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Özet: Türk ordusunun Irak’a doğrudan
müdahale etme ihtimali, etno-mezhepsel
bir çatışmanın Orta Doğu'ya hiç olmadığı
kadar hızlı bir şekilde yayılabileceğini
göstermesi açısından önem taşıyor. Şu
anda; heterojen güçlerden oluşan Irak
Ordusu, Kürt Peşmerge savaşçıları,
Sünni Ninova Muhafızları, Uluslararası
Koalisyon ve Haşdi Şabi, Ninova
Eyaleti'nin başkenti Musul’da IŞİD’e karşı
verilen mücadeleye öncülük etmekteler.
Irak Hükümeti, çoğu Şii militanlardan
oluşan Haşdi Şabi’nin, Musul’u yeniden ele
geçirmeyi hedefleyen bu operasyonlara
katılmayacağını yineledi. Fakat gelen
haberler [1], Haşdi Şabi güçlerinin her
şeye rağmen Musul yakınlarındaki askeri
operasyonlarda yer aldığını gösteriyor.

Musul’un “özgürleştirilmesi” için verilen savaşta,
Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele eden
her bir aktörün birbirinden farklı ajandaları var. Bu
anlamda İran destekli Şii militanlar, Türkiye destekli
Sünni “Ninova Muhafızları” ya da Kürt Peşmerge
güçlerinden farklı hedeflere ulaşmak istiyorlar.
Her ne kadar İran ve Türkiye ordusu doğrudan
Irak’ta olmasa da iki ülkenin askeri danışmanları
“terörizme” karşı savaşan Iraklı gruplara yardımcı
olmak üzere sahadalar. Çünkü hem Türkiye’nin hem
de İran’ın Irak’ta siyasi ve ekonomik çıkarları var.
Bu makale, Türkiye ve İran’ın Kuzey Irak’taki nüfuz
mücadelesinin başlıca sebeplerini inceleyecektir.

TEL AFER
Hâlihazırda IŞİD’in kontrolündeki Tel Afer’in durumu,
Türkiye Hükümeti’nin Irak merkezi hükümetinin
itirazlarına rağmen az sayıdaki askeri birliğini Kuzey
Irak’taki Başika üssünde tutmakta neden ısrar ettiğini
gösteriyor. Çünkü İran destekli, Iraklı Haşdi Şabi
güçleri tarafından cesaretlendirilen Kürdistan İşçi
Partisi’nin (PKK) [2] Tel Afer operasyonuna katılması
söz konusu [3]. Öte yandan Musul’un 60 km batısında
yer alan ve geçmişte bir Osmanlı garnizon köyü olan
Tel Afer, bugün itibariyle büyük çoğunluğu Sünni
Türkmenlerden oluşan yaklaşık 100,000 kişiden
oluşan bir nüfusa ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Business Insider UK [4]
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Buna karşın Irak’taki İran destekli Şii
militanlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı
Orta Doğu’daki büyük Sünni kuşağın bir aktörü
olarak görüyorlar. İran destekli Şii militanlar
için PKK’yı Tel Afer operasyonuna davet etmek
ise iki amaca hizmet edecek: Erdoğan’ın Haşdi
Şabi’nin Musul operasyonuna katılmasına
dair yaptığı eleştirel açıklamalara [5] ve
Irak’ın kuzeyinde giderek güçlenen Kürdistan
Bölgesel Yönetimi (KBY) Başkanı Mesud
Barzani’ye meydan okumak [6]. Savaşçılarının
çoğu Türkiye’den olan PKK için ise şu an
IŞİD’in kalesi olan Tel Afer’in geri alınmasında
öncü rol oynamak, Irak Kürtleri arasındaki
PKK algısını pekiştirecek fakat öte yandan bu
durum Türkiye’yi kızdıracaktır.
