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GİRİŞ

ağdat’ın Cadıriye semtinde Irak Mer-
kez Bankası yakınlarına Ukrayna-Rus-
ya savaşında Rusya lehine destekle-

yici pankartların asılması, Iraklı aktörlerin sa-
vaşta destekledikleri tarafa ilişkin bazı tartış-
malara neden olmuştur. Söz konusu mevkinin
Bedir Örgütü Genel Merkezine yakın olması,
olayla Bedir Örgütü’nün ilişkili olduğu iddialarını

gündeme getirmiştir. Öte yandan, bu tür ey-
lemlerin Irak kamuoyunu Rusya lehine şekil-
lendirici bir faaliyet olduğu söylenebilir. Zira
Irak siyasetinde ABD’ye yakın aktörler bu-
lunmakla birlikte özellikle 2003 ABD işgalini
hafızasında koruyan Iraklıların ABD karşıtlı-
ğından bahsetmek mümkündür. 

Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından
ABD’nin İran Nükleer Anlaşması’ndan çekil-
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mesi ile ABD-İran ilişkilerinde

artan gerilim; yaptırımların ye-

niden başlaması, İran Devrim

Muhafızları Kudüs Gücü Komu-

tanı Kasım Süleymani ve Haşd-

i Şaabi Komisyonu Başkan Yar-

dımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in

öldürülmesi ve İran’ın Irak’taki

ABD varlığına yönelik füze sal-

dırıları ile artarak devam etmiştir.

Hatta Irak’taki “kurumsallaşan”

milis grupların faaliyetlerini ör-

tülü şekilde yürütmek ve “milis

grupları hedef hâline getirme-

den ABD ile savaşmak” amacıyla

gölge milis gruplar oluşturduğu

görülmüştür. Bu kapsamda İran

ve bahsedilen aktörlerin “ABD

karşıtı bir cepheye doğal üye”

olarak destek vermesi bekle-

nebilir. Bu duruma ek olarak

özellikle Suriye’ye militan gön-

deren Ketaib-i Hizbullah, Keta-

ib-i Seyid eş-Şuheda, Nucaba

Hareketi, Asaib Ehli’l-Hak ve Be-

dir Örgütü gibi milis grupların,

Suriye sahasında Rusya ile iş

birliği içerisinde olması önem

taşımaktadır. Zira bu aktörler,

Rusya-Ukrayna savaşında ABD

karşıtlığına ek olarak İran ve

Rusya ile iyi ilişkilere sahip ol-

maları nedeniyle de taraf ola-

bilecek bir potansiyele sahiptir. 

Öte yandan konu kapsa-

mında bakıldığında, Rusya ve

Ukrayna kriziyle bağdaştırılmaya

başlanan Iraklı milislerin bilhassa

2014 sonrası Irak sahasında nasıl

güçlendiği de üzerinde durul-

ması gereken bir husustur. Özel-
likle Haşd-i Şaabi içerisindeki
milis gruplar ile Haşd-i Şaa-
bi’den bağımsız hareket eden
irili ufaklı gölge milis grupların
ayrımı bu noktada son derece
önem arz etmektedir. Dolayısıyla
çalışmada Iraklı milislerin farklı
coğrafyalardaki çatışma dina-
miklerine nasıl etki ettikleri Rus-
ya-Ukrayna krizi üzerinden tahlil
edilmeye çalışılacaktır. 

