssü, İran 
tarafından hedef alınırken fırlatılan diğer ba-
listik füze ile Erbil’deki hedefler vurulmuştur.

İkinci husus ise İran’ın Irak’tan başlayarak 
Lübnan’a kadar uzanan kara hattında strate-
jik öneme sahip olan Sincar ile ilgilidir. 9 Ekim 
2020 tarihinde Irak merkezî hükûmeti ile IK-
BY arasında imzalanan Sincar Anlaşması’na 
göre Irak’ın Musul vilayetine bağlı, Suriye ile 
sınırı olan ve terör örgütü PKK ile PKK iltisaklı 
diğer yapıların kontrol etmeye çalıştığı Sincar 
bölgesinde bulunan silahlı yabancı güçlerin 
bölgeden çıkarılacağı belirtilmiştir. Anlaşma-
da yer alan “yabancı gruplar” ifadesi ile Sin-
car’da bulunan İran yanlısı Şii milis gruplar 
da kastedilmiştir. İran’ın sahadaki vekil silahlı 
güçlerini hedef alan bu anlaşmada IKBY’nin 
taraflardan biri olması; ABD ve İngiltere gibi 
ülkelerin yanı sıra Birleşmiş Milletlerin de an-
laşmaya açık destek vermesi, IKBY’nin böl-
gedeki attığı adımların İran için oluşturduğu 
tehdit seviyesini artırmıştır. Nitekim Sincar 
Anlaşması’ndan itibaren Erbil’e yönelik İran 
yanlısı milis gruplar tarafından gerçekleştiri-
len saldırıların da arttığı gözlemlenmiştir. Bu 
kapsamda özellikle Erbil Uluslararası Havali-
manı’na çok sayıda roket ve drone saldırıları 
düzenlenmiştir.

Tablo 1. Erbil’e yönelik 2020 yılından itibaren düzenlenen saldırılar.

Tarih Hedef Saldırı Şekli

8 Ocak 2020 Harir Askerî Üssü Balistik füze

30 Eylül 2020 Uluslararası Havalimanı Roket saldırısı

16 Şubat 2021 Uluslararası Havalimanı Roket saldırısı

14 Nisan 2021 Uluslararası Havalimanı Roketli Saldırı

6 Temmuz 2021 Uluslararası Havalimanı İHA Saldırısı

12 Eylül 2021 Uluslararası Havalimanı İHA Saldırısı

5 Kasım 2021 Uluslararası Havalimanı İHA Saldırısı

13 Mart 2022 ABD Başkonsolosluğu Balistik Füze Saldırısı
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Erbil’i hedef hâline getiren üçüncü ve da-

