
"Bu çalışmanın tüm telif hakları İran Araştırmaları Merkezine (İ�M) ai�ir." Analiz

HAŞD VE TİŞRİN A�SINDA
İ�N-I�K �VŞAĞI

Zeidon Alkinani

İ�M HAKKINDA
İran sahip olduğu tarihsel derinlik ve maddi güç etkenleri nedeniyle uluslararası ilişkilerde dikkate 
alınması gereken ülkelerden birisidir. İran ve Türkiye arasındaki köklü tarihî ilişkiler, sınır 
komşuluğu ve kapsamlı iş birliği de Türkiye açısından İran’ı çok yönlü tanımayı gerekli kılmaktadır. 
Bu gereklilikten hareketle 2016 yılında müstakil bir düşünce kuruluşu olarak Ankara’da kurulan İran 
Araştırmaları Merkezi (İRAM) öncelikle İran’a ilişkin Türk kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda birincil kaynaklara dayanarak saha araştırmaları, raporlar, analiz 
dosyaları hazırladığı gibi Türkiye’nin muhtelif disiplinlerdeki İran uzmanı ya da araştırmacısı 
gereksinimini karşılamak adına; dil kursu, staj/burs programı, proje ve lisansüstü tez desteği, 
atölye, ihtisas semineri gibi eğitim faaliyetleri de yürütmektedir. Aynı zamanda Türkiye’de İran’a 
ilişkin bilimsel çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlere araştırmalarını paylaşabilecekleri bir 
platform sunan İRAM, ekonomiden iç politikaya, dış politikadan güvenliğe, Şiilikten toplum ve 
kültüre değin geniş bir yelpazedeki yayınlarını çevrim içi ve basılı olarak okurlarına sunmaktadır.

Şubat 2022

İstanbul: Üst Zeren Sokak No: 40 
Levent/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye
Tel: +90 212 264 35 81 | +90 212 268 33 00 
Faks: +90 212 264 35 18 
e-mail: iramistanbul@iramcenter.org   
www.iramcenter.org

Oğuzlar Mah. 1397. Sok. No: 14   
Balgat/Çankaya/Ankara/Türkiye
Tel: +90 312 284 55 02 - 03   
Faks: +90 312 284 55 04 
e-mail: info@iramcenter.org  
www.iramcenter.org

İ�N A�ŞTIRMALARI MERKEZİ İ�N A�ŞTIRMALARI MERKEZİ İSTANBUL



İRAM Dış Politika Dizisi : 25

Dış Politika Koordinatörü : Dr. Bilgehan Alagöz

Genel Yayın Yönetmeni : Dr. Turgay Şafak
Yayın Koordinatörü : Alper Tok

Editör : Hasret Karali Yurduseven 
Mizanpaj : Ahmet Aras Çiftçi

Şubat 2022 © İran Araştırmaları Merkezi (İRAM). Bu eserin bütün hakları saklıdır.

Bu eser İRAM’dan yazılı izin alınmadan elektronik veya mekanik yollarla çoğaltılamaz. 
Metnin dijital versiyonu için https://www.iramcenter.org adresini ziyaret ediniz.  
Dijital kopya bu siteye aktif link verilerek kısmi olarak paylaşılabilir.

Burada ortaya konulan görüşler öncelikli olarak yazara aittir ve İRAM’ın kurumsal 
görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

İran Araştırmaları Merkezi

Ankara
Oğuzlar Mah. 1397. Sok. No.: 14 06520 
Çankaya - Ankara / Türkiye 
Tel: +90 (312) 284 55 02-03 
Faks: +90 (312) 284 55 04 
e-posta: info@iramcenter.org
www.iramcenter.org

İstanbul
Üst Zeren Sokak No.: 40 
Levent/Beşiktaş/İstanbul / Türkiye
Tel:  +90 212 264 35 81 | +90 212 268 33 00   
Faks: +90 212 264 35 18 
e-posta: iramistanbul@iramcenter.org
www.iramcenter.org

https://iramcenter.org/bilgehan-alagoz
https://iramcenter.org/turgay-safak
https://iramcenter.org/alper-tok
https://www.iramcenter.org
mailto:info%40iramcenter.org?subject=
http://www.iramcenter.org
mailto:iramistanbul%40iramcenter.org?subject=
http://www.iramcenter.org


ANAL İZ

Haşd ve Tişrin Arasında 
İran-Irak Kavşağı 

Iran-Iraq Intersection Between  
Hashd al-Sha’abi and Tishreen Movement

فصل مشترک ایران و عراق: از حشدالشعبی تا جنبش اکتبر

Zeidon Alkinani

Irak ve Orta Doğu üzerine uzmanlaşmış siyaset bilimi araştırmacısı ve analist. İRAM 

Dış Politika’da dışarıdan araştırma görevlisi. İngiltere Aberdeen Üniversitesi Siyaset ve 

Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora öğrencisi ve öğretim görevlisi. 
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Özet
•	 2014 yılında kurulan Haşdi Şabi (Haşd) ile 

2019’da Ekim Hareketi (Tişrin) olarak bilinen 
hükûmet karşıtı protestoların patlak verme-
si arasındaki bağlantı, iki olay arasında var-
sayılan ayrım nedeniyle genellikle gözden 
kaçmaktadır.

• Haşd, devletin ordusunun çöküşü sırasında-
ki saldırılara karşı bir halk seferberliği iken 
Tişrin, hükûmetin başarısız yönetimine, yoz-
laşmasına ve mezhepçi siyasetine karşı bir 
halk ayaklanmasıdır.

• İran faktörü, Haşd ve Tişrin meseleleri ayrı ayrı 
anlaşılmaya çalışılırken dahi dikkate alınması 
gereken çok önemli bir unsurdur.

• Bu çalışma, Haşd ve Tişrin’in neyi temsil etti-
ğini açıklamaktan ziyade iki mesele arasındaki 
geçiş sürecini, İran’ın Irak’taki etkisi perspek-
tifinden tartışmaya odaklanacaktır.

• Haşd’ın oluşumu ile Tişrin’in patlak vermesi 
arasındaki süreç; İran’ın, nüfuzunu ve gücünü 
ne pahasına olursa olsun sınırlarının ötesinde 
artırmak için ortaya çıkan fırsatları kullanma-
ya hazır olduğunu göstermektedir.

	 Anahtar	Kelimeler:	Haşdi Şabi, Ekim Hareketi, 
Tişrin, İran, Irak, Hizbullah

Summary
• The connection between the Hashd al-Sha’abi 

and the outbreak of the anti-government protests 
in 2019 known as the Tishreen (October) protest 
movement uprising is often overlooked due to the 
presupposed distinctions between both events.

• While Hashd becomes a popular mobilization 
against an offensive during the states’ mili-
tary collapse, Tishreen becomes a popular up-
heaval against the state’s failed governance, 
corruption, and sectarian politics.

• The Iran factor within both cases is a crucial 
element that must be considered when trying 
to understand even both Hashd and Tishreen 
separately.

• This study aims to discuss the transition be-
tween both Hashd and Tishreen in the eyes 
of Iran’s influence in Iraq in an attempt to re-
flect upon a linkage that is worth emphasizing, 
rather than just explaining what they would 
represent.

• Between the formation of Hashd and the out-
break of the Tishreen popular uprising, we can 
notice Iran’s readiness to utilize the opportu-
nities provided to increase its influence and 
power beyond its border at any cost.

 Keywords:	Hashd al-Sha’abi, Tishreen Protest 
Movement (October), Iran, Iraq, Hezbollah

چکیده 	
ارتبــاط بیــن حشدالشــعبی و بــروز اعتراضــات ضــد دولتــی موســوم بــه جنبــش اعتراضــی تشــرین یــا اکتبــر در ســال 	 

۲۰۱۹ در کشــور عــراق، اغلــب بــه دلیــل تمایــزات مفــروض بیــن هــر دوی آنهــا از چشــمها دور مانــده اســت.
حشدالشــعبی بــه یــک بســیج مردمــی مبــارز در برابــر ســقوط نظامــی اســتانهای عــراق تبدیــل شــده، در حالــی کــه 	 

جنبــش اکتبــر بــه یــک خیــزش مردمــی برعلیــه حکمرانــی ناکارآمــد، فســاد و سیاســتهای فرقــه گرایانــه در ایــن کشــور 
دگرگــون شــده اســت. 

ایــران در هــر دو مــورد، عنصــری تعییــن کننــده مــی باشــد. هنــگام تــاش بــرای فهــم حشدالشــعبی و جنبــش اکتبــر بــه 	 
صــورت مجــزا، ایــن عنصــر بایــد مــد نظــر قــرار بگیــرد.

هــدف از ایــن پژوهــش صرفــا ارائــه توضیحاتــی دربــاره آنچــه کــه ایــن گــروه هــا نمایندگــی مــی کننــد، نیســت. ایــن 	 
پژوهــش قصــد دارد گــذار بیــن حشدالشــعبی و جنبــش اکتبــر از منظــر نفــوذ ایــران در عــراق را جهــت تأمــل در ایــن 

پیونــد بررســی کنــد.
بیــن شــکل گیــری حشدالشــعبی و بــروز اعتراضــات مردمــی اکتبــر، مــی تــوان آمادگــی ایــران بــرای بهــره بــرداری 	 

از فرصتهــای پیــش آمــده بــرای افزایــش قــدرت نفــوذش در خــارج از مرزهــا و بــه هــر قیمتــی را مشــاهده کــرد.

