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Giriş
Irak’ta güvenlik bürokrasisi çatısı altında faaliyet gösteren askerî ve iç güvenlik kurumları ülkenin modern tarihinin çoğu döneminde devletin
en önemli kurumları arasında yer almıştır. İçişleri
Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık
kontrolü altındaki güvenlik kurumları, özellikle
de Irak Silahlı Kuvvetleri, 1921’de Irak devletinin
kurulmasından bu yana ülkenin askerî ve siyasi
sürecinde oldukça etkili olmuştur. Irak eski Devlet
Başkanı Abdurrahman Arif’e yapılan darbenin
ardından yönetimi eline alan Baas rejimi güvenlik
kurumlarının rollerinde çeşitli revizyonlar yapsa
da söz konusu kurumların öneminde herhangi
bir değişiklik olmamış, hatta artış görülmüştür.
Özellikle 1979’da Saddam Hüseyin’in Devlet
Başkanı olmasının ardından, askerî kurumların
yönetim kademesindeki yeri ve etkisi belirgin
bir biçimde kendini göstermiştir.

Federal Irak yönetiminin Savunma
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve
Başbakanlık çatısı altında faaliyet
gösteren askerî kurumlar ve iç
güvenlik kurumları Irak’taki idari
yapılanmadaki etnik ve mezhepsel
dağılıma göre şekillenmiştir.

2003’teki ABD işgaliyle birlikte Saddam Hüseyin rejiminin yıkılmasının ardından, ABD’nin
Irak’tan sorumlu yöneticisi Geçici Koalisyon
Yönetimi Başkanı Paul Bremer, Saddam döneminin güvenlik kurumlarını tamamıyla lağvetmiş
ve işgal boyunca söz konusu kurumlar kademeli
olarak yeniden yapılandırılmıştır. İşgal sonrasında
ülkedeki güvenlik tehditlerinin çeşitliliği ve art
arda gelen hükûmetlerin siyasi doktrinlerindeki
farklılıklar yeni güvenlik kurumlarının oluşumunda
Rapor No: 17

ve güvenlik yapılanmasının şekillendirilmesinde
önemli rol oynamıştır. Bununla birlikte iç güvenlik
kurumlarının güvenlik doktrini ile silahlı kuvvetlerin askerî doktrini arasındaki farklılıklar kurumların çalışma sistematiğini etkilemiştir. Ülkedeki güvenlik kurumları işgal sonrasında kurulan
siyasal düzende etnik ve mezhepsel fay hatları
üzerine oturan kota sisteminden ciddi ölçüde etkilenmiştir. Söz konusu kurumlar 2014’te terör
örgütü IŞİD’in ortaya çıkmasının ve örgütün yenilgiye uğratılmasının ardından ciddi bir şekilde
sorgulanır hâle gelmiştir. Özellikle de Mayıs
2020’de göreve başlayan Başbakan Mustafa elKazımi’nin güvenlik kurumlarına yaptığı hızlı
atamalar ve söz konusu kurumların yapılandırmasına ilişkin söylemleri dönüşüm beklentilerini
artırmıştır.
Federal Irak yönetiminin Savunma Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık çatısı altında
faaliyet gösteren askerî kurumlar ve iç güvenlik
kurumları Irak’taki idari yapılanmadaki etnik ve
mezhepsel dağılıma göre şekillenmiştir. Ayrıca,
IŞİD ile mücadele sürecinde kurulan diğer kurumlara nazaran nispeten yeni sayılan milis grupların çatı oluşumu olarak faaliyet gösteren Haşdi
Şaabi, içerisinde az miktarda farklı etnik ve dinî
grupları barındırsa da genel olarak Şii ağırlıklı
bir renge bürünmüştür. 24 Şubat 2016’da Irak
Başbakanlık Divanının 91 sayılı kararnamesi gereğince Başbakan’a bağlanan Haşdi Şaabi Irak
güvenlik kurumları içerisinde tam olarak konumlanmayı başaramamıştır. Her ne kadar hâlen
milis yönünü sürdürse de resmî bir oluşum olması
bu çalışma kapsamında Haşdi Şaabi’yi ele almayı
gerekli kılmaktadır.
Bunların yanı sıra 2003’ten sonra Irak merkezî
hükûmeti ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi
(IKBY) arasındaki ilişkinin niteliğini belirleyen
siyasi anlaşmalara göre Irak güvenlik kurumları
IKBY’yi oluşturan Erbil, Duhok, Süleymaniye
vilayetleri dışında ülkedeki bütün bölgelerde faaliyet göstermektedir. Zira IKBY’nin kendisine
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ait güvenlik ve askerî kurumları bulunmaktadır.
Irak güvenlik bürokrasisinde yasal dayanaklara
sahip olmasına rağmen, bu raporda IKBY askerî
gücü olan Peşmerge güçlerine yer verilmemiştir.
Peşmerge güçleri her ne kadar federal Irak’ın
güvenlik kurumları arasında yar alsa dahi Ortak
Operasyonlar Komutanlığına dâhil olması ve
Cumhurbaşkanlığı Koruma Birliği olarak görevler
almak gibi bazı küçük istisnalar dışında fiiliyatta
IKBY sınırları içerisinde faaliyet yürütmesi hasebiyle başka bir çalışmanın konusu olarak ele
alınacaktır.
Raporun okurları, güvenlik yapılanmasındaki
kurumların liderlerinin etnik ve mezhepsel kimliklerinin altının çizildiğini fark edecektir. Hedef
gösterme veya kışkırtma amacı taşımayan bu
kategorizasyon daha çok 2003 sonrasında ülkede
yapılanan kota sisteminin kurumlara ne ölçüde
yansıdığına işaret etmektedir. Ülkedeki güvenlik
kurumlarının yapısını ve görevlerini tartışmacı
bir üsluptan kaçınarak açıklamayı amaçlayan bu
rapor üç bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde
Irak’ta 2003’ten sonraki güvenlik kurumlarının
ve askerî kurumların yeniden yapılandırılması
ele alınmıştır. İkinci bölümde Irak’taki güvenlik
kurumlarının anayasal statüsüne değinilmiştir.
Üçüncü ve son bölüm ise söz konusu güvenlik
kurumlarının yapısı ve görevleri incelenmiştir.

1) 2003 Sonrası Güvenlik
Kurumlarının Yeniden
Yapılandırılması
ABD’nin 2003’teki işgali Irak’ta siyasi, ekonomik, sosyal, askerî kriz ve dönüşümlere neden
olmuştur. 23 Mayıs 2003’te Geçici Koalisyon
Yönetimi (GKY) Başkanı Paul Bremer’in imzası
ile GKY tarafından 2 sayılı karar çıkarılmıştır.1
Bremer, karardan önce 19 Mayıs 2003’te Savunma
Bakanı Donald Rumsfeld’e gönderdiği mesajda
“kararın çok sayıda insanı etkileyeceğini” söylese
de lağvetme işlemine devam edilmiştir.2 Bu karar
doğrultusunda ABD işgalinden önce Irak’ta bu-

lunan Saddam Hüseyin rejimine ait tüm askerî,
güvenlik ve istihbarat altyapısı “baskıcı” güç
kavramını temsil ettiği gerekçesiyle lağvedilmiştir.
Bu çerçevede lağvedilmesine karar verilen kurumlar arasında Savunma Bakanlığı, Askerî İşler
Devlet Bakanlığı, Irak İstihbarat Servisi, Ulusal
Güvenlik Bürosu, Kamu Güvenliği Müdürlüğü,
Özel Güvenlik Teşkilatı, Irak Ordusu, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Savunma Gücü
ve diğer düzenli askerî hizmetler, Cumhuriyet
Muhafızları, Özel Cumhuriyet Muhafızları, Askerî
İstihbarat Müdürlüğü, Kudüs Ordusu, Acil Durum
Kuvvetlerinin (Quwat al-Tawari) yanı sıra Saddam’ın Fedaileri gibi paramiliter gruplar yer almaktadır.
Ancak ABD, Irak’taki sivil ve askerî otoritesi
aracılığıyla özellikle terörizm, kaos, yağma, hırsızlığın yayılması ve saldırıların artması gibi
olayların ardından neredeyse 400 bin Iraklının
işsiz kalmasına neden olan lağvedilen söz konusu
güvenlik kurumlarına acil olarak alternatifler
bulmak istemiştir. Bu çerçevede GKY, Irak’ta
güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi
amacıyla öncelikle Irak Polis Teşkilatının kurulması için çalışmalara başlamıştır. Polis teşkilatının
yeniden kurulması konusunda atılan ilk adım,
Baas rejiminde polis teşkilatından uzaklaştırılan
polislerin Bağdat’taki Irak Polis Koleji’nin genel
merkezinde bulundukları görevlerine yeniden
başlaması olmuştur. Görevlerinden alınan eski
polislerin bu göreve dönmek için gönüllü olmasıyla Polis Teşkilatının ilk birimi kurularak ABD
denetimi altında çalışmaya başlamıştır. Yeni kurulan bu birime 2003’ün Temmuz ayına kadar
15 binden fazla kişi katılırken, Ağustos’ta bu rakam 32 bine ulaşmıştır. Ancak Bremer kitabında
söz konusu rakamın yetersiz olduğunu belirterek
“Yeterli güvenlik için, bir ülkenin her 300 ila
350 vatandaşı için bir polise ihtiyacı vardır.
Irak’ın 65 bin ila 75 bin kadar polise ihtiyacı
var. Ve bugün en iyi ihtimalle yaklaşık 32 bin
polis memuru var” ifadelerini kullanmıştır.3
orsam.org.tr
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İçişleri Bakanlığının kurulması ve güvenlik birimine dâhil olanların sayısının artırılmasından
sonra ise trafik, suçla mücadele ve önemli kurumların korunmasına ilişkin polis birimleri oluşturulmuştur.
Yeni güvenlik kurumlarının personelinin
önemli bir kısmı için bu süreçte eğitim için
Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri’nde
kurslar düzenlenmiştir. Yoğun eğitim programlarından istenen sonuç elde edilemediği gibi
yeni kurulan güvenlik kurumlarının ofisleri ABD
işgaline karşı çıkan silahlı gruplar tarafından
“ABD işgal güçleriyle iş birliği yapmakla” suçlanarak şiddetli terör saldırılarına maruz kalmıştır.
Öyle ki Irak’ın büyük kentlerinde polisin atandığı
karakollar ilk dönemlerde ABD güçleri tarafından
korunsa da ilerleyen dönemlerde Amerikan
güçleri baskınlarda ve tutuklamalarda nispeten
Irak polisinin desteğini almıştır. Ancak Ramadi,
Kerkük, Kerbela, Babil, Bakuba, Musul ve
Felluce gibi birçok kentte yeni güvenlik kurumlarının üyelerinin suikast ve bombalı araçların
hedefi olarak hayatını kaybetmesi nedeniyle güvenlik kurumlarından önemli sayıda istifalar yaşanmıştır. Buna karşın, polis birimlerinde çalışan
personel için risk primi gibi finansal teşviklerin
tahsis edilmesi birimlerin çalışmalarının daha
düzenli ve aktif hâle gelmesini sağlamıştır.
2004 yılında NATO’nun Irak’taki faaliyetlerini
genişletmesine ilişkin ABD tarafından farklı fikirler ortaya atılmıştır. Nitekim Haziran 2004’te
gerçekleştirilen İstanbul İşbirliği Zirvesi’nde
başlatılan bir girişimle NATO, Orta Doğu ülkeleriyle daha güçlü iş birliği yapmanın yollarını
aramıştır. İstanbul’daki NATO zirvesinde Irak
Hükûmetinin isteği üzerine eğitim konusunda
anlaşma sağlanarak Irak’ta NATO Eğitim Misyonu
kurulmuş ve söz konusu misyonun başına Amerikalı Korgeneral David H. Petraus getirilmiştir.
Yine dönemin NATO Genel Sekreteri Jaap de
Hoop Scheffer’in talimatıyla 1 Aralık 2004 tariRapor No: 17

