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NURİ MALİKİ KİMDİR?  

Hamdi el Sa’di’nin el ReĢid AraĢtırmalar Merkezi için hazırladığı rapor baĢta olmak üzere 

birçok önemli düĢünce kuruluĢunun hazırladığı raporlar, ciddi araĢtırma ve analiz sitelerinde 

yayımlanan makaleler ve Arap-Batı alemindeki düĢünce kuruluĢlarından derlenen bilgilerden 

oluĢan raporu kamuoyunun dikkatlerine sunuyoruz.  

 

ĠRAN ANALĠZ / Ġran Analiz AraĢtırma Grubunun hazırladığı Nuri Cevad Kamil Maliki’nin 

Hayatı ilgili bu dosyada birçoğu Türkçe ilk defa yer alan geçmiĢi, siyasi, sosyal ve askeri 

görevleri, Ġran ve Suriye’deki geçmiĢi, iĢgal sonrası siyasal yaĢamı, hayat tarzı ve çalıĢma 

biçimine dair önemli bilgiler yer almaktadır. Dosyanın ilk bölümünde Aralık 2010 itibariyle 

yeniden Irak’ta baĢbakan seçtirilen Maliki’nin özgeçmiĢi, Ġran’da sürgünde yaĢadıkları, Dava 

Partisi içinde ki görevinde Ġran istihbaratıyla iliĢkileri, yürüttüğü suikastlar ve görevlerine dair 

bilgilere yer verilmektedir. 

Tam İsmi: Nuri Kamil Muhammed Hasan Ebul Mehasinul Ali el Maliki 

Meşhur İsmi: Cevad el Maliki 

Künyesi: Ebu Esra (Dava Partisinde kullandığı isim) 

Ailesi ve Aşireti: Beni Malik (Malik el ĠĢter’e) nispet edilmektedir. AĢireti gövdesinden olan 

Al Ali kabilesine mensuptur. 

Doğduğu köy olan Cenace’ye de nispet edilmektedir. Dedesi Muhammed Hasan Ebul 

Mehasin Krallık döneminde Enformasyon Bakanlığı yapmıĢtır. (Her ne kadar Maliki ve grubu 

1920 devriminden sonra ġiilerin makamlara geçmediğini iddia etseler de) 

 

Solda Nuri Maliki 30 yıl önce Suriye’de iken. 

Dört kızı ve bir erkek çocuğu vardır. 

Doğum Tarihi: 1950 yılında Babil eyaletinde, el Hindiyye (Tuveyrih) kazasına bağlı Cenace 

köyünde doğdu. 

Eğitim: Bağdat’ta Ġslami Ġlimler Fakültesinden mezun oldu. 

http://irananaliz.wordpress.com/?attachment_id=7542#main
http://irananaliz.wordpress.com/?attachment_id=7542#main
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Erbil’deki Selahaddin Üniversitesinde Arap dilinde yüksek lisansını yaptı. Tez konusu dedesi 

Ebul Mehasin’in Ģiirleri idi. Tez danıĢmanı Fuad Masum idi. 

Ramadi Ģehrinde öğretmen olarak atandı. Ardından Hille Ģehrindeki eğitim müdürlüğünde 

memur oldu. 

Hayat çizgisi: Eğitim gördüğü sırada Dava Partisine dahil oldu. Parti mensubu olduğu 

gerekçesiyle devlet tarafından aranınca Ġran’a kaçtı. Ġran’dan Suriye’ye geçti, el Mevkıf adlı 

gazeteyi çıkardı. 

Görevleri:Irak içinde düzenlenen suikastlar, patlamalar ve diğer eylemleri yürüten parti 

içindeki birimin baĢındaydı. 

 Muhalefet konferanslarında partisinin temsilcisiydi. 

 Geçici hükümet konseyinde görevli üyeydi. 

 BaassızlaĢtırma Hamlesinde baĢkan yardımcısıydı. 

 Geçici milli mecliste baĢkan yardımcısıydı. 

 Irak milli meclisindeki güvenlik komisyonu baĢkanıydı. 

 Anayasanın hazırlanması komisyonu üyesiydi. 

 Nisan 2006 tarihinde baĢbakan seçildi. 

 Nisan 2007 tarihli seçimlerden sonra Dava Partisi genel sekreteri oldu, bir nevi 

Caferi’yi darbeyle devirerek göreve geldi. 

Cevad Maliki olarak meşhur olan Nuri Kamil Muhammed el Maliki 

Cevad el Maliki Ebu Esra 1950 yılında Babil eyaletine bağlı Hille Ģehrinde doğdu. Evli ve 

dört çocuk babasıdır. Arap dilinde master yaptı. Eğitim Bakanlığı’nda 1970’li yılların sonuna 

doğru Hille’de memur olarak çalıĢmaktaydı. 1979 yılında Irak’a terk ederek direk Ġran’a gitti. 

1987 yılına kadar, yani sekiz yıl boyunca Ġran’da kaldı. Bu müddet boyunca Dava Partisi’nin 

silahlı kanadının sorumluluğunu üstlendi. O zaman askeri kanadın adı Dava Partisi ġehit Sadr  

Alayı ismini taĢımaktaydı. Askerler Ahvaz Ģehrindeki Ġran Devrim Muhafızları Tugayı kara 

kuvvetleri üslerinden “Ramazan” üssüne bağlı Ğayur adlı ana kampta konuĢlanmaktaydı. 

Ġran-Irak savaĢı esnasında Maliki’ye bağlı milisler Irak toprakları içinde eylemler 

yapmaktaydı. Ġran Devrim Muhafızlarının gözetiminde bu güçlerin gerçekleĢtirdiği eylemlerin 

direk liderliğini Maliki yürütmekteydi. 

Foto: ĠĢgal öncesi Nuri Maliki Suriye sokaklarında 

O zamanlar Ğayyur kampındaki Dava Partisi unsurların sayısı 500 

ile 1000 arasında değiĢmekteydi. Ġmam Humeyni’nin Güneyi ismi 

verildi ve Nuri Maliki ile diğer Dava Partisi liderleri o üste 

bulunmaktaydı. Ġran-Irak savaĢına katılan bu unsurların lideri olan 

Cevad Maliki Ġran Ġstihbarat Bakanlığı ile sıkı iliĢki içindeydi. 

Ġstihbarat teĢkilatı Maliki’ye elemanlarını yetiĢtirmesi için tüm 

mali ve lojistik desteği temin etti. Sınırlardan geçir ve diğer 

hususlarda parti mensuplarının irtibatlarını Maliki sağlamaktaydı. 

1987 yılında Maliki Dava Partisi’nin teĢkilatlanmasından sorumlu 

olarak Suriye’ye geçti. Maliki, ciddi iliĢkileri bulunan Devrim Muhafızları bünyesinde yer 
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alan Ġran sınırları dıĢındaki eylemlerden sorumlu Kudüs güçleriyle Suriye’de irtibat kurdu. 

Suriye’de defalarca bu teĢkilat sorumluları ile bir araya geldi. Örneğin teĢkilatını temsilen 

bulunduğu Suriye’de Maliki 11 Ocak 2002 tarihinde ġam’da Ġran rejimini temsil eden ve Nasr 

adlı üssün komutanı olan Rıza Seyfullahi adlı Ģahısla Irak hususunda görüĢtü. Bu görüĢmede 

Maliki ayrıntılı olarak Dava Partisi Programı ve görüĢünü açıklayarak partinin geleceğini eda 

etmeyle ilgili hususlarda aralarında irtibat kurulmasını temin etti. 

Tüm bu süreçlerde Ebu Esra Ġran devletiyle ciddi ve sıkı bir iĢbirliği içerisindeydi. 28 Mayıs 

1998 yılında Ģunu söylemekteydi: “Muhakkak ki Humeyni Ġslam’ı karanlık dehlizlerden 

çıkardı ve onu yeni bir ruhla diriltti.” 

