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MALİKİ-RUSYA SİLAH ANLAŞMASI VE TÜRKİYE’DE İRAN-Şİİ LOBİSİ 

İRAN ANALİZ / Rus tarafının ve Irak içindeki kaynakların ifşa ettiği bilgiler Maliki’nin 

imzaladığı 4 milyar doları aşkın silah anlaşmanın içeriği ve bu süreçte yaşanan milyon 

dolarlık yolsuzlukları ortaya çıkardı. Komisyon adı altında rüşvet olarak iki taraftaki önemli 

isimlerin milyon dolarlar alması, ciddi şayialar çıkması nedeniyle Putin’in de bunu fırsat 

bilerek Savunma Bakanını ve Genelkurmay Başkanını görevden aldığı naklediliyor. Irak 

tarafında hükümet sözcüsü Ali Debbağ’ın rüşvet skandalında isminin yer alması olayın 

Türkiye’deki İran&Şii lobisiyle bağlantısını bir kez daha gündeme getirmeyi gerekli kılıyor. 

Dosya Rusyagate skandalı olarak adlandırılan Maliki’nin silah anlaşmasıyla ilgili gelişmelerin 

tüm ayrıntılarını, hükümetin yapısını, Şiileştirme politikaları çerçevesinde yaşananları ve Irak 

üzerinden Türkiye’deki İran&Şii lobisinin kurduğu ilişkilerin, para transferi ve fonlama 

meselesinin neler olduğunu ele alıyor.  

IRAK’IN SİLAH TİCARETİ SİYASETİ VE TARİHİ ARKAPLAN 

1921 yılından 14 Temmuz 1958 tarihine kadar Irak’ta bir milli devleti bulunmaktaydı. Batı 

silahları revaçta olup özellikle İngiliz silahlarına itimad edilmekteydi. Kara ve hava 

kuvvetlerinin belkemeğini İngiliz silahları oluşturmakta olup İsrail ile ateşkes anlaşması 

imzalamayı reddetmesinden sonra durum değişmeye başladı. Irak’ın İsrail işgal devletine 

karşı ciddi bir tehdit olma ihtimali bundan sonra sürekli batı dış politikasının ana unsuru 

halini aldı. 2003 işgaliyle birlikte Irak’ın teslim edildiği 

Uluslararası güç dengelerindeki değişiklik, soğuk savaşın sona ermesi, körfez savaşı ve İran-

ABD arasındaki gizli/derin ittifak 2003 işgaliyle birlikte bağımsız bir Irak devletini 

Ortadoğu’daki güç sahnesinden çıkardı.  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’ne 

karşı ortadoğuda bir cephe oluşturma niyetiyle hareket eden ABD ve Batı bloku birçok Arap 

ülkesini, içinde İran da dahil olmak üzere inanılmaz şekilde silahlandırmıştı. 

14 Temmuz 1958 sonrasında durum tamamen değişecek; Irak, batı blokundan doğu blokuna 

ve özellikle Sovyet Rusya’sına kayacaktı. Savunma cephesi noktasında T-54 tipi tanklar ve 

İngiliz Centurion tankları, MIG-17 sonrasında MIG-19 savaş uçakları kullanılmaktaydı. 

Silah ticaretinde tek bir kaynağa yaslanmayarak Irak devleti esnek ve kendisini sıkıntıya 

sokmayacak bir strateji benimsemekteydi. Ancak ilk istisnası 60’lı yılların ortalarında 

yaşandı. Amerika ile askeri nakliye aracı anlaşması, Fransa ile Mirage 3-S savaş uçağı 

yapılmaktaydı. Bu uçakların özelliklerinin aşınması hasebiyle üçüncü anlaşma iptal edildi. 

Çünkü Irak savunma sanayinde ihtiyaç duyulan savaşı kabiliyetlerini haiz özelliğini yitirmişti. 