hinde Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de
NATO ofisi açılmıştır.4 Ayrıca Norveç’teki NATO
Müşterek Harp Merkezi’nde Iraklı subaylara ve
komuta kademesine yönelik olarak barışa destek
operasyonları, asker-sivil iş birliği, NATO operasyonel planlama prosedürleri, NATO bilgi ve
istihbarat prosedürleri, askerî-tıbbi operasyonlar,
sivillerin korunması, uluslararası ve sivil toplum
kuruluşlarının rolü gibi alanlarda eğitim verilmiştir.
NATO’nun Irak’taki görevi Irak güvenlik güçlerine
teknik yardım sağlamak, gerekli askerî malzemelerin temini, NATO kuvvetleri ve Irak güvenlik
güçlerine yönelik silahlı saldırılara karşı Iraklı
birimleri eğitmenin yanı sıra kademeli olarak
Irak güvenlik stratejisinin hazırlanması için
gerekli araçları sağlamak olarak sıralanmıştır.5
ABD, Irak’taki güvenlik durumunu izlemek
ve sınırlardan yapılan sızıntıları takip etmek için
Irak’ta bir istihbarat servisi kurma konusunda
da hızlı davranmıştır. Zira ABD güçleri, söz konusu sızıntıların arkasında el-Kaide’nin olduğunu,
bu durumun Irak’taki güvenliği ve siyasi durumu
istikrarsızlaştırdığını ve örgütün işgal güçleriyle
mücadele etmeyi planladığını iddia etmiştir. Bu
servisin kurulmasının ilk aşaması, yurt dışında
faaliyet gösteren muhalif unsurlarla başlatılmıştır.
Yeni istihbarat servisi kurma fikri, Irak Ulusal
Uzlaşı Hareketi’nin lideri İyad Allavi ve ElVifak Hareketi üyesi olan İçişleri Bakanı Nuri
Badran’ın öncülüğünde ortaya çıkmıştır. Nitekim
4 Nisan 2004’te Paul Bremer, yeni kurulan Irak
Ulusal İstihbarat Servisinin başına Amerika’da
yaşayan Iraklı muhalif Muhammed Abdullah
Muhammed Şahwani’nin getirileceğini açıklamıştır.6 Söz konusu istihbarat servisinde kapatılan
istihbarat servislerinin çalışanları ile iletişime
geçilmiş ve bazılarının tecrübesinden faydalanmak
için görüşmeler de yapılmıştır. Öte yandan, yeni
kurulan istihbarat servisinin çalışanlarından
bazıları eğitim görmek üzere ABD’ye gönderilmiştir.
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ABD öncülüğünde istihbarat servisi kurulmasının yanı sıra Irak ordusunun yeniden yapılandırılması çalışmalarına da hız verilmiştir. Bu
bağlamda GKY, 7 Ağustos 2003 tarihinde Irak’ta
yeni bir ordunun kurulmasını öngören 22 sayılı
kararı yayınlamıştır.7 Bu karar doğrultusunda
oluşturulan ilk silahlı birlikler Ulusal Muhafız
Kuvvetleri olarak isimlendirilmiştir. GKY ayrıca,
Mayıs 2003’te çıkarmış olduğu 2 sayılı karar
kapsamında ilga ettiği Savunma Bakanlığının
yerini alması için Mart 2004’te yeni Savunma
Bakanlığının kurulmasına ilişkin 67 sayılı kararı
yayınlamıştır. Savunma Bakanlığının yeniden
kurulmasının ardından ise Ulusal Muhafız Kuvvetleri ifadesi Irak Ordusu olarak değiştirilmiştir.
Bunun yanı sıra Irak Geçici Hükûmeti tarafından
Savunma Bakanı olarak atanan Ali Abdul Amir
Allavi’nin desteklenmesi için 8 kişilik bir kurmay
subay heyeti ABD’de düzenlenen eğitim programına katılmıştır. Kara, deniz ve hava kuvvetlerinin de yeniden kurulduğu bu dönemde Irak
askerî gücünün kontrolünü ele alacak kurmay
heyetin oluşturulmasının ardından bu yeni güçlerin
eğitimi IKBY’de gerçekleştirilmiştir. Öte yandan,
GKY, 7 Haziran 2004’te milis unsurların yeni
Irak Ordusuna dâhil edilmesini içeren 91 sayılı
kararı yayınlamıştır.8 Söz konusu karar, ABD’nin
Irak Ordusu ile ilgili almış olduğu en tehlikeli
karar olarak kabul edilmektedir. Nitekim bu
kararla liyakat şartları göz ardı edilmiş ve milislere
yüksek askerî rütbeler verilmiştir. Askerî rütbeler
elde eden milis grupların üyeleri yeni süreç içerisinde ordu içerisindeki hiyerarşinin dışına
çıkarak askerî liderlerin değil kendi partilerinin
emir ve direktifleri doğrultusunda hareket etmişlerdir. Bu durum orduyu zayıflatmış, ordunun
performansını ve savaş verimliliğini olumsuz
etkilemiştir.
Ayrıca El-Kaide’nin Sünni bölgelerde gücünü
pekiştirdiği bir süreçte, 22 Şubat 2006’da Iraklı
Şiiler için en kutsal mekânlardan birisi olan Samarra’daki İmam el-Askeri Türbesi’nin bomba-

lanması Şiiler ile Sünniler arasında derin izler
bırakan bir iç savaşı tetiklemiştir. İç savaş
ABD’nin ülkedeki askerî varlığını dönüşüme
zorladığı gibi Irak güvenlik güçlerinin de refklekslerini güçlendirmesine neden olmuştur. ABD,
2007’de strateji değişikliğine giderek saha hâkimiyeti konseptine geçmiştir. ABD Kongresi tarafından görevlendirilen Irak Çalışma Grubu
adlı komisyonun 2007’de sekiz aylık çalışma
sonucunda paylaştığı Baker-Hamilton Planı’nda
ABD güçlerinin 2008 başları itibariyle Irak’tan
tümüyle çekilmesi önerilmiştir. Bu durum Irak
güvenlik güçlerinin ülkedeki tehlikelere karşı
tek başına yeterliliği konusunda soru işaretlerine
yol açmıştır. Ancak iç savaşı durdurmak için
aşiret liderleri ve eski Baasçılarla yoğun görüşmeler yapan dönemin ABD Büyükelçisi Zalmay
Halilzad’ın Birleşmiş Milletler Daimî Temsilciliğine atanmasının ardından, işgalin en zorlu dönemlerinden biri olan Mart 2007’de ABD’nin
Bağdat Büyükelçiliği’ne atanan Ryan Crocker,
Irak’taki ABD güçlerinin başına getirilen David
Petreaus ile birlikte Washington’ın, iç savaşın
bastırılmasına ilişkin “surge” (akın) olarak tanımlanan yeni politikasının uygulayıcısı olmuştur.
Amerikan askerlerinin kışlalardan çıkarak sahada
daha görünür olduğu bu dönemde Bağdat ve etrafındaki ABD askeri kapasitesi güçlendirilmiş,
ABD güçleri büyük üslerden çıkarak sahadaki
karakollara geçirilmiştir. ABD bu yeni politika
çerçevesinde Sünni aşiret liderleri ile oldukça
güçlü bağlar kurmuş, bu sayede radikal Sünni
silahlı gruplara karşı savaşta destek vermeleri
için Sünni Arap aşiretlerle “mali, askerî ve siyasi”
destek karşılığında Sahva (Uyanış) birliklerini
oluşturmuştur.9 Sahva güçlerinin bir kısmı da bu
süreçte Irak güvenlik güçlerine katılmıştır.
Öte yandan, iç savaşın 2007 sonuna doğru
ciddi ölçüde etkisini yitirmesi, ABD’nin elini
rahatlatmış ve Petraus’un önerileri kapsamında
ülkedeki asker sayısını azaltma kararı alınmıştır.
Özellikle Barack Obama’nın 2008’de ABD Başorsam.org.tr
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Irak güvenlik güçlerinin ülkedeki
geçiş süreci için yeterli olmadığı
tartışmalarına rağmen, ABD güçleri
2011 sonuna kadar zafer ilan
etmeden resmî olarak Irak’tan
çekilmiştir.

kanı olmasıyla birlikte Irak’taki misyon en az
hasarla çekilme üzerine kurgulanmıştır. Nitekim
Bush döneminde Irak ve ABD arasında Ekim
2008’de ABD kuvvetlerinin Irak’tan çekilmesinin
2011 sonunda tamamlanmasını öngören, stratejik
ve güvenlik iş birliğine ilişkin Kuvvetlerin Statüsü
Anlaşması’nın (SOFA) uygulanması bağlamında
ABD güçleri 2009’un ortasında Irak şehirlerinden
çekilmeye başlamıştır. Bu anlaşma aynı zamanda
sınırlı sayıda ABD askerinin sınırlı sayıdaki
askerî üste Irak güvenlik güçlerini eğitmek ve
lojistik destek sağlamak amacıyla konuşlanmasını
öngörmüştür.10 Irak güvenlik güçlerinin ülkedeki
geçiş süreci için yeterli kapasitede olmadığı tartışmalarına rağmen, ABD güçleri 2011 sonuna
kadar zafer ilan etmeden resmî olarak Irak’tan
çekilmiştir.
Irak’taki NATO programlarının dışında ABD
de Irak’a çeşitli askerî yardımlarda bulunmuştur.
2011’de Irak ile ABD arasında 2011 yılından
itibaren kademeli olarak Irak’a gönderilmesi
üzere 36 adet F-16 savaş uçağı satışı anlaşması
yapılmıştır.11 Bu çerçevede Irak’ın F-16 savaş
uçağı satın alması taahhüdünün ardından bir
grup Iraklı pilot ABD’de 2010 sonbaharında
başlayıp 12 ila 17 ay arasında süren eğitim programına katılmıştır. Öte yandan, Ağustos 2011’de
Basra Körfezi’ndeki petrol platformlarını korumak
için Irak’ın ABD’den satın aldığı “swift gemisi”
olarak da bilinen iki devriye botu kullanılmaya
başlanmıştır.12 Irak Ordusunun hava ve denizdeki
Rapor No: 17

yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan bu adımlar,
ordu açısından küresel askerî iş birliği alanlarını
geliştirme noktasında önemli faydalar sağlamıştır.
Ancak ABD’nin 2011’de Irak’tan çekilmesinin
ardından Irak’taki güvenlik kurumlarının örgütlenme, silahlanma, teçhizat ve görevlerinde değişimler yaşanmıştır. Söz konusu kurumlar,
Irak’ın karşı karşıya olduğu ve bölgedeki siyasi
atmosfer ve güvenlik durumunun niteliğine bağlı
olarak kendi ilkelerini ve esaslarını belirlemiştir.
Ayrıca 2004-2011 yılları arasında faaliyet gösteren
NATO Irak Misyonu, ülkedeki eğitim kurslarında
Irak Savunma Bakanlığından 5 binden fazla
askere ve Irak İçişleri Bakanlığından ise 10
binden fazla personele eğitim verirken, NATO
üyesi veya NATO müttefiki ülkelerde de Irak
güvenlik güçlerinden 2 bini aşkın personel eğitim
verilmiştir.13 Bu dönemde Irak’a 115 milyon avrodan fazla askerî teçhizat içeren askerî yardım
yapan NATO’nun özel tesislerinde eğitim giderleri
için 17,5 milyon avro değerinde harcama yapılmıştır. Ancak 12 Aralık 2011’de dönemin NATO
Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, NATO
unsurlarının ülkedeki dokunulmazlığı konusunda
Irak Hükûmeti ile yapılan müzakerelerin başarısız
olması nedeniyle 31 Aralık’ta Irak’taki eğitim
misyonuna son verileceğini açıklamıştır.14
2010’da yapılan parlamento seçimlerinin ardından yetersiz olduğu düşünülen Irak güvenlik
kurumları hızlı biçimde tahkimat sürecine girmek
zorunda kalmıştır. Dönemin Başbakanı Nuri elMaliki’nin ikinci döneminde atılan adımlar güvenlik bürokrasisinin yapısı önemli ölçüde değiştirse de Maliki’nin tarafgir ve ayrıştırıcı tutumu
nedeniyle İran’ın kurumlar üzerindeki etkinliği
giderek artmıştır. Ayrıca Maliki’nin başbakanlığının son döneminde Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına vekalet etmesi, Irak’taki güvenlik
kurumlarını zayıflattığı ve güvenlik sorunlarını
tetiklediği gibi terör örgütü IŞİD’in alan yakalamasını kolaylaştırmıştır. 2014’te Haziran ayında
Irak-Suriye merkezli ortaya çıkan IŞİD, Irak’ta
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bazı büyük şehirlerin ve toprakların kontrolünü
ele geçirmesi Maliki’nin iki dönem başbakanlığı
boyunca güvenlik güçlerine yeterince katkı sunamadığını hatta olabildiğince ayrıştırdığının bir
göstergesi olmuştur. Bu nedenle 2011’de çekilen
ABD, Irak Hükûmetinin isteği üzerine IŞİD’le
savaşmak için 82 ülkenin bir araya geldiği dünyanın en büyük askerî koalisyonlarından biri
olan IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonu kurarak
Irak’taki asker sayısını ve askerî faaliyetlerinin
kapasitesini yeniden artırmıştır.15 ABD’nin ardından ise 2004-2011 yılları arasında Irak’ta
görev alan NATO 2016’da Irak’a yeniden askerî
eğitmenler gönderme kararı almıştır.16