کلیدواژه	ها:	حشدالشعبی، جنبش اعتراضی اکتبر، ایران، عراق، حزب هللا 	
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2014 yılında Halk Seferberlik Güçleri veya Haşdi Şabi’nin (bundan sonra Haşd 

olarak ifade edilecek) olduğu dönemler ile 2019’da Ekim Hareketi (bundan 

sonra Tişrin olarak ifade edilecek) ve ayaklanma olarak bilinen hükûmet kar-

şıtı protestoların patlak vermesi arasındaki bağlantı, iki olay arasında varsayı-

lan ayrım nedeniyle genellikle gözden kaçmaktadır. Şöyle ki biri, devletin or-

dusunun çöküşü sırasındaki saldırılara karşı bir halk seferberliği iken diğeri; 

hükûmetin başarısız yönetimine, yozlaşmasına ve mezhepçi siyasetine karşı 

bir halk ayaklanmasıdır. Ancak İran faktörü, her iki durumda; Haşd ve Tişrin 

meseleleri ayrı ayrı anlaşılmaya çalışılırken dahi dikkate alınması gereken çok 

önemli bir unsurdur. Nitekim ilkinde İran’ın; sahada önceden var olan oyun-

cular aracılığıyla planlarını ve nüfuzunu daha da iyileştirme çabası ön plana 

çıkarken ikincisinde Irak siyasetindeki konumundan kaynaklanan belirgin 

yerel öfke ve hayal kırıklığı nedeniyle daha savunmacı bir yaklaşım benim-

sediği görülmektedir. Bu sebeple okuyacağınız bu çalışma, Haşd ve Tişrin’in 

neyi temsil ettiğini açıklamaktan ziyade iki mesele arasındaki geçiş sürecini, 

İran’ın Irak’taki etkisi perspektifinden tartışmaya odaklanacaktır. 

GİRİŞ
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 1  “Demokratik”	Irak’ta	 
Artan	İran	Etkisi	

1 1  ABD’nin	Irak’ı	İşgali	ve	 
İran’ın	Müdahaleci	Yaklaşımı	

İran-Irak Savaşı (1980-1988), İran İslam 
Devrimi’nin Şii teokrasi temelli olması nede-
niyle Irak’taki mezhep ilişkilerini yoğunlaştır-
mıştır (Kagan vd., 2012, s. 62). Bu savaş boyunca 
Saddam Hüseyin hem Kürt isyancıların yük-
selişi hem de Şii İslamcı partilerin bastırılma-
sı gibi büyük iç sorunlarla yüzleşmek zorunda 
kalmıştır (Tripp, 2007, s. 239). 1980’lerde İran, 
Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi (SCIRI) gibi 
vekiller oluşturarak Irak’ın içindeki Şii müca-
delesinden yararlanmıştır. 

Saddam’ın devrilmesine yönelik bölgesel 
tepkiler, yeni Irak kimliği üzerinden kutuplaş-
ma siyasetini tırmandırmakta büyük rol oyna-
mıştır. Savaş, bölgesel güç dengesinin siyasi 
dinamiklerinde büyük bir değişime neden ol-
muştur. Örneğin İran-Suudi Arabistan rekabeti, 
1991’de ortak düşman algısı (Saddam Hüseyin) 
üzerinden kısmen yumuşamışsa da 2003’te 
yeniden güçlenmeye başlamıştır (Wehrey vd., 
2009, s. 95). İran, Şii milisler arasında rakip-
ler bulurken Suudi Arabistan, Sünni isyan-
cıları desteklemiştir (Cooper, 2007). George  
W. Bush’un “şer ekseni”nin bir parçası olmasına 
rağmen İran, Irak siyaseti üzerindeki ezici bir 
şekilde artan etkisi nedeniyle ABD’nin 2003’te 
Irak’ı işgalinden en fazla yararlanan ülke konu-
munda olmuştur. Bu durum; İran’ın, 2003 son-
rası Irak’ta gerçekleştirilen ilk iki seçimde Iraklı 
Şii siyasi partilere sağladığı fon ve destekte de 
görülmektedir. 

2003 sonrası Irak’taki Şii milislerden bah-
sederken milislerin kaynağı olarak kabul edi-
len Sadr Hareketi büyük önem taşımakta-
dır. Sadr Hareketi, Şii din adamı Muhammed 
Muhammed Sadık es-Sadr’ın; Irak Şiilerine 
daha iyi muamele ve adalet talep ettiği için 
Şubat 1999’da eski rejim tarafından öldürülme-
sinden sonra ortaya çıkmıştır (Cockburn, 2008, 

ss. 100-105). Rejim; Sadr’ın duruşunu, yoksul ve 
kırsal kesimdeki Şiiler arasında giderek büyü-
yen bir durumun sonucu olarak değerlendir-
miştir. Sadık es-Sadr; dini, iç politikayla har-
manlayarak İran etkisini, Irak’ın en kutsal Şii 
şehri Necef’ten uzaklaştırıyor gibi görünmüş-
tür. Muhammed Muhammed Sadık es-Sadr’ın 
ailesine düzenlenen suikasttan hayatta kalan 
iki oğlundan biri olan Mukteda es-Sadr, baba-
sının sadece yasal temsiliyet görevini alabilmiş-
tir (Cochrane, 2009, s. 9-11). Zira düşük statüde 
bir din adamı olan Mukteda es-Sadr, fetva ya-
yımlayamadığı için babasının görevini tama-
men devralamazdı. Üstelik görevlerini nitelikli 
kimselere devreden din adamlarının statülerini 
oğullarına miras bırakma gibi bir durumları da 
söz konusu değildir (Shadid, 2005, s. 172). ABD 
önderliğindeki işgalin ardından kanun ve düze-
nin aniden yok edilmesiyle Sadrcılar; okullarını, 
camilerini ve eski rejim tarafından kısıtlanan 
diğer platformlarını yeniden inşa etmeye yö-
nelmiştir. Ancak hâlihazırda “Mehdi Ordusu” 
veya “Ceyş el-Mehdi” (CAM) isimli milisler ile ce-
zai suçlar için kışkırtıcı dinî mahkemeler oluş-
turan ve infaz emri veren yeni kuruluşlar da 
oluşturulmuştur (Cochrane, 2009, s. 12). Sadr 
sonraları; İran’a, Irak’ın yeni siyasi sınıfına, iş-
galci güçlerle iş birliği yapan Şii şahsiyetlerin 
öldürülmesi veya saldırıya uğraması dâhil İran 
karşıtı ve Batı karşıtı eylem ve söylemleri be-
nimseyen güçlere açıkça düşmanlık yapan bir 
isim hâline gelmiştir. Bu suikast ve saldırılar, 
SCIRI’dan Abdul Aziz al-Hakim ve Abdelmajid 
al-Khoei gibi Londra ve İran’dan dönen Şii sür-
günleri de içermiştir (Mansoor, 2014, s. 279). 
Al-Khoei’nin 10 Nisan 2003’te CAM tarafın-
dan öldürüldüğüne inanılmaktadır (Cochrane, 
2009, s. 13). Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin 
eski kıdemli danışmanı ve o dönemde King’s 
College London bünyesindeki Uluslararası 
Radikalleşme Araştırmaları Merkezinde araş-
tırmacı olan Fanar Haddad’a göre İran, o dö-
nemlerde Sadr’ı fazla bağımsız ve öngörülemez 
görüyordu. Ayrıca Sadr, “Iraklı ortakları SCIRI, 
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Bedir ve kısmen Dava ile çelişiyordu. Sadr’ın 
Irak merkezciliği, İran’dan yeni gelen rakiple-
rinin çoğunda olduğu gibi İran’da yıllarca sü-
ren sürgünle şekillenmediği için de önemli bir 
faktördü. Zira bu isimlerin bir kısmı, İran’da, 
Sadr’ın sahip olmadığı derecede aşinalık ve 
hatta yakınlık yaratan uzun, bazı durumlarda 
siyasi olarak kendilerini biçimlendiren yıllar 
geçirmişti”.

İran, Sadr Hareketi’ndeki parçalanmalar-
dan vekil güç yaratmada önemli bir rol oyna-
mıştır. Bu durum özellikle 2004 yazında, işgalci 
güçlere karşı Sadr ayaklanmaları sırasında gö-
rülmüştür. Irak’taki vekil güç ağını, İran İslam 
Devrimi’ni ülke sınırları dışına yaymakla gö-
revli olan Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) 
Kudüs Gücü kurmuştur (Miller, 2012, s. 46). 
İran desteğiyle hareketten geçici olarak ayrı-
lan Kays el-Hazali de Sadr Hareketi’nin önemli 
bir ismidir. Sadr ile tesis ettiği muğlak ilişkiye 
geri dönen Hazali, Arapçada “Doğrular Birliği” 
anlamına gelen Asaib Ehli’l-Hak (AAH) olarak 
bilinen yeni bir güce liderlik ederek kendisi-
nin, Sadr’ın liderliğinden özerk olduğunu fark 
etmiştir. AAH, Kudüs Gücü tarafından doğ-
rudan finanse edilmiş ve silahlandırılmıştır. 
AAH-Kudüs Gücü ilişkisi; İran’ın stratejisinin, 
Sadr Hareketi içindeki vekil ortakları koruya-
rak Sadr’a karşı açıktan bir muhalefet yaratmak 
olmadığını göstermiştir (Cochrane, 2008, s. 13).