Geçtiğimiz yüzyılın 80’lerindeki Irak’ın imzaladığı F-1’ler bulunmaktaydı. İran ile savaşında 

Irak’ın ihtiyaç duyduğu Mirage savaş uçakları satın alınması için Fransa ile anlaşma 

imzalanmıştı. Komik olan ise şimdi İran adına iş yapan Maliki’nin aynı iddiayı dile getirerek 

Irak’ın tek bir yere bağlı olmaması gerektiğini söylemesi. Ancak elbette bu komik iddiaya, 

fanatik Şii olan Maliki’nin diktatörlüğünü kurmak, Şii silahlı güçleri güçlendirmek amaçlı 

hareket ettiğini söyleyerek cevap verecekti Barzani, el-Irakiyye grubu ve diğer Iraklı önemli 

aktörler. 

Irak ordusunun savaşçı özelliğine uygun olarak yapılan anlaşmalar zamanla batı yerine doğu 

bloğuna kaymaktaydı. Irak-İran savaşında Mirage anlaşması ile İran topraklarının 
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derinliklerine operasyonlar yapılmaktaydı. Öyle ki Tahran’a kadar dahi ulaşabilmekteydi. Öte 

yandan İsrail-ABD ve Rusya ile İran da gizli anlaşmalar yapmakta; yüklü miktarlarda silah ve 

mühimmat elde etmekteydi. 

Irak’ın elinde SU-20, Su-20, MiG-21 Fishbed ve MiG-23 gibi muhtelif savaş uçakları 

bulunmaktaydı. İran ile savaş başladığında Mirage F-1 ve Sovyetlerin MIG-25 gibi daha 

gelişmiş uçakları alındı. İran’ın elindeyse  F-4 Phantom ve  F-14 Tomcats savaş uçakları 

vardı. 

Stratejik bir bakış açısı ve açık bir devlet politikası nedeniyle Irak devletinin yaptığı silah 

anlaşmalarında hızlı ve çok fazla yolsuzluğun yaşanmadan işin bitirilmesi görülmekteydi. 

2003 sonrası işgalcilerle birlikte ülkeye giren, iktidar koltuğuna oturan yeni siyasilerin ise 

bunun tam tersi bir bakış açısına sahip olmaları, vatan ve düşman kavramının apayrı olması, 

zihniyet ve hizmet algılayışlarının farklılığı gibi sebeplerle silah anlaşmaları gibi çok ciddi 

meblağlar tutan alanlarda inanılmaz hantallık, rüşvet, yolsuzluk ve kayırmalar yaşanmakta. 

NURİ MALİKİ VE Şİİ İKTİDARLARIN SİLAH ANLAŞMALARI 

Nuri Maliki ve selefi Şii siyasilerin başkanlık ettiği hükümetlerde kara, hava ve deniz 

alanında düzenli ve milli bir ordunun varlığından bahsetmek imkansız. 

Gözlemciler Maliki’nin, aldığı kararlar ve uyguladığı siyasetin Amerika ile İran’ın istekleri 

dışına çıkamayacağı gerçeğini dikkate alarak silah anlaşmaları konusunu değerlendiriyor. 

Buna göre savunma siyaseti ve istenen özel silahlar Amerika’nın kapsamlı bölge stratejisi ve 

bakış açısı ile uyumlu olmak zorunda. Her ne kadar Amerika’nın belirleyip dayattığı sözde 

anayasada ordunun ülkeyi dış tehditlere karşı koruyacağı yönündeki yaldızlı ibarelerin 

fiiliyatta karşılığı bulunmuyor. Çünkü ilk işgal valisi Paul Bremer’in geçici hükümeti kurup 

belirlediği ilkeler doğrultusunda teşkil edilen milli muhafız birliklerinin tohumu yanlış 

atılmaktaydı.  Zira kurulan yapının asıl amacı Amerikan işgal idaresinin arzu ve isteklerine 

göre yeni yapıyı koruyacak, işgalciler ile onların müttefiki olarak Irak’a getirtilenlere karşı 

direnen “direnişçileri” hedef alacaktı. Ki yaşananlar da bunun böyle olduğunu gösterecekti. 