IRaklI Mİlİs GüçleR

2003 yılında ABD’nin Irak’ı
işgaliyle birlikte işgale direniş
göstermek amacıyla kurulan
birçok Şii milis grup, Irak’taki
hükûmetlerin oluşturulmasıyla
birlikte işgal sonrası süreçte de
varlıklarını korumuşlardır. Bu
kapsamda Irak, 2003 yılında
Mukteda es-Sadr liderliğinde
kurulan ve 2008 yılında “tasfiye
edilerek” yer altına inen Mehdi
Ordusu gibi, Irak’ta zaman za-
man geri planda kalan ancak
sürekli varlığını sürdüren devlet
dışı silahlı aktörlerin faaliyet
gösterdiği bir ülke olmuştur.
2014’ten itibaren Irak toprakla-
rının terör örgütü IŞİD tarafından
ele geçirilmeye başlanması ile
birlikte söz konusu milis varlı-
ğının büyük bir kısmı tekrar faa-
liyete geçerek “Haşd-i Şaabi”
çatısı altında örgütlenmiştir. Ha-
ziran 2014’te Irak’taki en büyük
Şii dinî merci Ayetullah Ali Sis-
tani’nin “cihad” fetvası sonucu
kurulan Haşd-i Şaabi’ye, 2014
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2003 yılında
ABD’nin Irak’ı

işgaliyle birlikte
işgale direniş

göstermek amacıyla
kurulan birçok Şii

milis grup, Irak’taki
hükûmetlerin

oluşturulmasıyla
birlikte işgal sonrası

süreçte de
varlıklarını

korumuşlardır.



öncesinde yapılanan çok sayıda

milis grup katılmıştır. Zira bu

katılım Ayetullah Sistani’nin fet-

vasına riayet anlamında milis

grupların meşruiyet kazanmasını

sağlamıştır. Diğer yandan Haşd-

i Şaabi çatısı altına giren bu

grupların önemli bir kısmı İran’a

yakınlığı ile bilinen Şii milis grup-

lar olmuştur. Özellikle İran des-

tekli Ketaib-i Hizbullah, Bedir

Tugayları ve Asaib-i Ehli’l-Hak

gibi Şii milis gruplar milis sayısı

açısından Haşd-i Şaabi içerisin-

deki en önemli gruplar olarak

öne çıkmaktadır. Irak’taki Şii milis

güçlerin büyük bir kısmı İran’a

yakın olduğu için düşman ve

dost tanımlamaları büyük öl-

çüde İran hükûmetinin çıkarları

doğrultusunda şekillenmektedir.

Öyle ki Haşd-i Şaabi 2016’da

Irak Başbakanlığına bağlı resmî

bir devlet gücü hâline gelme-

sine rağmen bünyesindeki pek

çok milis güç Haşd-i Şaabi’nin

karar mekanizması dışında, farklı

ajandalar ve İran Devrim Mu-

hafızları Ordusunun iradesi çer-

çevesinde yönlendirilmektedir.

Öte yandan Haşd-i Şaabi’ye

bağlı olmayan ancak yine İran

destekli olduğu bilinen daha

küçük boyutlarda örgütlenmiş

milis güçler de bulunmaktadır.

Söz konusu milis grupların sa-

yısında özellikle Ocak 2020’de

ABD’nin Bağdat’taki saldırısı so-

nucu İran Devrim Muhafızları

Ordusu Kudüs Gücü Komutanı

Kasım Süleymani ve Haşd-i Şaa-

bi Komisyonu Başkan Yardımcısı

Ebu Mehdi Mühendis’in öldü-

rülmesinin ardından ciddi bir

artış gösterdiği gözlemlenmiştir.

Hem İran hem de İran’ın Irak’taki

milis yapılanması için son de-

rece önemli iki ismin ABD tara-

fından öldürülmesi sonrasında

intikam amacıyla yeni milis

grupların kurulduğu ilan edil-

miştir. Usbetu’s-Sairin, Ashab-ı

Kehf, Kabdatu’l-Huda gibi ku-

rumsal bir yapıya, komuta mer-

kezine sahip olmayan, Ocak

2020 sonrası kurulan gölge milis

gruplar ABD askerlerinin bu-

lunduğu askerî üslere, Uluslar-

arası Koalisyon’a ait konvoylara

ve Bağdat’taki ABD Büyükelçi-

liğine gerçekleştirilen saldırıları

üstlenmişlerdir. 