Tüm bunlar olurken İran destekli Haşdi Şabi
militanları, Musul’un IŞİD’den arındırılmasını
hedefleyen büyük bir askeri harekâtın bir
parçası olarak Tel Afer operasyonuna çıkarma
yapmak için hazırlanıyorlar. Şöyle ki; IŞİD için
“Halifeliğin” en önemli iki kenti olan Musul
ve Rakka arasındaki asıl rota Tel Afer’den
geçiyor ve bu rota sadece IŞİD’e hayati bir
destek hattı işlevi görmüyor, aynı zamanda
IŞİD savaşçılarına olası bir geri çekilme
durumunda güzergah olma özelliği taşıyor
[7]. Haşdi Şabi şemsiyesi altında bulunan İran
destekli Şii militanların apaçık ortada olan
mezhepsel saikleri şöyle dursun, Tel Afer’i
kontrol etmek için başkaca önemli çıkarları
da var. Çünkü Tel Afer’i kontrol etmek IŞİD’i
Rakka’da zayıflatmaya ve Esad rejimini
iktidarda tutmak için savaşan binlerce İranlı
askeri danışman ve militanın çabalarının
desteklenmesine katkıda bulunacak [8].

Haşdi Şabi şemsiyesi altında bulunan İran
destekli Şii militanların apaçık ortada olan
mezhepsel saikleri şöyle dursun, Tel Afer’i
kontrol etmek için başkaca önemli çıkarları
da var. Çünkü Tel Afer’i kontrol etmek IŞİD’i
Rakka'da zayıflatmaya ve Esad rejimini
iktidarda tutmak için savaşan binlerce İranlı
askeri danışman ve militanın çabalarının
desteklenmesine katkıda bulunacak
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2016 yılının Kasım ayı sonlarında Haşdi
Şabi liderleri kendi savaşçılarına şöyle
sesleniyordu: “Tel Afer’e Hüseyin’in intikamını
almak için geliyoruz” [9]. Oysa Tel Afer’in, Şii
ve Sünni Türkmenler arasındaki mezhepsel
şiddete dair kanlı bir tarihi var ve nitekim
bölgeden gelen haberlere göre [10], Tel Afer’e
çıkarma yapan Haşdi Şabi güçleri Tel Afer’deki
Şii Türkmen azınlıklarından örgüte katılan
isimler tarafından idare ediliyor ki bu da
şehirdeki Sünni Türkmenlere karşı mezhepçi
intikam saldırılarının gerçekleşeceğine dair
endişeleri katlıyor. Buna karşın Türkiye
Hükümeti, Şii militanları (Haşdi Şabi)
ve Irak Hükümeti’ni, Tel Afer’deki Sünni
Türkmenlere [11] ya da Musul’daki Sünni
Araplara karşı zalimce tutumlar geliştirilmesi
durumunda, bölgeye doğrudan müdahale
edeceğini duyurarak uyarmıştı. Şii militanlar
ve Irak Hükümeti ise Türkiye’ye, Başika’da
konuşlu birliklerini çekmemesi durumunda
askeri güç kullanmakla tehdit ederek yanıt
verdi [12]. 1 Kasım 2016’da Başbakan İbadi;
gerçekleştirdiği basın toplantısında, sonradan
Türk tarafını sakinleştirme girişimi olarak
telakki edilen bir açıklama yaparak açık bir
şekilde Tel Afer operasyonuna Şii militanların
katılmasının engellenebileceğini belirtti [13].
Öte yandan, aynı basın toplantısında bazı
uyarılarda da bulundu: “Eğer Türkiye, Irak’a
askeri olarak müdahil olursa bu, Türkiye’nin
dağılmasına giden yolu açar” [14]. Bu da
Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak için PKK’nın
kullanılabileceğine dair dolaylı bir tehdit
anlamına geliyordu.
Tel Afer’in geri alınmasının zorlu olacağı
öngörülüyor. Nitekim Tel Afer, Orta Doğu’nun
güvenlikle alakalı, politik, ekonomik ve etnomezhepsel meselelerin birbirine ne boyutta
bağlı olduğunu gözler önüne seriyor. IŞİD,
Musul’u kaybetme ihtimalinde Rakka’ya kaçış
rotasını korumak için Tel Afer’i savunmaya
mecbur. Dahası, Tel Afer meselesi sadece
Türkiye’nin Irak’taki askeri varlığının arka
planına değil, ayrıca Kuzey Irak’taki Türkiye
ve İran arasındaki nüfuz rekabetine de ışık
tutuyor.