Dış düşman diye bir kavramı bulunmayan bu yeni yapının düşman gördüğü tamamı Irak 

halkından oluşan kocaman bir halk olmaktaydı. Baasçı, Saddamcı, Tekfirci, Selefi, Kaideci, 

Vahhabi, Nasibi gibi sair yaftalamalarla yüz binlerce Iraklı hedef alınmaktaydı. Dış düşman 

kavramına daha çok son dönemle birlikte Türkiye ve Irak halkını, direnişi ve milli güçleri 

destekleyen ülke/oluşumlar girmekteydi. Örneğin defalarca tanklarla Irak topraklarına giren, 

askeri kontrol noktasını kuran ve petrolleri açıkça çalan İran güçlerine yönelik hiçbir adım 

atılmamaktaydı! Zira iktidar koltuğuna oturtulanların tamamına yakını zaten İran pasaportu 

taşıyan, yıllarca İran saflarında Irak’a karşı savaşan Şii şahsiyetlerden oluşmaktaydı! 

Neredeyse tamamına yakını Şii bölücü milis örgütlerden veya Şii parti müntesiplerinden 

oluşan çoğu yetersiz, fanatik mezhepçi, eğitimsiz sözde güvenlik birimleri oluşturulmaktaydı. 

Örneğin Maliki’nin yakın akrabaları, Sadr grubundan orduya alınanlar hızla yüzbaşı, binbaşı 

gibi rütbelere kavuşabilmekteydi. Bunların silahları, mühimmat ve eğitimleri her ne kadar 

eski Irak ordusundan kalma olsa da daha çok Amerikan işgal idaresince temin edilmekteydi. 

Sovyetler döneminde Cemal Abdunnasır liderliğindeki Mısır ve çoğu Arap ülkesi en önemli 

silah müşterileri arasında yer almaktaydı. Enver Sedat ile birlikte Mısır’ı kaybeden Sovyetler 

her şeye rağmen Ortadoğu’dan, Arap ülkelerinden ümit kesmedi, ilişkilerini çeşitli şekillerde 

sürdürdü. SSCB sonrası yeni Rusya Federasyonu da bu siyaseti devam ettirdi. 2003 Irak 
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işgaline giden yolda da sonrasında da Rusya, Batı Blokunun bir parçası olarak “güvenlik, 

terörle mücadele, İslam karşıtlığı” gibi bariz parametreler üzerinden hareket etmekteydi. 

 Örneğin Esed rejimi ile sıkı ilişkisi bulunan Rusya’nın aynı anda Siyonist İsrail işgal devleti 

ve Safavi/Şii İran İslam Cumhuriyeti ile de güçlü ilişkileri bulunmaktaydı. 

SURİYE DEVRİMİ VE ALLAK BULLAK OLAN GELİŞMELER 

1982’deki kanlı saldırılarından 2011 Mart ayına kadar Esed diktası elindeki ciddi miktarda 

Rus silahını kullanmamaktaydı. 1967 darbesi, 1970 Esed hanedanın tesisinden bu tarihe kadar 

ise İsrail işgal devletine yönelik tek bir kurşun atılmamıştı. Hangarlardaki ağır silahlar, 

tanklar, uçaklar, füzeler, roketatarlar, havan topları, makineli silahlar ve helikopterler hemen 

devreye sokuldu ve tekbirlerle sloganlar atan sokaklardaki masum Suriye halkına karşı yoğun 

şekilde kullanılmaya başlandı. O kadar çok yoğun, geniş kapsamlı saldırılar yapılmaktaydı ki 

hangarlardaki silah ve mühimmata ilaveten İran’dan ve Rusya’dan yeni takviye silahlar 

gönderilmekteydi. 

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, 1970’lerden itibaren Esed’in himayesinde İran’ın talimatıyla 

hareket Suriye/Lübnan/Irak üçgenine terörist faaliyetler yürüten Şii Dava Partisi liderlerinden 

Nuri Maliki’nin başbakan olduğu Irak da ciddi endişeler duymaktaydı. Ülkede meşruiyeti 

tartışmalı olan, ABD-İran ittifakıyla başa geçirilen Maliki hükümetinin Bağdat’taki Yeşil 

Bölge’nin dışında çok da söz sahibi olamadığı, her gün direniş gruplarınca ciddi silahlı 

eylemlere maruz kalıp darbeler yemeye devam ettiği bilinmekteydi. 

 

Fanatik Şii bir siyaseti yürüten, kendisine destek veren Tarık Haşimi’yi dahi uyduruk 

gerekçelerle tasfiye etmeye çalışan, onu destekleyen Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Adalet 

ve Hükümet Partisi Hükümetini hedef alan, tehdit eden bir Maliki Hükümeti bulunmaktaydı. 