Bu noktada altı çizilmesi ge-

reken husus, hem Haşd-i Şaabi

içerisindeki bazı milis güçlerin

hem de Haşd-i Şaabi dışında

faaliyet gösteren silahlı grupların

kendi iradeleriyle değil; Irak dı-

şındaki bir aktörün yönlendir-

mesiyle hareket etmeleridir. Ni-

tekim Süleymani ve Mühendis’in

öldürülmesi sonrası süreç bunu

daha açık şekilde ortaya koy-

muştur. Söz konusu İran destekli

milis güçler, İran’ın ABD’ye yö-

nelik intikam saldırılarını sahada

hayata geçiren aktörler olmuş-

lardır. Dolayısıyla Irak’taki milis

güçler, Irak’ta ve farklı coğraf-

yalarda İran’ın çıkarları doğrul-
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üzerinde ciddi bir
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tusunda savaşan aktörler konumuna gelmiş-
lerdir. Nitekim 2011’de patlak veren Suriye iç
savaşında sıklıkla şahit olunan bu durum Rus-
ya-Ukrayna krizinde de gündeme gelmiştir.
Irak’ta faaliyet gösteren bazı milis güçler,
İran’ın çıkar ortaklığı yaptığı Rusya ve Beşar
Esad rejimine destek vererek Suriye’de sa-
vaşmışlardır. Örnek olarak Haşd-i Şaabi içe-
risinde faaliyet gösteren Asaib-i Ehli’l-Hak’ın
Suriye uzantısı olarak kurulan Nuceba Hareketi
Haşd-i Şaabi içerisinde 12. Tugay olarak ya-
pılanmıştır ve Irak’ta Bağdat, Babil ve Samar-
ra’nın yanı sıra Suriye’de Halep, Doğu Guta,
Şam ve Lazkiye’de faaliyet göstermektedir.
Grubun lideri Ekrem Kaibi 2015 yılında verdiği
bir röportajda İran’ın dinî lideri Ali Hamaney’den
gelecek “Irak hükûmetini devirmek” dâhil her
emri yerine getirebileceklerini, bu emir doğ-
rultusunda herhangi bir savaşta yer alabile-
ceklerini belirtmiştir.1

Rusya-Ukrayna krizi başladığı tarihten bu
yana İran’ın Irak’taki milis güçlerini farklı coğ-
rafyalarda olduğu gibi Ukrayna’da da kullanıp
kullanmadığı sorusu uluslararası kamuoyunda
tartışılan bir husus hâline gelmiştir. İran’ın,
ABD ile nükleer anlaşma müzakereleri sü-
rerken farklı bir cephede Rusya’ya destek
vererek elini güçlendirmek isteyeceği üzerine
yorumlar yapılmıştır. Ancak bu noktada vur-
gulanması gereken husus, Irak’taki milis güç-
lerin İran’ın yönlendirmesinin haricinde, hâli-
hazırda ABD’ye karşı oluşan cephede sava-
şacak motivasyona sahip olduğudur. Her ne
kadar İran, Irak’taki milis güçler üzerinde ciddi
bir kontrol gücüne sahip olsa da Körfez Savaşı
ve ABD’nin Irak’ı işgalinden bugüne uzanan

ve Süleymani ile Mühendis suikastının ardın-

dan alevlenen bir ABD karşıtlığı bulunmaktadır.

Bu karşıtlığın ortaya çıkardığı intikam hedefi,

ABD’nin çıkarları karşısında yer alan aktörlere

finansal ve lojistik destek vermeyi meşrulaş-

tırabilmektedir. Bu nedenle uluslararası ka-

muoyunda Irak’taki milislerin Rusya’ya destek

verdiklerine veya buna hazır olduklarına dair

iddialar her ne kadar somut verilere dayan-

mıyor olsa da bu konudaki beklentiyi yansıt-

maktadır. 