2) Güvenlik Kurumlarının
Anayasal Çerçevesi
2005 yılında kabul edilen Irak Anayasası,
Irak silahlı kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin
anayasal çerçevesi, görevleri ve atama süreçlerini
açıklayan çok sayıda madde ve fıkra ihtiva etmektedir.17 Anayasa’nın 110. maddesinin 2.
fıkrası uyarınca Silahlı Kuvvetlerin teşkil edilmesi,
Irak’ın sınır güvenliğinin sağlanması ve ülkenin

savunulması dâhil olmak üzere millî güvenlik
politikasını belirlemek ve uygulamak federal
makamların görev yetki alanları kapsamındadır.
Anayasa’nın 78. maddesinde “Bakanlar Kuruluna başkanlık eden Başbakan’ın Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı” olduğu belirtilmektedir.
Bununla birlikte 80. maddenin 5. fıkrasına göre
ise Bakanlar Kurulu; Genelkurmay Başkanı ve
yardımcılarının, tümen ve daha üst askerî birliklerin komutanlarının, Ulusal İstihbarat Kurumu
ve Emniyet Teşkilatı Başkanları’nın görevlerini
onaylama konusunda parlamentoda tavsiyede
bulunabilmektedir. Parlamentonun “Bakanlar
Kurulunun önerisi üzerine Genelkurmay Başkanı
ve yardımcıları ile tümen ve daha üst askerî birliklerin komutanları ve Ulusal İstihbarat Kurumu
Başkanı” atamalarını onaylaması gerektiği Anayasa’nın 61. maddesinin 5/C fıkrasınca izah edilmektedir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı makamının başbakana kıyasla siyasi işleyişte ve güvenlik kurumları
üzerinde daha sembolik bir role sahip olduğu
bilinmektedir. Nitekim bu sembolik çerçevede
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Anayasa’nın 73. maddesinin 9. fıkrası, cumhurbaşkanına “resmî protokol ve törenlerde Silahlı
Kuvvetleri komuta etme” yetkisi vermektedir.
Anayasa’nın 9.maddesi iki fıkradan oluşup
sadece Irak Silahlı Kuvvetlerine ve güvenlik birimlerine dair tanım ve görevlendirmeleri kapsamaktadır. 1/A fıkrasında “Irak Silahlı Kuvvetleri
ve Emniyet Güçleri, Irak milletini oluşturan kesimlerden ayrımcılık gözetmeksizin ve hiçbir
kesimi dışlamadan dengeli bir şekilde oluşturulur,
sivil otoritenin komutasına bağlanır ve yönetim
değişikliğinde rol oynamaz” ifadeleri yer almaktadır. Aynı maddenin 1/B fıkrası ise “Silahlı
Kuvvetler haricinde askerî milis kuvveti oluşturulamaz” şeklinde bir hüküm içermektedir. Ancak
söz konusu maddelerin gerçek karşılığının olmadığının altını çizmek gerekmektedir. Zira
üçüncü bölümde detaylıca değinileceği üzere
güvenlik kurumlarının neredeyse hepsi etnik ve
mezhepsel hatlar bağlamında kurgulanmıştır ve
özellikle üst düzey atamaların hepsi bu paylaşım
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Yine ülkedeki
milis grupların çatı oluşumu Haşdi Şaabi’nin,
her ne kadar başbakanlık kararnamesi ile meşru
bir çerçeveye oturtulsa da, devlet dışı kontrolsüz
eylemleri ve devlet politikalarının dışında hareket
ettiği dikkate alındığında söz konusu 1/A fıkrasının
yeterince anlam ifade etmediği görülecektir.
Anayasa’nın 9. maddesinin 1/C fıkrası da silahlı kuvvetler mensuplarının seçim süreçlerinde
bağımsız bir tutum sergilenmesi gerektiğine
işaret etmektedir. Bu bağlamda, “Savunma Bakanlığı ve söz konusu bakanlığa bağlı alt birimlerde çalışanlar dâhil olmak üzere Silahlı Kuvvetler
ve mensupları seçimlerde aday olamaz, adaylar
için propaganda yapamaz; Savunma Bakanlığı
yönetmelik ve düzenlemeleriyle yasaklanan işlerle
iştigal edemezler. Bu yasaklar, sözü geçen yetkililerin kişisel ve görevleriyle ilgili bütün davranışlarını kapsar. Bu anayasada yer alan hiçbir
hüküm söz konusu yetkililerin de seçimlerde oy
Rapor No: 17

kullanma hakkına halel getirmez” hükmüne yer
verilmektedir.
Yine 9. maddenin 1/D fıkrası da Irak Ulusal
İstihbarat Kurumunun görevlerine dair detay
vermekte olup, “Irak Ulusal İstihbarat Kurumu
bilgi toplar, ulusal güvenliğe yönelik tehditleri
değerlendirir ve hükûmete tavsiyelerde bulunur.
Faaliyetlerini insan hakları ilkelerine uygun
olarak yürütür” ibaresini ihtiva etmektedir. Ayrıca,
Anayasa’nın 84. maddesinin 1.fıkrası “Emniyet
Teşkilatının ve Ulusal İstihbarat Kurumunun çalışmaları, görev ve yetkileri yasayla düzenlenir.
Bu kurumlar insan haklarına saygılı bir şekilde
görevlerini yürütürler ve Millet Meclisinin denetimine tabidirler” şeklindeyken; aynı maddenin
2. fıkrası Ulusal İstihbarat Kurumunun, Bakanlar
Kuruluna dolayısıyla da başbakana bağlı olduğuna
vurgu yapmaktadır.
Irak Anayasası, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet
Teşkilatı mensuplarının işledikleri suçun askerî
yargıya havale edileceğine işaret etmektedir. Nitekim Anayasa’nın 99. maddesinde “Askerî yargı
yasayla düzenlenir. Söz konusu yasa, Silahlı
Kuvvetler ve Emniyet Teşkilatı mensupları tarafından işlenen askerî özelliğe sahip suçlara bakmakla sınırlı olan askerî mahkemelerin görev
alanını yasayla çizilen sınırlar dâhilinde tespit
eder” ifadelerine yer verilmektedir.
Ayrıca Saddam Hüseyin döneminde 18 yaşını
dolduran gençler zorunlu askerlik hizmetine tabi
tutulmuş olup askerlik süresi ise üniversite mezunları için 1,5; diğerleri için ise 3 yıl olarak uygulanmıştır. Ancak ABD’nin 2003 yılında Irak’ı
işgal etmesinin ardından, düzenli ordu lağvedildiği
için zorunlu askerlik hizmeti de ortadan kalkmıştır.
Bu durum 2005 Anayasası’na da yansımış olup
9. maddenin 2. fıkrasında “askerlik hizmeti
yasayla düzenlenir” ibaresi yer almıştır. Özellikle
IŞİD’in ortaya çıkmasının ardından zorunlu askerlik görevi yeniden gündeme gelmiştir. 2016
ve 2019 yıllarında Parlamentoda Savunma ve
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İnfografik 1: Irak’ta Güvenlik Kurumları Şeması
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Öte yandan, ülkedeki her süreç ve ayrışmadan
direkt etkilenen siyasal düzen, güvenlik kurumlarını da kırılganlaştırmakta ve taraf tutmaya
zorlamaktadır. İşgalle birlikte İran ve İran yanlısı
Iraklı Şii milis grupların etkinliği, 2014’te ortaya
çıkan IŞİD’in ülke topraklarının neredeyse üçte
birini ele geçirmesinde ve sonrasında da yükseliş
trendini korumasında etkili olmuştur. Bu trend
ülkedeki güvenlik kurumlarına ciddi ölçüde zarar
vermiştir. Özellikle IŞİD’in Musul’u ve diğer
bölgeleri ele geçirmesi, güvenlik kurumlarının
düzenini ve organizasyonunu temelden değiştirse
de aşağıda detaylıca ele alınacak söz konusu kurumlar Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına
ve Bakanlar Kuruluna dolayısıyla başbakana
rapor veren resmî askerî güçlerden ve güvenlik
güçlerinden oluşmaktadır.
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2003 işgalinin ardından, Irak’ta kurulan düzenin etnik ve mezhepsel fay hatlarına oturması,
siyasetin işleyişini ve yapısını etkilediği kadar
güvenlik mekanizmasına da ciddi ölçüde yansımıştır. Zira işgal sonrası altyapı, ekonomi ve
güvenlik gibi birçok alanda dönüşemeyen Irak
başarısız devlet (failed state) olarak tanımlanmaktadır. Bu başarısızlık hâli güvenlik sektörü
içerisinde de yolsuzlukların artmasını kolaylaştırdığı gibi söz konusu sektörün farklı siyasal
grupların tesirinde kalmasına kapı aralamıştır.
Özellikle kota sistemi bağlamında Başbakan ve
İçişleri Bakanının Şii, Savunma Bakanının Sünni
olması güvenlik kurumlarının büründüğü rengi
etkilemiştir. Şiilerin ülkenin yeni düzeninde etkin
olması, güvenlik kurumlarının işleyişine direkt
yansıyarak Şii grupların güçlü olduğu bir yapı
ortaya çıkmıştır.
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3) Irak’taki Temel Güvenlik
Kurumları
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Güvenlik Komisyonu, zorunlu askerlik uygulaması
için yasa taslağı hazırlasa da söz konusu taslak
nihayete ermemiştir.18
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A) Savunma Bakanlığı
2003’te Geçici Koalisyon Yönetimi’nin (GKY) 2 numaralı kararı ile feshedilen Savunma Bakanlığı,
resmî olarak 21 Mart
2004 tarihli GKY’nin 67
sayılı kararı ile yeniden kurulmuştur. Söz konusu ara dönemde Savunma Bakanlığının faaliyetleri
GKY’nin Güvenlik İşleri Ofisi tarafından yürütülmüştür. Irak’taki işgal sonrası düzende “Savunma Bakanlığı makamı” oluşan teamüller uyarınca Sünni siyasi partilere ayrılmaktadır. Her

ne kadar ilk iki bakan Şii olsa da 3 Ocak 2005
seçimlerinden sonra göreve gelen bütün bakanları
Sünni gruplar içerisinden seçilmiştir.
Irak’ta 2019 yılı için 112 milyar dolar olarak
onaylanan bütçeden Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Irak ordusu için yaklaşık
17,3 milyar dolar ayrılmıştır.19 Ordu çatısı altında
subay ve generallerin de dâhil olduğu yaklaşık
300,000 asker faaliyet göstermektedir. Kara,
deniz ve hava kuvvetlerinden oluşan Irak Silahlı
Kuvvetleri’ni yöneten Savunma Bakanlığı, aynı
zamanda ayrı başlık olarak ele alınacak Ortak
Operasyonlar Komutanlığının faaliyetlerini de
takip etmektedir.

Tablo 1: 2003’ten Günümüze Savunma Bakanları

2003’TEN GÜNÜMÜZE SAVUNMA BAKANLARI
İsim

Görev süresi

Doğum yeri

Mezhep/Etnisite

Ali Allavi

Nisan 2004-Haziran 2004

Bağdat

Şii-Arap

Hazim Şalan

Haziran 2004- Haziran 2005

Divaniye

Şii-Arap

Sadun Duleymi

Haziran 2005-Mart 2006

Anbar

Sünni-Arap

Abdulkadir el-Ubeydi

Mart 2006-Aralık 2010

Bağdar

Sünni-Arap

Sadun Duleymi

Ağustos 2011-Ekim 2014

Anbar

Sünni-Arap

Halid el-Ubeydi

Ekim 2014-Ağustos 2016

Musul

Sünni-Arap

İrfan Hayalli

Ocak 2017-Ocak 2019

Anbar

Sünni-Arap

Necah eş-Şimmeri

Haziran 2019-Mayıs 2020

Bağdat

Sünni-Arap

Cuma İnad Sadun

Mayıs 2020-

Selahaddin

Sünni-Arap
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Aşağıdaki birimler Savunma Bakanlığı içerisinde teşkilatlanmaktadır:

Aşağıdaki birimler Genelkurmay Başkanlığı
içerisinde teşkilatlanmaktadır:

1. Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği

• İstihbarat ve Güvenlik Genel Müdürlüğü:
Savunma Bakanlığına bağlı kuvvetler ve personel ile ilgili tüm güvenlik ve istihbarat konularından ve Savunma Bakanlığına bağlı
kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği bölgelerde
güvenlik ve istihbarat alanından sorumludur.

Genel Sekreterlik, Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanlığı arasındaki emir-komuta
zincirinin bağlantı halkası sayılmaktadır. Genel
Sekreterliği, Şii lider Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr hareketine yakın Cabbar Tacil isimli
askerî rütbesi olmayan bir sivil yürütmektedir.

2. Genelkurmay Başkanlığı
Savunma Bakanlığına bağlı
“askerî harekâtlar” ve “askerî harekâtlara ilişkin idari
işler” gibi konularda bütün
komutanlıklar, müdürlükler
ve kuvvetlerin üzerinde
kontrol ve koordinasyonunu
sağlamaktadır. 2003 ila 2015 yılları arasında
Kürt kökenli Babekir Bedirhan Şevket Zebari
Genelkurmay Başkanlığı yapmıştır. Ancak Temmuz 2015’te Zebari’nin yerine Şii kökenli General
Osman el-Ganimi getirilmiştir. Ganimi’nin Kazımi
hükûmetine İçişleri Bakanı olarak girmesiyle
Haziran 2020’de yine Şii kökenli Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı General Abdulemir
Raşit Yarullah Irak Ordusunun yeni Genelkurmay
Başkanı olarak atanmıştır.20

• Operasyonlar Dairesi: Savunma Bakanlığına
bağlı kuvvetlerin bütün askerî harekâtların
takibinden sorumludur.
• Eğitim Dairesi: Savunma Bakanlığına bağlı
tüm genel ve bireysel eğitim faaliyetlerinden
sorumludur.
• Yönetim Dairesi: Savunma Bakanlığına bağlı
kuvvetler ve personelin tüm idari ve kurumsal
işlerinden sorumludur.
• Lojistik (el-Mira) Dairesi: Savunma Bakanlığına bağlı kuvvetler ve çalışanların
tedarik işlerinden sorumludur.
• Genel Askerî Müfettişliği: Savunma Bakanlığına bağlı kuvvetler ve çalışanların bütün
askerî ve kurumsal yeterliliğinin değerlendirilmesinden sorumludur.
• Silahlanma ve Ekipman Genel Müdürlüğü:
Savunma Bakanlığına bağlı kuvvetler ve çalışanların bütün silahlanma ve donanma işlerinden sorumludur.