Bir masum halkı korkunç şekilde katliama maruz bırakan Esed rejiminin en büyük destekçisi 

Hamaney liderliğindeki Şii İran Devletinin talimatları doğrultusunda Irak’ta Maliki, 

Lübnan’da ise Hizbullah harekete geçmekteydi. 

Hareket mekanizmaları, kullanılan retorik ve ortak düşman algısına bakıldığında ise İran-

Esed-Maliki-Hizbullah ve İran&Şii lobisinin tamamının Türkiye, Sünnilik, AK Parti, İhvanul 

Müslimin, Osmanlı gibi kodlar üzerinden saldırıya geçtikleri görülmekteydi. Yine mezkur 

oluşumların yaslandığı, kendilerine meş’um zihniyetlerini, siyasetlerini farklı bir güce 

yaslandırma çabaları arasında elbette Rusya gelmekteydi. İşte tüm bu gelişmeler ışığında Nuri 

Kamil Cevad el-Ali el-Maliki Rusya ziyareti gerçekleştirmekte, burada ciddi yolsuzlukların 

işlendiği ifade edilen silah anlaşması imzalamaktaydı. 
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İddialara göre Rusya bu ziyaretin, imzalanan anlaşmanın ve silahların nerede kullanılacağının 

gayet iyi farkında idi. Çünkü içerideki halkı, Sünni çoğunluğu tehdit olarak gören bir Maliki 

hükümeti, aldığı silahları şu an açıkça düşman algıladığı Türkiye, Suudi Arabistan ve yakında 

iktidarı ele alacak olan Suriye halkı için kullanacaktı. Ancak en önemli husus ise bu silahların 

aslında bir kısmının çoktan Esed rejimine satılanlar olduğu, yani Esed adına ödemenin 

yapıldığı, diğerlerinin ise ne olup olmadığının dahi bilinmediği gerçeği. 

MALİKİ’NİN SÖZDE ANLAŞMASI VE RUSYAGATE SKANDALI 

Dünya sıralamasında yolsuzluk, adam kayırma, rüşvet, iltimas ve kamu malını zimmetine 

geçirme noktasında Irak en üst sıralarda yer alıyor. İbrahim Caferi ve sonrasında Maliki 

başkanlığındaki hükümetin inanılmaz yolsuzluklar işlediği biliniyor. Petrol bakanı Şehristani, 

eski bakan el-Felahi başta olmak üzere çok sayıda bakan, üst düzey devlet yetkilisi, 

milletvekili ve şahsiyetler hakkında şeffaflık komisyonunun mahkemeye sunduğu deliller, 

mahkemeden çıkan ama uygulanmayan cezalar bulunuyor. 

Böylesi bir yapıya sahip Maliki hükümetinin Rusya ziyareti ve burada imzaladığı silah 

anlaşması ile ilgili enteresan bilgiler gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor. Hükümete yakın 

kaynakların sızdırdığı bilgiler Rusya Savunma Bakanının görevden alınması, Putin’in attığı 

adımların ve yaptığı açıklamaların Irak ile bağlantısını gözler önüne seriyor. 

 

Rus tarafının ve Irak içindeki kaynakların ifşa ettiği bilgiler anlaşmanın içeriği ve süreçte 

yaşanan yolsuzlukları gösteriyor. Buna göre on milyonlarca dolar para komisyon adı altında 

rüşvet olarak iki taraftaki çeşitli isimler tarafından iç edildi. 

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ziyaret esnasında Maliki’ye yapılacak anlaşmada Iraklı 

ekibin yapılan anlaşma üzerinden % 5 komisyon istediklerini aktardı. Bu işi düzenleyen 

kişinin ise Maliki’nin heyetindeki üst düzey bir yetkili olduğunu söyledi Putin. Görüşmedeki 

bu konuşma soğuk rüzgarların esmesine sebep oldu. 

Moskova’daki hızlı bir soruşturma neticesinde ise rüşvet skandalına ismi kaçıran heyet 

arasında hükümet sözcüsü Ali Debbağ, Savunma Bakan vekili olan Kültür Bakanı Sadun 

Duleymi, Cumhurbaşkanlık müsteşarı Abdulaziz Bedri’nin oğlu ve Şii Hizbullah örgütüne 

yakın simsarlık yapan Lübnan uyruklu Hasan Feyyaz yer almaktaydı! Alınan rüşvet 200 

milyon doları aşıyor. 