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İRAN’IN IRAK’TAKİ ÇIKARLARI
İran Hükümeti, Irak’ın kuzeyindeki mevcut
durumu Bağdat’taki müttefiki olan merkezi
hükümete karşı bir meydan okuma olarak
görse de, ne Irak ne de İran hükümeti
bu bölgede söz konusu girift meseleleri
çözüme kavuşturacak kadar yeterli nüfuza
sahip. Her ne kadar İran, ana akım Kürt
partileriyle iyi ilişkilere sahip olsa da bu
ilişkiler her daim pürüzsüz değildi. Çünkü
en nihayetinde Orta Doğu’daki Kürtler
bağımsızlık istiyorlar ve hem İran hem de
Türkiye tarafı, Irak’ta Kürt milliyetçiliğinin
ivme kazanmasıyla ülkelerindeki Kürtlere
otonomi ve nihayetinde bağımsızlık talebi
konusunda ilham kaynağı olacağına dair
benzer endişeleri paylaşıyorlar. Buna ek
olarak, İran zaten [15] Kürdistan Özgür
Yaşam Partisi (PJAK) [16] ve İran Kürdistanı
Demokrat Partisi (KDP-İ) gibi silahlı isyancı
gruplara karşı askeri operasyonlar yürütmeyi
sürdürüyor. Tıpkı Türkiye-Irak sınırındaki PKK
kamplarının varlığı gibi PJAK ve KDP-İ de İranIrak sınırının iki yanında kamplara sahip [17].
Bundan dolayı İran, PJAK’ın İran’ın iç ve dış
menfaatlerini hedef almak için düşmanları
tarafından kullanılabileceğinden endişe
duyuyor [18]. Benzer şekilde Türkiye [19] de
rakiplerini, kendisini bazı önemli politikaları
kabul etmeye mecbur bırakmak için PKK’yı
bir araç olarak kullanmakla suçluyor.
Nitekim İran Devrim Muhafızları komutanı
General Kasım Süleymani’nin 2016’nın Kasım
ayında PKK komutanlarından Cemil Bayık ile
görüştüğünü söylemesinin [20] ve General
Süleymani’nin, İran’a destekleri karşılığında
PKK’ya Musul operasyonlarına katılma
fırsatını sunduğu gibi teyit edilmemiş bazı
gelişmeler İran-Türkiye rekabetini gün
geçtikçe derinleştiriyor.
İran Hükümeti Irak’taki herhangi bir Türk
askeri varlığını, bölgedeki politik, ekonomik
ve güvenlik maddelerine yönelik bir tehdit
olarak algılıyor. Öte yandan Irak’ta konuşlu
Türk askeri varlığı, Irak’taki nüfuz mücadelesi
bakımından Türkiye’ye uygun bir pozisyon

ALSHARQ • Uzman Görüşü

İran Hükümeti Irak’taki herhangi bir
Türk askeri varlığını, bölgedeki politik,
ekonomik ve güvenlik maddelerine
yönelik bir tehdit olarak algılıyor
da sağlamıyor. Çünkü İran’ın Şii militanları
ustaca kullanması, Bağdat açısından sıcak
bakılmayan Türkiye’nin doğrudan askeri
müdahalesine karşı tepkileri arttırıyor. Hatta
Irak Hükümetinden yetkililer, “gayrimeşru”
ilan ettikleri Kuzey Irak’taki Türk askeri
varlığına karşı oldukça eleştirel bir tutum
takınmış durumdalar [21].