Eski rejim çöktükten sonra Maliki Irak’a geri döndü. Amerika’nın sivil yönetici tayin ettiği 

Paul Bremer kendisini BaassızlaĢtırma (Baas Partisi yöneticilerini ve idarecilerini hall etme) 

Heyeti baĢkan yardımcısı olarak tayin etti. Ġlk seçimlerde Maliki Ġtilaf listesinden milletvekili 

olarak meclise girdi. Sonrasında da bir süre parlamento baĢkan yardımcısı oldu. Ġbrahim 

Caferi baĢkanlığındaki geçici hükümette 30 Ocak 2005 tarihinde meclisteki güvenlik 

komisyonu baĢkanı olarak seçildi. Bu komisyon terörle mücadele kanunu adlı iki önemli adım 

attı. Bu kanuna dayanarak Irak’taki Ġran rejim muhaliflerini bastırmaya ve tasfiyeye kalkıĢtı. 

Maliki, 2003 ila 2004 yılları arasında hükümet güçleri içindeki BaassızlaĢtırma Heyeti baĢkan 

yardımcısı idi. Bu komisyon marifetiyle Maliki, eski rejim dönemindeki asker ve memur olan 

on binlerce insanın görevinden uzaklaĢtırılması kararını verdi. Bunun arkasında onların Ġran 

rejimine muhalif ve en önemlisi Sünni kökenli olmaları yatmaktaydı. 

Buna ek olarak, Nuri Maliki Dava Partisi’nin güvenlik kısmından sorumlu olup bu birimin 

yürüttüğü terör eylemlerini yönetmekteydi. BaĢbakanlığa gelmeden önce kendisi partiye bağlı 

suikast tugayının sorumluluğunu yapmaktaydı. Unutulmamalıdır ki partinin silahlı kanadı 

“Mecmuatil Se’r – Ġntikam Tugayı” olarak adlandırılmaktaydı. Bu tugay muhalifleri ve doğal 

olarak Sünni kesimleri öldürmekteydi. Bu tugay da Maliki’nin denetimindeydi. 

BaĢbakanlık görevine geldikten sonra Maliki “Ġran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs 

Kuvvetleri” lideri olan Bağdat’taki Ġran büyükelçisi Kazimi Kummi ile görüĢmelerini 

sürdürdü. Ġran rejimine yakınlığı gün geçtikçe yakınlaĢtı ve arttı. 

 

Ġran Kudüs Tugayları adlı terör birliğinin lideri Kummi 

Irak’ta ciddi katliamlar gerçekleĢtiren Ġran istihbarat teĢkilatı ajanları ile görüĢmeye devam 

etti. Örneğin 13 Eylül 2006 tarihinde Nuri Maliki Ġran’a ziyarete gitti. MeĢhed Ģehrine giden 

Maliki burada devlet yetkilileri ile istihbarat bakanlığın üstünü örttüğü “Habiliyan” adlı 

http://irananaliz.wordpress.com/?attachment_id=7539#main
http://irananaliz.wordpress.com/?attachment_id=7539#main
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dernek aracılığıyla istihbarat yetkilileri ile görüĢtü. Mezkur dernek baĢkanlığını Muhammed 

Cevad HaĢimi Necat adlı istihbarat bakanlığı mensubu bir Ģahıs yapmaktaydı. Bu görüĢmede 

Maliki ile yetkililer arasında Irak’ta bulunan Halkın Mücahitleri Örgütü’nün bastırılmasına 

iĢbirliği yapma sözü verdi. Temasları çerçevesinde Maliki Ġran ile Halkın Mücahitleri 

örgütünün bastırılmasında ikili ittifak anlaĢması veya sözleĢmesini onayladı. Bu konu ve 

içeriğiyle ilgili olarak hiçbir Iraklı yetkilinin ne haberi ne de bilgisi vardı. Ta ki 2009 ġubat 

ayında Iraklı yetkililer ile Hamaney görüĢmesinde konu ortaya çıkıncaya kadar… 

Ġran’da bulunduğu sırada sınır bölgesinden giriĢ için Ġranlı resmi makamlardan muvafakat 

talep etti. Ancak Maliki’yi eğiten Ġranlılar onun için hayatı zorlaĢtırmayı istiyorlardı. 

Bunlardan birisi bir diğer Ġranlı yetkilinin resmi olurunu alması gerektiğini, yoksa kendisine 

izin verilmeyeceğini söyledi. 12 saat boyunca aracını ağır ağır kıĢ mevsiminde ve sıkıntılı 

yolda süren Maliki oldukça geç vakitte oraya ulaĢtı, ancak talebi hızlı bir Ģekilde reddedildi. 

Tecritte yaĢanan bu hadise Maliki için oldukça rahatsızlık vericiydi, ancak yine de yaĢananlar 

Maliki için Ġranlıların sabotajına rağmen davasının bir diğer parçasıydı. 

Milli İstihbarat ve Takip Teşkilatı 

Nuri Maliki Suriye’deki Seyyide Zeynep civarında bir Ģeyler satmakta, dahası insanların sahte 

pasaportla Suriye’den komĢu ülkelere çıkmasına yardımcı olmaktaydı. 

 

Maliki, Esed rejiminin himayesi ve kollaması altında Suriye’de…. 

Maliki 1980’lerde Emel Harketine bağlı ölüm tugayı olan Lübnan’daki UĢĢakul Hüseyin 

(Hüseyin AĢıkları) adlı grubun üyesi olarak Beyrut’taki Irak büyükelçiliğinin patlatılması da 

dahil birçok terör eylemi gerçekleĢtirdi. Mezkur terörist oluĢumun lideri Davud Davud olup 

talimatları hizipçi Nebih Berri’den almaktaydı. Grubun asıl görevi o zaman Filistin KurtuluĢ 

Örgütüne bağlı askeri lider kadrosunun tamamının suikastlarla tasfiye edilmesiydi. 

FKÖ 1982 yılında Siyonistlerin baskısıyla Lübnan’ı terk etmek 

zorunda kalmıĢtı. ġu an Hizbullah hareketi genel sekreteri olan 

Hasan Nasrallah’ın da içinde yer aldığı ġii Emel Hareketine 

bağlı bu terör grubu 80’lerin ortasında güney Lübnan’daki 

Filistin mülteci kamplarını kuĢatarak toplu katliamlara giriĢti. 

O zaman Irak devlet baĢkanı Saddam Hüseyin Yaser Arafat ile 

anlaĢma yaptı. MiĢel Avn’a ödeme yapıldı ve tamamıyla silah, 

mühimmat, tıbbi ve gıda yardımıyla yüklü bir gemi Filistinli direniĢçilere gönderildi. Bu 

sebeple yüz binden fazla Filistinli muhtemel katliamdan kurtulmuĢ oldu. 



           

İran Analiz Dosya - Nuri Maliki, Irak Hükümeti ve Türkiye          5 

Gözlemciler laik ve sosyalist milliyetçi Arap Baas Partisi 

ilkelerine gayet uygun hareket etmesi hasebiyle diktatör 

Saddam’ın en azından dürüst davrandığını; aksine aynı 

iddiayı dile getiren Suriye ve diğer birçok Baas iktidarı 

olan Arap ülkelerinin somut bir Ģekilde FKÖ veya diğer 

Filistin direniĢ hareketlerine yardım etmediğine dikkat 

çekiyor.  

O zaman terörist Maliki UĢĢakul Hüseyin adlı grubun içindeki Irak Haydar Tugayı adlı gruba 

baĢkanlık ediyordu. Bu grup Filistinlilere karĢı en kanlı eylemleri gerçekleĢtirdi. 150 teröristi 

barındıran bu grubun çoğunluğu Acem ve Dava Partisi müntesiplerden oluĢmaktaydı. 