ha güncel mesele ise Irak’taki hükûmet kur-

ma süreci olmuştur. Partisi 10 Ekim 2021’deki 

seçimlerden birinci parti olarak çıkan Muk-

teda es-Sadr’ın Takaddum, Azim ve Mesut 

Barzani liderliğindeki KDP ile başlattığı ulu-

sal çoğunluk hükûmeti kurma girişimleri, 

İran destekli siyasi grupların yeni hükûmet-

te denklem dışına itilme olasılığını ortaya 

çıkarmıştır. Nitekim 23 Mart’ta Sadr Grubu, 

Sünnilerden oluşan Egemenlik İttifakı ve 

KDP tarafından “Vatanı Kurtarma” ittifakı ku-

rulduğu duyurulmuştur. İran destekli siyasi 

grupların hükûmet kurma denklemine dâ-

hil edilmemesi başta Ketaib-i Hizbullah gibi 

İran destekli Şii milis grupların hükûmet kur-

ma süreci içerisinde yer alan Sünni ve Kürt 

siyasi partileri hedef almasını beraberinde 

getirmiştir. Süreçteki partilere yönelik silahlı 

gruplar tarafından tehdit mesajları paylaşılır-

ken bu tehditlerden nasibini alan partilerden 

biri de KDP olmuştur. Nitekim KDP’nin Bağ-

dat’taki parti binasına da 13 Ocak 2021’de bir 

bombalı saldırı, ertesi gün ise KDP Sözcüsü 

Mehdi Abdülkerim Feyli’ye yine Bağdat’ta bir 

suikast girişiminde bulunulmuştur. Sadr’ın 

hükûmet kurma sürecinde KDP’yi ittifak içe-

risinde ön plana çıkarması her konuda olma-

sa da siyasi anlamda önemli bir Sadr-KDP iş 

birliğini ortaya çıkarmıştır. Nitekim 13 Mart’ta-

ki balistik füze saldırısının hemen ardından 

Erbil’e en güçlü ve en somut desteklerden 

biri Mukteda es-Sadr’dan gelmiştir. Yayımla-

dığı mesajda saldırıyı kınayan Sadr, Kürtlerin 

Irak’ın ayrılmaz bir parçası olduğunu nitele-

miştir. Mesajında hükûmet kurma sürecine 

de değinen Sadr, “Ey Erbil ve Kürtler, ulusal 

çoğunluk hükûmeti gerçekleşene kadar si-

ze benden selam” ifadelerini kullanmıştır. 

Öte yandan, saldırının ardından bir görüşme 

İran’ın balistik füzelerle hedef aldığı Erbil’deki iş adamı Şey Baz Kerim’in evi.
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gerçekleştiren Mesut Barza-

ni ve Mukteda es-Sadr ikilisi, 

görüşmede saldırının araştırıl-

ması için özel operasyon odası 

kurulmasının kararlaştırıldığını 

bildirmişlerdir. 

Sadr’ın mevcut tavrı, hükû-

met kurma sürecinde aldığı 

rolle İran’ın hedefi hâline gelen 

KDP’ye yönelik bir arka çıkma 

girişimi olarak yorumlanabilir. 

Hükûmet kurma sürecinin bal-

talanmasını istemeyen Sad-

r’ın, İran veyahut İran destekli 

Şii milisler tarafından atılacak 

adımlara karşı daha net duruş 

ortaya koyacağı söylenebilir. 

Bu anlamda Sadr’ın, oyları-

nı artırmasında etkili olan son 

dönemdeki “Irak ulusalcılığına” 

yakın duruşunun keskin bir İran 

karşıtlığına dönüşmesi bek-

lenmese de en azından ulusal 

çoğunluk hükûmeti kurulana 

kadar Irak’ta meydana gelecek 

dış kaynaklı güvenlik sorunla-

rına karşı sert bir tutum ortaya 

koyması beklenebilir. 

İRAN’IN “MESAJ” 
ÇABASI

13 Mart’taki Erbil saldırısı 

T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafın-

dan kınanmış; Irak’ta barış ve 

istikrarı bozmaya yönelik bu 

tip eylemlerin asla kabul edil-

meyeceği ve terörle mücade-

lede her zaman Irak’ın yanın-

1 Mustafa Mirt Selim’in paylaşımı için bkz.https://twitter.com/mirsalimsm/status/1503192
 719526662148?s=20&t=6wNBIbbgdOdcm4lsvqfdcw 

da olunduğu vurgulanmıştır. 
Türkiye’nin bu açıklamasının 
ardından İran tarafından Türki-
ye’yi hedef alan açıklamalar ve 
mesajlar yayımlanmıştır. İran’ın 
eski cumhurbaşkanı adayı ve 
son seçimlerde milletvekili se-
çilen Mustafa Mir Selim, Cum-
hurbaşkanı Tayyip Erdoğan 
hakkında sosyal medya he-
sabından hakaret içeren pay-
laşımlarda bulunmuştur.1 Öte 
yandan, İran’ın “Vatan Emroz” 
gazetesi ise Erbil’e atılan füze-
lerin mesaj içerdiğini ileri süre-
rek, “Erbil’e atılan füzeler Erdo-
ğan’ı salladı” şeklinde manşet 
atmıştır. İran’ın Erbil saldırısını 
Türkiye’ye yönelik bir mesaj 
olarak da resmetme çabası 
yalnızca siyasetçiler ve med-
ya tarafından değil, doğrudan 
İran Dışişleri Bakanlığı tarafın-
dan da ortaya konmuştur. İran 
Dışişleri Bakanlığı tarafından 
15 Mart 2022’de yapılan açıkla-
mada Erbil’e atılan füzeye atıf 
yapılarak, “Umarız komşuları-
mız Erbil mesajını almıştır” ifa-
desi kullanılmıştır. 