Tablo 2: 2003’ten Günümüze Genelkurmay Başkanları

2003’TEN GÜNÜMÜZE GENELKURMAY BAŞKANLARI
İsim

Görev Süresi

Doğum Yeri

Mezhep/
Etnisite

Babekir Bedirhan Şevket Zebari

2003–Temmuz 2015

Musul

Sünni-Kürt

Osman el-Ganimi

Temmuz 2015-Mayıs 2020

Divaniye

Şii-Arap

Abdulemir Raşit Yarullah

Haziran 2020-

Bağdat

Şii-Arap
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3. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
3 Mayıs 2006 tarihinde yeniden kurulan Kara
Kuvvetleri Komutanlığı, tamamı piyade olan 14
askerî tümenden oluşmakta ve bünyesinde yaklaşık
200 bin asker ve subay faaliyet göstermektedir.
Ayrıca, komutanlık çatısı altında ABD
üretimi M1A1 ve Macaristan üretimi
T72 model tanklarından oluşan zırhlı
9. Tabur hariç hepsi piyade fırkalarından
oluşmaktadır. Ayrıca, Terörle Mücadele
Birimi ile benzer silah ve teçhizat donanımına sahip olan 1. Hızlı Müdahale
Tümeni, Kara Kuvvetleri Komutanlığının
en önemli tümenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı çatısı
altında faaliyet gösteren askerlerin hepsi şu anda
Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından koordine edilmektedir.1 Komutanlığın mevcut görevi
kuvvetlerine lojistik ve idari malzemeler sağlamaktır.

2003 sonrasında görev yapan bütün Kara
Kuvvetleri Komutanlarının Sünni olması dikkate
alındığında kota sistemi çerçevesinde bu makamın
Sünni gruplara rezerve edildiği anlaşılmaktadır.
2014 ila 2017 arasında IŞİD ile mücadelede oldukça aktif faaliyet gösteren Sünni kökenli Kara
Kuvvetleri Komutanı Cuma İnad Sadun’un mayıs ayında Başbakan Kazımi hükûmetine Savunma Bakanı
olarak seçilmesinin ardından, söz
konusu makam için Cezire Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Kasım
Muhammed Salih, Anbar Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Nasır
Al-Ghannam ve Ninova Operasyonlar Komutanı
Tümgeneral Noman Al-Zobaie’nin isimleri zikredilmiştir.21 Ancak Başbakan Kazımi, Mayıs
2020’de Sünni Arap kökenli Tümgeneral Kasım
Muhammed Salih’i Kara Kuvvetler Komutanı
olarak atamıştır.22

Tablo 3: 2003’ten Günümüze Kara Kuvvetleri Komutanları

2003’TEN GÜNÜMÜZE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLARI

İsim

Görev süresi

Doğum yeri

Mezhep/
Etnisite

Ali Ghaidan el-Uteybi

2006-2014

Diyala

Şii-Arap

Riyad Celal Tevfik

2014-2018

Ninova

Sünni-Arap

Cuma İnad Sadun

2018-Mayıs 2020

Selahaddin

Sünni-Arap

Kasım Muhammed Salih

Mayıs 2020-

Anbar

Sünni-Arap
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4. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Irak Hava Kuvvetleri Komutanlığı da yeni
bir savunma gücü oluşturma programı kapsamında
yeniden inşa edilmiştir. Öyle ki 2004
yılında faaliyete geçtiğinde sadece 35
kişiden oluştuğu belirtilen Hava Kuvvetlerinin bünyesinde günümüzde
5000 ila 7000 arasında asker ve subay
faaliyet göstermektedir.
2005 itibariyle hızlı bir şekilde yeniden
yapılanma içerisine giren Irak Hava Kuvvetleri
Komutanlığı, sınırları ve ulusal mülkleri kontrol
etmek ve hava operasyonlarını yürütmekten so-

rumludur. Şu anda yaklaşık 50 adet F16 avcı
uçağı, Rus Aero-159, Rus SU25 ve Amerikan
tip C130, Antonov An-32 askerî nakliye uçağı
bulunan Irak Hava Kuvvetlerinin ayrıca çok
sayıda SB7L-360 Seeker ve CH—2000
tipi hafif keşif uçağına sahip olduğu bilinmektedir.23
2003 sonrası görev yapan bütün Hava
Kuvvetleri Komutanları Kürtler arasından
seçilmektedir. Nitekim Irak Hava Kuvvetleri
komutanlığını 2019’dan beri de Kürt kökenli
Tümgeneral Şihab Cahid Ali Zengene yürütmektedir.

Tablo 4: 2003’ten Günümüze Hava Kuvvetleri Komutanlari

2003’TEN GÜNÜMÜZE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLARI
İsim

Görev süresi

Doğum yeri

Mezhep/
Etnisite

Kemal el-Berzenci

2003-2008

Süleymaniye

Sünni-Kürt

Enver Hama Amin

2008-2019

Kerkük

Sünni-Kürt

Şihab Cahid Ali Zengene

2019-

Erbil

Sünni-Kürt
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5. Hava Savunma Komutanlığı
Hava Savunma Komutanlığı 1993 yılında
kurulmuş ancak 2003 yılında işgalle birlikte
kaldırılmıştır. 2011’de tekrar kurulan komutanlığın görevi Irak hava sahası, hedefleri ve hayati önem arz eden bölgeler
için koruma sağlamak ve uçakların Irak
hava sahasından geçmesine izin vermektir.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı askerî uçakların
faaliyetlerinden sorumlu iken, Hava Savunma
Komutanlığı füzeler, toplar ve orta ölçekli uçaksavar kullanmaktadır. Irak hava sahasının ege-

menliğini koruma görevi bulunan komutanlık,
uçaksavar füzeleri ve radardan oluşan Avenger
Fire ve Rus Pantsir-S1 hava savunma sistemlerinin yanı sıra Amerikan Stinger tipi
balistik füzelere de sahiptir.24
Yaklaşık 5000 personeli bulunan
ve Şii gruplara verilen Hava Savunma
Komutanlığının başına Haziran 2020’de
General Cabbar Ubeyd Kazım el-Daraci’nin
yerine Kerkük’te güvenlikten sorumlu Terörle
Mücadele Tugayı Komutanı General Maan Zaid
İbrahim el-Saadi atanmıştır.

Tablo 5: 2003’ten Günümüze Hava Savunma Komutanları

2003’TEN GÜNÜMÜZE HAVA SAVUNMA KUVVETLERİ KOMUTANLARI
İsim

Görev süresi

Doğum yeri

Mezhep/Etnisite

Cabbar Ubeyd Kazım el-Daraci

2011-2020

Bağdat

Şii-Arap

Maan Zaid İbrahim el-Saadi

Haziran 2020-

Bağdat

Şii-Arap

6. Ordu Havacılık Komutanlığı
1980’de kurulan Ordu Havacılık Komutanlığı, Irak Silahlı Kuvvetlerinin askerî helikopterlerinin yönetimi ve komutasından sorumludur. Irak Hava Kuvvetlerinden tamamen ayrı olan Ordu Havacılık
Komutanlığı, kara birliklerine yakın hava desteği
ve hava koruması sağlamanın yanı sıra terörist

eylemleri hedef almaktadır. Yapı şu anda
Rus yapımı Mİ-35M ve Mi-28NE, Amerikan yapımı OH-58, Fransız yapımı
Gazelle vb. 15 saldırı helikopteri dâhil
olmak üzere 175 aktif helikoptere sahiptir.25 Şii kökenli General Samir Zaki’nin
komutasındaki yapı bünyesinde yaklaşık 3000
personel faaliyet göstermektedir.

Tablo 6: 2003’ten Günümüze Ordu Havacılık Komutanları

2003’TEN GÜNÜMÜZE ORDU HAVACILIK KOMUTANLARI
İsim

Görev süresi

Doğum yeri

Mezhep/Etnisite

Hamid al-Maliki

2004-2020

Basra

Şii-Arap

Samir Zaki

Ocak 2020-

Bağdat

Şii-Arap
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7. Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı
1937’de dört küçük gemiyle Basra’da kurulan
Irak Donanması, Ocak 2004’te Irak Kıyı Savunma
Gücü (ICDF) olarak gönüllüleri eğitmeye başlamıştır. Ocak 2005’te adı Irak Donanması (Iraq
Navy) olarak yeniden adlandırılan yapı, kaçakçılık
ve sızmalara karşı, sınır ve su yollarının
idaresi ve Basra Körfezi’ndeki liman
ve petrol varlıklarının saha korumasını
içeren operasyonel görevler icra etmektedir.
Merkezi Irak’ın denize açılan tek bölgesi olan Basra kentinde olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın kentteki Umm Kasr limanında deniz üssü bulunmaktadır. Mevcut Irak
Donanmasının kapasitesi, ABD işgalinden önce
var olan Deniz Kuvvetlerine kıyasla, oldukça
zayıf olup sadece birkaç devriye ve roket botunun
dâhil olduğu az sayıda deniz aracından oluş-

maktadır. Irak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
hâlihazırda Saettia MK4, PC 15-meter Type 200,
PBR 12,5-meter Type 2010, PBR 9,5 metre Seaspray gibi İtalyan yapımı ve PB 35 1455-E
1208, PBR 7,7 Meter Defender, PBR RHIBs
gibi Amerikan yapımı devriye botlarına sahiptir.
Bunu yanı sıra komutanlığın OSV 401 ve River
Hawk gibi destek gemileri, Predator NHS
615 tipi Çin devriye botları, Sovyetler
Birliği döneminden kalma Sov T-43
Yevgenya tipi mayın tarama gemisi
bulunmaktadır.
Kıyı sularını korumak, petrol ve
silah kaçakçılığını durdurmak ve petrol
ihracatında açık deniz platformlarını korumak
donanmanın temel sorumlulukları arasında olan
donanma bünyesinde yaklaşık 3500 personel
faaliyet göstermektedir. Ayrıca, 2015’ten bu yana
Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
başında ise Şii kökenli General Ahmet Casim
Maraj bulunmaktadır.

Tablo 7: 2003’ten Günümüze Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanları

2003’TEN GÜNÜMÜZE DENİZ KUVVETLERİ VE
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLARI

İsim

Görev süresi

Doğum yeri

Mezhep/
Etnisite

Muhammed Cevad Kazım

2004-2005

Bağdat

Şii-Arap

Ali Hüseyin Ali

2005-2009

Bağdat

Şii-Arap

Salam Muhammed Ahmed

2009-2015

Bağdat

Şii-Arap

Ahmet Casim Maraj

2015-

Bağdat

Şii-Arap
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Ortak Operasyonlar Komutanlığı uygulaması
2007 yılında Bağdat Operasyonlar Komutanlığının
kurulmasıyla başlatılmış ve zaman içerisinde
Irak’ın çeşitli vilayetlerinde operasyon komutanlıkları oluşturulmuştur. Söz konusu komutanlıklar terör örgütlerine karşı yapılan bütün
operasyonları yürütmekte ve kontrol etmektedir.
Kasım 2014’te Haydar el-Abadi’nin başbakanlığı
döneminde Anbar, Bağdat, Basra ve Samarra
Operasyon Komutanlıkları için Irak güvenlik sektöründe reform yapmak üzere
yeni komutanlar atamıştır. Ayrıca Babil,
Salahaddin ve Samarra’da operasyon
komutanlıkları 2013’e kadar mevcut
olmayıp IŞİD’e karşı mücadelede ileri
operasyonları desteklemek için kurulmuştur.27

B) Ortak Operasyonlar
Komutanlığı
Irak’taki bütün güvenlik kurumlarının iş birliğiyle ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen
askerî harekâtlar ve güvenlik operasyonları üzerindeki kontrolü sağlamak amacıyla kurulan
geçici bir askerî komutanlıktır. 22 Şubat 2017’de
Irak Bakanlar Kurulunun yayınladığı 75 sayılı
karar ve 14 Eylül 2019’da eski Başbakan
Adil Abdulmehdi tarafından yayınlanan
karar Ortak Operasyonlar Komutanlığının yönetim şemasına dair detayları
kapsamaktadır. Bu bağlamda Başbakan’ın, Ortak Operasyonlar Başkomutanı; Genelkurmay Başkan Yardımcısının
ise Ortak Operasyonlar Başkomutan Yardımcısı
olması öngörülmüştür. Ayrıca komutanlık çatısı
altında Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Ulusal İstihbarat Kurumu, Ulusal Güvenlik Kurumu, Terörle Mücadele Birimi, Kara Kuvvetleri
Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı,
Hava Savunma Komutanlığı, Haşdi Şaabi ve
Peşmerge Bakanlığından temsilcilerin bulunması
belirtilmiştir.26

Haziran 2020’de Başbakan Kazımi’nin, Şii
Arap olan Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Abdulemir Yarallah’ı Irak
ordusunun yeni Genelkurmay Başkanı olarak
atamasının ardından, Yarallah’ın yerine yine Şii
Arap kökenli Korgeneral Abdul-Amir al-Şammari
getirilmiştir.
Merkezi Bağdat’ta bulunan Ortak Operasyonlar
Komutanlığının bünyesinde 11 yerel komutanlık
faaliyet göstermektedir:

Irak güvenlik güçlerinin en yüksek merkezini
oluşturan ve tüm operasyon komutalarını gözeten