Ġçlerinde Albay rütbesi olanlar da dahil elliden fazla Filistinli subayı bu grup öldürdü. 

Suikastlara bizzat Maliki de katılıyordu. Filistin KurtuluĢ Cephesinin video arĢivlerinde 

Maliki’nin grubundan yakalanan altı teröristin itiraflarının tamamının kayıt altına alındığı 

filmler vardı. Bu videolar zamanın Irak Hükümetine de iletilmiĢti. 

 

Lübnan’da kaçırılan batılılarla poz veren Maliki…Kırmızı iĢaretle 

Yine Kerbela eyaletinde yaĢananlara dair çeĢitli vesikalar yer almaktadır. Nuri Maliki’nin 

karısının kardeĢinin kızıyla evlenen Ali Hamid HaĢim el Maliki adlı sapık Ģahıs 2002 yılında 

genel af ile çıkmıĢtı. Ġlkokul dördüncü sınıfı dahi bitirmeyen bu Ģahıs Hindiyye kazası meclis 

baĢkanın korumalarından bir tanesidir. 

Ġnsanlara yönelik tecavüzleri ve saldırıları nedeniyle göreve 

baĢlamasından bir ay sonra kovuldu. Nuri Maliki baĢbakan 

olunca kendisini binbaĢı rütbesi ile üçüncü birliğin baĢına 

getirdi. Kendisine 300 BKC tipi makineli silah, 60 Rice Ther 

tipli araç, yüzlerce makineli silah ve tabanca tahsis etti. Kendisi 

gibi sahtekar ve sokak serserisi olan herkesi topladı. Öyleki 

grubun adı Matirciye bölüğü adını aldı! 

Tüm bu serseriler tepeden inme bir Ģekilde yüzbaĢı rütbesiyle subay oldular. Ali Hamid 

HaĢim büyük çarĢıda kuĢ satan bir dükkan sahibiydi. Maliki’nin amcaoğlusu Abbas Tevari 

adıyla meĢhur Ģahısla Tümgeneral Adnan Nebate adlı öldürdü. Yine Tail el Cenabi adlı 

vatandaĢın altı çocuğunu öldürdüler. Maliki’nin kardeĢinin oğlu olan Yasir Duheyl ile birlikte 

korkunç cinayete katıldılar. Mezkur Ģahıs Ģidi Maliki’nin ofisinde çalıĢıyor ve yine Maliki’nin 

Kübra adlı kızıyla evli. ĠĢgalden önce fırıncı olarak çalıĢan Hüseyin Ahmet Hadi Maliki 
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sonrasında para karĢılığı Dava Partisindeki bazı yetkililere 

petrol, gaz ve benzin satıĢı iĢini yürütüyor. 

Karh polis müdürü olarak görev yapan liva Adnan Nebat’ın 

öldürülüĢüne gelince. Dava Partisine bağlı bir grup 

kendisini kaçırır ve Cenece köyüne götürür. Zira 1979 

yılında kendisi Maliki’ye sözde kötü muamelede 

bulunmuĢtur! Maliki’nin bizzat kendisi orada hazır bulunur. 

Abbas Hamid HaĢim, Ali Hamid HaĢim ve Yasir Düheyl de 

yer alır. Adnan’ı yere yatırır boğazına sandalyeyi dayar, 

Maliki’nin ayakları altında öldürülür. Bu olay Kerbela ahalisi tarafından gayet iyi biliniyor. 

Mezkur terörist grup el Hindiyye kazası eĢrafından Hasan Halil’i Baasçı iddiasıyla öldürür. 

Yine Hıdır Yahya adlı bir öğretmen alenen öldürülür. Öte yandan Ġran savaĢında subay 

yardımcısı olduğu iddiasıyla Seyyid Ahmed el ġerifi adlı Ģahsı da öldürürler. 

DAVA PARTİSİ VE MALİKİ 

Dava Partisi Irak’ta bir ġii hareketi olarak doğdu, Baas 

Rejimine karĢı muhalefet sergiledi tıpkı diğer tüm oluĢumlar 

gibi. 70’lerde ġiiler nezdinde kamuoyu desteği buldu. Partinin 

iddiasına göre Saddam döneminde tasfiye sürecinde parti 

mensupları, akrabaları vs 200.000 kiĢi öldürüldü. Bu sebepten 

olsa gerek Ģahsi kin ve öfke taĢıdığı yakınları tarafından dile 

getirilen Maliki bizzat kendisi de dahil olmak üzere suçlu, 

suçsuz  bu rakamın dört-beĢ katı Iraklıyı Baasçı, Saddamcı, 

Tekfirci, Vahhabi, Nasibi, Kaideci ve terörist gibi yaftalarla öldürdü.  Yine yüz binlerce Iraklı 

benzer ithamlarla Ģu an iĢkence, tecavüz ve son derece korkunç Ģartlarda Maliki hükümetine, 

partilere ve milis gruplara ait gizli ve açık cezaevlerinde somut bir delil ve suçlama 

olmaksızın mahkum olarak tutulmaya devam ediyor.  
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Foto: ġii dini motifleriyle süslenmiĢ, içinde ġii literatürü ve kitaplarının yer aldığı, siyasi bir 

partiden ziyade mezhepçi bir dini örgüt sitesine benzeyen Ġslami Dava Partisi resmi internet 

sitesinin fotosu. 

Maliki Ekim 1979 tarihinde Saddam’ın polisleri tarafından aranınca kaçtı, çoğu vaktini 

suikast timleriyle beraber güney Irak’ta veya kuzey Kürdistan dağlarında geçirdi. Bu yıllarda 

akrabalarını korumak için Ģu müstear isimleri kullanıyordu: Ġran’da es Seyyid Muhsini ve 

Suriye’de iken “Cevad Maliki” 

Ġran-Irak savaĢında Maliki de tıpkı diğer ġii parti mensupları gibi Ġran saflarında Irak 

ordusuna karĢı savaĢtı. Sonrasında Ġran onlara güney Koreli bir petrol Ģirketinin Ġran’da 

terkettiği bir yeri yaĢamaları için kamp olarak tahsis etti. Burası Ahvaz Ģehrinden yaklaĢık 13 

mil ötede yer almaktaydı. Sınıra en yakın olan bir Arap bölgesiydi. Böylece Irak’a yönelik 

saldırıların buradan düzenlenmesi hedeflenmiĢti. Grup yeni evinin ismini Dava Partisi 

kurucusu din adamı ve Saddam’ın saldırılarına maruz kalan Muhammed Bakır Sadr olarak 

koydu. Binlerce militan burada sıkı eğitime tabi tutuldular. Dini ve siyasi günlük eğitimden 

geçtiler. Öyle ki kamp bir dini merkez halini aldı. Dava Partisi muhtelif dini liderliği olmasına 

rağmen yeni Ġslam Devriminde Ġranlılara katıldılar. Kampta yaĢayan Cafer Sadık el Düceyli 

Molla gündüzün ortasında birçok militanı çağırarak Ģu sloganları atmalarını istedi: “Her 

Zaman Dinin Zaferi, Sadr Çok YaĢa. Maliki düzenli olarak siyasete dair ders halkları 

düzenliyordu. Bunlar arasında doktorlar da vardı. 

Maliki kamptayken Saddam bu kampı bombalayacağı tehdidinde bulunur, bunun üzerine 

burasdan ayrılmalar olur. O sırada Maliki’nin karısı hamiledir, çocuğu olmak üzeredir, 

hastanede bombalama tehdidi nedeniyle boĢaltılmıĢtır. Ġranlılar da kendilerine ilgi 

göstermezler. 

Kaynaklar tarihinde ihtilafa düĢselerde resmi özgeçmiĢinde 1990 olarak belirtilen zaman 

diliminde Maliki Ġran’dan Suriye’ye geçer. ArkadaĢlarının ifadelerine göre Farsça’yı 

Ġngilizce’den daha kötü konuĢmaktaydı. 