İran’ın Türkiye’ye yönelik 
mesajlarını Türkiye’nin son dö-
nemde Kuzey Irak’ta güçlenen 
varlığı ve bunun İran’da uyan-
dırdığı rahatsızlık kapsamında 
değerlendirmek doğru ola-
caktır. 2018 yılında Irak’ın kuze-
yinde başlattığı Kararlılık Ha-
rekâtı itibarıyla yalnızca askerî 

Hükûmet 
kurma sürecinin 

baltalanmasını 
istemeyen Sadr’ın, 

İran veyahut İran 
destekli Şii milisler 
tarafından atılacak 

adımlara karşı 
daha net duruş 

ortaya koyacağı 
söylenebilir.
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olarak sahadaki etkisini artırmakla kalmayan 
Türkiye, bölgedeki aktörlerle ilişkilerini de 
iyileştirmeye gayret göstermiştir. Bu süreçte 
ilişkilerin iyileştirildiği aktörlerin başında IKBY 
gelmektedir. Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde-
ki operasyonları ve operasyonların akabin-
de bölgede kurduğu üsler aracılığıyla PKK 
militanlarının bölgede barınmasının önüne 
geçilmiştir. Bu durum örgütü daha güney 
bölgelere çekilmek zorunda bırakmış, baş-
ta Duhok olmak üzere IKBY’nin kontrol ettiği 
bölgelerde Peşmerge ve PKK’yı karşı karşıya 
getirmiştir. Terör örgütü PKK’yı idari sınırla-
rı içerisinden çıkartarak mevcut otoritesine 
tehdit bir aktörü bertaraf etmek isteyen IK-
BY, PKK ile mücadeleyi Irak politikasının te-
mel taşlarından biri olarak belirleyen Türkiye 
ile ilişkilerini güçlendirme yoluna gitmiştir. 
Bugün İran’ın Erbil’de gerçekleştirdiği füze 
saldırısı sonrası Türkiye’ye de mesaj verme 
çabasının arkasında yatan önemli nedenler-
den birinin Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde artan 
alan hâkimiyeti ve bunun bir neticesinde IK-
BY ile geliştirdiği ilişkiler olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. İran’ın hem Irak iç siya-
setinde hem de bölge ülkeleriyle ilişkilerin-
de kontrol edemediği bir IKBY hükûmetinin 
İran’ı tedirgin ettiği ifade edilebilir. Nitekim 
Türkiye’nin PKK’ya karşı kuzey Irak’ta düzen-
lediği operasyonlar neticesinde İran kana-
dından gelen tepkiler de tedirginliği doğru-
lar niteliktedir.2 

Öte yandan, Ekim 2020’de imzalanan Sin-
car Anlaşması da Türkiye ve İran’ı Irak’ta karşı 
karşıya getiren önemli bir gelişme olmuş-
tur. İran yanlısı Şii milis grupların Sincar’dan 
çıkarılmasını öngören anlaşma Erbil’e yö-

2 İran’ın Türkiye’nin Irak’taki askeri varlığı ve düzenlediği operasyonlara ilişkin İran tarafından gelen açıklamalar için bkz. “Iran 
rejects Turkey military presence in Iraq”, Middle East Monitor, March 2021 https://www.middleeastmonitor.com/20210310-iran-
rejects-turkey-military-presence-in-iraq/ [Erişim tarihi: 18.03.2022] ; ayrıca bkz. “Turkey-Iran Tensions Rise as Ankara Expands 
Operations in Iraq”, Voice of America, https://www.voanews.com/a/middle-east_turkey-iran-tensions-rise-ankara-expands-
operations-iraq/6202777.html [Erişim tarihi: 18.03.2022].