 2  DEAŞ	Karşıtı	Kurulan	
Haşd’ın	Anlamı

2 1  Fetva:	Sistani’nin	Niyeti,	Halkın	
Tepkisi,	Siyasi	Çıkarlar,	İstihdam	
Olanakları	

Irak ordusu çöktüğünde ve Musul, Haziran 
2014’te halifelik ilan eden terör örgütü DEAŞ’ın 
eline geçtiğinde Büyük Ayetullah Ali Sistani, 
tüm Irak vatandaşlarını memleketlerini savun-
maya çağıran bir fetva yayımlamıştır. Fetva ne-
ticesinde ülke çapındaki gönüllü savaşçıların ve 

özellikle de Şii milislerin seferber edilmesiyle 
çatı organizasyon olarak kabul edilen “Haşdi 
Şabi” veya Halk Seferberlik Güçleri kurulmuş-
tur. Özellikle Haşd’a odaklanan Irak uzmanı 
Inna Rudolf; İRAM’a verdiği demeçte, Örgütün 
kurumsallaşmasını “DEAŞ’ın Musul’u işgalin-
den önce bile aktif olan belirli dinamiklerden 
yararlanma ve sahiplenme girişimi olarak ta-
nımlamaktadır. Yerleşik güç paylaşımı sistemi-
nin kurtarılmasına yardımcı olmak anlamına 
gelen kurumsallaşma, yönetici seçkinlerin dev-
let üzerindeki kontrolünü güçlendirmelerini 
sağlamıştır. Ancak bu durum, beraberinde bazı 
maliyetler de getirmiştir. Nitekim Haşd, işlev-
siz devlet aygıtı ve tartışmalı partizan siyaseti 
etiketiyle daha güçlü bir şekilde ilişkilendiril-
miştir. Seçim sonuçlarında da görüldüğü gibi 
siyasi sürece itiraz etmek, ahlaki açıdan yüksek 
bir zemine sahip eşsiz Haşd Hareketi’nin itiba-
rını zedelemiştir”.

Haşd; uygulamada, Hizbullah Tugayları 
(Ketaib Hizbullah, KH), AAH, Seyyidü’ş-Şüheda 
Tugayları, Bedir Tugayı ve diğerleri gibi önce-
den var olan İran yanlısı milisler tarafından 
yönetilmiştir. Bedir Tugayı’nın lideri; kendi-
sinin yardımcısı ve aynı zamanda KH’nin de 
lideri olan Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte 
Haşd’ın ilk yıllarının çoğunda fiilî lider olarak 
görev yapmıştır. Haşd’ın “kurtarıcı kahraman” 
rolü; zamanla ülkenin siyasi ve güvenlik istik-
rarı için ek bir yüke dönüşmüş, mezhep temelli 
insan hakları ihlalleri ve İran’dan artan destek 
ve komuta ile anılmaya başlanmış, Şii olmayan 
topluluklar arasında endişelere neden olmuş-
tur. Dahası devletten bağımsız hareket eden 
Örgüt, devletin uyarılarına ve silahsızlanma 
çağrılarına direnerek tehditlerle karşılık ver-
miştir. Devlete paralel konumlanan Haşd’ın 
artan toplumsal etkisinin, orduya paralel ko-
numlanan Lübnan Hizbullahı’na benzer bir 
model yansıttığı ve daha çok DMO’ya benzer 
bir profil çizdiği iddia edilmektedir (Alaaldin, 
2017, ss. 1-2). Fakat Şii milisler konusunda uz-
manlaşmış Washington Enstitüsü Araştırmacısı  
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Dr. Hamdi Malik’e1 göre ülkedeki direniş 
(Muqawama) grupları, fetvadan önce Bağdat 
çevresinde savunmalarını oluşturmaya baş-
lamış; Haşd’ı kurma fikri, eski Başbakan  
Nuri Maliki tarafından ortaya atılmış ve Maliki 
bu konuyu direniş gruplarının liderleriyle gö-
rüşmüştür. 

Sistani’nin fetvası, Irak vatandaşlarına açık-
ça “ülkeyi, halkını, vatandaşlarının onurunu ve 
kutsal mekânlarını savunma” çağrısı olmasına 
rağmen çok sayıda Iraklı Sünni Arap ve ABD’li 
yetkili tarafından eleştiri ve endişeyle karşılan-
mıştır. Hatta dile getirilen bazı korkular, fetva-
nın mezhep veya din savaşına yol açabileceği-
ni bile düşündürmüştür. Sistani’nin sözcüleri, 
fetvanın amaçlarına dair yayılan söylentilere 
karşı çok sayıda açıklama yayımlamıştır. Irak’ın 
(İran’la sekiz yıl savaşmış bir ülkenin) en yük-
sek Şii din adamının, DEAŞ’a karşı mücadele-
yi “millî bir görev” olarak tanımladığı bir dö-
nemde Tahran’ın fetvaya karşı ilgisizliği, Irak 
hükûmetinin yanında savaşa katılmayı teşvik 
etme konusundaki hassas iç endişesini yan-
sıtmaktadır. Fetvanın; ABD’nin Irak’ın yardım 
çağrısına cevap vermeyi ağırdan aldığı bir or-
tamda İran’ın, DEAŞ’a karşı savaşında Irak’a 
askerî desteğini artırmasını sağlayan itici bir 
güç olduğuna inanılmaktadır (Al-Khatteeb ve 
Kadhim, 2014). Fetvanın karşı karşıya kaldığı 
güvensizlik ve kafa karışıklığı, Irak’taki ve Irak 
dışındaki Sünnilerin, Şii siyasi egemenliğine 
karşı kapsayıcı düşmanlığını yansıtmaktadır. 
2003 sonrası ve özellikle Başbakan Nuri Maliki 
Dönemi’ndeki (2006-2014) Irak’a karşı bu Sünni 
Arap kırgınlığı, İran’ın Irak ve ötesindeki bölge-
de artan nüfuzuna yol açan bir başka faktör-
dür. İRAM’a Sistani’nin fetvasını değerlendiren 
Century Foundation araştırmacısı Iraklı Sacid 
Ceyyad şu açıklamalarda bulunmuştur: 

1  Dr. Malik aynı zamanda Irak ve Suriye’deki İran des-
tekli milislerle ilgili gelişmelerin derinlemesine ana-
lizini sunan Militia Spotlight platformunun da kurucu 
ortağıdır.

Haşd oluşturulmadan önce faaliyet göste-
ren gruplar yani Haziran 2014’ten önce var 
olanlar, sonunda DEAŞ’ı geri püskürtecek ve 
Selahaddin, Diyala, Bağdat ve diğer bölgele-
ri koruyacaktı. Fetva, seferberliği teşvik etti 
ve oluşturulan yeni gruplar Haşd’a; ihtiyaç 
duyduğu kitleyi, meşruiyeti ve DEAŞ’a karşı 
koyabilecek büyük bir güç olmasını sağlaya-
cak desteği verdi. Fetvanın en büyük etkisi, 
muhtemelen Haşd aracılığıyla Irak Güvenlik 
Güçlerinin (Iraq Security Forces, ISF) morali-
ni yükseltmek oldu. Fetvanın amacı netleşti-
rildi. Nitekim fetva, yeni silahlı grupların ku-
rulması ya da siyasi gündemleri olan mevcut 
gruplar tarafından gönüllülerin toplanması-
nı sağlamak yerine ISF’nin sayısını artırmayı 
amaçlıyordu. 

Dr. Malik ise İRAM’a verdiği demeçte ayrı-
ca Sistani’nin, Haşd’ın bazı gruplarının işle-
diği suçlardan sorumlu tutulması gibi fetvaya 
yönelik farklı eleştiriler olduğunu; bu neden-
le Sistani’nin, fetvayı birkaç kez açıklamak zo-
runda kaldığını da belirtmektedir. Fetvayı eleş-
tirenlerin penceresinden de durumu irdeleyen 
Malik, önemli değerlendirmeler sunmaktadır: 

Fetvayı eleştiriyorlar çünkü fetva etkili bir şe-
kilde ISF’ye paralel bir güç yarattı. Sistani’nin 
fetvası açıktı; yeni bir güç oluşturulmasını 
değil halkın güvenlik güçlerine katılması-
nı istedi. Bu nedenle Sistani, cuma hutbe-
lerinde Haşdi Şabi ismini hiç kullanmamış; 
her zaman “gönüllüler” ifadesini tercih et-
miştir. Ancak şimdi Haşd yasal bir örgüte 
dönüştüğü için bu konuda hiçbir şey yapı-
lamaz. Ayrıca Haşd’ı dağıtmak, DEAŞ’ın ye-
niden canlanmasına yardımcı olabilir ki bu, 
Sistani’nin sorumlu olmak istemeyeceği bir 
durumdur. Bunun yerine Sistani’ye bağlı ki-
şiler, Haşd’ın fetvaya bağlılık yoluyla iddia 
ettiği dinî meşruiyetini yavaş yavaş ortadan 
kaldırmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla Haşdi 
Atabat grubu, şimdi agresif bir şekilde ken-
dilerini İran destekli Haşd’dan uzaklaştırmak 
ve kendilerini gerçek Haşd olarak tanıtmak 



8   İRAM YAYINLARI

için uğraşmaktadır. Dahası bu konuda ses-
siz kalan Sistani, onları durdurmaya çalış-
mamaktadır. 

Sistani’nin fetvasının yanı sıra binlerce sa-
vaşçı ve çalışan için kendileri ve ailelerinin 
geçimlerini sağlayacak istihdam fırsatlarının 
olmaması da Haşd bünyesine dâhil olmaları-
nın ardında yatan önemli bir faktör olmuştur 
(Hassaan, 2021). 