Bu bağlamda Karadeniz’in kuzeyindeki

savaş üzerine Asaib-i Ehli’l-Hak Genel Sekreteri

Kays el-Hazali’nin Rusya’nın Bağdat Büyük-

elçisi Elbrus Kutrashev ile 31 Mart 2022 tari-

hinde görüştüğü bildirilmektedir.2 Görüşme

iki açıdan dikkat çekmiştir. Birincisi, Kutrashev’in

daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığında Kriz

Merkezi Daire Başkanlığı ve Ortadoğu ve

Kuzey Afrika Daire Başkanlığı3 yapmış ve de

Irak ile Suriye’de görev almış4 olması, Rusya

lehine savaşan milis gruplar ile ilgili tecrübeye

sahip olduğunu göstermektedir. İkincisi, Kut-

rashev seçimlerin ardından farklı siyasi olu-

şumların temsilcileriyle diplomatik görüşmeler

gerçekleştirmişse de bu gruplar arasında Sa-

dıkun Bloku dikkat çekmiştir. Asaib-i Ehli’l-

Hak örgütü tarafından da desteklenen ve 10

milletvekiline sahip olan Sadıkun Bloku, 17

milletvekili olan Fetih Koalisyonu içerisinde

yer almaktadır ve parlamento aritmetiği açı-

sından zayıf bir konumda bulunmaktadır. Gö-

rüşmenin Sadıkun Bloku Lideri Adnan Feyhan

Musa yerine el-Hazali ile yapılmış olması da

görüşmenin doğası açısından fikir vermektedir. 
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1 Michael Knights, Profile: Harakat Hezbollah al-Nujaba, The Washington Institute, 27 April 2021.
2 “Hazali Rusya Federasyonu Büyükelçisini Kabul etti”, 1News, 31 Mart 2022.
3 “Kutrashev Elbrus Kirillovich”, Rusya’nın Irak Büyükelçiliği İnternet Sitesi.
4 “New Russian Ambassador to Iraq”, Iraq Business News, 29 March 2021. 
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İRan, MİlİsleR ve nükleeR
anlaŞMa 

İran’a yakınlığıyla dikkat çeken ve Ukray-
na’da Rusya lehine savaşa katıldığı iddia
edilen bu aktörlerin İran-ABD gerilimi ve mü-
zakere süreci açısından da incelenmesi ge-
rekmektedir. Her ne kadar eski ABD Başkanı
Donald Trump döneminde ilişkiler gerilmiş
ve yansımaları Irak’taki siyasal kutuplaşma
ve saldırılarla görünür hâle gelmişse de
ABD’deki başkanlık seçimini Joe Biden’ın ka-
zanması ile birlikte ABD ve İran arasında nük-
leer anlaşmaya geri dönüş için müzakere
masası kurulmuştur. Ancak İran Dışişleri Bakanı
Hüseyin Emir Abdullahiyan, 2015 anlaşmasına
geri dönüş için ABD’nin anlaşma konusu ve
kapsamı dışında yeni isteklerde bulunduğunu
açıklamıştır.5 Trump döneminde yaptırımlara

yeniden başlanmaması için İran’a yönelik ta-

lepler arasında dış politika, vekil aktörleri ve

milis varlığına ilişkin talepler dile getirilmişti.

Buradan hareketle, Biden yönetiminin Trump

döneminde ülkesinin İran’a yönelik “kazanım-

larını” korumak için ek taleplerde bulunduğu

düşünülebilir ve bu taleplerin İran’a yakın

milis güçlerle alakası büyük ihtimal dâhilin-

dedir.

Bu noktada İran’ın, milis güçlerini hem

Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen’de hem ABD

ile nükleer müzakere süresinde diğer bir de-

ğişle hem sahada hem de masada araçsal-

laştırdığı görülmektedir. Bu gerçeklikten ha-

reketle İran, hem Batı Bloku karşısında po-

zisyon almakta hem de özellikle Suriye başta

olmak üzere Ortadoğu’da yakın ilişki içerisinde

olduğu Rusya ile ilişkisini sürdürmektedir.