ĠĢgal altındaki Irak’a bölge ülkelerinden ziyarete giden önemli bir isim vardı: Mahmut 

Ahmedinecat. Iraklı diplomatik kaynaklar Amerikalıların ziyareti sabote etmek istediklerini; 

ancak sonrasında iĢi kolaylaĢtırarak Bağdat havalimanından YeĢil Bölge’ye geliĢine yardımcı 

olduklarını aktarıyor. 

Ġran’ın Irak ile ticaret hacmi yıllık 5 milyar dolarla birinci olan Türkiye’den sonra 4 milyar 

dolar ile ikinci sırada. 

Irak’ın güvenliği ve dıĢ iliĢkilerin geliĢtirilmesi 

İKİNCİ KEZ BAŞBAKAN YAPILAN MALİKİ VE MOSSAD 

Nuri Maliki iki laik Kürt partisinin desteği ile ikinci kez 

baĢbakanlık koltuğuna oturdu. Mesud Barzani ile görüĢmek için 

Erbil’e ulaĢan Maliki basın toplantısının ardından iki Kürt 

partisiyle Anayasa’daki 140. Maddenin ihlali anlamına gelen 

Kerkük Ģehriyle ilgili görüĢtü. GörüĢmede Amerikalıların yanı 

sıra Ġsrailli yetkililer de vardı. Güvenilir kaynakların 
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bildirdiğine göre Nuri Maliki’nin Ġsrailliler ile sohbeti özel uçakta devam etti ve saat 23.00 

sularında uçak Ġsrail’e giderek geç saatlerde geri döndü. 

Bilindiği üzere Ġsrail, Irak’ın iĢgalinde en baĢat rolü oynayan ve iĢgal sonrasında MOSSAD 

aracılığıyla Wikileaks sitesinin de açığa çıkardığı gibi Ġran istihbaratıyla birlikte yüzlerce 

Iraklı akademisyeni, ilim adamını ve Ġslam alimini katletti. Ġran istihbaratı daha çok eski Irak 

ordusundaki komutanları, pilotları ve Baas Partisi liderlerini hedef almaktaydı. Elbette direk 

Ġran’da yetiĢen Bedir Tugayları gibi ġii terörist milis örgütler Sünni kökenli binlerce cami 

imamını, hatibini, vaizi ve din adamını katletti. Bunların baĢında Türkiye kamuoyunda çok iyi 

tanınan Prof. Dr. Ġsam el Ravi de yer almaktaydı. ġehit el Ravi’nin baĢını çektiği Iraklı 

Akademisyenler Birliği’nin tespit ettiği iĢgalin ilk üç yılında 350’nin üzerinde neredeyse 

tamamı Sünni kökenli olan bilim adamı, nükleer fizikli ve önde gelen Ģahsiyet öldürülmüĢtü. 

MOSSAD operasyonlarını Kerkük Ģehrine konuĢlandırdığı ajanları ile yapmaktaydı. 

Nuri Maliki göreve geldiğinden beri Ġsrail ile iliĢkilerini 

baĢbakanlık müdürü Tarık Necim aracılığıyla yürütmekteydi. 

Bu görüĢmeler aracılığıyla MOSSAD’ın nüfuzu ve operasyon 

sahası geniĢledi. Dahası Maliki, Ġsrailli ve diğer yabancı 

Ģirketlerle iliĢkileri yasaklayan kararı kaldırdı. Buna binaen 

farklı isim ve oluĢumlar altında hali hazırda 450 civarında 

Yahudi Ģirketi Irak topraklarında faaliyet göstermekte, toprak 

satın almaktadır. Özellikle de güney ve orta kesimlerde.  El 

Kifl ve el Aziz Ģehirlerindeki Ġsrail faaliyetlerine yönelik 

fanatik ġii Mukteda Sadr müntesiplerinin varlığına rağmen herhangi bir engelleme olmamıĢ. 

Yine Babil Dini Üniversitesi aracılığıyla Babil’de MOSSAD faaliyet yürütmekte, burada 

Yahudi kültürüyle ilgili tarihsel eser kaçakçılığı yapmaktadır. Bu konuda Necef’teki Farisi 

Dini Merciiyyetler ile iĢbirliği yapılmaktadır.  Ġran istihbaratının da yer aldığı tarihi eser 

hırsızlığı Nuri Maliki ile Kültür ve Turizm Bakanının bilgisi dahilinde yürütülmektedir. 

Dahası Maliki’nin mensup olduğu aĢiret ile ilgili enteresan bir iddia yer almaktadır. Beni 

Malik el Arabiyye aĢiretinden değil aksine Beni Kurayza Yahudilerinin kökeninden gelen el 

Kerezaat adlı bir aĢiretten olduğu söylenmektedir. Bu aĢiret ise daha öncesinde el Kifl adlı 

nahiyede yaĢamakta olup sonrasında Maliki’nin el Kerazat’tan dedeleri Turic kazasından 

Celcele köyüne taĢınmıĢlardır. Bu köyde ise Yahudiler yaĢamaktaydı. Bu olayın yani Maliki 

aĢiretinin kökeninin özellikle Kerbela aĢiretlerince gayet iyi bilindiği dile getirilmektedir. 

WIKILEAKS BELGELERİNDE MALİKİ VE FAALİYETLERİ 

Wikileaks’nin yayımladığı belgelere göre ölüm ve iĢkence tugaylarını yönetti, gizli savaĢın 

bir parçası olarak milislerin silahlandırılmasında Ġran’ın rolünü önemsemedi. 

Nuri Maliki’ye bağlı özel birlikler politik nüfuz sahibi tehlikeli kiĢiler olarak düĢündüğü 

Sünni kökenleri insanları tutukladı, bunlara karĢı vahĢi iĢkenceler iĢledi. 

Örneğin Ekim 2006 tarihinde Irak ordusu asker üniformalı 17 kiĢiyi tutukladı. Bunların 

arasındaki bir yüzbaĢı kendisinin Nuri Maliki için çalıĢan birlikten olduğunu söyledi. 

Eski bakan Ali Allavi, direk Nuri Maliki’den emir alan tutuklama kararı yürüten birliklerin 

olduğunu söyledi. 
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Çoğu Sünni ve Baasçı olduğu iddia edilen beĢ üst düzey polis generali Maliki tarafından 

görevden alındı. Görevden alınmasının yanı sıra Baasçı olduğu iddiasıyla binlerce insan 

tutuklandı, kaçırıldı, iĢkenceye maruz kaldı veyahut öldürüldü. 

 

Ziyad el ġeyh adlı üst düzey Sünni bir yetkili El Cezire’ye kendisinin ülkeyi terketmesi 

yönünde direk tehdit aldığını söyledi. 

Maliki siyasi muhaliflerden kurtulmak için onlar tehlikeli bölgelere hareket ettiğinde polis 

korumasından onları mahrum bırakmaktaydı. Örneğin 2009 yılında Maliki Kürtler ile 

Ninova’da anlaĢmazlığa düĢtüğünde bir anlaĢmazlık bölgesini ziyaret etme kararı aldı. 

Dokuz aylık bir sürenin ardından kurulan sözde yeni hükümet halen 

kendi içinde ciddi çatlakları ve soru iĢaretlerini barındırıyor. 

Hükümet ne kerhen destek veren siyasi partilerin ve ne de onlara oy 

veren halk kitlelerinin istediklerini yansıtmaktan son derece uzak. 

Aksine ittifak edilen hükümet bölünmüĢ yetkilere ve telafi edilmeye 

dayanan kırılgan bir yapı taĢıyor. Mezhep ve ırk temelli olarak inĢa 

edilen siyasi sistemin Irak’ın birlik ve beraberliğini yansıttığını 

söylemek imkansız. Örneğin yeniden baĢbakan seçilen Nuri 

Maliki’nin genel sekreterliğini yaptığı Dava Partisi’nin lider 

kadrosu, milletvekilleri ve müntesipleri tamamen ġiilerden 

oluĢuyor! Kendisine bağlı ölüm tugayları, askeri tugaylar ve 

güvenlik güçleri mensupları da aynı Ģekilde. 

