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      ÖZET

• 2003 yılında Baas rejiminin devrilmesinin ardından Irak, İran için sadece siyaset ve güvenlik alanında 
değil aynı zamanda ekonomi alanında da özel bir konuma yükselmiştir. 

• Ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra İran, Irak’ta desteklediği milis gruplar aracılığıyla Irak ekonomi-
sinde kapsamlı bir etki alanına sahiptir. 

• Her ne kadar resmî istatistiklere göre İran’ın Irak pazarındaki payı 2020 yılında %19 olarak açıklansa da 
Devrim Muhafızları Ordusu (DMO); Kerbela, Necef, Samarra ve Kazımiye’deki Şii mabetlerinin yeniden 
inşasını ve onarımını içeren milyon dolarlık projelerde aktif bir şekilde rol almaktadır. 

• Araştırmalar; İran’ın, Irak pazarında diğer ülkelerle ekonomik olarak rekabet ettiğini göstermektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Irak Ekonomisi, İran, DMO, İran Destekli Şii Militanlar

 SUMMARY

• After the fall of the Ba’athist regime in 2003, Iraq is of particular importance to Iran not only in the field of 
political and security but also in the economic sphere. 

• In addition to formal trade and economic exchanges, Iran has extensive influence in the Iraqi economy 
through its affiliated groups in Iraq. 

• While Iran’s share of the Iraqi market in 2020 was roughly 19% in the formal trade and economic exchang-
es, the IRGC is actively involved in huge projects worth hundreds of millions of dollars in the reconstruc-
tion and renovation of Shiite shrines in Karbala, Najaf, Samarra and Kadhimiya. 

• Studies show that Iran is competing economically with other countries in the Iraqi market. 

       Keywords: Iraqi Economy, Iran, IRGC, Iranian-Backed Shiite Militants

چكیده
تنها در زمینه های سیاسی و 	  نه  ایران  پس از سقوط رژیم بعث عراق در سال 2003، عراق از نظر جمهوری اسالمی 

امنیتی، بلکه در حوزه اقتصادی نیز اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. 

عالوه بر مبادالت تجاری و اقتصادی رسمی، ایران نفوذ گسترده ای در اقتصاد عراق از طریق شبه نظامیان وابسته به سپاه 	 
پاسداران در آن کشور دارد.

اگرچه سهم ایران از بازار عراق در سال 2020، حدود 19 درصد مبادالت تجاری و اقتصادی رسمی بود، با این حال، 	 
سپاه پاسداران به طور فعال در پروژه های میلیون دالری بازسازی و توسعه زیارتگاه های شیعه در کربال، نجف، سامرا 

و کاظمیه حضور دارد.

بررسی ها نشان می دهد که ایران در حوزه اقتصادی در حال رقابت با سایر کشورها در بازار عراق است. 	 

كلیدواژه ها: اقتصاد عراق، ایران، سپاه پاسداران، شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران
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Giriş

ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgal etmesi, 
Saddam Hüseyin’in devrilmesi ve Irak’ta artış göste-
ren Şii nüfusuyla birlikte farklı alanlarda gelişmeye 
başlayan İran-Irak ilişkileri; Irak’ı, İran’ın en önemli 
siyasi, ekonomik ve kültürel komşularından biri hâ-
line getirmiştir. Günümüzde Irak, İran için sadece 
siyasi-güvenlik alanlarında değil aynı zamanda eko-
nomik olarak da önemli bir konuma yükselmiştir.

İran’ın, Irak’taki iktisadi faaliyetleri ve nüfuzu 
yalnızca ticaret alanıyla sınırlı değil aynı zamanda 
İran’ın esas itibarıyla vekil güçler ve diğer gruplar 
üzerinden Irak’ı desteklediği alanları da içermekte-
dir. Ülkedeki İran destekli grupların iktisadi etkisi o 
kadar yoğunlaşmıştır ki bu durum son zamanlarda 
giderek daha fazla ilgi çekmeye başlamıştır. Örneğin 
Foreign Policy’nin Aralık 2020 sayısında bu konuyla 
ilgili oldukça kapsamlı bir analiz yayımlanmıştır. 
Bu analiz, Irak’taki istikrarsızlığın devam etmesi 
durumunda İran destekli grupların Irak’taki; petrol 
yatakları, limanlar, sınır kapıları, büyük işletmeler, 
tarım arazileri ve özel mülkiyetler gibi gelir kaynak-
larının tamamının kontrolünü ele geçireceğini ileri 
sürmektedir (Foreign Policy, 2020).