Feyzullah Tuna Aygün  I  Sercan Çalışkan

5 “Iran says US ‘imposing new conditions’ in nuclear talks”, France 24, 10 April 2022.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in Tahran ziyareti
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Diğer yandan milis güçlerin İran
ile hukuksal bir bağının olma-
ması, İran’ı uluslararası hukuk
konusunda rahatlatmakla bir-
likte dış politika hedefleri doğ-
rultusunda avantaj sağlamak-
tadır. Yeni müzakereler kapsa-
mında ise Batı ile ılımlı ilişkiyi
de savunan İranlı aktörler İran’ın
vekil aktör kullanımında tavizkâr
davranmakta olsa bile sahadaki
milislerin “geri adım atma” ta-
raftarı olmadığı söylenebilir. 

İddİalaR ve
düŞündüRdükleRİ 

İran’a yakın milis grupların
Ukrayna sahasında Rusya lehine
savaştığı iddialarına ek olarak
basına İran yapımı teçhizatın
Rusya’ya hibe edilmesi iddiaları
da gündemde yer almaktadır.
Zira bu noktada Irak’ta bulunan
teçhizatın da sahaya kaydırıldığı
söylenmektedir.6 Irak Ulusal Gü-
venlik Strateji Belgesinde de
devlet dışındaki silahların kontrol
edilmesine yönelik çaba nede-
niyle Irak’ta bu silah varlığı bi-
linmektedir. Zira devlet kontrolü
dışında kalan bu araçlara hem
milis grupları hem de aşiret
güçleri sahiptir. Dolayısıyla milis
sevkinin ötesinde bu araçların
Ukrayna sahasına kaydırılması
olası gözükmektedir. 

Milis sevkine ilişkin ise her-

hangi bir hareketlilik yaşanmış

olsa bile bunların mevcut milis

grup yapısı ile sahaya intikal et-

mesi düşük ihtimal olarak kal-

maktadır. Zira terör örgütü IŞİD’e

karşı meskûn mahal tecrübesine

sahip milislerin Rusya lehine

savaşması, savaştaki Rus kaybını

azaltabilir ancak halkın tepki

göstermesi kuvvetle muhte-

meldir. Söz konusu milislerin

meskûn mahal tecrübesine ek

olarak “IŞİD sonrası” süreçte taş-

rada da tecrübe kazandığı söy-

lenebilir. Bu durum insani kayıp

ihtimalinin daha düşük olduğu

taşra bölgelerde hızlı ilerleme-

nin önünü açmaktadır. 

11 Mart 2022 tarihinde Pu-

tin’in Ortadoğu’dan toplanan 16

bin gönüllünün Ukrayna’nın do-

ğusuna taşınmasına onay verdiği

basına yansımıştır.7 Ancak ula-

şılan gönüllü sayısı doğru olsa

bile bunun ne kadarının Iraklı

milislerden oluştuğu bilinme-

mektedir. Diğer yandan rakamın

Ukrayna tarafından yapılan “fark-

lı ülkelerden 20 bin yabancı

Rusya ile savaşmaya hazır” açık-

lamasına tepki olarak kullanıl-

ması da ihtimal dâhilinde yer

almaktadır. Diğer yandan Suri-

ye’deki Esad muhalifi milis grup-
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6 “Russia ‘using weapons smuggled by Iran from Iraq against Ukraine”, The Guardian,
12 April 2022. 

7 “Putin says Russia to use Middle East volunteer fighters”, Reuters, 11 March 2022. 
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lara dayandırılan isimsiz haberlerde bu aktörler
içerisinden Rusya’nın eleman temini başlattığı
iddia edilmiştir.8 Bu noktada hem muhalif
gruplardan hem de İran’a yakın gruplardan
eleman temin edilmesi de sahada bir “iç ça-
tışma” dinamiği ortaya çıkarabilir. 