Siyasi yapıyı normal Ģartlarda diğer ülkelerdeki gibi bir sistem Ģeklinde iĢlediğini zanneden ve 

buna göre hareket edenler ciddi yanılgı içerisinde. Zira gözden uzak tutulmak istenilen ve ne 

yapılırsa yapılsın değiĢtirilmesine imkan tanınmayan hizipçi ve mezhepçi bir sistem olarak 

tasarlandı siyasi sistem Amerikan iĢgal idaresince. 

Celal Talabani’nin yeniden cumhurbaĢkanı ve Maliki’nin de yeniden baĢbakan seçilerek eski 

hükümetin küçük imaj değiĢikliği ile onaylanması eski durumun onaylandığı anlamına 

geliyor. Elbette Talabani bir önceki dönem olduğu gibi veto hakkını haiz cumhurbaĢkanı 

olmayıp sadece törenlere devleti temsilen katılacak bir konumda. 

Öte yandan Amerikan baĢkan yardımcısı Joseph Biden’in önerisine yaslanan imtiyazları ve 

görevleri dahi tanımlanmamıĢ olan Stratejik Politikalar Konseyi diye bir kurum kuruldu. Ki 

Biden’ın Irak’ın ġii, Sünni ve Kürt olmak üzere üç bölgeye ayrılmasını Ģiddetle destekleyen 

ve dayatan bir isim olduğunu not etmek gerekiyor. Bu konsey baĢkanlığına   Ġyad Allavi 

http://irananaliz.wordpress.com/?attachment_id=7915#main
http://irananaliz.wordpress.com/?attachment_id=7915#main
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baĢkanlık edecek. Kendisi düĢük katılımlı seçimlerde en fazla milletvekili alan Irak 

Listesi’nin baĢı olmasına rağmen hükümet kurma görevi verilmedi. Yine istediği bakanlıklar 

ve makamlara da ulaĢamadı. 

MALİ, İDARİ YOLSUZLUK, ADAM KAYIRMA  VE MEZHEPÇİLİK 

Wikileaks sitesinde yayımlanan belgeler on binlerce 

sivilin iĢgal güçlerince katledildiğini ve Irak 

cezaevlerindeki mahkumlara yönelik iĢkence ve 

cinsel tacizlerin üstünün örtüldüğünü ifĢa etti.  

Bununla ilgili olarak, Irak Müslüman Alimler Heyeti 

(HEYET) yetkilileri açıklamasında BirleĢmiĢ 

Milletler ve Güvenlik Konseyine 2003’ten bu yana 

Irak’ta iĢlenen savaĢ suçlarını yargılamak için 

uluslararası bir mahkeme kurmaya çağrısında 

bulundu. 

HEYET Basın ve Enformasyon Birimi BaĢkanı Dr. Müsenna ed Dari, el Cezire kanalına 

yaptığı açıklamasında Iraklılara karĢı Amerikan iĢgal güçlerinin iĢlediği suçlar…Uluslararası 

kamuoyunu bu suçları soruĢturacak mahkemeler oluĢturmamak ve fonksiyonlarını icra 

etmemekle itham etti. 

Belgeler Nuri Maliki’nin kendi komutasındaki bir milis gruba liderlik yaptığını, bunların 

direk olarak Sünnilerin tutuklanmasında yer aldığı ve kendisine tehdit unsuru olanlara karĢı 

Ģiddet uygulattığına yer veriliyor. 27 Haziran 2010 tarihinde Basra eyaletinden bir milletvekili 

Maliki hükümetine bağlı devlet kurumlarının çoğunda yaĢananların ihmal ve kötü muamele 

olduğunu söyledi. 

Eski hükümetin yenilendiği ve eski baĢbakanın baĢa getirildiği Irak’ta Nuri Maliki’nin 

bağımsız kuruluĢların, Ģahsiyetlerin ve medya mensuplarının gözlemlerine göre yaptıkları 

Ģunlar: 

29 Ekim 2010 tarihinde Uluslararası ġeffaflık Örgütü Irak’ın dünyadaki yolsuzluk 

sıralamasında 178 ülke arasından 175. Sırada yer aldığını söyledi.  Bunların baĢında 

Afganistan, Myanmar ve Somali geliyor, sonrasında Irak… 

Mercur Foreign Policy dergisi, Forbers ve KCCSP dergilerine göre dünyada yaĢam 

standartlarının en düĢüğü açısından Bağdat baĢta geliyor. Mart 2010 tarihine göre. Yine iç 

istikrarsızlığa bağlı Ģehirdeki kiĢisel güvenlik, suç iĢlenme oranları, kanunların uygulanması 

ve diğer ülkelerle iliĢkiler en düĢük seviyede. 

28 Aralık 2010 tarihinde hükümete bağlı Ģeffaflık kurumu baĢkanı savcı Rahim el Ukayli’nin 

sözünden hükümete bağlı devlet kurum ve kuruluĢlarındaki mali yolsuzluğun bu yıl içerisinde 

milyar doları geçtiğini aktardı. Mali ve idari yolsuzluğun ülkedeki halk ve siyasi kesimlerce 

itiraf edilen ciddi bir sorun olduğunu söyledi. 

Irak seçimlerin ardından sekiz ay geçmesine rağmen hükümeti olmayan en uzun süreli devlet 

olarak tarihe geçti. Partiler hükümette makam kampa peĢinde iken hepsi kendisinin 

hükümetin oluĢturulmasında yegane hak sahibi olduğunu iddia etti. 
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Irak birinci, ikinci ve üçüncü dereceli devlet görevlilerinin en fazla olduğu ülke olup bunlar 

Irak vatandaĢlığı dıĢında baĢka vatandaĢlık da taĢımaktadırlar. Bu sorumluların içinde çok 

sayıda kiĢi baĢka ülkelerin ordularında hizmet eden ve halen o ülke ordularının askeri 

ünvanlarını taĢıyan insanlar. 

Irak dünyada bütçesinde elektriğe milyar dolar harcayan ancak buna rağmen YeĢil Bölge 

dıĢında Irak’ta herhangi bir yerde bunun etkisi görülmüyor. Yine milyarlarca dolar suya 

harcanmasına rağmen kimse temiz (içecek) su bulamıyor. 

Irak dünyada en geniĢ petrol yataklarına sahip olmasına rağmen herhangi bir petrol ürününe 

ulaĢmak vatandaĢlar açısından bir mucize olarak düĢünülüyor. 

Ġçinde bir Ģeylerin kaybolduğu Bermuda Üçgeni’nden sonra yeni karĢılaĢtırmaları rakamlara 

göre Irak’ta binlerce vatandaĢ kayıp, haklarında hiçbir bilgi yok ve izlerine rastlanmıyor. Yine 

devlet hazinesinden milyarca dolar kayıp ve kimse nerede olduğunu bilmiyor. 

Irak dünyada yetiĢmiĢ, uzman ve profesyonel insanları dünyanın her yerine göçmen olarak 

gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Öyle ki ülkede kalan küçük bir kesim de gece 

ve gündüz nasıl hicret edebileceğini düĢünüyor. 

Irak pasaportu dünyada en az değere sahip olan, taĢıyanı açısından yer yüzündeki tüm 

havalimanlarında özellikle Arap ülkelerinde en düĢük muamele ve ilgiyi görmesi anlamına 

geliyor. 

Irak dünyada devlet yetkililerinin en yüksek maaĢ aldığı ülkelerin baĢında geliyor. Öyle ki 

bazı yetkililerin aldığı maaĢ Amerikan baĢkanın bir sene boyunca aldığı maaĢı bile geçiyor. 