Elbette bu miktarın mukabili parayı Rus taraf da almıştı. Putin, hem bu skandal hem de 

bakanlığa ait bir şirkette milyonlarca euroluk skandal nedeniyle Savunma Bakanı Anatoly 

Serdyukov’ı görevden aldı. 

http://irananaliz.files.wordpress.com/2012/11/medvedevmalikiekibi1.jpg
http://irananaliz.files.wordpress.com/2012/11/medvedevmalikiekibi1.jpg
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Heyette yer alıp rüşvete bulaşanların Maliki’ye yakın isimler olması ise tesafüd değil. 

Olaylarla ilgili olarak Irak medyasında şiddetli tartışmalar yaşandı. Maliki’nin basın 

danışmanı Ali Musavi el-Hayat’a verdiği demecinde de bu yolsuzluğun varlığına dikkat çekti. 

Rüşvetin tahminlere göre 200 milyon doları aştığı kaydediliyor. MIG-29 savaş uçağı, 30 M-

28 tipi savaş helikopteri, 42 karadan havaya Pantsyr-S 1 tipi füzelerin mezkur anlaşmada satın 

alınacak malzemeler arasında yer aldığı iddia edilmekteydi. 

El-Hayat’ın bildirdiğine göre rüşvet olayına karışan heyet ödemenin ilk kısmını anlaşma 

imzalandığı esnada aldı. Kalan kısmı ise Irak tarafı tüm parayı ödediğinde kendilerine 

verilecekti. Iraklı kaynaklara dayandırılan haberde 11 kişinin bu silahlandırma işiyle 

ilgilendiği, 25 milyon ile 60 milyon dolar gibi miktarların paylaştırıldığı kaydedildi. 

Öte yandan Çek silahları ve eğitim uçaklarıyla ilgili yaklaşık bir milyar dolar tutan anlaşmayı 

Rusya’daki rüşvet skandalına karışan aynı ekibin imzaladığı ortaya çıktı. Bu anlaşmanın 

gelecek günlerde iptal edileceği iddiaları dile getirildi. 

RUSYAGATE SKANDALININ IRAK İÇİNDEKİ YANSIMALARI 

Rus silahlarıyla hükümet güçlerinin silahlandırılmasına Kürdistan İttifakı şiddetle karşı 

çıkarken, el Irakiyye grubu ise uygulamadan önce bunun gerçekte fonksiyonu ve anlamı 

olmayan meclise sunulmasını istedi. 

Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili olarak konuşan meclis savunma ve güvenlik komisyonu üyesi 

Hamid Mutlak da görüş beyan etti. Komisyonun böylesi büyük miktarlardaki anlaşmada 

cereyan eden yolsuzluk meselesini takip edeceklerini iddia eden Mutlak: “Anlaşmadaki 

yolsuzluk çok büyük miktarlarda gerçekten. Olaya karışan bazı şahsiyetler bulunuyor. 

Anlaşmada yolsuzluklar yaşandığını gören çoğu komisyon üyesi bu anlaşmayı reddetti.” 

Şeklinde konuştu. Ancak ne komisyonun, ne vekillerin ne de herhangi birinin bu yaptığı 

itirazın gerçekte bir karşılığı olmadı; anlaşmanın imzalanması ile ortaya çıkmış bulunuyor. 

Kendisi de çok sayıda yolsuzluk dosyasından ceza almış bulunan meclis şeffaflık komitesi 

başkanı (terörist Sadr grubundan) milletvekili Baha el-Araci de konuya dair konuşanlar 

arasında. Reklam yaparcasına düzenlediği basın toplantısında Araci, yolsuzluk yaşanması 

sebebiyle Rusya ile yapılan anlaşmanın iptal edilmesi için Maliki’ye resmi mektup 

gönderdiklerini söyledi. Elbette Araci ile aynı zihniyete sahip Maliki bu çağrıya hemen cevap 

vermekteydi! Anlaşmalar veya sözleşmelerden hiçbir şey anlamayan, Şii partisine mensup 

kişilerden “profesyonel uzman bir komisyon” kurulmakta, anlaşmanın iptaline karar 

vermekteydi Maliki? 