Buna ek olarak Rusya’nın Basra Başkon-
solosluğundan “Iraklıların Ukrayna’daki NATO
destekli Nazi rejimine karşı savaşmak için
gönüllü oldukları” açıklaması dikkat çekmek-
tedir. Bu çerçevede Irak’taki terör örgütü IŞİD
varlığı ile başlayan ve devalüasyon ile devam
eden ekonomik kaygılar nedeniyle Haşd-i
Şaabi bünyesinde veya dışında çatışma tec-
rübesine sahip Iraklıların “gönüllü” olması
beklenebilir. Bu nedenle olası bir milis hare-
ketliliği için Kaim Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye

geçişlerin incelenmesi önem taşımaktadır.
Zira mevcut durum itibarıyla Suriye’de bulunan
Iraklı milislerin de bu hat üzerinden Suriye’ye
geçtiği bilinmektedir.9 Diğer yandan Suriye’de
bulunan Iraklı milisler içerisinden Ukrayna’ya
gidenlerin olması Irak’tan gidenlerin olmasına
göre daha muhtemel görünmektedir. 

Bütün bunlara rağmen, sosyal medyada
Rusya’nın İran Devrim Muhafızları Ordusundan
destek istediği ve bu nedenle Lübnan Hiz-
bullahı’na ek olarak Haşd-i Şaabi, Zeynebiyyun
ve Fatımiyyun’dan milis kaydırılacağı iddiaları
yer almıştır. Hatta Fatımiyyun’un Ukrayna’nın
merkezî bölgelerine ve doğusuna konuşlan-
dırılacağı iddia edilmiştir. Bunun tam tersi
olarak gölge milis grup olarak bilinen As-
hab-ı el-Kehf, ABD ve NATO’nun Ayn el-Esed

Feyzullah Tuna Aygün  I  Sercan Çalışkan

8 “Explainer: Will Russia bring Syrian fighters to Ukraine?”, AP News, 11 March 2022. 
9 “Militias support Russian invasion as Iraq refuses to condemn”, Al-Monitor, 5 March 2022. 

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in
ikinci ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreni
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ve el-Tanf üslerini kullanarak “Sünni gençleri”
Ukrayna lehine savaşmak için toplamasına
karşı çıkan bir açıklama yayımlamıştır. Buradan
hareketle Irak’taki mezhepsel gerginlik IŞİD
sonrası dönemde ülke kamuoyundan düş-
mesine rağmen Rusya-Ukrayna geriliminde
de mezhepsel kimlik üzerinden ayrışma çık-
ması önem taşımaktadır. 

Son olarak Rusya’nın sahada savaştırma
amacı dışında Donbas bölgesindeki Rusya
yanlılarının kendilerini yeterli bir şekilde sa-
vunabilmesi için kullanma ihtimali bulunmak-
tadır. Zira İran yanlısı bu milisler birçok bölgede
atölye seviyesinde teçhizat üretmekte, eleman
temini yapmakta ve savaşmaktadır. Dolayısıyla
Rusya’nın bu tecrübeyi Donbas’taki isyancılara
kazandırmak istemesi hem Rusya’nın üzerin-
deki maliyeti azaltacak hem de isyancı grup-
ların daha etkin bir mücadele vermesine katkı
sağlayacaktır. 