Tarımsal olarak en önde gelen Irak Ģimdi diğer ülkelerden tüm tarımsal ürünleri ithal eden bir 

ülke. 

Irak dünyada azınlık bir ırkın dilini resmen kabul eden tek ülkedir. Öyle ki bu topluluk 

Arapça resmi dili kabul etmemekte ve kendi bölgesinde öğretilmesine izin dahi 

vermemektedir. 

TÜRKİYE’NİN IRAK POLİTİKASI VE HAŞİMİ 

Bu arada Türkiye Hükümeti’nin ve özellikle DıĢiĢleri Bakanı 

Ahmet Davutoğlu’nun desteklediği Tarık HaĢimi de saf dıĢı 

edildi. Bir önceki mecliste çok sınırlı gücü olan Tevafuk 

Cephesi’nden sonrasında da Irak Ġslam Partisi’nden ayrılan 

HaĢimi’nin sahada neredeyse tabanı ve gücü yok gibi. 2005-

2010 tarihleri arasındaki yapının veto hakkı verdiği 

CumhurbaĢkanı eski yardımcılığı görevi de bu dönem 

kalkmıĢ oldu. Veto hakkını sonucu pek de değiĢtiremeyecek; 

ancak Türkiye veya bazı Arap ülkelerinin takdirini kazanacak konularda mahirce kullanan 

Tarık HaĢimi Ģu an basit ve etkisiz bir milletvekili olarak bulunuyor. 

Öncesinde Irak’ta diğer Sünni gruplarla paralel ancak abartılacak kadar gücü olmayan Ġhvanul 

Müslimin (Müslüman KardeĢler) siyasi kanadında yer ayrılan; ancak sonrasında yolları 
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ayrılan HaĢimi’nin halen Türkiye Hükümeti ve özellikle Prof. Dr. Davutoğlu tarafından 

Sünnilerin siyasi mercisi gibi kabul ve destek görmesi Irak’taki iĢgal karĢıtı siyasi, dini, sosyal 

ve direniĢ oluĢumcularınca ĢaĢkınlıkla karĢılanıyor. 

Bu görüĢü reddedip çeĢitli kazanımlara 

iĢaret eden hükümete Irak içindeki iĢgal 

karĢıtı silahlı, siyasi, dini ve sosyal 

grupların cevabı Ģöyle: “Türkiye 

Hükümeti çerçevesini, oyuncularını, 

araçlarını ve sonuçlarını Amerikan 

idaresinin belirlediği siyasi süreci 

desteklemekle en önemli hatayı yaptığının 

farkında değil; dahası bunu küçük bir 

zararla atlatma imkanları olmasına rağmen en küçük ve etkisiz aktörler üzerinden halen ısrarla 

süreci desteklemeye çalıĢmanın stratejik bir hata olduğunu da görmelidir.” (İran Analiz 

Notu: Grubumuz bu dosyayı ikinci işgal hükümetinin kurulması esnasında 

hazırlamaktaydı; onun için Haşimiyle ilgili mevcut gelişmere değinilmemiştir. Ancak 

yazdıklarımız ve belirtilenlerin bu bilgileri ne kadar teyid ettiği acı da olsa ortaya 

çıkmıştır.Bu dosyayı pdf olarak yayımlayacağımız Nisan 2012 itibariyle Haşimi 

Türkiye’de!) 

Görevi süresince yüzbinlerce insan kendisine bağlı güvenlik güçleri, desteklediği ölüm 

tugayları ve diğer bölücü ġii milis grupların faaliyetleri neticesinde hayatını kaybetti. Yüz 

binlerce masum Iraklı vatandaĢ iĢgal karĢıtı veya Sünni oldukları, muhalefet yürüttükleri, 

Baasçı oldukları gibi çeĢitli gerekçelerle tutuklanarak Maliki hükümetine ve ġii partilere bağlı 

gizli veya açık cezaevlerine gönderildi. Halen günlük olarak Irak’ın özellikle direniĢin yoğun 

olduğu yerler baĢta olmak üzere hemen her bölgesinde insanlar hükümet güçlerince 

tutuklanmaya devam ediyor. 

Maliki döneminde idari ve mali yolsuzluk zirve noktasına çıktı. Parti 

ve mezhep mensubiyeti taĢıyan onbinlerce insan Maliki döneminde  

lise, üniversite, yüksek lisans, doktora  ve uzmanlık gibi alanlarda 

sahte diplomalar, belgeler ve sertifikalar aldı. Bunları ġeffaflık 

Komisyonun tespit edip hukuk kurumlarına aktarılmasına rağmen 

görevlerine devam ettiler. Bu ayın baĢlarında Maliki, çoğunluğu 

kendisi ve diğer ġii partilere, oluĢumlara mensup bu sahte belgelerle 

görev yapanların iĢe devam etmesi için “sahtekarlığın affedilmesine” 

matuf bir yasa tasarısı geçmeyi düĢünüyor. 

Şii Ekonomisinin Gelişimi İçin Hükümet Koalisyonu Planı 

Maliki 2008 yılında Irak ekonomisini geliĢtirmek için hayat standartlarını geliĢtireceği, imar 

faaliyetlerini baĢlatacağı, büyük sosyal projeleri yürüteceği yönünde medyaya demeçler 

vermiĢti. Maliki’nin bu büyük sözleri Irak’ı kasıp kavuran binlerce insanın ölümü, 

yaralanması ve tutuklanmasıyla sonuçlanan sözde “Savlat’ul Fursan – ġövalye Saldırısı” adlı 

geniĢ çaplı askeri operasyonlarının sona ermesinden sonra gelmiĢti. ġimdiye kadar bu projeler 

yürütülmüĢ değil. 
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Analizcilere göre ekonominin ülkedeki güvenliğin temini, siyasi 

etkinin güçlendirilmesi ve kamuoyunun rızasını almadaki önemi 

tartıĢılmaz. ġöyle ki dünyadaki herhangi bir kamuoyu eğer yeterince 

doyarsa ve kalacak yeri temin edilirse bu en temel gereklilikleri 

yerine getirenlere karĢı bir minnettarlık taĢır. 

Dava Partisi ve Irak Ġslam Yüksek Konseyi’nden oluĢan ittifakı 

yöneten Maliki Hükümeti herhalde etkin oldukları bölgelerde 

ekonomik kalkınmanın iktidarda kalmaları, diğer muhalif partiler ve 

gruplar karĢısında halkın sadakatını kazanmalarının önemini idrak 

ettiler. Bu doğrultuda güney Irak Ģehirlerinde ekonomik faaliyetlerin 

yürütülmesine gösterilen önem Maliki Hükümeti’nin ekonomik 

öncelikleri arasında gelmekteydi. 

Buna karĢılık Sünni bölgelerin ekonomik olarak ihmal edilmesi, dahası buraya yönelik tüm 

ekonomik projeler ve hizmetlerin bloke edilmesi analizcilere göre Ģu anlama geliyor: Maliki 

hükümeti bu politikasıyla kamuoyuna hükümetini temsil edenleri seçmeyen bölgelerin nasıl 

bir muameleyle karĢılaĢacaklarını bilmelerini istiyor. 

Maliki hükümetinin partisi ve ittifakının nüfuz sahasındaki Ģehirler ve eyaletlerde yaptığı 

ekonomik baĢarıların bazıları ele alınmıĢ; buna mukabil Sünni Ģehirlerinde projelerin 

yürütülmesinde Maliki hükümetine bağlı devlet dairelerinin engelleri ve hizmetlerdeki düĢüĢ 

karĢılaĢtırılmıĢtır. 