Öne çıkan Şii din adamlarından Muhammed
İshak el-Fayadh, 7 Kasım 2016 tarihinde yaptığı
açıklamada, “Irak Hükümeti, kendi sınırları
içerisinde egemenliğine tecavüz edenlere
karşı (Türkiye’yi kastediliyor) göze göz, dişe diş
bir mücadele vermeli ve saldırganlara gereken
ders verilmelidir.” diyordu [22]. Bu mesajı Şii
militanlardan ve Bağdat’tan gelen Türkiye
karşıtı agresif açıklamalar izledi. 24 Kasım
2016’da, İran Cumhurbaşkanı Ruhani yaptığı
açıklamayla Türkiye’yi üstü kapalı olarak şöyle
eleştiriyordu: “Biz, ev sahibi ülkelerle iş birliği
yapılmadan gerçekleştirilen müdahaleleri
oldukça tehlikeli buluyor ve Suriye ve Irak
hükümetlerinin kendi topraklarında terör
ile mücadele eden diğer ülkelere yer açması
ve onlardan yardım istemesi gerektiğine
inanıyoruz…” [23]. Bu noktada, İran’ın Irak’ta
kayda değer bir askeri varlığının olduğunu
belirtmek gerekir ve bu durum bizzat
Bağdat’taki Şii Irak Hükümeti’nin davetiyle
gerçekleşti/gerçekleşiyor [24]. İran için Irak,
stratejik olarak [25] herhangi bir diğer Arap
ülkesinden daha önemli. Nitekim İran’ın Irak
ile sınır hattının 1400 km’den daha uzun
olması ve buna ek olarak İran’ın, Irak’ta yeni
siyasi düzeni şekillendirmede çok büyük rol
oynaması İran için Irak’ın neden ayrıcalıklı
olduğunu açıklar. Zaman içerisinde Irak
yönetiminin sıklıkla İran’ın kukla hükümeti
olarak anılması da bundan ileri geliyor [26].
Irak’ın 2003 yılında ABD tarafından işgal
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Irak’ın ikinci büyük şehri ve en büyük Sünni
Arap nüfusa ev sahipliği yapan Musul ise
bunun tam tersine sosyolojik olarak hiçbir
zaman ne Irak Hükümeti’nin tam kontrolüne
ne de İran'ın etkisi altına girdi. İşte tam da
bu yüzden İran, Musul operasyonunu Irak’ın
kuzeyinde kendi nüfuzunu genişletebileceği
bir fırsat olarak görüyor
edilmesinin hemen akabinde İran burada
hiç olmadığı kadar büyük nüfuz alanları elde
etme fırsatı yakalamıştı. Hepimiz biliyoruz
ki Irak ve İran İslam Cumhuriyeti arasında
tarihsel bir düşmanlık var ve İran, geçmişte
Iraklı Şii muhalif parti üyelerini ve 19792003 arasında Saddam Hüseyin döneminde
ülkesinden kaçan silahlı grupların büyük bir
kısmını kendi sınırları içerisinde gizlerken ne
yaptığını gayet iyi biliyordu. Çünkü 2003’te
Irak’ın işgal edilmesinden sonra Saddam
rejiminin ortadan kaldırılmasını takiben
ortaya çıkan Irak’ı, bugün işte bu partiler
[27] yönetiyor. Bunun sonucunda ise İran’ın
Bağdat’taki ve Şii çoğunluğun olduğu güney
şehirlerindeki [28] nüfuzu ciddi boyutlara
vardı. Irak’ın ikinci büyük şehri ve en büyük
Sünni Arap nüfusa ev sahipliği yapan Musul
ise bunun tam tersine sosyolojik olarak hiçbir
zaman ne Irak Hükümeti’nin tam kontrolüne
ne de İran’ın etkisi altına girdi. İşte tam da
bu yüzden İran, Musul operasyonunu Irak’ın
kuzeyinde kendi nüfuzunu genişletebileceği
bir fırsat olarak görüyor. Çünkü Musul’un Irak
ordusu ve İran tarafından desteklenen Haşdi
Şabi tarafından ele geçirilmesi, Tahran’ın
Musul’da tutunması için sağlam bir dayanak
olacaktır.
İran Hükümeti’nin Irak’a nüfuz etme çabası,
1979 yılında Ayetullah Humeyni tarafından
kurulan İran rejiminin üzerine inşa edildiği
resmi ideoloji ile birlikte düşünülmelidir.
Humeyni’nin ideolojisi, “İslam Devrimi”ni
tüm dünyaya ihraç etmeyi gözetmekteydi
[29] ki bu anlamda Necef ve Kerbela’da Şii
Müslümanların en kutsal türbelerine ev
sahipliği yapan Irak, İran Devrimi’nin ilk
hedefiydi. Nitekim 1980’den 1988’e kadar
oldukça uzun İran-Irak savaşında milyonlarca
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insan ölmüştü. Bugün ise İran’ın bölgesel
ihtirasları [30] Irak sınırının dahi ötesine
geçmiş durumda. İran hâlihazırda Lübnan’da
Hizbullah, Irak’ta Asaib Ahl el-Hak ve Suriye’de
Alevi militanlar gibi yerel grupları kendi
nüfuzunu tesis etmek için kullanarak Suriye,
Lübnan ve Yemen’deki çatışmalara dolaylı
olarak da olsa dâhil olmuş durumdadır.