1. İran-Irak Ekonomik İlişkileri

İran’ın batı sınırındaki komşularından biri olan 
Irak özellikle yaptırımlar döneminde İran’ın pet-
rol dışı ihracatında hayati bir rol oynamıştır. İran’ın 
Bağdat Ticari Ataşesi’nin paylaştığı verilere göre 
Irak’ta ihracat-ithalat, üretim, inşaat, enerji gibi çeşit-
li alanlarda faaliyet gösteren yaklaşık 110 İranlı şirket 
bulunmaktadır (Iraq TPO, 2019).  Ancak İran’ın, Irak 
petrol dışı piyasasındaki en büyük pazar payını, elekt-
rik ve doğal gaz sektörleri oluşturmaktadır. İran’ın 
resmî sitelerinden paylaşılan verilere göre 2019 yılın-
da Irak, 9 milyar ABD doları ile İran’ın Çin’den sonra-
ki en büyük ikinci petrol dışı ihracat destinasyonudur 
(bk. Grafik 1). Üstelik son verilere göre Irak pazarı-
nın yaklaşık %19’u İran’ın kontrolündedir (Navad-e 
Eghtesadi, 2020). Yine istatistiklere göre Mart-Aralık 
2020 döneminde İran’ın Irak’a petrol dışı ihracatın-
daki ana kalemler; gıda ürünleri, inşaat malzemeleri, 
hırdavat, çelik, ev aletleri, deterjanlardır (Dünya-yi 
İktisat, 2020a). Ayrıca Irak, elektrik ithalatı için İran’a 
yıllık 2 milyar ABD doları ödemektedir (BBC Farsça, 
2019). Üstelik İran, son zamanlarda İran-Irak ticaret 
hacminin 20 milyar dolara çıkarılması hedefiyle ça-
lışmalarını sürdürmektedir. 
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Grafik 1: İran’ın Petrol Dışı İhracat Destinasyonu Sıralamasında İlk 5 Ülke (Mart-Kasım 2019-2020) 
(Milyar ABD Doları)

Kaynak: TCCIM, 2020.
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Bu kalemlere ek olarak iki ülke arasındaki turizm 
faaliyetleri de büyük önem taşımaktadır. Resmî ve-
rilere göre din ve sağlık alanları başta olmak üzere 
iki ülke arasında yaklaşık 4 milyon turist seyahat et-
mektedir (Dünya-yi İktisat, 2020b).

İki ülke arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin 
hassas konularından biri olan gaz ve elektrik ihra-
catı, İran’da mevsimsel talebin artması ve Irak’ın fi-

nansal borçları nedeniyle dönem dönem Tahran ile 

Bağdat arasında gerginliğe yol açmaktadır. Irak’ın, 

İran’a olan borç miktarı kesin olarak bilinmemekle 

birlikte bazı İranlı yetkililer borç miktarını 5 milyar 

ABD doları olarak açıklarken (Dünya-yi İktisat, 

2020c) Etemad Online gibi bazı kaynaklar bu mik-

tarın yaklaşık 2 milyar ABD doları olduğunu belirt-

mektedir (Etemad Online, 2020). 

Ülkeler Varlıklar (Milyar ABD Doları)

Çin 20 

Hindistan 7 

Lüksemburg (Almanya) 6,1 

Güney Kore 5,8 

Irak 2 

Japonya 1,5 

Birleşik Arap Emirlikleri 1 

Birleşik Krallık 0,5 

Tablo 1: İran’ın Çeşitli Ülkelerdeki Dondurulmuş Varlıkları

Kaynak: Etemad Online ve BBC Farsça.  
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Grafik 2: İran’ın Irak’a Petrol Dışı İhracatı (2015-2020) (Milyar ABD Doları)

Kaynak: Navad-e Eghtesadi, 2020; Eghtesad Online, 2020; TCCIM, 2020.
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2. Devrim Muhafızları Ordusu ve 
Şii Milislerin Irak Ekonomisindeki Etkisi

İran, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve 
desteklediği milisler sayesinde Irak ekonomisi-
nin çeşitli alanlarında geniş bir nüfuza sahiptir. 
DMO’nun ekonomik faaliyetleri genellikle ordu-
nun ekonomik kanadı olan Hatemü’l-Enbiya İmar 
Karargâhı (HEİK) üzerinden sürdürülmektedir. 
İran’da inşaat, enerji, ithalat ve ihracat alanlarında 
kapsamlı faaliyetleri bulunan HEİK ayrıca Irak, 
Suriye ve Lübnan’da da faaliyet göstermektedir. 