İnfografik 2: Ortak Operasyonlar Komutanlığı Çatısı Altındaki Temsilciler
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1. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı
Şubat 2007’de kurulan komutanlığın genel merkezi Bağdat’ta bulunmaktadır. Komutanlık, eski Karkh ve Rusafa
Operasyon Komutanlıklarının
sorumluluk alanlarının birleşmesiyle oluşan Bağdat ve çevresinin güvenliğinden
sorumludur. Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge
ve önemli kuruluşlar Ortak Operasyonlar Komutanlığına bağlı birlikler tarafından korunmaktadır. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, başkentin
güvenliğini sağlaması ve diğer komutanlıklara
kıyasla daha fazla kaynağa sahip olması nedeniyle
öne çıkmaktadır.28 Buna rağmen komutası dışında
hareket eden Iraklı Şii milislerin, vekil milis
grupların ve Sadr destekli grupların da Bağdat’ta
etkin olmasının, iş yükünü oldukça artırdığı düşünülmektedir. Yapının komutanlığını 2016’dan
itibaren yürüten Korgeneral Celil Cabbar elRubai Ekim 2019’da patlak veren gösteriler sırasında protestoculara karşı şiddet kullanıldığı
gerekçesiyle görevden alınmıştır. Rubai’nin
yerine kısa süreliğine Korgeneral Kays el-Muhamedavi atanmış ancak kısa süre sonra sağlık

sorunları nedeniyle görevinden alınarak Abdulhüseyin Temimi atanmıştır. Ancak Mayıs 2020’de
Temimi de sağlık sorunları gerekçe gösterilerek
görevden alınmış ve Başbakan Kazımi, Bağdat
Operasyonlar Komutanlığına yeniden Şii kökenli
Korgeneral Kays el-Muhammedavi’yi atamıştır.29

2. Ninova Operasyonlar Komutanlığı
Genel merkezi Musul’da bulunan
komutanlık Ocak 2008’de kurulmuştur. Haziran 2014’te
IŞİD’in Musul’u ele geçirmesiyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır. Nisan
2015’te yeniden yapılandırılan ve
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun
desteğiyle eğitilen komutanlık, Ninova vilayetini
IŞİD’ten geri almak için tüm operasyonların sorumluluğunu üstlenmiştir. Komutanlık çatısı altında Erbil ve çevresini korumak üzere Kürtlerden
oluşan birliklerin yanı sıra tamamen İran destekli
milis gruplara yakın olduğu bilinen Şii Türkmenlerden oluşan tugay faaliyet göstermiştir.
Özellikle Telafer’in geri alınması sürecinde İran
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yanlısı milis grubu Ketaib-i Hizbullah ile birlikte
30
savaştıkları bilinmektedir. 2015’ten bu yana
yapının komutanlığını yapan Sünni kökenli Tümgeneral Necim Abdullah el-Cuburi’nin 2019’da
emekli olmasının ardından yerine yine Sünni
olan General Numan Abdu Zevbai atanmıştır.

3. Basra Operasyonlar Komutanlığı
Genel merkezi Basra’da olan komutanlık Ağustos
2007’de kurulmuştur. Irak’ın tek büyük limanı Umm Kasr da dâhil
olmak üzere Irak’ın ticari
merkezi ve petrol zengini
Basra vilayetinin güvenliğinden sorumludur. İnsan kaynağı
yetersizliği nedeniyle bölgede
baskın güvenlik kurumu olarak kendini gösteremediği düşünülen komutanlığın, Iraklı Şii milis
gruplarının faaliyetlerine yeterince engel olamadığı
değerlendirilmektedir. Vilayeti stratejik konumu
ve zenginliği nedeniyle önemseyen Haşdi Şaabi
milis grubu çatısı altında faaliyet gösteren ve
Basra’da güvenlik, ekonomik ve insan kaynağı
açısından varlık göstermeye çalışan Bedir Örgütü,
Asaib-i Ehl’il-Hak, Saraya es-Selam, Ketaib-i
Hizbullah ve Saraya Talia al-Horasani gibi gruplar
Irak güvenlik güçlerinin bölgedeki kontrolünü
artırmasına direniş göstermektedir. Özellikle
Bedir Örgütünün komutanlık üzerinde oldukça
etkin olduğu bilinmektedir. Yapının komutanlığını
şu anda Şii kökenli General Kasım Casim Nazzal
el-Maliki yürütmektedir.

4. Cezire ve Badiye Operasyonlar
Komutanlığı
Genel merkezi Anbar vilayetinin
batısında Hadise kentinde bulunan
komutanlık Şubat 2013’te kurulmuştur. Batı Fırat Nehri Vadisi, Rutba’nın en batı bölgesi
ve Bağdat-Amman karayolu, Ramadi’nin batısının ve Anbar’ın bazı
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bölgelerinin askerî ve güvenlik operasyonlarından
sorumludur. Ayrıca, Irak’ın batı ve güneybatısının
çöl bölgelerinden sorumlu olan komutanlık,
Cezire ve Badia çöllerinin önemli kısmından
sorumlu olması nedeniyle en büyük coğrafi alanı
kontrol etme sorumluluğu altındadır. Yetersiz
sayıda personeli olduğu bilinen komutanlık, aşiretlerden ve Şii milis gruplarından destek almıştır.
Yapının komutanlığını 2016’dan bu yana Kasım
Muhammadi Salih yapmıştır. Mayıs 2020’de
Salih’in Başbakan Kazımi tarafından Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanması üzerine yerine
Şii Arap kökenli General Ahmed Salim el-Utabi
atanmıştır.

5. Anbar Operasyonlar Komutanlığı
Genel merkezi Ramadi kentinde
bulunan komutanlık Ağustos
2008’de kurulmuştur. Ramadi
ve Felluce’nin yanı sıra çevredeki çöl bölgelerinin güvenliğinden sorumlu olan yapının komutanları her ne kadar aynı
aşiretten seçilmese de genel olarak Sünnilerden
seçilmektedir. Yapının 2017’den beridir komutanlığını yapan Tümgeneral Mahmud el-Felahi,
emirlere itaatsizlik nedeniyle Ocak 2017’de görevinden alınan İsmail el-Mahlavi’nin yerine
göreve başlamıştır. Felahi’nin ardından ise Tümgeneral Nasır el-Gannam, Anbar Operasyonlar
Komutanı olarak faaliyet göstermektedir.

6.Batı Ninova Operasyonlar Komutanlığı
(Rafideyn Operasyon Komutanlığı)
Kasım 2012’de kurulan ve
genel merkezi Nasıriye kentinde olan Rafideyn Operasyonlar Komutanlığı, Ninova
vilayetinin batısında IŞİD
saldırılarının artmasıyla birlikte, 1 Nisan 2020’de tüm yapısı
ve ilişkili kuvvetleri ile Ninova vilayetine taşınarak
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Ninova Operasyonlar Komutanlığı ile bölgenin
güvenliğini sağlamak konusundaki sorumluluğu
paylaşmaya başlamıştır. Adını Batı Ninova Operasyonlar Komutanlığı olarak değiştiren yapı,
Sincar, Telafer ve çevresinin içinde olduğu Ninova’nın batı bölgelerinin güvenliğinden sorumlu
olmaya başlamıştır. Bu nedenle, Rafideyn Operasyonlar Komutanlığı sorumluluğu altındaki
(Zikar, Vasit, Kadisiye, Meysan, Müsenna) vilayetlerindeki görevini İçişleri Bakanlığına bağlı
güvenlik güçlerine devretmiştir. Yapının komutanlığını Şii Arap kökenli General Cabbar Naima
Karam el-Tai yapmaktadır.

7. Diyala Operasyonlar Komutanlığı
Genel merkezi Diyala’nın Bakuba kentinde
olan komutanlık 2007 yılında Diyala Operasyonlar
Komutanlığı adı altında kurulmuş olup 2012’de
güvenliğinden sorumlu olduğu bölgelere Kerkük
ve Selahaddin’in eklenmesinin ardından, adını
Dicle Operasyonlar Komutanlığı olarak değiştirilmiştir. Ancak daha sonra Kerkük Operasyonlar
Komutanlığı ve Selahaddin Operasyonlar Komutanlığının kurulmasıyla birlikte komutanlık
Şubat 2018’de yeniden Diyala Operasyonlar Komutanlığı adını almıştır.
Komutanlık Diyala vilayeti, Salahaddin vilayetinin doğusu, Tuzhurmatu, Alas ve Ajil petrol

sahaları ve Hemrin dağlarının çevresinden sorumludur. Bu alanlar aynı zamanda İran ve Haşdi
Şaabi bünyesinde faaliyet gösteren Hadi el-Amiri
liderliğindeki Bedir Örgütünün önem verdiği
bölgelerdir. Zira Diyala, İran’ın Irak’a ekonomik
ve askerî açıdan giriş kapısı olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda Selahaddin, Şiiler için
kutsal olan Samarra kentini kapsaması ve İran’ın
Suriye’ye kara bağlantılarından biri olması nedeniyle önemli görülmektedir. Yapı özellikle Diyala, Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde Bağdat
ile Erbil arasındaki tartışmalı bölgelerde gücünü
konsolide etmiştir. İran ve Tahran yanlısı Iraklı
milis gruplarının IKBY’nin 2017’deki bağımsızlık
referandumuna ve sonrasında Kerkük krizine
dahli hatırlandığında Diyala ve Selahaddin’i
kontrol etmenin İran ve milis gruplar için Iraklı
Kürtlere müdahale imkânı sağlamaktadır. Eski
Başbakan Nuri el-Maliki, 2014’te Diyala’nın güvenlik sorumluluğunun önemli kısmını İran’a
yakınlığıyla bilinen Bedir Örgütü komutanı Hadi
el-Amiri’yi görevlendirmiş, bu durum Maliki’nin
halefi Haydar el-Abadi döneminde de değişmemiştir.31 Bölgede her ne kadar İran destekli Şii
milis grupları etkin olsa da komutanlığın yönetim
kadrosunda bölgesel sosyolojinin dikkate alındığı
düşünülmektedir. Zira yapının komutanlığını
Sünni Arap General Ghassan el-Ezzi yürütmektedir.
orsam.org.tr
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8.Selahaddin Operasyonlar Komutanlığı
Genel merkezi Tikrit kentinde olan komutanlık, 2014’te IŞİD Musul’u ele geçirdikten
sonra kurulmuştur. Komutanlık, Tikrit, Baiji ve
Shirqat şehirleri de dâhil olmak üzere Salahaddin
vilayetinin kuzeyinin güvenliğinden sorumludur.
Haşdi Şaabi çatısı altındaki İran’a yakın milis
gruplarının da Selahaddin bölgesindeki faaliyetlerini serbestçe yürüttükleri bilinmektedir. Öyle
ki Mayıs 2015’te dönemin Selahaddin Operasyonlar Komutanı ve Kazımi’nin Terörle Mücadele
Biriminin başına getirdiği Abdulvahap Saadi,
Tikrit’in IŞİD’den geri alınması operasyonunda
İran destekli milis gruplarla yaşadığı sorunlar
nedeniyle görevinden alınmıştır.32 Haşdi Şaabi’nin
bu süreçten sonra bölgede hareket alanını konsolide ettiği değerlendirilmektedir. Mayıs 2020’de
Başbakan Kazımi’nin kabinesine Savunma Bakanı
olarak giren eski Kara Kuvvetleri Komutanı
Cuma İnad Sadun da yapının komutanlığını
2015’ten itibaren bir süre yürütmüştür. Yapının
komutanlığını 2019’dan bu yana Şii Arap General
Abdulmuhsin el-Abbasi yürütmektedir.

9. Samarra Operasyonlar Komutanlığı
Genel merkezi Samarra kentinde bulunan komutanlık,
2006’da Şiiler tarafından büyük önem verilen Ehl-i Beyt
İmamları’nın on birincisi olan
İmam Hasan el-Askeri’nin türbesinin bombalanmasının ardından kurulmuştur.
Komutanlık Samarra, Samarra’nın batısındaki
Cezire Çölü’nün önemli kısmı ve kuzey Bağdat’a
giden yollar (Baghdad Belts) dâhil olmak üzere
güney Selahaddin vilayetinin güvenliğinden sorumludur. Iraklı Şii milislerin, özellikle de İran’a
yakın grupların İmam el-Askeri türbesini koruma
konusunda oldukça ilgili davranması, Samarra
Operasyonlar Komutanlığı ile sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle de Samarra
nüfusunun önemli bir bölümünün Sünni olması
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ve yerinden edilmiş Sünnilerin yerlerine geri
dönüşleri noktasında aktif rol üstlenen komutanlığın sorumluluğunu artırmaktadır. Yapının
komutanlığını 2014’ten bu yana Tümgeneral
İmad Yasin el-Zuheyri yürütmektedir.

10. Orta Fırat Operasyonlar Komutanlığı
Genel merkezi Necef’te olan
komutanlık Kasım 2010’dan
önce kurulmuştur. Komutanlık, Şiiler için kutsal olan Kerbela ve Necef, bu bölgelerdeki
büyük çöl alanlar ve Güney Anbar’ın Nukhaib bölgesinin askerî ve güvenliğinden
sorumludur. Komutanlığın öncelikleri arasında
Şii hacıların güvenliğini sağlamak ve IŞİD’in
çöl boyunca Kerbela, Necef ve Irak’ın güney illerine sızmasını engellemektir. Bunun yanı sıra
komutanlık çatısı altındaki çok sayıda Iraklı Şii
milis grubu da hac güzergâhlarını korumak için
meşruiyet elde etmekte ve destek almaktadır.
İlk kurulduğu dönemlerde komutanlığını Başbakan
Kazımi hükûmetinde İçişleri Bakanlığına seçilen
Osman el-Ganimi’nin yaptığı yapıya Ekim
2019’dan bu yana Şii Arap kökenli General Ali
Ghazi el-Haşimi komuta etmektedir.