Nitekim bu durum; rakipleri tarafından [31]
dile getirilen, “İslam Devrimi”ni ihraç ederek
Irak, Suriye ve Lübnan’ı da içeren “Şii hilalini”
[32] oluşturmak suretiyle Orta Doğu’da
nüfuz elde etme çabası içerisinde olduğu
yönündeki suçlayıcı demeçlerin muhatabının
neden İran’ın ta kendisi olduğunu ortaya
koymaktadır.

TÜRKİYE’NİN IRAK’TAKİ ÇIKARLARI
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yönetimindeki
Türkiye Hükümeti, Ninova Eyaleti’ndeki
siyasi ve dini liderlerle birlikte aşiretlerle de
kurduğu bir dizi özel bağlara sahip. Bu durum;
Osmanlı döneminin bakiyesi, Türkmenlerle
olan etnik bağlar ve Türkiye’nin Orta Doğu’da
etkili bir Sünni devlet olarak sahip olduğu
İslami kimlik ile ilgilidir. Ancak Türkiye, İran’ın
aksine, Irak’ta nüfuz elde etme konusunda
agresif davranmıyor. Çünkü Türkiye Irak’taki
Kürtlerle arasındaki ilişkileri geliştirmek için
ekonomik ve stratejik çıkarlarını gözetmekle
birlikte ve Bağdat’taki merkezi hükümetle
de dengeli bir diplomatik ilişkiyi muhafaza
etmeye çalışıyor. Öte yandan iki Kürt partisi
olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve
Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB),
Türkiye Hükümeti ile Kürt isyancı gruplar
arasındaki diyalog kapısını aralamak için
arabuluculuk rolünü üstlenmeleriyle 2013
yılında PKK’nın, militanlarını Türkiye’den
Irak sınırındaki Kandil’e çekmesine Türk
Hükümeti ve IKBY arasındaki işbirliği katkı
sağlamıştı [33].
Bugün ise PKK, Türkiye açısından ulusal
güvenliği tehdit eden bir örgüt. Nitekim
Irak’ın kuzeyindeki Türk askeri varlığının
gerçekte PKK’nın bu bölgede Türkiye’nin
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ulusal güvenliğini ve bölgesel ekonomik
çıkarlarını tehdit edebilecek bir alan elde
etmesini engellemeye yönelik olduğu
söylenebilir. Ancak Türkiye’nin Irak’taki
askeri varlığı iki önemli başlıkla da ilgilidir:
Türkiye içerisindeki herhangi bir isyancı
grubun, Irak’ın kuzeyinde kendisine güvenli
bir liman bulmasını engellemek ve Iraklı
Kürtlerin bağımsızlığa dair siyasi isteklerinin
Türkiyeli Kürtler üzerindeki bulaşıcı etkisini
en asgari düzeye indirmek. Şunu önemle
not etmek gerekir ki Türk askerinin Irak’taki
operasyonları IŞİD henüz yokken de vardı.
Zira son 30 yıldır PKK, Türkiye için en büyük
ulusal tehdit unsuru olageldi. Saddam
yönetimindeki [34] Irak Hükümeti ile yapılan
anlaşmalar dâhilinde, Türk birliklerinin
PKK’nın izini sürmek üzere Irak sınırını
geçmesine 1980’lerde, 90’larda ve 2000’lerde
müsaade edilmişti. 2003’te ABD öncülüğünde
Irak’ın işgal edilmesinin ardından da
Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları,
Bağdat’taki yeni merkezi hükümet ve IKYB ile
koordinasyon içerisinde devam etti.
Türkiye, Irak topraklarının tamamında Irak
merkezi hükümetinin yeniden tek otorite
olmasını tercih ediyor. Geçmişte olduğu
gibi Bağdat’taki hükümetin, asırlardır süren
ve hızla yayılan etnik, dini ve mezhepsel
ayrılıkların üstesinden gelmesini istiyor.