nelik İran baskısını artırırken diğer yandan 
Türkiye ile İran ilişkilerini de Irak özelinde 
gerginleştirmiştir. Anlaşmaya destek veren 
Türkiye hem Irak merkezî hükûmetine hem 
de IKBY’ye anlaşmanın uygulanması için 
her türlü desteğe açık olduğunu bildirmiştir. 
Anlaşmanın sahada tam anlamıyla uygula-
namayarak kâğıt üzerinde kalan bir hüviyet 
kazanmasıyla Türkiye özellikle PKK’nın lider 
kadrosundaki isimlere yönelik SİHA’lar ile 
nokta operasyonlarına devam etmiştir. Sinar 
Anlaşması sonrasında PKK’nın Sincar’daki 
kolu YBŞ ile Sinar’da iş birliğine giden İran 
destekli bazı Şii milis gruplar Türkiye’yi açık-
ça tehdit etmeye başlamıştır. Türkiye ile böl-
gede iş birliğine giden Erbil’e tehditler yağdı-
ran İran destekli Şii gruplar, bu süreç içerisin-
de IKBY sınırlarına yönelik saldırılarını da yo-
ğunlaştırmıştır. Bu anlamda Irak’taki Türkiye 
varlığının güçlenmesinin ve IKBY ile ilişkilerin 
geliştirilmesinin İran’da yarattığı rahatsızlıklar 
yalnızca kuzeyde Hakurk-Haftanin bölgeleri 
arasındaki operasyonlar için geçerli değildir 
ve Suriye sınırında yer alan Musul’a bağlı Sin-
car bölgesi üzerine de İran’da ciddi bir rahat-
sızlığın oluştuğu söylenebilir. Bu rahatsızlığı 
tetikleyecek güncel gelişmelerden biri de 2 
Şubat 2022’de Türkiye’nin Sincar’ı da kapsa-
yacak şekilde Irak’ın kuzeyinde “Kış Kartalı 
Hava Harekâtı” düzenlemesi olmuştur. Ope-
rasyonun ertesi günü IKBY Başkanı Neçirvan 
Barzani’nin sürpriz bir şekilde Ankara’ya ge-
lerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile gö-
rüşmesi de terör örgütü PKK’ya karşı gelişen 
Türkiye-IKBY ilişkilerini göstermesi bakımın-
dan önemli bir mesaj niteliği taşımıştır.

Erbil’e yönelik balistik füze saldırısı Tür-
kiye, İsrail ve İran ilişkileri çerçevesinde de 



İran’ın Erbil Üzerinde Oluşturmaya Çalıştığı Baskı Ne Anlama Geliyor?

8 bakış 207

aktörlerin birbirlerine mesaj 
verme çabası olarak değer-
lendirilebilir. Bu anlamda 13 
Mart’taki Erbil saldırısı ve sal-
dırının ardından İran tarafından 
yapılan “Mossad” vurgusu İs-
rail Cumhurbaşkanı Isaac Her-
zog’un Türkiye ziyaretinden 
üç gün sonra gerçekleşmiştir. 
İran Dışişleri tarafından yapı-
lan, “Umarız komşularımız Erbil 
mesajını almıştır” açıklaması 
İran’ın Türkiye-İsrail yakınlaş-
masından duyduğu rahatsızlı-
ğın Erbil üzerinden dile getiril-
mesi olarak okunabilir. 

Son dönemdeki saldırılar 
ve sonrasındaki açıklamalar ile 
İran, Barzani yönetiminin İsra-
il ile iş birliği yaptığı söylemini 
kamuoyuna aşılamaya çalış-
maktadır. İran, Mossad’ın Erbil’i 
operasyon üssü olarak kullan-
dığını iddia ederken, Irak’ta-
ki İran yanlısı Şii milis gruplar 
KDP’yi hedef almakta ve Bar-
zani yönetiminin İsrail ile iş 
birliği içinde olduğunu vurgu-
lamaktadır. Diğer yandan Hiz-
bullah lideri Hasan Nasrallah 
da 26 Mart’ta yaptığı açıklama-
da KDP Başkanı Mesut Barza-
ni’nin hayatını İran’a borçlu ol-
duğunu, İran’a teşekkür etmesi 
gerekirken Erbil’i Mossad’ın 
merkezi hâline getirdiğini ifa-
de etmiştir. İran destekli oldu-
ğu bilinen Hizbullah’ın Mesut 
Barzani hakkında yaptığı bu 
açıklama, İran’ın KDP üzerin-
de kaybettiği kontrol gücünün 

boyutlarını ve bu gücü ne denli 
önemsediğini göstermektedir. 