MALİKİ HÜKÜMETİ’NİN Şİİ ŞEHİRLERİNDEKİ EKONOMİK PROJELERİ 

Bu rapor Maliki ve iktidardaki koaliasyona bağlı ġii grubun yer aldığı özel kutsal  Ģeyler ve 

güney eyaletlerindeki mevcut ekonomik ve kentsel realiteleri ortaya koymaktadır. 

NECEF EYALETİ: 

Zamanında Necef eyaleti vali yardımcısı Abdulhüseyin Abdurrıza Atban 

Ģunları söylemiĢti: “Necef’teki il özel idaresi ve eyaletteki yatırım heyeti 30 

milyar dolar tutarındaki yeni Necef Ģehrinin inĢası projesini onaylaması için 

BaĢbakanlığa gönderdi.” 

Özellikle Maliki grubuna bağlı kesimler açısından kutsiyet atfedilen Necef 

ġehriyle ilgili strateji geliĢtirilmesinde zincirin ilk halkasını bu 

oluĢturmaktadır. Ki onlar Necef’in en büyük din turizmi merkezi olmasına can atmaktadırlar. 

Necef valisi yardımcısı ekliyor: “Bu dev projenin öncelikli planlarından bir tanesi içinde beĢ 

yıldızlı turistik oteller, oyun Ģehri, sağlık ve ilim Ģehri inĢası da dahil Ģehrin güneyinden Necef 

gölüne kadar olan kısmı kapsayacak bir yerleĢim Ģehri inĢa etmektir.” 

Uluslararası Ģartnamelerle Körfez tarzında yapılması öngörülen Ģehri tanımlayan vali ise: 

“ġehir Irak’ta bir örneği daha olmayan yegane bir Ģekilde dizayn edildi. Körfez Arap 

ülkelerindeki modern Ģehirlere benzeyecek Ģehir için % 35 proje kârı eyalete % 65’i ise 

yatırımcılara gidecektir. Projede özellikle Necef halkının katılımı için % 25 değerinde pay 

hakkı ayrılmıĢtır. 



           

İran Analiz Dosya - Nuri Maliki, Irak Hükümeti ve Türkiye          14 

Foto: Uluslararası Necef Havalimanı 

Maliki ve Hükümeti’nin oluĢturduğu Necef Havalimanı inĢaatı 

dünya ekonomisinden izole ve sahra havasını taĢıyan Ģehrin 

kalkınması için çok büyük bir baĢarı niteliği taĢıyor. ĠnĢaat için 

çok sayıda yabancı Ģirket baĢvuruda bulundu. Bunların önde 

gelenleri Ģunlardı: Boeing ġirketi, Philips ġirketi ve Turenks 

ġirketi. Bu Ģirketlerin çoğu havalimanı inĢaatının yanı sıra ana 

iletiĢim kulesi, misafirlerin karĢılanma binası, VIP binası ve bir milyondan fazla yolcuyu 

kabul edecek salonlar gibi diğer tamamlayıcı unsurları da yapmayı önerdiler. 

Foto: Ġran destekli Irak Ġslam Yüksek Konseyine bağlı el 

Fırat (Furat) TV havalimanının açılıĢını canlı veriyor! 

Yeni havalimanı projesi bütçesi birkaç milyar doları tutan 

genel merkezi Kuveyt’te bulunan el Akile Ģirketinin bir 

yatırımı. Havalimanı ile bir danıĢman ekibi arasındaki iliĢki 

havalimanı idaresine Amerikalı bir uzmanın nakliyle 

sonuçlandı. Bunlar Necef eyaletindeki bazı ekonomik 

yatırımlarla ilgili. (Ġran Analiz Notu: Çok önce baĢlayan ancak Ģimdi yayımlayabildiğimiz 

dosyamızda yer alan bazı bilgilerin çoktan hayata geçirildiğini, bunlardan birisinin Necef 

Havalimanı olduğunu hatırlatalım.) 

KADİSİYE EYALETİ: 

Buradaki mahalli idarelere Dava Partisi ve Irak Yüksek Ġslam meclisi tamamen hakim. 

Eyalette uluslararası bir sport Ģehri haline getirilmesi planlanıyor. Spor ve Gençlik 

Bakanlığına bu çölleĢmiĢ ve çorak bölgenin ekonomik kurtarılma planı çerçevesindeki 

mezkur proje için 750.000.000 dolar ayrıldı. Eyaletteki bu stratejik proje daha öncesinde 

duyurulduğu gibi Maliki’nin denetiminde yürüyor. 

Eyalet spor ve gençlik müdürü Talib Cabir el Musevi Ģunları söyledi: “Spor Ģehri bu yıl Spor 

ve Gençlik Bakanlığı bütçesi çerçevesinde Divaniye yolu üzerindeki 150 dönümlük arazide 

yürütülecek. Yine Ģehirde 50 bin izleyiciyi alacak bir futbol stadyumu ve her biri 1000 kiĢilik 

iki ayrı stadyum, iki yüzme havuzu, eğitim için dört arena, idari bina, misafirhane, Ģehrin 

misafirliğini gösterecek oyun salonları ve küçük eğitim yerleri inĢa edilecek.Bu iki mezkur 

partinin eyalete yönelik ekonomik desteği sadece bunlara has olmayıp, bakanlar kurulu da 750 

bin doların yanı sıra Kadisiye eyaletindeki ekonomik durumun iyileĢtirilmesi için ekstra 60 

milyon dolar ek ödenek ayrılmasını onayladı. 

Basın toplantısında Kadisiye eyalet valisi Hamid el Hudeyri Ģunları belirtti: “Bu ödenek 

eyaletteki imar kampanyalarının hızlandırılmasına katkıda bulunacaktır.” Eyaletteki imar 

müdürü ile BaĢbakan Yardımcısı Berham Salih’in ofisinde görüĢtüğünü söyleyen vali 2009 

yılında eyaletin iyi bir bütçenin sürdürülmesine ihtiyaç duyduklarını, içlerinde baĢlıca elektrik 

projeleri ve büyük su projeleri de dahil mühim projelerin tamamlanmasında gecikme 

olduğunu belirtti. Su projesinde Çin Ģirketiyle yapılan sözleĢme iptal edilip ihale Lübnan 

Ģirketine verildi. 
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Dünün düĢmanları bugünün dostu olabilirdi pekala. Devrim (Sadr) Ģehrine yönelik Maliki 

iktidarına bağlı yine çoğunluğu ġii milislerden müteĢekkil hükümet ordusu, Amerikan 

iĢgalcilerinin de desteğinde terörist Mehdi Ordusu unsurlarına karĢı hava bombardımanı da 

Ģiddetli bir saldırı gerçekleĢtirmiĢti. Maliki sonrasında bir jest unsuru olarak bölgeye 

merhamet etti. Bağdat Ġdaresi genel sekreteri Sabır el Ġsavai Ģunları söylemiĢti: “Bakanlar 

Kurulu Sadr Ģehrinin imarı için danıĢma Ģirketlerinin gözetiminde mali ve yürütme 

selahiyetini haiz bir komisyon aracılığıyla 10 çarpı 10 dediğimiz 10 milyon doların ayrılarak 

10 yıl boyunca harcanmasına karar verdi.” KonuĢmasında Ġsavi binaların Ģekilleri, ebatları ve 

envaı baĢta olmak üzere plana dair detayları da verdi. 

Fanatik ġii Mukteda Sadr’ın müntesiplerinin kontrolündeki Ģehre yönelik böylesi mali 

yardımlar ve jestlerin yapılması seçimlerde bunların oylarını kazanmaya matuf idi. Ancak 

bundan daha önemlisi bir ġii ekonomisinin tesisi gayretlerine yönelik ekonomik stratejik 

planlamakta, Sünni bölgeleri ekonomik ve kentsel olarak geri bırakırken, diğer yerleri 

ekonomik olarak güçlü kılma planlanlanmaktaydı. 

KERBELA EYALETİ: 

ġiiler için en mukaddes sayılan Kerbela’ya gelince. Maliki buraya son derece önem verdi. 