11. Kerkük Operasyonlar Komutanlığı
IKBY’nin 2017’de bağımsızlık referandumuna gitmesinin ardından, 16 Ekim
2017’de Irak ordusu ve Haşdi
Şaabi eliyle yapılan bir operasyonla Peşmerge güçleri
kentten çıkarılmıştır. Bu çerçevede
28 Ekim 2017’de Irak Başbakanlığı, Kerkük
Operasyonlar Komutanlığının kurulması kararını
almıştır. Bu bağlamda, Şubat 2019’da Saad Harbiye komutasında fiilen kurulan yapının Kerkük
vilayeti sınırları dâhilinde asayiş ve güvenliği
sağlamaktan sorumlu olması öngörülmüştür.33
Harbiye, daha önce Anbar, Babil, Bağdat’ın
batısı ve Anbar’ın doğusunda görev almıştır.
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C) İçişleri Bakanlığı
2003’teki işgalin ardından ABD öncülüğündeki
GKY, İçişleri Bakanlığına ciddi anlamda müdahale etmemiştir. İşgalden sonra ilk kabine uzunca bir aranın ardından, 1 Eylül
2003’te ilan edilebilmiştir. Ülkede yeni
dönemin ilk İçişleri Bakanlığına Basra
doğumlu Şii kökenli Nuri Bedran atanmıştır.34 GKY, İçişleri Bakanlığını, üzerinde
bir siyasi partinin egemenlik kurmasını engellemek
için farklı siyasi grupların önderlik ettiği altı direktörlük hâlinde yeniden düzenlese de bu konuda

yeterince başarılı olunamamıştır. Bakanlık ülkede
işgal sonrası geliştirilen kota temelli sistem bağlamında Şii gruplara rezerve edilmiştir. Özellikle
de bakanlık içerisinde İran’a yakınlığıyla
bilinen Bedir Örgütü ve eski Başbakan
Nuri el-Maliki’nin Kanun Devleti Koalisyonunun etkin olduğu bilinmektedir.
Ülkede ordu dışındaki güvenlik güçlerinin denetimi, eğitimi ve idari işlerinden
sorumlu olan bakanlık yaklaşık 600.000 silahlı
personelle Irak Ordusunun neredeyse iki katı
kapasiteye sahiptir.

Tablo 8: 2003’ten Günümüze İçişleri Bakanları

2003’TEN GÜNÜMÜZE İÇİŞLERİ BAKANLARI
İsim

Görev süresi

Doğum yeri

Mezhep/
Etnisite

Nuri Bedran

Eylül 2003-Nisan 2004

Basra

Şii-Arap

Semir el-Sumeydai

Nisan 2004-Haziran 2004

Bağdat

Şii-Arap

Felah Hasan el-Nakib

Haziran 2004-Nisan 2005

Diyala

Sünni-Arap

Bakır Cebir Solag

Nisan 2005-20 Mayıs 2006

Meysan

Şii-Arap

Cevat Polani

Haziran 2006-Aralık 2010

Divaniye

Şii-Arap

Muhammed Gabban

Ekim 2014-Temmuz 2015

Bağdat

Şii-Arap

Kasım el-Araci

30 Ocak 2016- Haziran 2019

Vasit

Şii-Arap

Yasin Tahir el-Yasiri

Haziran 2019-Mayıs 2020

Bağdat

Şii-Arap

Osman el-Ganimi

Mayıs 2020-

Divaniye

Şii-Arap

orsam.org.tr
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1. İçişleri Bakanlığına Bağlı Güvenlik
Güçleri
a) Federal Polis Güçleri
2004 yılında ilk çekirdeği
oluşturulan Federal Polis
Güçleri, biri İçişleri Bakanlığı Güvenlik Danışmanı
ofisi diğeri ise Operasyon
Müdürlüğü kapsamında iki
ayrı yapı hâlinde teşkil edilmiştir. Daha sonra söz konusu iki yapı
birleştirilerek Özel Kuvvetler Komutanlığı adını
almış ve ardından ise Ulusal Polis Komutanlığı
olarak ismi değiştirilmiştir. Bu kuvvetlerin adı
ise 30 Nisan 2009’da Federal Polis Güçleri
olarak değiştirilmiştir.
İçişleri Bakanlığına bağlı Federal Polis Güçleri,
tanksavar roketleri, Humvees, Rus BMP-2’ler
gibi piyade savaş araçları ve ağır silahlarla donatılmış araçlara sahip olan bir tür jandarma birliğidir. Federal Polis Güçleri, beş savaş fırkası,
Humvee model zırhlı araçlarıyla donatılmış dört
savaş piyade taburu, bir otomatik piyade taburunun
yanı sıra piyade fırkası tankları ve zırhlı personel
taşıyıcılarından oluşmaktadır. Federal Polis Güçlerinin her bir taburu, dört savaş tugayı ve komando birimini içermektedir. Ayrıca, keskin nişancı ve tanksavar füze birimleri içeren Federal
Polis Güçleri, topçu birimlerine, kısa menzilli
füzelere ve askerî mühendislik altyapısına sahiptir.
Federal Polis Güçlerinin yaklaşık 80 bin üyesi,
7 bin Humvee zırhlı aracı, yaklaşık 750 MTLB,
BMB ve BTR zırhlı aracı ve 100 adet T72 ve
T55 tankı bulunmaktadır. Terör örgütü IŞİD’e
karşı yapılan operasyonlarda önemli bir rol oynayan Federal Polis Güçleri, IŞİD ile savaşın
ardından ülkede güvenlik boşluğu yaşanan bölgelere konuşlandırılmıştır. İran’a yakınlığıyla
bilinen Bedir Örgütünün etkili olduğu Federal
Polis Güçlerinin başında Şii Arap olan General
Cafer el-Battât bulunmaktadır.
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b. Acil Müdahale Güçleri
İçişleri Bakanlığına bağlı mobil özel güçlerden oluşan bir
tümen olan Acil Müdahale
Güçleri, ABD eğitim programı
kapsamında özel savaşlar kapsamında eğitilmiştir. Bu tümen,
kısa mesafeli topçu ve füze birimlerine sahip
olan bu tümenin, yaklaşık iki bin Humvee tipi
zırhlı aracı ve yaklaşık 15 bin üyesi bulunmaktadır.
Özellikle Felluce ve Musul’da IŞİD ile mücadelede olağanüstü bir katılım gösterdiği bilinen
Acil Müdahale Güçleri, geçmişte Federal Polis
Güçlerine bağlı ekiplerinden biriyken 2017’de
doğrudan İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. IŞİD
ile savaşın ardından Acil Mücadele Güçlerinin
bir kısmı güvenlik açısından ülkede gerginlik
yaşanan bazı bölgelere konuşlandırılmıştır. Acil
Müdahale Güçlerinin Komutanlığını Ebu Turab
olarak bilinen General Samir Muhammed İsmail
el-Hüseyni yürütmektedir. Bedir Örgütüne yakınlığıyla bilinen el-Hüseyni’nin eski Başbakan
Nuri el-Maliki’yle de yakın ilişkileri bulunmaktadır.

2. Polis Teşkilatı
2 Mayıs 2004 tarihinde kurulan
İçişleri Bakanlığı Polis Teşkilatı,
insan kaynakları ve onunla ilgili bölümler açısından İçişleri
Bakanlığı ile bağlantısı olan
en büyük teşkilatlardan biridir.
2003’ten sonra kaldırılan Emniyet Genel Müdürlüğünün uzantısı olan teşkilat, IKBY’deki
vilayetler hariç, ülkenin tüm vilayetlerinde faaliyet
göstermektedir. Vilayetlerde iç güvenliği ve
asayişi sağlayan yerel polis güçleri de ajansın
bünyesinde faaliyet göstermektedir. Söz konusu
güçler vilayet meclislerindeki güvenlik komisyonlarına bağlı olup İçişleri Bakanlığından talimat
almaktadır. Polis Teşkilatının başında Sünni Arap
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kökenli olan General İmad Muhammed Mahmut
el-Duleymi bulunmaktadır.

başında Şii Arap olan General Muhammed Nima
al-Hasan bulunmaktadır.

Teşkilatın görevleri:

Federal Güvenlik İşleri Ajansı aşağıdaki teşkilatları kapsamaktadır:

• Diğer güvenlik kurumları ile koordineli olarak
yüksek güvenlik makamları ve yargı organları
tarafından çıkarılan yasa, yönetmelik ve talimatları uygulamak ve yürütmek.
• Güvenlik planları hazırlamak, planların uygulamasını denetlemek ve suçla mücadele etmek.
• Bu ajansa bağlı “Polis Acil Birimleri” aracılığıyla
bazı muharebe görevlerine katılmak.
• Dinî, ulusal, spor etkinlikleri ve gösterileri sırasında vatandaşlara koruma sağlamak.
Teşkilata bağlı müdürlüklerin en önemlileri:
• Tüm Irak vilayetlerindeki polis müdürlükleri
• Tüm Irak vilayetlerindeki trafik polisi müdürlükleri
• Tüm Irak vilayetlerindeki acil yardım polisi
müdürlükleri
• Uyuşturucuyla Mücadele Müdürlüğü

a) Sınır Güvenlik Güçleri
Irak sınırındaki komşu ülkelerle sınır noktalarında konuşlandırılan Sınır Güvenlik
Güçleri, 12 tugay ve 38 taburdan oluşmakla birlikte yaklaşık 40 bin üyesi bulunmaktadır.
Söz konusu güçler Irak’ın uluslararası sınırlarını
izlemek ve korumak, içeriye sızma, kaçakçılık
ve sabotajlarla mücadele etmek, sınır bölgelerinde
kamu ve özel mülkleri korumakla görevlidir.
Sınır Güvenlik Güçleri, Irak’ın komşularıyla birlikte 14 sınır kapısı ve 5 sınır bölgesine ayrılmıştır.
IKBY’de bulunan sınır güçleri birimleri ise yalnızca Kürt güvenlik teşkilatına ait unsurlardan
oluşmaktadır.
Sınır Güvenlik Güçleri beş ayrı sınır bölgesinde
faaliyet göstermektedir:

• Tesisleri ve Kişileri Koruma Müdürlüğü
• Demiryolu Polisi Müdürlüğü
• Medeni Durum, Pasaport ve İkamet Müdürlüğü
• İletişim ve Bilişim Müdürlüğü

• Birinci sınır bölgesi, IKBY’nin İran ve Türkiye
ile olan sınırlarını kapsamaktadır.
• İkinci sınır bölgesi Irak’ın Anbar vilayeti
üzerinden Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan
ile olan sınırlarını içerisinde almaktadır.

• Patlayıcılarla Mücadele Müdürlüğü
• Tarihî Eserler ve Mirasın Korunması Müdürlüğü

3. Federal Güvenlik İşleri Ajansı
5 Mayıs 2004 tarihinde İçişleri
Bakanlığı Güç Destekleme
Ajansı adı altında kurulan
ajans, 26 Ekim 2011’de İçişleri
Bakanlığı Federal Güvenlik İşleri Ajansı adını almıştır. Ajansın

• Üçüncü sınır bölgesi Irak’ın Vâsit ve Diyala
vilayetleri üzerinden İran ile olan sınırlarını
içermektedir.
• Dördüncü sınır bölgesi Irak’ın Basra vilayeti
üzerinden Kuveyt ile paylaştığı sınırları ve
Basra ve Meysan vilayetleri üzerinden İran
ile paylaştığı sınırları kapsamaktadır.
• Beşinci sınır bölgesi ise Necef ve Musenna
vilayetleri üzerinden Irak’ın Suudi Arabistan
ile olan sınırlardır.
orsam.org.tr
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b) Enerji Polisi Müdürlüğü
Enerji Polisi Müdürlüğü, petrol
tesislerini ve petrol taşıma hatlarını korumak, elektrik tesisatlarını ve iletim hatlarını korumakla yükümlüdür. Petrol
hatlarından sorumlu olan polis
birlikleri daha çok Basra ve Güney Irak’ta petrol
sahaları etrafında yoğunlaşmaktadır. Enerji Polisi’nin, Irak Petrol Bakanlığı çatısı altında
faaliyet gösteren motorize birimler olan Petrol
Polisi’ne nazaran askerî yetenek ve ekipman
kapasitesi açısından daha zayıf olduğu değerlendirilmektedir. Kerkük ve IKBY’deki petrol
sahalarının güvenliğini sağlayan polis güçleri
ise Irak Petrol Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına
değil Erbil yönetiminin sorumluluğu altındadır.

c) Sivil Savunma Müdürlüğü
Sivil Savunma Müdürlüğü, yangınla mücadele, kurtarma, ambulans hizmetleri ve patlamamış bombaların etkisiz hâle
getirilmesi gibi alanlarda uz-
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manlaşmış polis güçlerinin yardımıyla sivil savunma hizmetleri sağlamaktadır.

d) Sınır Kapıları Müdürlüğü
Polis birimlerinden oluşan bu müdürlüğün asli görevi Irak’a komşu
ülkelerle olan sınır kapılarını yönetmek, işletmek ve korumak
olup söz konusu bölgelerdeki hükûmet binalarının güvenliğini muhafaza
etmektedir.