2 2  Kurumun	İdeolojikleştirilmesi

Irak’ın Haşd’ını; Lübnan’ın Hizbullah’ından 
ve İran’ın DMO’sundan ayıran noktalar, ilk gün-
lerden beri herkesin üzerinde düşündüğü bir 
konudur. Haşd’ın aksine Hizbullah ile DMO net 
ve birleşik bir vizyon ve liderlikle ayrı ayrı ku-
rulmuş yapılardır. Ancak Haşd’ın iktidar yapısı; 
oluşumundan bu yana siyasi, ideolojik ve pratik 
olarak İran’ın Hamenei’sine, Irak’ın Sistani’sine 
ve Irak’ın Mukteda es-Sadr’ına sadık silahlı 
gruplar arasında bölünmüştür. Dahası diğer 
birçok silahlı grup; Sünni Arap, Yezidi, Hristiyan 
ve diğer hizipler gibi farklı etnik-mezhepsel 
toplulukları ve azınlıkları temsil etmektedir. The 
Changing Ideology of Hezbollah (Hizbullah’ın 
Değişen İdeolojisi) kitabının yazarı Dr. Massaab 
al-Aloosy’ye göre Lübnan Hizbullahı ile Haşd’ın 
bazı grupları arasında birkaç benzerlik bulun-
maktadır: 

İlk olarak ikisi de 1979’daki İran Devrimi’nin 
ürünleridir ve onun ideolojisinden etkilen-
miştir. Örneğin Irak’ta İslamcı bir devlet kur-
mak, İran’daki siyasi sistemi yahut Velayet-i 
Fakih teorisini taklit etmek amacıyla 1982’de 
kurulan Bedir Örgütü (Bedir Tugayları), Irak 
İslam Devrimi Yüksek Konseyinden (SCIRI) 
ayrılan bir gruptur. Örgütün Lideri Hadi al-A-
miri, sekiz yıllık İran-Irak Savaşı’nda Irak’a 
karşı DMO’nun yanında savaşmıştır. Benzer 
şekilde Hizbullah, grubun 1985’te yayımladı-
ğı açık mektupta belirtildiği gibi Lübnan’da 
bir İslam devleti kurmak amacıyla 1982’de 

kurulmuştur. Hizbullah’ın liderleri, çeşitli 
vesilelerle İran’a bağlılıklarını ve Lübnan’ın 
ayrı bir oluşumdan ziyade bir bütünün par-
çası -yani İran İslam Cumhuriyeti- olduğu-
na dair inançlarını da dile getirmişlerdir. 
İkincisi hem Haşd hem de Hizbullah, İran’a 
olan bağlılıklarına rağmen ülkelerinde İslami 
bir hükûmet kurma amaçlarını engelleyen 
çok uluslu bir toplumda faaliyet gösterme-
nin zorluğuyla karşı karşıya kalmıştır. Sadece 
Sünniler ve Hristiyanlar gibi diğer mezhepler 
ve dinlerin değil aynı zamanda bazı Şiilerin 
de bu fikri ciddi bir şekilde reddetmesi, her 
iki oluşumu da daha önce ilan ettikleri amaç-
larını değiştirmeye zorlamaktadır. Üçüncü 
olarak hem Hizbullah hem de Haşd, devlet 
kontrolü dışında olmalarına rağmen siya-
si sistemin parçasıdır. Bu strateji; iki oluşu-
mun da karar alma sürecini etkilemesine, 
devlet gelirlerinden faydalanmasına ve aynı 
zamanda da askerî açıdan tam bir bağım-
sızlık sürdürmesine izin vermektedir. Son 
olarak her ikisi de siyasi seferberlik için mez-
hepsel çağrılara güvenmektedir. Tarihleri   ve 
ideolojileri göz önüne alındığında Haşd ve 
Hizbullah’ın, toplumun diğer kesimlerinin 
herhangi birinden muazzam bir destek al-
ması düşünülemezken geçmişteki mezhep-
çiliğin ürünleri olarak ikisi de bunun deva-
mına katkıda bulunmaktadır. 

Ancak Aloosy bazı farklılıklara da dikkat çek-
mektedir: Hizbullah, siyasi sürece Haşd grup-
larından çok daha önce katılmış olduğu için si-
yasi manevralarda daha başarılıdır ve Örgütün, 
güven ve profesyonel diplomasi sergileme be-
cerisi daha güçlüdür. Aloosy’ye göre Hizbullah, 
İran’ın gözünde Haşd’dan daha güvenilir ve 
olgundur. Bu nedenle de İran için Hizbullah, 
Haşd’a kıyasla ortak rolüne daha yakın bir şekil-
de konumlandırılmakta ve görüşleri daha faz-
la önemsenmektedir. İkinci olarak Hizbullah 
daha net bir hiyerarşi ile birbirine bağlı unsur-
lardan oluşurken Haşd; Bedir Örgütü, AAH ve 
benzeri çok sayıda farklı gruptan oluşmaktadır. 
Aloosy son olarak Hizbullah’ın Haşd’a kıyasla 
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askerî anlamda daha profesyonel olduğunu 
ve daha gelişmiş silahlara sahip olduğunu be-
lirtmektedir. Farklılığın kısmen “karşı karşıya 
oldukları iki düşman ve çatışmanın süresin-
den” kaynaklandığına değinen Aloosy’ye göre 
“Hizbullah’ın İsrail ile silahlı çatışmaya girmesi, 
grubu; askerî cephaneliğini artırmaya, askerî 
bir stratejiye sahip olmaya ve siber yetenek-
lerin yanı sıra sağlam istihbarata sahip olma-
ya teşvik etmiştir.” ancak Haşd, benzer yete-
neklere sahip değildir yahut sahip oldukları en 
azından Hizbullah’ınkiyle kıyaslanacak seviye-
de değildir. 

Birbiriyle çatışan gündemleri, ideolojileri, 
nedenleri, tutumları ve Haşd’a katılmak için 
uzun vadeli planları olan grupların çeşitliliği 
nedeniyle Haşd’a katılmanın ardındaki kolek-
tif ideolojik akıl yürütmeyi ve hedefleri sunacak 
tek bir kavram, hatta birkaç kavram belirlemek 
mümkün değildir. Zira daha önce de değerlen-
dirildiği gibi Sistani’nin fetvası bile görünürlü-
ğünü korumak ve anlaşılmak için daha fazla 
açıklama gerektirmiştir. 

Bağımsız savaşçıları ve önceden var olan 
grupları Haşd’a katılmaya veya onunla ortak ha-
reket etmeye neyin teşvik ettiğine dair yaygın 
spekülasyonları içeren göstergeler dört başlık 
altında toplanmaktadır: 

a) Ulusu savunmak

b) Şii türbelerini ve cemaatini korumak

c) Önceden var olan grupları kurumsallaş-
tırmak

d) İstihdam olanakları

Bazı göstergeler örtüşebilir; örneğin Haşd’a 
katılanlar hem Iraklı olarak ulusal kolektif kim-
liklerini hem de Şii olarak alt kimliklerini sa-
vunma görevi üstlenebilmektedir. Dahası kişi-
ler, Haşd’a katılım için bilinçaltında ekonomik 
güdüyle motive olmuşken gerekçelerini milli-
yetçi veya dinî nedenlere dayandırabilir.

Haşd’ın içerisindeki eski grupların ideolo-
jik kökenleri araştırılırken çoğunun şu ya da 

bu şekilde İran’la bazı bağlantıları ve ortak-
lıkları olduğu görülmektedir. Chatham House 
araştırmacısı Irak uzmanı Renad Mansour, 
Haşd’ın İran’la etkileşiminin ideolojik arka pla-
nını “iki militan ağdan” birine dayandırmakta-
dır: “1980’lerde başlayan ve DMO’ya yakın olan 
Muhammed Bakır el-Hekim ağı ve 1990’larda 
Irak’ta ortaya çıkan Muhammed Muhammed 
Sadık es-Sadr ağı”. Mansour (2021) ayrıca İran’ın 
Şii düşünce okulu ile Irak siyasetindeki önde 
gelen müttefiklerinden biri olan Irak İslami 
Dava Partisi arasında, geçmişteki büyük an-
laşmazlıkları vurgulamaktadır. Mansour’a göre 
“Üyeleri arasında mücahit olarak anılan mili-
tanlar olan Dava Partisi, DMO’dan ayrılarak ve 
Velayet-i Fakih (İslami hukuk tarafından vesa-
yet veya idare) ilkesini ve Hekim-DMO ağına 
doğru yönelen milislerin rolünü reddederek 
kısa sürede militan kanadını bırakmıştır” . Bu 
tarihsel ortaklık, İran ile Haşd içinde ve dışın-
daki vekiller arasındaki kaçınılmaz ilişkiyi yan-
sıtmaktadır. 

Haşd’ın büründüğü bir diğer önemli ideolo-
jik renk, Irak’ın egemenliğini ve halkını savun-
mak için yaptığı fedakârlıklardır; şüphesiz bu 
durum, üyeleri için inkâr edilemez bir gerçektir 
ancak gelinen son aşamada, bu argümanın si-
yasi olarak sömürülmesi, Haşd’ın eski destek-
çileri de dâhil olmak üzere çok sayıda Iraklının, 
DEAŞ ile savaşta Haşd’ın karşısında olmasına 
neden olmuştur. Milletin ve Şii toplumunun ko-
ruyucusu olduğu anlatısından dolayı Haşd, her 
zaman eleştiri ve sorgulamalarla karşı karşıya 
kalmıştır. Dahası yolsuzluk ve insan hakları ih-
lalleri iddialarına rağmen Haşd, meşruiyet iddia 
etmekte ve sorgulanamamaktadır. 