Öte yandan, İsrail ve IKBY 
arasındaki ilişkilerin uzun yıl-
lardır olumlu bir zeminde sür-
düğünü söylemek yanlış ol-
mayacaktır. Her ne kadar Irak 
merkezî hükûmetinin İsrail ile 
ilişkilerin önünü açmada her-
hangi bir adımı olmasa da IKBY 
hükûmetinin tavrının çok daha 
yumuşak olduğunu söylemek 
mümkündür. Bu kapsamda 
IKBY’nin ihraç ettiği petrolün 
önemli bir alıcısı konumunda 
olan İsrail, diğer yandan IK-
BY’nin 2017’deki bağımsızlık 
referandumu gibi adımlarına 
da açık destek vermiştir. Öyle 
ki IKBY referandum kararına 
Ortadoğu’da destek veren tek 
ülke İsrail olmuş, dönemin İs-
rail Başbakanı Benjamin Ne-
tanyahu, IKBY’nin bağımsızlık 
kararına destek verilmesi için 
ABD ve Avrupa ülkeleri nez-
dinde yoğun diplomatik te-
masta bulunmuştur. Referan-
dum başarısız bir girişim olarak 
kalsa da İsrail’in, IKBY’nin aldığı 
karar sonrası içerisine düştü-
ğü yalnızlıkta bir destek ortaya 
koyması yakın dönem için iki 
aktörün ilişkilerinde önemli bir 
temel inşa etmiştir. 

Ortadoğu siyaseti ve jeopo-
litiği, İsrail’in IKBY’nin bağım-
sızlığını neden istediği soru-
suna yönelik önemli cevaplar 
barındırmaktadır. IKBY, Irak’ın 
kuzeyinde Irak Anayasası ile 

İran Dışişleri 
tarafından 

yapılan, “Umarız 
komşularımız Erbil 

mesajını almıştır” 
açıklaması İran’ın 

Türkiye-İsrail 
yakınlaşmasından 

duyduğu 
rahatsızlığın Erbil 

üzerinden dile 
getirilmesi olarak 

okunabilir.
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tanınmış federe bir bölge sta-

tüsündeyken diğer yandan 

hemen doğusunda İran, batı-

sında ise Suriye’ye komşu bir 

coğrafyaya sahiptir. İran’dan 

başlayıp Irak, Suriye ve Lüb-

nan’a uzanan kara hattı ise 

İran’ın bilhassa Şii milis güçle-

ri ile en fazla etki gücüne sa-

hip olduğu hat konumundadır. 

Dolayısıyla olası bağımsızlığını 

kazanacak bir IKBY, bulundu-

ğu jeopolitik konum itibarıyla 

İsrail’e,  İran’ın en etkin olduğu 

Ortadoğu coğrafyalarına yakın, 

stratejik bir müttefik kazandıra-

caktır. 

IRAK’TAKİ GÜÇ 
KAYBININ BÖLGE 
POLİTİKASINA 
YANSIMALARI 

2019’dan bu yana Irak’ta-

ki İran varlığının ciddi bir sor-

gulamaya açıldığını ve İran’ın 

sosyal, askerî ve siyasi anlam-

da Irak’ta güç kaybetmeye 

başladığını ifade etmek doğru 

olacaktır. İran-IKBY ilişkilerine 
de yansıyan bu güç kaybının 
İran’ı daha agresif adımlara 
yönelttiğini söylemek ve ba-
listik füze saldırılarını da bu 
agresif adımların somut bir 
örneği olarak okumak doğru 
olacaktır. Toplumsal anlamda 
Ekim 2019’da başlayan hükû-
met karşıtı protestoların İran 
karşıtlığına dönüşmesi, askerî 
anlamda Kasım Süleymani ve 
Ebu Mehdi Mühendis’in Ocak 
2020’de öldürülmesi, siyasi 
anlamda ise Ekim 2021’deki 
genel seçimlerde İran’a yakın 
siyasi grupların oylarında yaşa-
nan düşüş son üç yılda İran’ın 
Irak’taki etki gücünü eskisine 
nazaran kaybetmesine neden 
olmuştur. IKBY’deki güç den-
gelerinde yaşanan değişimler 
de söz konusu güç kaybının 
Irak’ın kuzeyinde de derinleş-
mesini beraberinde getirmiştir. 
Öyle ki KYB içerisindeki liderlik 
mücadelesinden Bafel Tala-
bani’nin galip çıkması ve İran’a 
yakınlığıyla bilinen Lahur Cen-

Olası bağımsızlığını 
kazanacak bir 
IKBY, bulunduğu 
jeopolitik konum 
itibarıyla İsrail’e,  
İran’ın en etkin 
olduğu Ortadoğu 
coğrafyalarına 
yakın, stratejik 
bir müttefik 
kazandıracaktır. 

Mukteda es-Sadr’ın Neçirvan Barzani, Muhammed Halbusi ve Hamis Hançer ile 
gerçekleştirdiği görüşme.