Merkezin bu denli kapsamlı olması, Irak’ta 
faali yet gösteren DMO bağlantılı şirketlerin isim-
leri ve sayısının bilinmesini imkânsızlaştırmakta-
dır. Ancak ABD Hazine Bakanlığının yaptırım lis-
teleri ve aynı zamanda Reuters tarafından yapılan 
araştırmalar, DMO’nun Irak’taki ekonomik faali-
yetlerinin büyük ölçüde Kerbela, Necef, Samarra 
ve Kazımiye’deki Şii mabetlerinin yeniden inşası 
ve onarımına odaklandığını göstermektedir. Mart 
2020’de ABD Hazine Bakanlığı, aralarında Kevser 
Vakfının da bulunduğu DMO bağlantılı 20 kişi 
ve kurumu yaptırım listesine eklemiştir (ABD 
Hazine Bakanlığı, 2020). Kevser Vakfı, Irak’taki 
Mukaddes Mekânların Yeniden İnşası Birimi 
(Atebât-ı Aliye Yeniden İnşa Karargâhı) ile bağlan-
tılıdır. ABD Hazine Bakanlığı; DMO’nun, Kevser 
Vakfı ve Irak’taki mukaddes mekânları geliştirme 
planları çerçevesinde Irak ve Suriye’ye silah gön-
derdiğini ve vekil güçlerini silahlandırdığını iddia 
etmektedir. Aralık 2020’nin başlarında Reuters, 
aynı Vakıf tarafından yapılan İmam Hüseyin 
Türbesi’nin genişletilmesi için 600 milyon ABD 
dolarlık bir yatırıma ilişkin belgeleri ortaya çıkar-
mıştır (Reuters, 2020). Reuters’a göre son 300 yıl-
da kutsal mekânlara bu meblağda bir yatırımın eşi 
benzeri görülmemiştir. Kevser Vakfı ayrıca 2015 

yılında Kerbela’daki Zeyneb-i Akile Türbesi’nin 
avlu inşası projesi için 650 milyon ABD doları de-
ğerinde bir sözleşme imzalamış; Necef ’teki İmam 
Ali Türbesi’nin yeniden inşası ve geliştirilmesi 
projesini 500 milyon ABD doları tutarında bir 
yatırımla uygulamaya koymuştur. Reuters raporu-
na göre Vakıf; Kerbela, Necef, Bağdat ve Samarra 
şehirlerindeki önemli Şii mabetlerinde değeri mil-
yonlarca doları bulan en az 17 proje daha yürüt-
mektedir (Reuters, 2020). 

ABD hükûmeti ayrıca Irak’ın Umm Kasr Limanı 
üzerinden gerçekleştirilen mal ve silah kaçakçılığı, 
kara para aklama ve Iraklı politikacıları tehdit etme 
gibi sebepleri de Irak’taki DMO bağlantılı kişi ve 
şirketlerin yaptırım listesine eklenme nedenleri ara-
sında zikretmiştir (ABD Hazine Bakanlığı, 2020). 
Bu bağlamda bazı araştırmalar; sınır ve gümrük 
noktalarının, limanların, rıhtımların ve uluslararası 
havalimanlarının kontrolünün neredeyse tamamen 
İran yanlısı silahlı grupların elinde olduğunu ve bu 
grupların buralardan yıllık yaklaşık 5 milyar ABD 
doları gelir elde ettiğini ve ayrıca İran destekli grup-
ların ana merkezinin İran sınırındaki Basra şehri ol-
duğunu ancak bu grupların Musul ve Kerkük gibi 
diğer stratejik şehirlerde daha aktif rol oynadıkla-
rını ve bu şehirlerdeki altyapı ve ekonomik pro-
jelerin neredeyse tamamını kontrol ettiğini iddia 
etmektedir.