Maaşlarını dahi etkileyen siyasi ve ekono-
mik krizlerin ortasında Haşd’ın en büyük önce-
liği “şüphenin ötesinde bir kurum” olmaktır ve 
bu, itibarını temizlemek için istihdam edilmiş 
elektronik ordular ve kamuya mal olmuş kişi-
lerin istihdamıyla yürütülmektedir (Hassaan, 
2021). Bu yaklaşım, daha sonra “derin devlet” 
olarak anılacak olan savaş alanının ötesindeki 
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siyasi ve ekonomik kazanımlar için çeşitli giri-
şimler sırasında Haşd tarafından kullanılmış-
tır. İRAM’ın doğrudan temas kurduğu al-Bayan  
Planlama ve Araştırmalar Merkezi Başkanı  
Dr. Ali Taher al-Hammood, Haşd’ın popülist 
söylemleri istismar etmesine dair halkın ra-
hatsızlığını şöyle dile getirmektedir: 

Şii siyasi liderler; rahatsızlıklarını, Hadi  
el-Ameri’nin “‘Hüseyin ve Ali’nin takipçi-
si olduğumuz için güney vilayetlerini yeni-
den inşa edemedik.’ ifadesi gibi mezhepçi 
sloganları aşırı kullandılar.” sözleriyle ifade 
etmektedir. Bu tür açıklamalar, Ameri’nin 
Şii topluluğunu cezbetme planlarının tersi-
ne tepkiyle karşılanmış ve dahası siyasi bir 
kampanya sırasında alt kimliğin bu şekilde 
sömürülmesine yönelik öfke ve hayal kırıklı-
ğına neden olmuştur. Iraklı Şiiler, İran’la bağ-
lantılı geleneksel siyasi partilerin öncelikle-
rinin birbirinden farklı olmasından ötürü de 
hüsrana uğramışlardır. Bu partiler; öncelik-
leri arasında ülkeyi yeniden inşa etmek ve 
ekonomisini, kamu hizmetlerini geliştirmek 
için vizyonlar veya stratejiler üzerinde çalış-
mak yerine Süleymani için intikam çağrıları 
ve ABD silahlı kuvvetlerini devirme çağrıları-
na yer vermişlerdir. Sıradan vatandaşlar ay-
rıca Tişrin protestocularına yönelik şiddete 
ek olarak direniş (Muqawama) gruplarının 
Başbakan’a hakaret ederek ve halk önünde 
askerî geçit törenleri düzenleyerek ülkenin 
statükosunu aşağılamak ve statükoya mey-
dan okumak için harcadıkları zamanda da 
endişe duymaktadır.

2 3  Derin	Devletin	Derinleştirilmesi:	
Devlet	Dışı	Aktörlerin	
Kurumsallaştırılması

Haşd’ın; devlet aygıtı içerisinde kurum-
sallaşması, silahlı gruplarını Ulusal Güvenlik 
Konseyine bağlı Haşdi Şabi Komisyonuna en-
tegre eden Başbakan Maliki Dönemi’nde baş-
lamıştır (Mansour ve Jabar, 2017). Haşd’ın eko-
nomi alanına müdahalesi aynı zamanda Irak 

Devleti içinde ve ötesinde artan etkisinin bir 
göstergesidir. Kontrol noktalarındaki yasa dışı 
vergilendirme, Musul’un hurda metal ticare-
ti, inşaat şirketleri, kara ve deniz limanları ve 
petrol kaçakçılığı; Haşd’ın müdahale ettiği 
sektörlerden bazılarıdır. Ayrıca Haşd bağlan-
tılı gruplar, Irak-ABD ilişkilerine zarar veren 
ve uluslararası yaptırımlara maruz kalan DMO 
için de kara para aklamıştır (Al-Nidawi, 2019). 

Ancak Carnegie Orta Doğu Merkezinde kı-
demli bir araştırmacı olan Irak uzmanı Harith 
Hassan; İran’ın, Haşd’ı başından beri ekono-
mik bir araç olarak gördüğüne inanmadığını 
belirtmekte ve sözlerine şöyle devam etmek-
tedir: 

İranlılar, DEAŞ’ın temsil ettiği meydan oku-
madan endişe duyuyordu ve güvenilir bir 
Iraklı müttefik arayışındaydı. ISF genel itiba-
rıyla ABD ile iş birliği içerisindeydi ve ABD’nin 
de İran ile herhangi bir doğrudan iş birliği-
ne karşı olması hasebiyle Maliki ile koordi-
neli milislerin seferber edilmesi, İran için 
mükemmel bir alternatifti. İran, Ebu Mehdi 
el-Mühendis sayesinde Haşd içindeki müt-
tefiklerinin egemenliğini tesis ettikten sonra 
bu projeyi sürdürülebilir olarak gördü (her ne 
kadar Haşd, DEAŞ’a karşı savaşın sona erme-
sinden bu yana bir kimlik kriziyle karşı kar-
şıya olsa da). İran’ın ideolojik olarak İslami 
yönetim sistemiyle özdeşleşmiş ancak Irak 
Devleti tarafından finanse edilen ve İran et-
kisini, Irak devlet yapısına yerleştirecek şe-
kilde kurumsallaşmış bir askerî organa sa-
hip olması, İran için finansal açıdan çok daha 
avantajlıdır. 

Irak Parlamentosu, Kasım 2016’da Haşd’ı 
yasallaştıran ve Irak ordusunun yanında faa-
liyet gösteren resmî bir varlık olarak tanıyan 
bir yasayı onaylamıştır. Yasaya göre Haşd, doğ-
rudan başbakanın (o zamanlar Haydar Abadi) 
kontrolü altında bir kuruma dönüşmüş; bün-
yesindeki savaşçılara da Irak asker ve polisle-
rine paralel bir şekilde aylık ve emekli maaşı 
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sağlanmaya başlanmıştır. Sünni politikacılar 
tarafından boykot edilen bu adım, Şii çoğun-
luğun bir “diktatörlük” eylemi olarak etiketlen-
miştir (Al Jazeera, 2016). 

2018 Ulusal Seçimleri, savaş alanındaki 
zaferlerin seçim başarılarına dönüşmesiyle 
Haşd’ın devletle paralel bir varlık hâline gelen 
kurumsal evriminde önemli bir dönüm nokta-
sı olmuştur (Mansour, 2021, s. 4). Seçimlerin 
en büyük blokları, Mukteda es-Sadr’ın Sairoun 
(Reforma Doğru İttifak) ve Hadi el-Ameri’nin 
Fetih’i (Fetih İttifakı) idi; üstelik Sadr’ın genel 
olarak Haşd’dan ve özelde İran’dan bağımsız 
duruşuna kıyasla Fetih İttifakı, ilk günden beri 
Parlamentoda Haşd odaklı bir unsur olarak 
görülmekteydi. Yeni ittifaklar olsa da benzer 
politikalar ve gündemlerle Sairoun, kendini 
Islah olarak; Fetih ise Bina olarak yeniden hal-
ka sunmuştur. 

Haşd, maliyet ve meşruiyet gibi nedenler-
le hükûmete bağlılığını sürdürürken Haşd’ın; 
Suriye, Lübnan ve Yemen gibi Irak sınırları dı-
şındaki diğer faaliyetlere ve projelere katılması 
nedeniyle çoğu İran yanlısı grupların bazı alt 
gruplarını çatı örgütten ayırdığı iddia edilmiş-
tir (Al-Juboor, 2021, s. 10).

 3  Ekim	(Tişrin)	Protesto	
Hareketi

3 1  İran’ın	Irak’taki	Şii	Hâkimiyetini	
Kaybetmesi:	İran	Karşıtı	Söylem	
ve	Eylemler

ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgalinden bu 
yana Tahran’ın etkisi; başbakanların, parla-
menterlerin ve milis liderlerin aday gösteril-
mesine ve görevlendirilmesine kadar ulaşmış-
tır. Pek çok uzman, İran’ın 2003 öncesi Irak’a 
yaklaşımını, İslam Cumhuriyeti’nin güçlü bir 
Hizbullah’tan memnun kaldığı Lübnan’a dair 
yaklaşımına benzer olarak değerlendirmekte-
dir. Ancak Irak’ın durumu, Lübnan’daki Şii top-
lumundan farklılık göstermektedir. Daha doğ-
rusu Şii siyasi partiler, bir veya en azından az 

sayıda mercekten değerlendirilmek için fazla 
bileşenli ve karmaşık yapılardır. Dahası İran’ın 
Lübnan’a müdahalesi, resmen 1980’lerde ya-
şanan krizin bir sonucu olarak başlamıştır. 
Ayrıca 1980’lerden ABD işgaline kadar İran, 
Irak’taki sorunun bir parçasıydı. Buna rağmen 
Irak ile ilgili bölgesel ve küresel akademik ve 
medya tartışmalarında yerel Şiilerin, İran’ın 
artan nüfuzunu memnuniyetle karşıladığına 
dair çok sayıda sorunlu spekülasyona da yer 
verilmekteydi. İran’ın, güney illerindeki etki-
sini “popüler” değil “siyasi” olarak tanımlayan 
Iraklı gazeteci Mustafa Saadon’a göre:

Iraklı Şiiler, İran’ı takip etmiyor. Bu, çok yan-

lış bir fikir. İran’ı takip eden Şii politikacılar 

var. Iraklı Şiiler için İran, önceden favori ve 

önemli bir ülkeydi. Ancak şimdi böyle bir 

şeyden söz etmek mümkün değil. İran’ın 

Irak’taki müttefikleri veya dostları, Irak 

Şiilerinin İran’a karşı öfkesinin sebebidir. 

Son yıllarda kendilerinin İran için önemsiz 

olduğunu fark eden Şii cemaati, kendi başı-

nın çaresine bakmış; bu durumun fark edil-

mesiyle cemaatin Şii İran’a duyduğu sempa-

ti, öfkeye dönüşmüştür. Dahası bu durum, Şii 

vilayetlerinde İran karşıtı sloganlar atılması-

na, bu yerlerdeki konsoloslukların yakılması-

na kadar varmıştır. Bu yaşananlar da İran’ın, 

Irak’taki politikasının yanlış olduğunun far-

kına varmasına neden olmuştur. 