İran’ın Erbil Üzerinde Oluşturmaya Çalıştığı Baskı Ne Anlama Geliyor?

10 bakış 207

gi ve ekibinin partiden ihraç 

edilmesi bu süreçte önemli bir 

çarpan etkisi yapmıştır. Kasım 

Süleymani’nin Irak sahasında 

İran’ın politikalarının uygulayı-

cısı olduğu bilhassa 2016-2019 

yılları arasında Süleymaniye 

merkezli siyasetin görünür şe-

kilde İran etkisi altına girdiğini, 

Süleymani’nin öldürülmesinin 

ardından ise İran etkisinde cid-

di boşluklar oluştuğunu söyle-

mek mümkündür. 

Öte yandan seçimlerde 

Fetih Koalisyonu başta olmak 

üzere İran destekli siyasi grup-

ların yaşadığı başarısızlığın ak-

sine KDP’nin kazandığı başarı, 

İran’ın elini hükûmet kurma 

sürecinde zayıflatmış, KDP’yi 

Mukteda es-Sadr liderliğin-

de kurulacak ulusal çoğunluk 

hükûmetinde daha önemli 

bir aktör konumuna getirmiş-

tir. Haşdi Şaabi ve Peşmerge 

denklemi başta olmak üzere 

askerî anlamda sahada da cid-

di bir rekabet yaşayan İran ve 

KDP’nin siyaseten de karşı kar-

şıya gelmesi İran’ı Erbil’e karşı 

biraz daha agresifleştirmekte-

dir. Nitekim Erbil’e yönelik sal-

dırıların yanı sıra hükûmet kur-

ma sürecinde rol alan KDP’nin 

Bağdat’taki parti binaları ile 

siyasilere dönük saldırı ve su-

ikast girişimleri söz konusu ag-

resifleşen adımların sahadaki 

somut örnekleri olarak değer-

lendirilebilir. 

SONUÇ

İran’ın IKBY üzerinde kimi 
zaman doğrudan kimi zaman 
Irak’taki İran yanlısı milis güçler 
aracılığıyla füze ve roket saldı-
rıları üzerinden oluşturmak is-
tediği baskı, 2020’den itibaren 
gittikçe yoğunlaşan iki yıllık 
bir süreci kapsamaktadır. Bu 
anlamda 13 Mart 2022’de İran 
tarafından Erbil’e düzenlenen 
balistik füze saldırısını IKBY ve 
İran arasında yeni bir dönemin 
başlangıcı olarak değil, son 
derece kırılgan bir yapıda de-
vam eden sürecin bir parçası 
olarak okumak daha doğru 
olacaktır. Söz konusu süreçte, 
Ocak 2020-Mart 2022 tarihle-
ri arasında gerek İran gerekse 
İran yanlısı Şii milis güçlerden 
Erbil’e yönelik sekiz saldırı ger-
çekleşmiştir. Bu saldırıların iki-
si İran tarafından balistik füze, 
üçü roketli saldırı, diğer üçü 
ise drone saldırısı şeklinde dü-
zenlenmiştir. İran yönetiminin 
Erbil’e düzenlediği saldırıların 
hem Bağdat’ta hem de Erbil’de 
sarsılan gücünü tesis edebil-
me, hem de bölgesel geliş-
melere dair bölge ülkelerine 
bir mesaj verme amacı taşıdığı 
söylenebilir. 

Siyaset, güvenlik ve top-
lumsal anlamda Irak’ta kaybet-
meye başladığı güç Tahran’ı 
daha agresif adımlara yönelt-
mektedir. Özellikle Kasım Sü-
leymani’nin öldürülmesinin ar-
dından hem Irak siyasetindeki 