IRak’In TavRI ve İddİalaRI
GüçlendİRebİlecek
GelİŞMeleR 

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından

Bağdat’ın merkezindeki bir caddeye üzerinde

Putin’in fotoğrafı bulunan “Rusya’yı destekli-

yoruz” yazılı büyük bir afişin asılması Irak’ın

işgale yönelik tavrı noktasında tartışmaları

da beraberinde getirmiştir. Afiş kısa süre içe-

risinde indirilmiş olsa da konuya dair Irak hü-

kûmetinden bir açıklama gelmemiş olması

tartışmaların devam etmesine neden olmuş

ve yeni iddialara kapı aralamıştır. Bu bağlamda

2 Mart 2022’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel

Kurulunun Rusya’nın Ukrayna’yı işgali gün-

demiyle yaptığı acil toplantı Irak’ın Rusya’yı

karşısına alacak bir adım atmayacağına dair

argümanları somut bir zemine taşımıştır. Genel

Kurulda yapılan oylama ile Rusya’nın Ukray-

Ukrayna Savaşı ve Iraklı Milisler

bakış 217

Mustafa Kazımi Başbakanlığında toplanan Irak Bakanlar Kurulu
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na’yı işgali kınanarak Rus birliklerinin Ukray-
na’dan çekilmesi istenmiştir. Söz konusu oy-
lamada 193 ülke oy kullanırken bu ülkelerin
141’i kınamaya yönelik olumlu oy kullanmış-
lardır. Çin, İran ve Irak’ı kapsayan 35 ülke ise
çekimser oy kullanmıştır. Irak’ın BM’de Çin ve
İran gibi Rusya’nın iki önemli müttefiki ile bir-
likte çekimser oy kullanması, Irak’ta ABD’ye
yakın siyasi kadroların yanı sıra ABD karşıtı
blokun da varlığını ortaya koyması bakımından
önem taşımaktadır. Nitekim işgalin başlama-
sından bu yana Irak’tan gelen tek Rus karşıtı
adım Irak Merkez Bankasının hükûmetten
Rusya tarafıyla herhangi bir mali anlaşmanın
yapılmasının askıya alınmasını talep etmesi
olmuştur.10 Rusya’ya karşı ABD ambargolarının
getirdiği riskler nedeniyle anlaşmaların askıya
alınması talep edilmiş ancak şimdiye kadar
Irak hükûmeti bu talebi kabul etmemiştir. 

Ortaya çıkan bu yeni kırılmalar çerçeve-
sinde, milislerin sahadaki mevcudiyeti şüpheli
bir temelde yer almasına rağmen Irak’taki
devlet dışı silahlı aktörlere yeni bir alan açması
açısından ülkenin geleceğine yönelik bir tehdit
oluşturmaktadır. Zira Irak Ulusal Güvenlik
Strateji Belgesi’nde de Irak’ın güvenlik önce-
likleri arasında devlet otoritesinin dışında
kalan silahlar ve silahlı grupların sunduğu
tehditten bahsedilmektedir. Bu kapsamda
milis gruplar açısından yeni bir çatışma alanının
ortaya çıkması aktörlerin elde edeceği yeni

araçların ötesinde farklı bir coğrafyada çatışma

tecrübesine sahip olmasına ve uzun vadede

hamilleri tarafından daha geniş bir coğrafyada

etkinlik gösterme şansına sahip olmasına ne-

den olacaktır. Diğer yandansa sahip olacakları

yeni tecrübe ve kapasiteyle Irak ulusal gü-

venliğine yönelik oluşturduğu tehdidin artması

beklenebilir. Buradan hareketle kırılgan bir

devlet yapısına sahip olan Irak’ın meşru güç

kullanma tekelinin daha fazla erozyona uğ-

raması hem ülkedeki devlet otoritesini aşın-

dıracak hem de milis gruplar tarafından “öteki”

olarak tarif edilen gruplarla yeni bir çatışma

dinamiğinin ortaya çıkmasına neden olabile-

cektir. 

Diğer yandan, 2003 sonrasında Irak dış

politikasının temel unsurlarından birisi olarak

belirlenen “tarafsızlık” ve “uluslararası ilişkiler

üzerinden yeni yönetimin meşrulaştırılması”

politikalarının Iraklı milislerin çatışma alanla-

rında vekil aktöre dönüştürülmesiyle sekteye

uğraması beklenebilir. Bununla birlikte terör

örgütleri ve bölgesel gerilimler gibi istikrar-

sızlaştırıcı etkenlerden büyük oranda zarar

gören Irak’ın yeni gerilimlerde ortada kalması

ihtimali çıkmaktadır. Bu durumun ise zaten

kırılgan olan yapı üzerinde baskıyı arttırdığı

gibi seçmen-siyasetçi denklemindeki güven-

sizliğin daha da artmasına neden olacağı

söylenebilir. 

Feyzullah Tuna Aygün  I  Sercan Çalışkan

10 “Iraqi central bank suggests halting business, financial dealings with Russia”, Rudaw, 2 March 2022.
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