4. Federal İstihbarat ve
Soruşturma Ajansı
Federal İstihbarat ve Soruşturma
Ajansı, İçişleri Bakanlığına
bağlı güvenlik birimlerinin en
önemlilerinden biri sayılmaktadır. 2003 yılında kurulan ajans,
terör örgütleri, örgütlü suç çeteleri
ve bu örgütleri destekleyenlerin faaliyetleri hakkında özel bilgiler toplayıp analiz ederek ve
onlar hakkında gerekli adli kararları çıkararak
mücadele etmektedir. Bu ajansın en önemli birimi
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sayılan Şahin İstihbarat Hücresi, ABD kuvvetlerine
benzer bir işleyişle faaliyet gösteren özel kuvvetlerden oluşmaktadır. Söz konusu birim terörle
mücadelede birçok başarılı operasyona imza atmıştır. Şii Arap olan General Amir Saddam elMaliki’nin başında olduğu ajansın, ülkenin tüm
vilayetlerine dağıtılan ve 1000-1500’ü aşmayan
istihbarat ve soruşturma personeli bulunmaktadır.

almıştır. Irak güvenlik güçleri içerisinde siyasallaşma ve milis bağları sorun olmaya devam
ederken Terörle Mücadele Birimi, Amerikan askerleri tarafından özel olarak eğitilmesi ve mezhepsel ve etnik kapsayıcılığı nedeniyle diğer
güvenlik kurumlarından ayrışmaktadır. Ancak
eski Başbakan Nuri el-Maliki, Terörle Mücadele
Birimi’ni ABD’li danışmanların önerdiğinden
daha hızlı genişleterek Dava Partisi’ne yakın

D) Terörle Mücadele Birimi

isimlerini birime yerleştirmeye çalışmıştır.36

2003 işgalinin ardından,
Koalisyon Güçleri tarafından kurulan Irak Özel
Harekât Güçleri, Kasım
2009’da Terörle Mücadele
Birimi’ne dönüştürülmüştür.
Savunma Bakanlığına bağlı
kuvvetlerden bağımsız olarak faaliyet gösteren
elit bir askerî (komando) birlik olan Terörle Mücadele Birimi, doğrudan Silahlı Kuvvetler Komutanı’na (Başbakan) bağlıdır ve yalnızca başbakanlıktan emir almaktadır.35 Birimin personelinin
önemli bir bölümü ABD, Avustralya ve Ürdün’deki eğitim kurslarına katılarak yoğun eğitimden geçmiştir. Söz konusu birim eğitim, silahlanma, askerî kontrol ve savaş yeterliliği açısından Irak’taki elit güçler arasında kapasitesi
en yüksek askerî güçlerden biri sayılmaktadır.
Zırhlı araçlara, askerî nakliye uçaklarına, savaş
helikopterlerine ve özel kuvvetlerin en iyi silah
ve teçhizatına sahip olan birliğin bağımsız askerî
eğitim kurumları da mevcuttur.

Maliki dönemi atamaları, özellikle birimin saha

ABD’nin Aralık 2011’de çekilmesinden sonra
bile 2017’ye kadar eğittiği Terörle Mücadele
Birimi, özellikle IŞİD’le mücadele operasyonlarında ABD Özel Harekât Kuvvetleri ile koordineli hareket etmiştir. Birim özellikle Bağdat’taki
Yeşil Bölge’nin korunması ve Tikrit ve Musul
gibi IŞİD’den temizlenmesinde önemli bir rol

komutanlığını yapan Abdulgani el-Asadi gibi
bazı isimler uzun süre aynı pozisyonlarında kalmıştır. Askerî kapasite açısından son derece yetkinliğiyle IŞİD’e karşı mücadelede iyi performans
gösteren birimin 10.000–12.000 personeli ve
yaklaşık 800 milyon dolarlık bütçesi (20182019) bulunmaktadır.37
Üç özel kuvvet (Birinci Özel Harekât Komutanlığı, İkinci Özel Harekât Komutanlığı,
Üçüncü Özel Harekât Komutanlığı) ekibinden
oluşan Terörle Mücadele Birimi, Irak’ta özellikle
IŞİD’le mücadele ve terör örgütlerinin kontrolü
altındaki kentlerin daha sonra restorasyonunda
kilit bir rol oynamıştır. Terörle Mücadele Birimi’nin başkanlığını Şubat 2007 ila Mayıs 2020
arasında İran’a yakın olduğu düşünülen Şii
kökenli General Talib Şigati yürütmüştür. Birimin
başkan yardımcılığını yürüten ABD’ye yakın
olduğu bilinen General Abdulvahab Saadi,
2019’da Başbakan Adil Abdulmehdi döneminde
siyasi bir kararla görevinden alınarak pasifize
edilmiştir. Ancak Başbakan Mustafa el-Kazımi tarafından Mayıs 2020’de yayımlanan kararname
ile pasifize edilen IŞİD ile savaşın önemli isimlerinden Saadi, Terörle Mücadele Biriminin
başına getirilmiştir.38
orsam.org.tr
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E) Ulusal İstihbarat Kurumu
Ulusal İstihbarat Kurumu
Nisan 2004’te Paul Bremer’in liderliğindeki Geçici Koalisyon Yönetimi’nin (GKY) 69 sayılı
kararıyla yeniden kurulmuştur.39 Bilgi toplamak ve
ulusal güvenliğe yönelik tehditleri değerlendirmekten sorumlu olan kurum, bu
temelde Irak Hükûmetine tavsiyelerde bulunarak,
çeşitli sınıflardaki silahlı güçlere istihbarat desteği
sağlamaktır. Bu birimin faaliyetleri arasında;
bilgi toplama ve istihbaratla ilgili operasyonları
yönetme faaliyetleri yer almaktadır. Ayrıca Irak
millî servetinden eser ve doğal kaynaklardan sabotaj ve kaçakçılığı önlemenin yanı sıra terörle
mücadele, casusluk ve organize suçlarla mücadele,
ekonomik suçlar ve uyuşturucu suçları gibi çeşitli
alanlarda istihbarat toplama ve istihbarat yönetimi
gibi çeşitli faaliyetleri de kapsamaktadır.
Operasyon kabiliyeti son dönemde IŞİD’le
mücadele konusunda oldukça güçlenen ve ABD
ile yakın temasta olduğu düşünülen kurumun
başkanlığını 2004-2009 arasında Sünni kökenli
Muhammed Abdullah el-Şahvani, 2009-2016

arasında ise Şii kökenli Zuheyr el-Sabavi yapmıştır. Eski Başbakan Haydar el-Abadi tarafından
2016’da ABD’ye yakınlığıyla bilinen yine Şii
kökenli Mustafa el-Kazımi kurumun başına getirilmiştir.40 Kazımi’nin Mayıs 2020’de Başbakan
olması üzerine yerine henüz kimse atanmamıştır.

Ulusal İstihbarat Kurumunun,
ülkedeki neredeyse tüm güvenlik
kurumlarında etkisi bulunan İran’ın
en az nüfuz edebildiği yapı olduğu
iddia edilmektedir.

Ulusal İstihbarat Kurumunun Irak’taki diğer
güvenlik kurumlarına kıyasla kabiliyet ve etki
açısından daha zayıf olduğu değerlendirilmektedir.
2003’ten sonra gelen tüm hükûmetlerin ülke
içindeki güvenlik faaliyetlerine odaklanması hasebiyle kurumun yurt dışı operasyon faaliyetleri
sınırlı kalmıştır. Ulusal İstihbarat Kurumunun,
ülkedeki neredeyse tüm güvenlik kurumlarında
etkisi bulunan İran’ın en az nüfuz edebildiği
yapı olduğu iddia edilmektedir.

Tablo 9: 2003’ten Günümüze Ulusal İstihbarat Kurumu Başkanları

2003’TEN GÜNÜMÜZE ULUSAL İSTİHBARAT KURUMU BAŞKANLARI
İsim

Görev süresi

Doğum yeri

Mezhep/
Etnisite

Muhammed Abdullah el-Şahvani

2004-2009

Musul

Sünni-Arap

Zuheyr el-Sabavi

2009-2016

Nasıriye

Şii-Arap

Mustafa el-Kazimi

2016- Mayıs 2020

Bağdat

Şii-Arap
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F) Ulusal Güvenlik Kurumu
28 Haziran 2004 tarihinde
Paul Bremer başkanlığındaki GKY’nin yerini alan
İyad Allavi liderliğindeki
geçici hükûmette Ulusal
Güvenlik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı oluşturulmuş, Kasım Davud söz konusu
bakanlık görevini üstlenerek hükûmette bu göreve
gelen ilk bakan olmuştur. Ancak söz konusu
devlet bakanlığı dönemin Başbakanı Nuri elMaliki’nin Aralık 2010’daki ikinci hükûmetindeki
bakanlık sayısındaki düşüş nedeniyle kaldırılmıştır.
Lağvedilen bakanlık daha sonra Ulusal Güvenlik
Kurumuna dönüştürülmüştür.
IKBY dışında Irak’taki bütün vilayetlerde
müdürlüğü bulunan ve bünyesinde faaliyet gösterenlerin sivil kıyafetler giydiği Ulusal Güvenlik
Kurumu, ülke toprakları içerisindeki tüm ulusal
güvenlik meseleleriyle ilgilenmektedir. Terör
örgütleri ve devlet karşıtı gruplarla ilgili istihbarat
toplamak ve analiz etmek, karşıt siyasi eylemleri
izlemek ve gözlemlemek, sivil toplum kuruluşlarının ve Irak’ta faaliyet gösteren yabancı şirketlerin çalışmalarını izlemek, idari ve mali yol-

suzlukları tespit etmek, uyuşturucu kaçakçılığı
ve silah ticareti alanlarında ekonomik suçla mücadele etmek, ülkenin altyapısını özellikle de
petrol ve elektrik alanlarını sabote etme girişimlerini ortaya çıkarmak, Irak ile ilgili konularda
komşu ülkeler tarafından yapılan açıklamaları
takip etmek, kamuoyunu ve karşıt medyayı izlemek, her tür casuslukla mücadele etmek ve
devlet güvenliğinin yabancı kurumlarına sızma
girişimlerini tespit etmek ve cep telefonu şirketlerinin çalışmalarının güvenlik denetimini yapmak
gibi geniş bir yelpaze söz konusu birimin görev
alanını oluşturmaktadır. Ulusal İstihbarat Kurumunun görevi, Irak’ın dışından ya da içinden
ülke güvenliğine zarar vermeye çalışan yabancı
unsurlarla ilgiliyken, Ulusal Güvenlik Kurumu
ülke güvenliğine karşı faaliyet gösteren Irak vatandaşlarıyla ilgilenmektedir.
2011 yılından bu yana İran’a yakınlığıyla bilinen Şii siyasetçi Falih el-Feyyad’ın başkanlık
ettiği Ulusal Güvenlik Kurumunun başına 4
Temmuz 2020’de daha önce Terörle Mücadele
Kurumunda görev yapan Şii kökenli General
Abdulgani el-Esedi getirilmiştir.41

orsam.org.tr
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G) Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı
Geçici Koalisyon Yönetimi
(GKY) 4 Nisan 2004’te
Irak’ta bakanlıklar ve kurumlar arasındaki ulusal
güvenlik politikasını kolaylaştırmak ve koordine etmek için Ulusal Güvenlik Bakanlar Komitesinin kurulmasını içeren 68 sayılı
kararname çıkarmıştır.42 Söz konusu kararnameye
göre Ulusal Güvenlik Bakanlar Komitesinin Başkanı GKY Başkanı Paul Bremer olmuştur.
ABD’nin otoriteyi Irak tarafına devretmesinin
ardından Irak Başbakanı söz konusu komitenin
başkanlığını devralmıştır. GKY başkanı, Savunma
Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Adalet
Bakanı ve Maliye Bakanı komitenin daimî üyeliğini yapmıştır. Diğer bakanlar ise başkanın
talebi üzerine komitenin belirli toplantılarına
katılırken, yüksek askerî müsteşarlar ve Ulusal
İstihbarat Kurumu başkanı da Ulusal Güvenlik
Bakanlar Komite’nin danışmanlığını yapmaktadır.
Öte yandan, işgalin ilk yılında ABD ve İngiltere’nin Irak Büyükelçilerinin de katıldığı komitenin
toplantılarına Irak’ta faaliyet gösteren Çok Uluslu
Kuvvetler Komutanı da davet edilebilmektedir.

68 sayılı kararname çerçevesinde Ulusal Güvenlik
Müsteşarlığı, ulusal güvenlik konularında Ulusal
Güvenlik Bakanlar Komitesi başkanının başdanışmanı olarak görev yapmak üzere oluşturulmuştur.
İşgalden bir süre sonra otorite ve egemenliğin
Irak Hükûmetlerine devredilmesiyle birlikte,
Ulusal Güvenlik Bakanlar Komitesi’nin adı
Ulusal Güvenlik Yüksek Kurulu olarak değiştirilmiştir. Başbakan liderliğindeki Ulusal Güvenlik
Yüksek Kurulunun toplantılarına Savunma, İçişleri, Maliye, Dışişleri ve Adalet bakanlarının
yanı sıra Ulusal Güvenlik Müsteşarı, Ulusal İstihbarat Kurumu Başkanı, Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve Başbakanın Askerî Müsteşarı katılmakla sorumludurlar.
Ulusal Güvenlik Yüksek Kurulunun temel misyonu ülkedeki güvenlik politikalarının ve stratejilerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını denetlemek ve güvenlik kurumları arasındaki ortak
güvenlik çalışmalarını koordine etmektir. Devletin
güvenliğini ve emniyetini, ekonomik, güvenlik,
sosyal, kültürel, çevresel ve diğer etkenleri tüm
yönleriyle ele almayı amaçlayan söz konusu
kurul, acil durumlarda ve krizlerde toplanmaktadır.