Kasım 
Süleymani’nin Irak 

sahasında İran’ın 
politikalarının 

uygulayıcısı olduğu 
bilhassa 2016-2019 

yılları arasında 
Süleymaniye 

merkezli siyasetin 
görünür şekilde 

İran etkisi 
altına girdiğini, 
Süleymani’nin 

öldürülmesinin 
ardından ise 

İran etkisinde 
ciddi boşluklar 

oluştuğunu 
söylemek 

mümkündür. 
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aktörlerin hem de askerî anlamda sahadaki 
milis güçlerin aldığı aksiyonların neticeleri-
nin İran’ın bölgesel hedeflerine aykırı olduğu 
gözlemlenmektedir. Nitekim İran’ın Irak’taki 
etkisini hedef alan protesto gösterileri, Haş-
di Şaabi içerisinde yaşanan ayrışmalar ve 
2021’deki Irak Parlamentosu seçim sonuçları 
yaşanan güç kaybının göstergeleri olmuş-
tur. Son olarak Sünni gruplar ile Kürt siyasi 
partileri, İran yanlısı siyasi grupların oluştur-
duğu boşluğu doldurarak hükûmet kurma 
sürecinde ana aktörler olarak yer almışlardır. 
Bilhassa Mesut Barzani liderliğindeki KDP, 
Mukteda es-Sadr öncülüğündeki hükûmet 
kurma sürecinde öne çıkan aktör olmuştur. 
Bu kapsamda İran, kendi gücüne alternatif 
bir güç faktörü oluşturacak potansiyel ak-
törlere karşı ön alıcı hamlelerini yoğunlaş-
tırmıştır. Bu hamlelerin birincil muhatabı da 
son dönemde İran ile karşıt politikalar takip 
eden başta KDP olmak üzere IKBY’ye bağlı 
Kürt siyasi gruplar olmuştur. Bu kapsamda 
İran’ın, IKBY’nin Irak siyasetinde attığı ve ata-
cağı adımlar üzerinde kontrol gücünü yitir-
me kaygısı ile balistik füze fırlatma gibi son 
derece sert askerî hamlelerden kaçınmadığı 
gözlemlenmektedir. 

İran, bölge siyasetinde yaşadığı sıkışıklık 
neticesinde konvansiyonel silah kapasitesini 
veyahut vekil güçleri ile düzenlediği saldırı-
ları bölge ülkelerine mesaj gönderme aracı 
olarak da kullanmaktadır. Bu anlamda Erbil 
sahası; İran yönetiminin ABD, İsrail ve Türkiye 
gibi bölgedeki varlığını kendisine tehdit ola-
rak gördüğü ülkelere mesaj gönderebilmek 
amacıyla saldırılar düzenlediği bir bölge hâ-

line gelmiştir. Son saldırıların ardından gerek 
resmî açıklamalar gerekse kendi medyası 
aracılığıyla Türkiye ve İsrail’e mesaj verme 
çabası bunun en açık örneği olmuştur. Bu 
anlamda saldırıların Türkiye’nin terörle mü-
cadele kapsamında IKBY ile iş birliğini geliş-
tirmesinin ve İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türki-
ye ziyaretinin ardından düzenlenişi, saldırının 
zamanlamasının tesadüf olduğunu söyle-
menin yanlış olacağını da göstermiştir. 

Kısa ve orta vadede İran’ın saldırıları de-
vam edip etmeyeceği sorusunun cevabı ise 
Irak’taki gelişmelerin yansımaları çerçeve-
sinde gelişecektir. Bu anlamda Irak için en 
kritik süreç hükûmetin kurulması sürecidir. 
Mukteda es-Sadr’ın Sünnilerin oluşturduğu 
Egemenlik Koalisyonu ve KDP ile kurmayı 
düşündüğü hükûmet başarılı olduğu tak-
dirde bu sonuç, 2003 sonrasında İran’ın Irak 
siyasetinde en zayıf kaldığı tablolardan biri 
olacaktır. İran destekli siyasi grupların geri 
planda kaldığı olası yeni yönetimde siyase-
ten istediğini elde edemeyen İran’ın sahada-
ki milis güçleri ile siyaset üzerinde bir caydı-
rıcılık oluşturmak isteyeceği beklenebilir. Bu 
süreçte KDP’nin yer alacağı hükûmet içeri-
sindeki İran yanlısı gruplara karşı tavrı, Tür-
kiye ile ilişkileri, Sincar meselesi gibi konu-
larda ortaya koyacağı tutum da İran’ın Erbil’e 
yönelik baskısının düzeyini belirleyecektir. 
Ancak mevcut durumda KDP’nin İran’a karşı 
farklı aktörlerle denge arayışı ve İran’ın buna 
karşı gösterdiği reaksiyonlar hükûmet kurul-
madan bile yeni çatışmaların patlak verme-
si ihtimalinin son derece yüksek olduğunu 
göstermektedir. 
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