Ayrıca Irak’ın istikrarlı ve müreffeh bir ülke
hâline gelmesini ve buna bağlı olarak Irak ile
kazançlı ticari ilişkiler de geliştirmek istiyor.
Bu arzu, Kuzey Irak’taki petrol yataklarından
Akdeniz’deki Ceyhan limanına petrol taşıyan
boru hatlarının güvenliğini de içeriyor.
Dahası Türkiye, Habur’daki sınır kapısından
geçen tırlar yoluyla sahip olduğu muazzam
ihracat potansiyeli ile beraber Irak’ın Avrupa
piyasalarına doğrudan açılan güzergahı
olmak gibi bir öneme de sahip [35]. Fakat
bir yandan Bağdat’taki merkezi hükümetin
2003’ten beri otoritesini tam anlamıyla tesis
edememesi diğer yandan Irak Hükümetinin,
Türkiye ile olan sınır hattı da dâhil olmak
üzere sınırlarını koruyamaması ve bunun
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neticesi olarak PKK’nın sadece Kandil’de
değil, Kuzey Irak’ın diğer bölgelerinde de
nüfuz elde etmesi iki ülke arasındaki ilişkileri
olumsuz yönde etkiledi.

Türkiye’nin Irak’a dair endişeleri ise güvenlik
temalı tehdit algılarını ve ekonomik menfaatleri
aşıyor. Türkiye’nin Irak’ın kuzeyindeki varlığı
yalnızca isyancı grupların Türkiye’nin ulusal
güvenliğini tehdit etmesinin önüne geçmek
anlamına gelmiyor, aynı zamanda Irak’taki
İran nüfuzunu dengelemek anlamına da geliyor.
Çünkü Türkiye, İran’ın Şii militanları Irak’ın belli
bölgelerinde demografik bir mühendislik yapmak
üzere kullanmasına dair endişeler taşıyor
Musul’un ekonomik ve stratejik önemi ise,
İran ve Türkiye’nin nüfuz alanlarını aşıyor.
Hamid Akın Ünver’e göre [36], Irak petrolünü
ve gazını Avrupa’ya bağlayan en makul hat,
Türkiye’den geçiyor. Bunun neticesinde,
Musul sorunu, İran’a bağlı bir gaz hattını
ve IKBY’nin sahip olduğu gaz yatakları için
ihracat opsiyonunu destekleme ihtimali
olan Rusya’nın menfaatlerini ciddi şekilde
etkileyebilir ve gelecekte, Avrupa Birliği (AB)
ve Rusya arasında bu kaynaklara dair bir
çatışma kaçınılmaz olacaktır.
Türkiye’nin Irak’a dair endişeleri ise güvenlik
temalı tehdit algılarını ve ekonomik
menfaatleri aşıyor. Türkiye’nin Irak’ın
kuzeyindeki varlığı yalnızca isyancı grupların
Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit etmesinin
önüne geçmek anlamına gelmiyor, aynı
zamanda Irak’taki İran nüfuzunu dengelemek
anlamına da geliyor. Çünkü Türkiye, İran’ın
Şii militanları Irak’ın belli bölgelerinde
demografik bir mühendislik yapmak üzere
kullanmasına dair endişeler taşıyor. Nitekim
Diyala, Jurf el-Sakhar, Samarra, Kerkük ve
Bağdat’ın büyük bir kısmı, son yıllarda kayda
değer bir şekilde demografik bir değişime
tanıklık etti. Gelecek hafta ve aylarda ise Tel
Afer ve Musul meseleleri, İran ve Türkiye’nin
Irak’ın kuzeyindeki nüfuz rekabetini ve her
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bir ülkenin kendi menfaatlerini korumak
için ne ölçüde istekli olduğunun boyutlarını
ortaya çıkaracaktır.

İran içinse Türkiye’nin Irak’ın
kuzeyindeki askeri varlığı ve sahip
olduğu nüfuz, kendi çıkarlarını tehdit
ediyor ve bölgedeki İran’a sadık silahlı Şii
grupların Irak, Suriye ve Lübnan’ın belli
bölgelerinde sahip oldukları kayda değer
gücü temsil eden Şii hilâlini zedeliyor
SONUÇ
Musul’un kuzeydoğusunda yer alan Başika
Üssü’ndeki Türk askeri varlığı, Türkiye’nin
uzun süredir Irak’ta yaşanan gelişmelerin
seyrini takip ettiğini gösteriyor. Musul,
İran’ın ve Türkiye’nin çıkarlarının çatıştığı bir
noktada duruyor. Türkiye açısından Musul’un
yakınlarında güçlenen PKK varlığı, ulusal
güvenlik için stratejik bir tehdit iktiza ediyor.