Dış İlişkiler Konseyinde Orta Doğu ça-
lışmaları kıdemli uzmanı ve ABD Dışişleri 
Bakanlığının eski kıdemli danışmanı Ray 
Takeyh; ABD’nin, Irak’ın İran’a yönelik tutumu-
na bakışını “Irak’a genellikle dar bir mezhep 
merceğinden baktı ve Şiilerin çoğunun İran’ı 
desteklediğini ve Irak milliyetçiliğinin, geçmi-
şin kalıntısı olduğunu varsaydı. Bununla bir-
likte onlarca yıllık mezhepsel kötü yönetimin 
ardından Iraklılar, kendi ülkelerinde birlik ve 
İran’dan kurtuluş arıyorlar.” sözleriyle değer-
lendirmektedir. 
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Takeyh’in (2020), İran’ın Irak’taki etkisin-
deki düşüşle ilgili The Hill’de yayımlanan ma-
kalesi, “Son Amerikan saldırısı, İran’ın Irak’tan 
çıkarılması çağrısı yapan sesleri hâlâ cesaret-
lendirebilir.” sözleriyle Washington’ın siyasi 
sınıfının tamamlanmamış görevlerinin uzun 
vadeli başarılarına ilişkin kusurlu anlayışla-
rını da vurgulamaktadır. Saldırı kaynaklı ola-
rak önemli kaybı tartışılmaz olsa da İran’ın, 
Irak’taki vekil rolünü sona erdirmek için sü-
rekli ve kalıcı bir tam plan olmadan tek başına 
Iraklı protestocuları yolsuzluğa ve İran mü-
dahalesine karşı destekleyebileceğini iddia 
etmek; Washington’ın, Bağdat’ın çıkarlarına 
ilişkin sınırlı stratejik kapasitesini yansıtmak-
tadır. 

Irak modern devletinin kuruluşundan bu 
yana, Şii topluluğun yönetimde ayrımcılı-
ğa karşı sürekli çağrılarına rağmen İran, Irak 
Şii cemaatini kucaklamak amacıyla mezhep 
siyasetini kullanmak için ciddi bir mücade-
le sürdürmüştür. Esasen İran-Irak Savaşı 
(1980-1988) ve Saddam’ın Iraklı Şiilere karşı 
mezhepçi siyaseti sorumsuzca kullanmasın-
dan sonra İran; Irak Şii cemaatini, devrimci 
teokrasisini sınırlarının ötesine ihraç etmek 
için büyük bir fırsat olarak görmüştür. Iraklı 
akademisyen Fevzi Abdul-Rahim, 2003 son-
rası Irak’ın ilk aşamalarında İran etkisinin, Şii 
Arapların İran’a karşı temkinli kalması nede-
niyle sınırlı olduğunu anlatmaktadır. Ancak 
son birkaç yılda, İran’ın Irak’a yönelik aşırı öz 
güvenli siyasi yaklaşımı, komşuya yönelik yerel 
düşmanlığı motive eden şey olmuştur. İranlı 
yetkililer ve dinî liderler; Irak’a bir toplum, eko-
nomik ve siyasi arena olarak hükmetme plan-
larını ve eylemlerini her zamankinden daha 
fazla kamuoyuyla paylaşmaktadır. Yoğun öf-
keyle karşılanan bazı açıklamalar, Irak’ın daha 
geniş bir “İran teokratik imparatorluğu”nun 
bir parçası olduğuna yönelik ifadeler içermek-
tedir. Tişrin Hareketi sırasında İran’ın müda-
halesine karşı atılan sloganlar ve Şiilerin ço-
ğunlukta olduğu bölgelerdeki konsolosluklara 

yapılan saldırılar, Tahran’ın gözünde endişe 

verici göstergelere dönüşmüştür: İran’ın, yoz-

laşmış ve mezhepçi siyasi sınıfın bir parçası 

olarak görülmesi ve Şii temalı İran dış müda-

halesine karşı yerel bir Şii Irak ayaklanması. 

Fevzi Abdul-Rahim (2019), Irak’ın şu anki 

Şii gençliğinin, olumlu ya da olumsuz olma-

sına bakılmaksızın eski neslin İran’la benzer 

deneyimlerinden veya hatıralarından yoksun 

olmasının ne kadar değerli olduğunu vurgu-

lamaktadır. Yani Tahran, kendisinin mevcut 

hâline alternatif bir imaj sunmayı bile başa-

ramamıştır. 

Tişrin Hareketi sırasında İran destekli mi-

lislerin; protestoculara, aktivistlere ve araştır-

macılara uyguladığı şiddet, büyük ölçüde eski 

Baas diktatörlüğü tarafından işlenen insan 

hakları ihlalleri ve suçların gölgesinde kalan 

“Şii mağduriyeti” için yeni bir sayfa açmıştır. 

Bu yeni mağduriyet, şiddeti uygulayanlar artık 

Sünni (Baasçı) değil de Şii (Irak’ın siyasi sını-

fından veya İran destekli milis ve siyasi par-

tilerden) olduğu için Irak’ın Şii mücadelesini, 

mezhepten milliyetçi/etnik bir mücadeleye 

dönüştürmektedir. İki adaletsizlik de aynı de-

recede yürek burkucu ve haksız olmasına kar-

şın ikinci durum, Irak Şiilerinin parçalanma-

mış bir Irak için fedakârlık etme konusunda 

nasıl ısrarcı olduklarını yansıtmaktadır. Bu, 

mevcut kaotik karanlığın ortasında Iraklı Şiiler 

için altı çizilmesi gereken çok önemli bir nok-

tadır. Bu durum ayrıca Irak’ta, İran’ın vekil et-

kisinin azalmasını isteyen aktörler tarafından 

fark edilmelidir. Gallup International’ın MENA 

Direktörü Dr. Munqith Dagher (2021) tarafın-

dan belirtildiği gibi “İran ile uyumlu olmayan 

Iraklı Şiilerin; mezhebi, siyasi müdahalelerden 

koruyan ve aynı zamanda mezhep yönetimi tu-

zağına düşmelerini önleyen bir sivil yönetim 

modeli benimseme kapasitelerini artırmaları 

için desteklenmesi gerekmektedir”.  
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3 2  İran-ABD	Anlaşmazlığı	ile	
Süleymani	ve	el-Mühendis	
Suikastı:	Kaotik	Güç	Boşluğu	ve	
“Asi	Milisler”	Anlatısı

ABD’nin 3 Ocak 2020’de düzenlediği 
hava saldırısı, DMO Kudüs Gücü Komutanı 
General Kasım Süleymani ve Haşd’ın fiilî lideri  
Ebu Mehdi el-Mühendis’in ölümüyle sonuç-
lanmıştır. El-Mühendis’in hükûmete ve reform 
protestolarına yönelik şiddetli müdahalelere 
karşı olduğu bilinmesine rağmen düzenlenen 
bu saldırı ne protestocuları daha fazla şiddetten 
korumuş ne de İran’ın Irak’taki vekil etkisini sı-
nırlandırmıştır (Mansour, 2021, ss. 3-4). 

İran’ın özellikle Irak ve Suriye’deki bölgesel 
stratejik beyni kabul edilen Süleymani’nin ko-
mutası altında DMO Kudüs Gücü, gizemli bir 
güçten Tahran’ın açıkça bölgesel silahına dö-
nüşmüştür. Süleymani’nin; Lübnan Hizbullahı 
Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Suriye Devlet 
Başkanı Beşşar Esed ve Irak’taki Şii liderler gibi 
önde gelen bölgesel lider ve şahsiyetlerle kur-
duğu ilişkiler nedeniyle Irak, Suriye, Lübnan 
ve Yemen’de, İran’a sadık silahlı gruplardan 
oluşan bir ağ, onun komutası altına girmiştir. 
Süleymani’nin uzlaşmacı-yapıcı kişilik mis-
yonu; İran’ın, Irak’taki stratejik çıkarlarına yö-
nelik askerî sorumluluğunu aşmıştır. Bu ikin-
ci rolle Süleymani, Bağdat’ta Tahran yanlısı bir 
hükûmet çatısı altında birleşik bir Şii cephe-
sinin oluşmasını sağlamıştır. Bu siyasi stra-
teji hem İran’a sadık, istikrarlı kolektif çıkar 
grupları oluşumu kurulmasını sağlamış hem 
de İran’ı Irak’ta bir hâkim olmaktan ziyade bir 
ara bulucu olarak tanıtmaya yardımcı olmuş-
tur. Süleymani’nin askerî ötesi rolünü gelişti-
ren şey, karizması ve kişisel ilişkileri olmuştur 
(Azizi, 2021). Tişrin protestocularının öldürül-
mesine karıştığına dair suçlamaları inandırıcı 
yapan da bu tür spekülasyonlardır.

The Shadow Commander: Soleimani, the US 
and Iran’s Global Ambitions (Gölge Komutan: 
Süleymani, ABD ve İran’ın Küresel Hırsları) 
kitabının yazarı ve New York Üniversitesinde 

akademisyen olan Arash Azizi’ye göre 
Süleymani’nin öldürülmesinden bir buçuk yıl 
sonra bile halefi DMO Kudüs Gücü Komutanı 
İsmail Kaani’nin, onun yerini dolduramadığı 
aşikârdır. İran’ın kırılgan ekonomisine vurgu 
yaparak Irak’taki Kudüs Gücü üzerindeki bu 
yükün altını çizen Azizi, durumu şöyle tasvir 
etmektedir: 

Bu, İran yanlısı bireysel milislerin zayıfladığı 

ve aynı zamanda Süleymani’nin öngördüğü 

şekilde etkili bir siyasi güç olarak bir araya 

gelemediği Irak’ta, çok net bir şekilde görül-

mektedir. Iraklı milisler, Süleymani’nin kişili-

ğine fazla bağımlı olduğu için Süleymani’nin 

Iraklı milisler ile ilgili çok sayıda planı Kaani 

tarafından rafa kaldırılmıştır. 2019 sonra-

sında İran etkisini hedef alan halk tepkisi ve 

Başbakan Kazımi’nin İran’a karşı Irak ege-

menliğini savunma niyetini beyan etmesi, 

İran’ın kapasitesinin azalmasıyla eş zaman-

lı olarak gerçekleşmiştir. Böylece Irak’taki 

“İran kampı” ciddi şekilde zayıflamıştır. 