Irak menşeli merkezler de raporlarında İran’ın 
son yıllarda ihtiyaç duyduğu dövizi (ABD doları) 
Irak üzerinden elde etmeye çalıştığını ileri sür-
mektedir (Sweid, 2020). Bir başka deyişle İran, 
Irak’taki nüfuzunu, ABD yaptırımlarını atlatmak 
ve ihtiyaç duyduğu dövize bu ülke üzerinden ulaş-
mak amacıyla kullanmaktadır. Raporda İran’ın, 
bu doğrultudaki amacını sahte faturalı sahte ih-
racatlarla veya gerçek ancak abartılmış faturalarla 
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gerçekleştirdiği ileri sürülmektedir. Örneğin 2017 
yılında Irak’ın İran’dan karpuz ithalatı, 2,8 milyar 
ABD doları olarak açıklanmıştır ki bu meblağ, 
2017 yılı Irak Tarım Bakanlığı Bütçesi’nin beş ka-
tına denk gelmektedir. Üstelik bu kadar yüksek 
bir ihracat değeri, her Iraklının (yerli karpuzlar 
hariç) yaz sezonu boyunca günlük 10 İran kar-
puzu tüketmesi anlamına gelmektedir (Alhurra, 
2019). Benzer şekilde Sweid adlı merkez de aynı 
raporda, İslami bankaların bağımsız görünen yö-
netim kurullarının siyasiler ve İran destekli mi-
lislerle bağlantılı kişiler tarafından yönetildiğini 
ve buraların Irak’ın dövizlerini İran’a kaçırma ko-
nusunda en önde gelen kurumlar olduğunu iddia 
etmektedir (Sweid, 2020). Dahası 2015 yılında 
Irak Meclisi Maliye Komisyonu Başkanı Ahmet 
Çelebi de bir televizyon programında, 2009-2015 
yılları arasında Irak’ın yaklaşık 200 milyar ABD 
dolarının kaybolduğunu açıklamış ve ardından 
gizemli bir şekilde hayatını kaybetmiştir (Alwird, 
2019). Ayrıca Iraklı bir siyasi analist olan Ahmet 
Şevki, İran destekli grupları haraç ve mal kaçakçılı-
ğı gibi eylemlerle suçlamış; DMO’ya bağlı (Asaib 
Ehli’l-Hak, Bedir Tugayları, Hareket-i Hizbullah-i 
el-Nuceba ve Ketaib Hizbullah gibi) milislerin 
İran ekonomisini ayakta tutmak için İran’dan Irak’a 
mal, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığını öne 
sürmüştür (Diyaruna, 2020). Konuyla ilgili bazı 
iddialara göre İran destekli silahlı gruplar; uyuş-
turucu, antika, petrol ve doğal kaynaklar gibi mal-

ların kaçakçılığıyla da suçlanmaktadır. Bu iddialar 
hakkında güvenilir bir bilgi bulunmadığından bun-
ları doğrulamak veya reddetmek mümkün değildir. 
Gasp meselesiyle ilgili olarak yerel kaynaklar da 
HSG’nin (Haşdi Şabi), kontrol noktalarında hükû-
met vergilerinin yanı sıra kamyonlardan yasa dışı 
yollarla ve çeşitli bahanelerle (geçiş ücretleri gibi) 
para aldığını aktarmaktadır. Üstelik bazı iddialara 
göre Sünni çoğunluğun bulunduğu bölgelerde ya-
şanan bu gasp vakaları, Irak’ın Şii bölgelerinden 
daha fazladır. 

İran’ın, Irak’taki milis grupları vasıtasıyla silah 
satın alma süreçlerinde de önemli faydalar sağla-
dığı yönünde iddialar mevcuttur. Irak hükûmeti 
HSG’ye ihtiyaç duyduğu silahları temin etmesi 
için ayrı bir bütçe sağlamakta ve böylece HSG, si-
lahları kendi tedarik etmektedir. Ancak bazı iddi-
alara göre HSG tarafından kullanılan silahlar, ana 
üretim yerinden ziyade (Rus Savunma Şirketleri 
gibi) İran’dan normal fiyatının üç katına satın 
alınmakta ve HSG’ye teslim edilmektedir. Her ne 
kadar bu işlemlerin gerçek değeri bilinmese de 
tahminler, bu işlemlerden elde edilen kazancın 
milyonlarca dolara ulaştığı yönündedir. 

Vergi muafiyeti, İran’ın ve özellikle DMO bağ-
lantılı şirketlerin Irak’ta kendi lehlerine kullandığı 
bir diğer uygulamadır. Bu şirketlerin; Irak hükûme-
tinin, kutsal mekânların yeniden inşası ve türbelerin 
geliştirilmesi amacıyla sunduğu vergi muafiyetlerini 

Gruplar İran ile İlişkileri

Asaib Ehli’l-Hak Stratejik Müttefik

Bedir Tugayları Stratejik ve İdeolojik Müttefik

Hareket-i Hizbullah-i el-Nuceba Vekil Güç

Ketaib Hizbullah Stratejik ve İdeolojik Müttefik

Tablo 2: Irak’taki İran Destekli Milis Gruplar

Kaynak: IISS, 2019.
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kötüye kullandığına dair iddialar mevcuttur. Örneğin 
İran’ın, Irak’a çimento ve çelik ihracatı vergiden mu-
aftır. Ancak Reuters’ın 2020 Aralık ayındaki raporun-
da, İmam Hüseyin ve diğer türbelerin geliştirilmesin-
de kullanılması amacıyla DMO’nun Irak’a vergiden 
muaf bir şekilde ihraç ettiği çelik ve çimentonun 
bir kısmının, aracılar vasıtasıyla Irak’ın başka şehir-
lerinde yüksek fiyatlara satıldığı iddia edilmektedir 
(Reuters, 2020). 