Buna ek olarak, Ninova Eyaleti ve Kerkük’ün
İran destekli Haşdi Şabi’nin eline geçmesi
ihtimali, Türkiye’nin Irak’taki ekonomik ve
jeopolitik menfaatlerini tehdit ediyor. Çünkü
Türkiye, Irak ve özellikle de KBY ile kaybetmek
istemediği kazançlı ekonomik ilişkilere sahip.
Bu ilişkilerde petrol boru hatları önemli
bir yer tutsa da ilişkilerin ölçeği bununla
sınırlı değil. Irak’ın Avrupa’dan ithal ettiği
ürünler Türkiye üzerinden geliyor; Türkiye,
Irak’a ihracat yapıyor ve Türkiye’nin Irak’ta
yatırımları mevcut. İşte tam da bu sebeplerden
ötürü Türkiye, KBY’deki Kürt müttefiklerinin,
Ninova’daki Sünni Arapların ve Tel Afer ile
Kerkük’teki Türkmenlerin, İran uzantılı
grupların varlığıyla sindirilmeyeceğinden
emin olmak isteyecektir. Çünkü Türkiye ancak
bu yollarla Irak’ın kuzeyindeki menfaatlerini
koruyabilir. Hatta Türkiye Hükümeti, söz
konusu menfaatlerini korumak için Irak’ın
kuzeyindeki askeri varlığını burada tutmak
isteyebilir.

ALSHARQ • Uzman Görüşü

çıkarlarını tehdit ediyor ve bölgedeki
İran’a sadık silahlı Şii grupların Irak, Suriye
ve Lübnan’ın belli bölgelerinde sahip
oldukları kayda değer gücü temsil eden Şii
hilâlini zedeliyor. İronik bir şekilde İran da
Kürtlerin Irak’taki politik arzularına dair
Türkiye ile benzer endişeleri paylaşıyor.
Çünkü PJAK ve KDP-İ gibi İranlı Kürt
örgütleri, Irak Kürdistan’ındaki gücünü
arttırıyor. İran ise istikrarına zarar vermek
isteyen düşmanlarının söz konusu Kürt
grupları kullanabileceğinden endişe ediyor.
Türkiye’nin güvenlik endişeleri ve ekonomik
menfaatleri için Irak’taki nüfuz arayışına
karşılık İran Hükümeti, Irak’taki pozisyonunu
sahip olduğu resmi ideolojinin penceresinden
değerlendiriyor ve örtük bir biçimde
kendini tüm dünyadaki Şii Müslümanların
koruyucusu olarak tanımlıyor. İran açısından
Irak, İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu olan
Ayetullah Humeyni öncülüğündeki İslam
Devriminin ihracı anlamında bir başarı
hikâyesini teşkil ediyor. Bunu sağlamak için
ise İran, Orta Doğu’daki nüfuzunu Suudi
Arabistan ve Türkiye karşısında genişletmek
için kendince öne sürdüğü “tüm dünyadaki
Şiilerin koruyucusu” etiketini kullanıyor.
Bu yazı hem Türkiye’nin hem de İran’ın
Irak’taki çıkarlarının karmaşık bir yapıda, çok
katmanlı ve uzun vadeli olduğunu gösteriyor.
Bu da bizi, her iki ülkenin de Irak’taki
nüfuzundan yakın gelecekte feragat etmesinin
muhtemel olmadığı sonucuna götürüyor. Bu
nedenle, bahsi geçen iki ülkenin Irak’taki
rollerinin, Irak’ın geleceğindeki herhangi bir
siyasi uzlaşmada hesaba katılması ve dikkate
alınması gerekir.

İran içinse Türkiye’nin Irak’ın kuzeyindeki
askeri varlığı ve sahip olduğu nüfuz, kendi
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