Arash Azizi, İRAM’a verdiği demeçte Irak’taki 
DMO ağlarının, Süleymani’nin kendisiyle sınırlı 
olmadığını belirtse de Süleymani’nin vazgeçil-
mez rolünün ve yokluğunun doldurulmasının 
ne kadar zor olduğunu da bilahare vurgulamak-
tadır: 

Kaani yahut herhangi bir DMO figürü ya 

da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi veya 

Büyükelçi Irec Mescidi de dâhil olmak üzere 

herhangi bir siyasi figür, Iraklı Şii milis lider-

leri veya daha geniş kapsamda Şii halkı üze-

rinde Süleymani ile aynı güce sahip değildir. 

Zira Süleymani, aynı zamanda uygulama sü-

reçlerine dâhil olan ve hatta mikro yönetici 

bir figürdü. Örneğin Şii türbelerinin restore 

edilmesi konusunda ve benzeri kültürel faa-

liyetlerin arka planında İran’ın ülkedeki var-

lığının ve etkisinin artırılmasını sağlayacak 

bir ağ kurmuştu. Süleymani, tüm süreçlere 
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kişisel bir şekilde dâhil oldu ve vefatıyla kimi 
ağlar ya yok oldu ya da köşelerine çekildi. 

Beklenenin aksine ABD’nin Süleymani ve 
el-Mühendis’e suikast düzenlemesi, İran yan-
lısı çeşitli grupları “Amerikan karşıtlığı” kavra-
mı altında geçici olarak birleştirmiş ve ülkedeki 
ABD askerî varlığını sona erdirme çağrısı yap-
malarına neden olmuştur. Bu da nihayetinde 
Parlamentoya; Irak’ta ABD birliklerine ev sahip-
liği yapma anlaşmasını iptal etme çağrısında 
bulunan, bağlayıcı olmayan bir kararı geçirme-
si için baskı yapılmasına yol açmıştır (Rudolf, 
2020, s. 4).

Rudolf, el-Mühendis’in öldürülmesinin ar-
dından ortaya çıkan iktidar boşluğuna ilişkin 
Haşd’ın iç ikilemini, el-Mühendis’le 2018 yılın-
da yaptığı röportaja yer verdiği bir raporunda 
şöyle açıklamaktadır: 

Farklı hizipler, miras kalan patronaj ağları-
nı yönetme yetkisi ve güvenilirliği olan bir-
leştirici bir figür belirlemeli ve en önemlisi 
dayatmalıydı. Zira örgüt içi görüşlerin çe-
şitliliği ve hiziplerin genellikle birbirleriyle 
çatışan gündemleri, sezgisel olarak daha az 
bağlantılı olanları tamamen yabancılaştır-
madan, farklı gruplar ve bireyler arasında 
hak ve ayrıcalıkları yönlendirebilecek, yete-
rince “sindirilebilir” bir liderlik profili gerek-
tirmektedir. 

Doha Enstitüsünde güvenlik çalışmaları do-
çenti ve Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları 
Merkezinde araştırmacı olan Muhanad 
Seloom, İRAM’la gerçekleştirdiği görüşmede, 
Süleymani ve el-Mühendis suikastının “hem 
İran hem de Irak direniş gruplarının henüz dol-
duramadığı büyük bir boşluk bıraktığını” be-
lirtmektedir. Seloom’a göre “çatışma grupları-
nın liderinin infaz edilmesi; farklı Iraklı militan 
grupların liderlik, itibar, İran’a yakınlık, eko-
nomik faydalar ve siyasi etki üzerinde rekabet 
etmelerine neden olan kapıyı da aralamıştır. 

Dahası söz konusu gruplar, Süleymani ve 
el-Mühendis’in ölümünün ardından bazı du-
rumlarda İran’ın yanı sıra kendi çıkarlarını da 
korumak için Irak’ın siyasi yaşamındaki etki-
lerini artırmaya çalışmaktadır”.

 4  İran	Yanlısı	Kampın	Tişrin	
Kaynaklı	İç	Rekabetleri	

İran’ın, Irak Şii topluluğu üzerindeki etkisi-
nin azaldığına dair endişe verici işaretlere ek 
olarak Tişrin Hareketi, kendilerini “Muqawama” 
(direniş) olarak adlandıran İran destekli grup-
lar ile “Haşdi Atabat” (türbe hizipleri) olarak bi-
linen Sistani’ye bağlı gruplar arasındaki Haşd 
içi rekabeti daha da tırmandırarak yani önce-
den var olan çatlakları dolaylı bir şekilde ar-
tırarak siyasi sınıf ve milisler tarafından ve-
rimsiz bir şekilde sürdürülen kamu düzenine 
büyük ölçüde zarar vermiştir. Tişrin’den önce 
Muqawama ve Atabat grupları arasındaki an-
laşmazlık, donmuş ve iki grup tarafından dik-
katle yatıştırılan soğuk bir rekabet olarak görü-
lüyordu. Ancak Muqawama gruplarının Tişrin 
protestocularına yönelik şiddet ve nefret söy-
lemi, dolaylı olarak Atabat’ı kendilerini önceki-
lerden izole etmek için daha sert adımlar atma-
ya zorlamıştır. Hamdi Malik’e göre Sistani’nin 
temsilcisi Ahmed el-Safi’nin 17 Haziran 2021’de 
Hz. Abbas Türbesi Vakfı tarafından düzenlenen 
bir etkinlikte yaptığı konuşmada Süleymani ve 
el-Mühendis’ten bahsetmemesi gibi olaylar dik-
kate alındığında iki grup arasındaki bölünme 
her zamankinden daha belirgin görülmektedir. 
Muqawama’nın hâkim olduğu Haşd Komisyonu 
ve Sistani’nin Ofisi arasında, Sistani’nin fetva-
sını anmak için geçit törenleri düzenlenmesi 
ve Başbakan Kazımi’den izin alma girişiminin 
başarısız olması konularındaki anlaşmazlıklar 
neticesinde de uyuşmazlıklar ortaya çıkmıştır. 
Kazımi’nin; protestoculara saldıranların, eylem-
lerinden sorumlu tutulacağına dair sözünü yeri-
ne getirme girişimini ima eden milis komutanı 
Kasım Muslih’in tutuklanması ve Muqawama 
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gruplarının saldırgan tepkileri de Tişrin’in, 
Muqawama-Atabat sürtüşmesi üzerindeki uzun 
vadeli etkilerini göstermiştir. Kısa bir tutukla-
ma ve başarısız hesap verme girişimi olması-
na rağmen Atabat’ın; Muslih’in tutuklanması 
sırasında Muqawama’nın davranışını onayla-
maması, AAH’nin Lideri Kays el-Hazali’nin  
(tartışmalı bir şekilde kendisini İran’ın Irak’taki 
dengi olarak tanıtma girişimde bulunan) 
Muqawama’nın hedef alınmasına ilişkin endi-
şelerini ifade etmesine neden olmuştur ki bu 
durum, bir Muqawama lideri tarafından olayın 
ilk defa dile getirilmesidir (Malik, 2021). 

Tişrin, var olan siyasi düzeni doğrudan al-
tüst ederek Muqawama içinde sürtüşmelerin 
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Süleymani 
suikastından bu yana Muqawama’nın zayıfla-
dığı oldukça belirgin bir durumdu. Süleymani 
ve el-Mühendis’in pozisyonlarına yeni isimlerin 
atanması sürecinin de gösterdiği gibi İran’ın, 
Irak’taki vekil gücü Süleymani’nin, bugüne ka-
dar yeri doldurulamaz olduğu aşikârdı. Nihayet 
Şubat 2020’de el-Mühendis’in yerine atanan 
Ebu Fedek (Abdulaziz Muhammadawi), Haşd 
içinden ve özellikle Atabat gruplarından muha-
lif ve direnen tepkilerle karşılandığında Haşd’ın 
gelecekteki liderinin, bir zamanlar Süleymani 
ve el-Mühendis’in sahip olduğuna benzer sos-
yal dokunulmazlığa ve saygıya asla sahip ola-
mayacağı açıkça görüldü. 

Iraklı analist ve Arap Avustralya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi Başkanı Ahmed al-Yasiry,  
“Irak içinde faaliyet gösteren bazı milisler, dış 
gündemler için çalışırken diğerleri Irak için-
deki planlarını uygulamak için dış gündemlere 
bağımlı.” sözleriyle grupların kuruluş ajandala-
rının nasıl kendi yıkımlarına neden olduğunu 
açıklayarak Muqawama içi çekişmeleri orta-
ya dökmektedir. Bu çeşitli gündemler ve ey-
lemler, milis cephelerinde büyük bir pragma-
tizme yol açarak çok sayıda muhalif aktörün, 
grupların içine sızmasına neden olmaktadır. 
Süleymani bu durumu gözlemlemiştir. İran, 
DEAŞ sayesinde Irak’taki tüm vekil milislerini 

birleştiren yekpare bir yapı kurabilmeyi ba-
şarmıştır. Bu sebeple de DEAŞ’ın alt edilmesi, 
Süleymani’nin ölümünden aldığı darbeye ben-
zer şekilde, İran’ın kurduğu militan yapı için 
büyük bir darbe olmuştur zira bu durum, mi-
lislerin DEAŞ’a karşı mücadelesinin ötesindeki 
siyasi hırsı açığa çıkarmıştır. Tişrin Hareketi, Şii 
topluluğu, savunmacı bir kimliğin yönlendirdi-
ği sosyal bir bileşenden entelektüel bir kimliğe 
dönüştürmüş; bu durum da başlı başlına sözde 
“Şii milislerin” sona erdirilmesi hususunda ila-
ve bir formül olmuştur. Bir başka deyişle Tişrin 
Hareketi’ne katılan Şiiler, eleştiriler süresince 
milislere karşı “ahlak polisi” olarak görev yap-
mış ve bu durum, milislerin dinî ve mezhepsel 
meşruiyetlerini kaybetmelerine ve sadece “as-
kerî bloklardan” ibaret oluşumlara dönüşmele-
rine neden olmuştur. Al-Yasiry’ye göre: 

Özellikle İran’a uygulanan uluslararası yap-
tırımların ağırlaştığı dönemlerde, milis sayı-
sındaki artış ve onların çeşitli rolleri ile he-
defleri, DMO liderliğine ekonomik sıkıntılar 
doğurmuştur. İran ekonomik krizi, doğası 
gereği Muqawama gruplarıyla olan ilişkisini 
etkileyecektir. Bu nedenle Tahran, milisleri 
güç durumlarının yanı sıra siyasi/parlamen-
ter veya daha güçlü güvenlik/askerî rollerine 
göre sınıflandırarak filtrelemeye başlamıştır. 