Bölgedeki güvenlik güçlerini ve yerel yetkililerini neredeyse tamamı baĢkanlığındaki Dava 

Partisi ve bir diğer aĢırı ġii Abdulaziz el Hekim liderliğindeki Irak Ġslam Yüksek Konseyi 

mensuplarından oluĢturdu. Her iki part de Ġran’dan tam destek alıyor ve tamamen ġiilerden 

müteĢekkil. Kerbela’da beĢbin konut inĢaatı için bir Türkiye Ģirketiyle anlaĢıldığı duyuruldu. 

Kerbela eyaleti yatırım heyeti baĢkanı Celal Cevad HaĢim Ģunları söylüyor: “Heyet 

halihazırda bir Türk firmasıyla 248 milyon dolar tutarındaki bir Ģehir inĢası üzerine anlaĢmaya 

çalıĢıyor. Burada elektrik üretim birimi ve diğer hizmetler de yer alacak. ġehirde beĢ bin ev 

yer alacak ve 533 dönüm arazi üzerinde kurulacak. AnlaĢma ileri bir seviyeye ulaĢtı.”Kerbela 

valisi güney Ģehirlerin geliĢimi çerçevesindeki Maliki hükümmetinin planı üzerine 1.750.000 

Amerikan doları tutarındaki 22 kliniğin yer aldığı bir hastaneyi açtı. 

Hükümetin Sünni Yoğunluklu Eyalet ve Bölgeleri İhmali 

Buna karĢın Sünni Ģehirler ve batı eyaletleri ciddi Ģekilde Maliki’nin öncülük ettiği imar 

faaliyetlerinden mahrum bırakıldı. Buralarda herhangi bir sosyal proje yürütülmedi, dahası 

buraların iktisadi ve ticari olarak zayıflatılması için Ģiddetli bir kampanya yürütüldü. Örneğin 

Caferi Hükümetiyle Maliki Hükümetinin emirleri üzerine Ürdün topraklarında yer alan 

elektrik santralinde neler yaĢandığı canib-i dikkatleri çekmektedir. Sünni bölgelere ve Ehli 

Sünnet kökenli Iraklı muhacirlerin ve zarar görenlerin tazminatı ve diğer Sünni bölgelere 

yönelik hizmetlerin yürütülmesinin engellenmesi iĢin sadece bir tarafıdır. 

Belki de Nasiriye, Kerbela, Necef ve Kadisiye eyaletinde yürütülen dev projeler ve bunlara 

harcanan milyarlarca dolar Irak Ģehirlerinin ekonomik kalkınmasında bu mezhepçi stratejinin 

bir parçasıdır. Elektrik, su gibi Irak Ģehirlerinin sıkıntı çektiği en önemli hizmet projelerinin 

yürütüldüğü bu Ģehirlerin aksine herhangi bir hizmet projesinin Sünni bölgelerinde 

uygulanması duyulması dahi sözkonusu değildir. Aksine iĢ batı eyaletlerine tahsis edilmiĢ 

olan elektrik santrallerinin muhafazası projesinin dahi durdurulmasına kadar gitmiĢtir. 
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Necef ve Kerbela eyaletlerinde petrol çıkarma ve rafineri gibi büyük çaplı projelerin 

yürütülmesine gelince. Bunların benzerleri Zi Kar eyaletinde, Basra eyaletinde Ģimdiki 

limandan çok daha büyük bir liman inĢaatı gibi büyük yatırım projeleri söz konusudur. 

Bunların yanı sıra kiĢiler ve yerel yetkililerin ekonomik düzeylerini artırmak için tahsis edilen 

dev yatırım projeleri bulunmaktadır. Mezkur kiĢiler ve yerel yetkililer Maliki’nin mezhebine 

veya iktidardaki koalisyona menzup kiĢiler olup yerel yönetimleri elinde tutanlardır. Sünni 

Arap kırsal kesimlerinde yürütülmesi sözü verilen projelere gelince bunlar vaatlerin ötesine 

geçmemekte veyahut bu Ģehirlerin demografik, kültürel ve sosyal kalkınma boyutlarıyla 

paralellik arz etmemektedir. 

Normalde ticari merkezlerle çevrili olan Sünni bölgeler ise sözde güvenlik gerekçesiyle beton 

duvarlarla etrafı örülmüĢtür. Bu da Maliki’nin baĢlattığı ekonomik savaĢın bir parçası olarak 

yürütülmekte olup aynısı el Devre, el Camia ve Yermük bölgesindeki bazı ticari bölgelerde de 

uygulanmıĢtır. 

Irak Yüksek Ġslam Meclisi ve Dava Partisi’nin hükmettiği ġii ticari merkezler resmi bir 

Ģekilde güvenliği temin edilmiĢ, iktisadi olarak ayağa kaldırılan bölgeler olmuĢtur. Bunun 

aksine Sünni ticari bölgeler darbe almakta, bu çerçevede Kerade Ģehri diriltilirken Sünni ticari 

Ģehirlere, el Camia bölgesi, Yermuk, Alve el ReĢid gibi bölgelere ise savaĢ açılmakta, 

buralardaki çalıĢma alanları kapatılmaktadır. 

Bu bahsi geçen hadiseler, Maliki Hükümeti’nin Sünni ekonomisine mütemadiyen saldırarak 

ticari merkezleri zayıflatma yönündeki yeni bir stratejisidir. Bunlara karĢın ġii merkezler 

yerinde durmakta, ġii Ģehirlerinde kırsal kalkınma ve sosyal projelerin yürütülmesine hız 

verilmektedir. Tam aksine Sünni bölgelerinde oyalama siyaseti güdülmektedir. Örneğin 

Musul havalimanın açılmasının ertelenmesi bu stratejinin bir parçası olup 6 aydan daha fazla 

süre bekletilmiĢtir. Böylece bu Ģehirlerin ekonomik olarak zayıf kalması, eksik hizmetlerden 

sıkıntı çekmesi, dahası Maliki hükümetinde onları temsil edenlere karĢı bir kamuoyu desteği 

alınmaktadır. 

 EKLER 

Irak ve Arap AĢiretleri Önde Gelenleri Meclisi BaĢkanı ġeyh Aziz Nezhan el Sadid 2009 

Ağustos ayında yaptığı açıklamasında Maliki ile kesin bir surette görüĢmeyeceklerini zira 

kendisinin iĢgal edilmiĢ Irak halkını temsil etmediğini söyledi. ġemmer AĢireti reisi de olan 

ġeyh el Sadid basının sorularına verdiği cevapta kendilerinin eski rejime değil Irak’a bağlı 

olduklarını belirtti. Maliki’nin bir elinin Ġran’da olduğunu ve seçimleri takip ederek 

kendisinin ne yapacağını göreceklerini sözlerine ekleyen aĢiret reisi: “Bizler cinayetlere, 

tutuklamalara ve Iraklıları hedef alan Ġslami oluĢumların (el Kaide) yürüttüğü teröre karĢıyız. 

Ancak buna karĢın Ģerefli Irak DireniĢiyle birlikteyiz.” dedi. 
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Maliki ile görüĢmeme gerekçesine dair onun bir elinin iĢgalcilerle bir diğer elinin de (Ġran’ı 

iĢaret ederek) komĢu ülkeyle beraber olduğuna dikkatleri çeken ġeyh el Sadid Ģunları söyledi: 

“Maliki ile uzlaşma gerçekten çok zor. Bizler elini Suriye’ye, Ürdün’e veya herhangi bir 

Arap ülkesine uzatanlarla beraberiz. Yoksa kararını kendisinin dost olduğunu iddia 

eden ancak gizli düşman olan komşu ülkeden alanlarla değil!” 
 

Yine aĢağıda katledilen masumlar, haksız yere mahkum edilen siviller ve sahte belgeler yer 

alıyor.  
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