İleri sürülen bazı iddialar, Irak’ın tüm Şii bölge-
lerinde olan İmam Humeyni Yardım Komitesinin 
sadaka ve adak kutularına dikkat çekmektedir. Her 
ne kadar sadaka ve adak toplamak bir hayır işi olsa 
da bu faaliyetlerin İran hükûmetine fayda sağlayan 
bir sosyoekonomik yönü de vardır. 

3. Irak Pazarındaki İran-Türkiye 
Rekabetinde İran Destekli Milislerin Rolü

Günümüzde İran’ın, Irak pazarındaki ana rakip-
leri Çin, Türkiye ve Suudi Arabistan’dır. Türkiye 
bağlamındaki çalışmalar, iki ülke arasındaki rekabe-
tin daha çok gıda ve hazır giyim ürünleri alanlarına 
odaklandığını göstermektedir. Ancak Irak’taki İran 

destekli gruplar, “Türk mallarını boykot” kampan-
yaları başlatarak Türk mallarının Irak pazarından 
çıkarılmasına yönelik yaptıkları çalışmalarla dikkat 
çekmektedir. 

İran ayrıca rakiplerini (özellikle Türkiye’yi) Irak 
pazarından dışlamak için büyük ölçüde dinî ortak 
zemine, sınır güvenliğine ve Şii milisler arasındaki 
etkisine güvenmektedir. Bazı iddialara göre İran, fi-
nanse ettiği gruplar aracılığıyla ve sindirme taktikle-
ri (kundaklama ve bombalama da dâhil) kullanarak 
büyük yatırım projelerinde rakiplerini açık artırma-
larda ve ihalelerde saf dışı bırakmaya çalışmaktadır. 
Örneğin Irak’ın zayıf karnı olan ve hayati önem ta-
şıyan İran gazının Irak’a ihracatı meselesinde İran, 
Irak’taki milis gruplarının yardımıyla diğer ülkelerin 
burada gaz çıkarmasını ve işlemesini engellemiştir. 
İran destekli milis grupların olaya müdahil olması ve 
yol açtığı kargaşalar neticesinde Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının (TPAO), Diyale’deki 130 mil-
yar metreküp doğal gaz rezervine sahip Mansuriye 
sahasındaki faaliyetlerini durdurması ise mevcut 
durumu gösteren bir başka örnektir.

Ali Hamenei Devrim Rehberi (İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı)

Hüseyin Selami DMO Genel Komutanı  

İsmail Kaani DMO Kudüs Gücü Komutanı

Emir Ali Hacızade DMO Uzay ve Hava Kuvvetleri Komutanı

Muhammed Pakpur DMO Kara Kuvvetleri Komutanı 

Alirıza Tengsiri DMO Deniz Kuvvetleri Komutanı 

Muhammed Kazımi DMO İstihbarat Koruma Komutanı

Gulam Rıza Süleymani DMO Besic Teşkilatı Komutanı

Fethullah Cumeyri DMO Güvenlik Komutanı (Yakın Koruma Birimi)

Hüseyin Taib DMO İstihbarat Teşkilatı Başkanı

Tablo 3: DMO’nun İdari Yapısı

Kaynak: Medya kaynakları ve açık kaynaklar.
Not: DMO’nun; Kara, Havacılık ve Deniz kuvvetleri de dâhil olmak üzere yaklaşık 125.000 askeri olduğu söylenmektedir.
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Kaynak: Arta FM, 2019.

Sonuç 

İran İslam Cumhuriyeti’nin (özellikle DMO’nun) 
Irak’ın siyasi ve güvenlik durumundan yararlandı-
ğı ve siyasi meselelere ek olarak ekonomik alandaki 

etkisini de genişlettiği görülmektedir. Dahası İran 

destekli milisler; Irak siyasetinde, güvenliğinde ve 

ekonomisinde geniş etkiye sahip olduğu sürece bu 

durum devam edecektir. Ancak sürecin böyle devam 

etmesi neticesinde Irak hükûmetinin siyasi olarak 

zayıflaması ve zaten mevcut siyasi ve güvenlik me-

selelerinden ötürü kırılgan olan Irak ekonomisinin 

tamamen çökmesi kaçınılmaz olacaktır. 

Görsel: Irak’taki Türk Mallarına Boykot Kampanyası Örneği
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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.”
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