İran, siyasi temsili ve nüfuzu olan milislere 
desteğe öncelik vermeye başladığı veya en azın-
dan, KH bağlantılı olduğu iddia edilen Hukuk 
Hareketi gibi (İki taraf da bağları hâlâ reddedi-
yor.) militan rolün ötesinde bir tane yaratmayı 
planladığında Al-Yasiry’nin gözlemi ciddi de-
recede anlam kazanmaktadır. 

Bir devlet kanalı olan Al-Irakiyah TV’nin dip-
lomatik binalara ve elçiliklere yönelik saldırıla-
ra ilişkin farklı görüşlere yer verdiği bir prog-
ram kapsamında yapılan röportajda, Haşd’ın 
korunmasını isteyen ve Muqawama grupları 
içinde büyük bir çıkar çatışmasını ifşa eden 
Hazali tarafından da yansıtıldığı gibi Tişrin 
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Hareketi boyunca barışçıl söylemin korunması, 
Muqawama’nın söyleminin saldırıdan savun-
maya dönüşmesine yol açmıştır. 

 5  İran’ın	Irak’taki	Rolüne	
Yönelik	Uluslararası	Odak	ve	
Eylem	Eksikliği

Irak, “fazla karmaşık” olması gibi gerekçe-
lerle uluslararası toplum tarafından artık daha 
fazla göz ardı edilmemelidir. Zira Irak siyaset 
sahnesinin mevcut karmaşıklığı, 2003 yılında-
ki ABD liderliğinde gerçekleştirilen işgalin bir 
sonucudur; dolayısıyla Irak’ın 2003’ten sonra 
patlak veren tüm zorluklarını kabul etmek ve 
buna göre hareket etmek uluslararası toplu-
mun ve bu toplumun önde gelen güçlerinin 
ahlaki görevidir. Joe Biden’ın ABD seçimlerini 
kazanmasının ardından Al Jazeera’ye gelişme-
leri değerlendiren Zeidon Alkinani de nükleer 
müzakereler sırasında İran’ın Irak’taki etkisinin 
sınırlandırılmasının potansiyelini ve önemini 
vurgulamıştır (Alkinani, 2020). ABD’de faali-
yet gösteren Iraklı gazeteci ve “Irak’ta Faillerin 
Cezasız Kalmasını Engelle” kampanyasının des-
tekçilerinden olan Maan Al-Jizzani, İRAM’a ver-
diği demeçte uluslararası toplumun üstlendiği 
önemli rolü şöyle vurgulamaktadır: 

Uluslararası koruma, İran bağlantılı Şii si-

yasal İslam projesini engelleyerek farklı bi-

leşenlerden oluşan çok kimlikli bir Irak’ı 

sürdürme konusunda büyük katkıda bulun-

muştur. Şimdi, Iraklıların çoğunun katılma-

dığı seçimler yoluyla İran’a sadık dinî milisler 

kampının büyük bir yenilgisine tanık oluyo-

ruz... Ulusal ve dinî kotalar, ülkeyi yönetme-

nin ana sorunlarından biri olabilir ancak bu 

sistem, şimdiye kadar bir partinin tek başına 

tüm siyasi denklemi kontrol etmesini engel-
lemeyi başardı… Şu aşikârdır ki milyonlarca 
Iraklı, İran modeline benzer mezhepçi veya 
dinî totaliter bir rejimin benimsenmesini ar-
tık hoş karşılamamaktadır ve bu, önümüz-
deki yıllarda yeni bir dönem sunacak liberal 
siyasi güçlerin yükselişine kapı aralayacaktır.

Cenevre Uluslararası Adalet Merkezi (Geneva 
International Centre for Justice, GICJ) Başkanı 
Naji Haraj ile doğrudan gerçekleştirilen bir gö-
rüşmede Haraj, uluslararası yasal ve kurumsal 
sorumluluğu İRAM uzmanlarına şöyle açıkla-
maktadır: 

GICJ bünyesinde Irak, Suriye ve Yemen’deki 
İran destekli milislerin işlediği savaş suçla-
rını ve insanlığa karşı suçları kesin kanıtlarla 
belgeledik. Bu nedenle bu suçlarla mücade-
le, uluslararası hukuka göre uluslararası bir 
sorumluluktur. Milisler ayrıca uluslararası 
seyrüsefer özgürlüğünü ve Orta Doğu’dan 
çeşitli ülkelere petrol arzının devamını teh-
dit eden eylemler de gerçekleştirmiştir. Bu 
eylemler artık uluslararası barış ve güven-
liği tehdit etmektedir. Bu nedenle bize göre 
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve BM 
Güvenlik Konseyi (BMGK), bu eylemlerle 
başa çıkmak için uygun mekanizmalardır. 
BMGK’nin, milislerin ve onları destekleyen 
devlet olarak İran’ın ihlallerini, UCM’ye ha-
vale etmek için Bölüm VII uyarınca kararlar 
alması gerektiğine ve silah ambargosu da dâ-
hil olmak üzere caydırıcı yaptırımların uygu-
lanması gerektiğine inanıyoruz. Finansmanı 
kurutmak ve bu partilerle herhangi bir siyasi 
veya ticari anlaşmayı durdurmak için önlem-
ler alınmalıdır. Tüm BM üye devletleri, UCM 
yargılamayı başlatana kadar yukarıda belir-
tilen suçların faillerini adalete teslim etmek 
için çaba sarf etmelidir.
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Sonuç	

Haşd’ın oluşumu ile Tişrin Hareketi arasında; İran’ın, nüfuzunu ve gücünü ne pahasına 
olursa olsun sınırlarının ötesinde artırmak için ele geçirdiği her fırsatı kullanmaya hazır 
olduğu ve hatta Irak’ın güvenliğine ve siyasi istikrarına daha fazla zarar verdiği görülebilir. 
Bu, İran’ın hem Irak’ın DEAŞ ile savaşının ortasında Haşd’a hükmetmek için yaptığı giri-
şimleri hem de Tişrin’in barışçıl protestocularının hedef alınmasındaki dahli sırasında da 
gözlemlenmektedir. 

İran’ın Irak’taki etkisine karşı koymak, İslam Cumhuriyeti’nin yansıttığı şekilde “İran kar-
şıtlığı” anlamına gelmemektedir. Saadon’un da dediği gibi bu karşıtlık, İran’a düşmanlık çağrı-
sının aksine Irak’ın egemenliğine saygı gösterilmesi şartıyla İran’la olumlu ilişkiler geliştirme 
çağrısıdır. İran ve Irak’ın istikrarı birbirlerinin çıkarlarına olmalıdır. Yıllardır süregelen geniş 
coğrafi sınırlar, bir çıkar savaşı alanının aksine sürdürülecek bir komşuluk ilişkisi olarak ele 
alınmalıdır. 
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“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”

“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin  
5’inci maddesinin 2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”



"Bu çalışmanın tüm telif hakları İran Araştırmaları Merkezine (İ�M) ai�ir." Analiz

HAŞD VE TİŞRİN A�SINDA
İ�N-I�K �VŞAĞI

Zeidon Alkinani

İ�M HAKKINDA
İran sahip olduğu tarihsel derinlik ve maddi güç etkenleri nedeniyle uluslararası ilişkilerde dikkate 
alınması gereken ülkelerden birisidir. İran ve Türkiye arasındaki köklü tarihî ilişkiler, sınır 
komşuluğu ve kapsamlı iş birliği de Türkiye açısından İran’ı çok yönlü tanımayı gerekli kılmaktadır. 
Bu gereklilikten hareketle 2016 yılında müstakil bir düşünce kuruluşu olarak Ankara’da kurulan İran 
Araştırmaları Merkezi (İRAM) öncelikle İran’a ilişkin Türk kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda birincil kaynaklara dayanarak saha araştırmaları, raporlar, analiz 
dosyaları hazırladığı gibi Türkiye’nin muhtelif disiplinlerdeki İran uzmanı ya da araştırmacısı 
gereksinimini karşılamak adına; dil kursu, staj/burs programı, proje ve lisansüstü tez desteği, 
atölye, ihtisas semineri gibi eğitim faaliyetleri de yürütmektedir. Aynı zamanda Türkiye’de İran’a 
ilişkin bilimsel çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlere araştırmalarını paylaşabilecekleri bir 
platform sunan İRAM, ekonomiden iç politikaya, dış politikadan güvenliğe, Şiilikten toplum ve 
kültüre değin geniş bir yelpazedeki yayınlarını çevrim içi ve basılı olarak okurlarına sunmaktadır.
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