Tablo 10: 2003’ten Günümüze Ulusal Güvenlik Müsteşarları

2003’TEN GÜNÜMÜZE ULUSAL GÜVENLİK MÜSTEŞARLARI
İsim

Görev süresi

Doğum yeri

Mezhep/
Etnisite

Muvefak er-Rubai

2004 – 2009

Bağdat

Şii-Arap

Falih el-Feyyad

2009-Temmuz 2020

Bağdat

Şii-Arap

Kasım el-Araci

Temmuz 2020-

Vasit

Şii-Arap
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Başbakanlık teşkilatlarından biri sayılan Ulusal
Güvenlik Müsteşarlığının esas görevi, Ulusal
Güvenlik Yüksek Kurulunun çalışmalarını koordine etmek ve istişare yapmak, güvenlik konusunda çalışmalar sunmaktır. Irak’taki vilayetlerde herhangi bir şubesi bulunmayan müsteşarlık
çatısı altında Nahrain Stratejik Araştırmalar Çalışma Merkezi isimli bir kuruluş ve ulusal güvenliğin karşılaştığı tehditler ve zorluklarla ilgili
görsel ve yazılı medyayı gözlemlemeyi hedefleyen
Basın Departmanı faaliyet yürütmektedir. Başbakan Kazımi, 4 Temmuz 2020 tarihinde Şii kökenli Falih el-Feyyad’ın yürüttüğü müsteşarlık
görevine İran yanlısı Bedir Örgütünün ilk nesil
liderlerinden bir olan eski İçişleri Bakanı Şii kökenli Kasım el-Araci’yi getirmiştir.43

Devlet dışı silahlı aktör olarak
kurulan Haşdi Şaabi’nin
kurumsallaştırılmasına yönelik ilk
adım dönemin Irak Cumhurbaşkanı
Fuat Masum’un, Irak
Parlamentosu’nun 26 Kasım 2016
tarihli oturumunda kabul edilen
yasayı, 10 Aralık 2016 tarihinde
onaylamasıyla atılmıştır.

H) Haşdi Şaabi
Haşdi Şaabi, 2014 yılında
Irak’ın en büyük Şii dinî
merci Ayetullah Ali el-Sistani’nin cihat fetvasının
ardından IŞİD ile savaşmak üzere gönüllülerin katılımı ile kurularak dolaylı olarak Irak güvenlik bürokrasisine eklemlenmiştir.44
Devlet dışı silahlı aktör olarak kurulan Haşdi
Şaabi’nin kurumsallaştırılmasına yönelik ilk
adım dönemin Irak Cumhurbaşkanı Fuat Ma-

sum’un, Irak Parlamentosu’nun 26 Kasım 2016
tarihli oturumunda kabul edilen yasayı, 10 Aralık
2016 tarihinde onaylamasıyla atılmıştır.45 Ancak
oluşturulan ve resmîleştirilen Haşdi Şaabi şemsiyesi altında 2014 yılındaki fetvadan önce
kurulan milis grupları da dâhil olmuştur. Dönemin
Başbakanı Haydar el-Abadi tarafından başlatılan
kurumsallaştırma çabaları devam etmiş ve yayınlanan kararnameler ile Haşdi Şaabi’nin yapısı
değiştirilmiştir. Başbakanlığa karşı sorumlu bulunan Haşdi Şaabi, Abadi tarafından 9 Aralık
2017 tarihinde IŞİD’e karşı zafer ilan edilmesiyle
birlikte örgütün statüsü üzerindeki tartışma yoğunlaşmıştır. Şemsiye yapının dağıtılması, ordu
içine entegre edilmesi, vilayet muhafızlarına
dönüştürülmesi ve statüsünün korunması gibi
farklı öneriler ortaya atılmış ancak, Haşdi Şaabi
yapısı büyük ölçüde korunmuştur. 2019 yılı itibariyle ise 144 bin Haşdi Şaabi milisinin devletten
maaş aldığı bilinmektedir.46
Haşdi Şaabi’nin kuruluş amacı, IŞİD’in Irak
topraklarından çıkarılması, ülkenin korunması,
camilerin ve kutsal bölgelerin korunması, Irak
halkının korunması ve savaşamayacak durumda
olan Iraklılara yardım sağlanması olarak açıklanmıştır.47 Buna rağmen, Haşdi Şaabi şemsiyesi
altında tek bir karar mekanizması oluşturulamamıştır. Ortak bir Haşdi Şaabi kimliği oluşturulmak
istenmesine rağmen her grubun kendisini öncelemesi nedeniyle bu konuda başarı elde edilememiştir. Bünyesinde az miktarda Sünni ve gayrimüslim milisi de barındıran ancak ağırlıklı
olarak Şii gruplardan teşkil edilen Haşdi Şaabi
bünyesinde altmıştan fazla farklı boyutta grubun
varlığının yanı sıra yerel ölçekte faaliyet gösteren
küçük gruplar da faaliyet göstermektedir. Ancak
Haşdi Şaabi içerisinde pek çok küçük grubun
bağlılığını bildirdiği dört büyük grup ön plana
çıkmaktadır. Bu dört grup İran’a yakınlığıyla
bilinen Bedir Örgütü, Ketaib-i Hizbullah, Asaib-i Ehl’il Hak ve Iraklı Şii lider Mukteda esorsam.org.tr

31

32

Irak’ta Güvenlik Bürokrasisini Anlamak: Kurumlar ve Görevleri

Sadr’a bağlı Saraya el-Selam olup her birinin
10-25 bin arasında milise sahip olduğu tahmin
edilmektedir.
Haşdi Şaabi Heyet Başkan Yardımcısı Ebu
Mehdi el-Mühendis adıyla bilinen Cemal Cafer
İbrahim’in, 3 Ocak 2020’de ABD’nin hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs
Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile birlikte
öldürülmeden önce örgüt üzerinde oldukça etkin
olduğu bilinmektedir. Başbakan Adil Abdulmehdi,
Eylül 2019’da Haşdi Şaabi’nin teşkilat yapısında
bazı değişiklikleri öngören bir kararname yayınlayarak Haşdi Şaabi Heyet Başkan Yardımcılığı
makamını feshetmiş; Haşdi Şaabi Heyet Başkanlığı’nın yanına örgüt içinde Genel Sekreterlik
ve Genelkurmay Başkanlığı getirmiştir. Ancak
tüm çabalara rağmen Mühendis’in örgüt üzerindeki etkinliği suikastla öldürülene kadar devam
etmiştir. Mühendis’in öldürülmesinin ardından,
yerine 20 Şubat’ta Ebu Fedek lakabıyla bilinen
ve Ketaib Hizbullah’ın kurucularından Abdulaziz
el-Muhammedevi getirilmiştir. Mühendis’in ardından örgütteki ekonomik, askerî ve yönetimsel
konulara ilişkin yaşanan mücadele ciddi anlamda
gün yüzüne çıkmıştır. Özellikle Ebu Fedek’in
seçilmesine itiraz eden ve İran destekli gruplarla
yaşanan ayrışmalar nedeniyle Irak’ın en büyük
dinî mercii Ayetullah Ali Sistani’ye yakın Haşdi
Şaabi bünyesindeki Ensar el-Merciiyye, Savaşçı
İmam Ali Tugayları, Ali Ekber Tugayı ve Savaşçı
Abbas Tugayı Haşdi Şaabi’den ayrılarak 19 Nisan’da imzalanan bir kararname ile askerî ve
idari olarak doğrudan Başbakan’a bağlanmıştır.
Ebu Fedek, Haşdi Şaabi’nin sahadaki koordinasyonu ve yönetimini sağlasa da başbakanlık
adına kurumu yöneten Haşdi Şaabi Heyet Başkanı
Şii siyasetçi Falih Feyyad’dır. Feyyad, Haşdi
Şaabi’nin yanı sıra Ulusal Güvenlik Kurumu ve
Ulusal Güvenlik Müsteşarlığını da yaklaşık on
yıl yönetmiştir. Ancak Ulusal Güvenlik Kurumu
ve Ulusal Güvenlik Müsteşarlığına Başbakan
Kazımi tarafından 4 Temmuz 2020’de atama
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yapılmasıyla birlikte Haşdi Şaabi, Feyyad’ın tek
görevli olduğu kurum olmuştur. Haşdi Şaabi
grupları, yaygın olarak kullanılan milis grubu
isimleri ile bilinmesine rağmen, tugaylar hâlinde
organize olmuştur. Ayrıca, 2019 yılı Irak bütçesinden Haşdi Şaabi’ye 2,16 milyar dolar ayrılmıştır.48

Özellikle işgal sonrasında iş başına
gelen hükûmetlerin çoğunun askerî
bürokrasi ve güvenlik bürokrasisinin
gücünü kendi menfaatleri
bağlamında kullanma eğilimi askerî
kurumlardaki ve güvenlik
kurumlarındaki karmaşayı
derinleştirmektedir.

Sonuç
2003’teki ABD işgaliyle birlikte Irak’taki güvenlik kurumlarının lağvedilmesinin ardından
karşılaşılan şiddetli sarsıntılara rağmen, söz
konusu kurumlar zaman içerisinde gücünü büyük
ölçüde toplamıştır. Ancak bugün söz konusu kurumların tam olarak yeterli olduğunu söylemek
gerçekçi değildir. Ülkedeki güvenlik bürokrasisinin
faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen engellerin,
şu anda tüm devlet kurumlarının düzenli işleyişini
engelleyen faktörlerle aynı olduğu değerlendirilmektedir. Etnik, mezhepsel ve partisel ayrılıklar
siyasette ve hükûmette her geçen gün artan yolsuzluklar, bu kurumların çalışmalarına karşı yapılan siyasi müdahaleler ve çıkarılmış çok sayıda
kararlar söz konusu engellerin temel kaynağı
olarak görülmektedir. Özellikle işgal sonrasında
iş başına gelen hükûmetlerin çoğunun askerî
bürokrasi ve güvenlik bürokrasisinin gücünü
kendi menfaatleri bağlamında kullanma eğilimi
askerî kurumlardaki ve güvenlik kurumlarındaki
karmaşayı derinleştirmektedir. Ayrıca, güvenlik
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kurumlarını güçlendirme çabalarına rağmen
ülkeyi çevreleyen güvenlikle ilgili ve siyasi şartlardan dolayı siyasi grupların silahlı güçler aracılığıyla varlıklarını konsolide etme çabaları ve
2003 sonrası yeni düzende ortaya çıkan kota
sisteminin güvenlik bürokrasisine doğrudan nüfuz
etmesi, güvenlik kurumlarında mezhep temelli
bir eğilimin oluşmasına kullanışlı bir alan açmıştır.
Söz konusu kurumların, mezhepsel rekabetin
parçası olması, asli görevleri olan güvenlik meselesini ıskalamalarına ve politize olmalarına
neden olmaktadır.
Öte yandan, İran’a yakın siyasi grupların ve
milis güçlerinin güvenlik bürokrasisi üzerindeki
etkinliği ve bu yapıların zaman zaman kontrolsüz
hareket etmesi ülkenin güvenlik sektörüne disiplin
ve imaj açısından da zarar vermektedir. Özellikle
Haşdi Şaabi örneğinde olduğu gibi yasal dayanağına rağmen dağınık bir milis gücü görünümü
vermesi, İran’a yakın grupların kontrolsüz hareket
etmeleri ve ABD-İran geriliminin tarafı olmaları
ve milis gücü bünyesindeki birliklerin devletten
maaş almalarına rağmen farklı ajandalara sahip
olmaları dikkate alındığında silahların devletin
tekelinde toplanamaması ülkedeki güvenlik kurumlarının çalışmasının önündeki en büyük engeller olarak görülmektedir.
Bu bağlamda, Başbakan Abdülmehdi’nin 30
Kasım 2019’da istifa etmesinin ardından yaklaşık

5 ay hükûmetsiz kalan Irak’ta yeni Başbakan
Kazımi, göreve başladığı günden bu yana özellikle
güvenlik bürokrasisinde sokağı rahatsız etmeyecek
ılımlı isimleri öne çıkarttığı atamalarla dikkatleri
çekmektedir. Kazımi’nin atamalarında partizan,
sokak tarafından sevilmeyen ve yolsuzluğa bulaşmış figürlerden uzak durması, yukarıda belirtilen engellerin aşılmasına dönük hamleler olarak
değerlendirilebilir. Yolsuzluk ve partizan müdahale
olguları güvenlik kurumlarında yoğun olarak
görülse de bu olguların güvenlik kurumlarında
birçok devlet kurumuna kıyasla daha az yayıldığı
düşüncesi, merkezî otoriteyi güçlendirmek ve
güvenlik yapılanmasındaki İran etkinliğini kırmak
isteyen Kazımi’nin elini güçlendirebilecek etkenler
arasında görülmektedir. Her ne kadar gücü hükûmetteki mezhep ve etnik kökene dayalı atama
dengesini değiştirmeye yetmeyecek olsa da Kazımi, güvenlik bürokrasisine yaptığı atamalarla
geçmişin hatalarından nispeten uzak durabilir.
Özellikle Kazımi, Haşdi Şabi içinde ve güvenlik
bürokrasisinde egemenlik tesis etmesi, kurumları
radikal yapılardan arındırması, İran hegemonyasını
kırmayı başarması hâlinde, seleflerinden ayrılacaktır. Bu ihtimal ülkedeki güvenlik kurumlarının
kontrolünü ve yönetimini de kolaylaştıracaktır.
Bu çerçevede uygun koşullar oluşturulduğunda
güvenlik kurumlarının orta vadede tam profesyonel
yeterlilikte çalışması öngörülebilir.
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