Skandallar nedeniyle Rusya Savunma Bakanı, hemen iki gün sonrasında Genelkurmay 

başkanı Nikolay Makarov da görevden alındı. Lübnanlı, Iraklı ve İranlı simsarların yanı sıra 

Putin’in kardeşinin de milyon dolarlık rüşvet hadisesinde yer aldığı haberleri paylaşıldı. 

Görüşmenin içeriğiyle ilgili olarak Putin’in komisyon adı altında rüşvet meselesini Maliki’ye 

açtığı nakledildi. Bu isimlerin Maliki’nin yanındaki şahıslar olduğunu, bunların Rus tarafına 

şartlar öne sürdüklerini belirtti Putin. Buna göre anlaşmanın çabuk ilerlemesi için 

kendilerinden 195 milyon dolar komisyon istendi. Maliki pişkin bir şekilde Putin’den bu 

isimleri kendisine vermesini istedi. Putin ise cevap olarak: “Rus silah şirketi müdürü sizi 

haberdar edecek!” şeklinde cevap verdi. Elbette rüşvet isteyen kişilerin tamamı Maliki’ye 

yakın olan, partisinden isimler idi? 
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Rüşvet alan ekipte yer alan isimler şunlar; 

1-     Vekaleten Savunma Bakanlığını yürüten Kültür Bakanı Sadun ed-Duleymi 

2-     Hükümet sözcüsü Ali Debbağ 

3-     Abdulaziz Bedri 

4-     Felah Feyyaz 

5-     İzzet eş-Şabender (Dava Partisi liderlerinden) 

6-     H. M. Lübnandan 

7-     Hasan es-Senid 

Rüşvet ve yolsuzluk işinde mezkur isimlerin zikredilmesi, hükümet sözcüsü Debbağ’ın vs yer 

alması gibi tüm gerçekler işin içinde Nuri Maliki’nin olmadığı, ona payının verilmediği 

anlamına gelmiyor. Çünkü bizzat Maliki’nin kendisi, Şii Dava Partisi ve diğer dava 

arkadaşları Irak’ta inanılmaz çapta rüşvet, fesat, yolsuzluk ve kara para aklama işinde yer 

alıyor. 

 

Foto: Sağda Maliki, yanında Zebari, onun yanında tam belli olmayan biri ve dördüncü şahıs 

ise Ali Debbağ. 

İRAN&Şİİ LOBİSİ BÖLGESEL GELİŞMELERDE NEREDE DURUYOR? 

Türkiye’deki İran destekli çeşitli terörist yapılanmaların, Esed muhaberatına bağlı hücre 

unsurların yanı sıra sözde sivil toplum örgütü, kitap yayın-basın-neşriyat şirketleri, turizm-

seyahat acentaları, dini-kültürel merkezleri gibi isimler altında faaliyet gösteren Şii oluşumlar 

da Irak hükümetince ve Şii yapılarca fonlanıyor. 

Dosyada belirtildiği gibi milyar dolarları bulan Irak petrolleri ve milli servetin şahsi zimmete 

geçirildiği, hükümete bağlı resmi kanallar aracılığıyla sözde sponsorluk marifetiyle 

Şiileştirme projelerine, Şii dini-kültürel merkezlere çok yüksek meblağlı kaynakların 

yönlendirilmesi biliniyor. Ancak en önemli nokta ciddi miktarlardaki Irak&Şii sermayesinin 

İran ile sıkı koordinasyon içerisinde Türkiye başta olmak üzere hedefte olan Sünni ülkelerde, 

Balkanlar ve diğer coğrafyalardaki fanatik Şii oluşumlara aktarılması meselesi. 

Kurulan ilişkiler, irtibatta bulunulan örgütler, bunların ideolojik/akidevi arka planı, ziyaretler, 

temaslar ve fotoğraflar üzerinden yapılacak araştırma Türkiye’deki İran&Şii lobisi ile 

Irak’taki beşinci işgal hükümeti arasındaki derin bağları gözler önüne seriyor. İran’ın karşı 

karşıya kaldığı ekonomik ambargoyu aşmasında kukla Maliki hükümetinin çok ciddi bir 

görev üstlendiği biliniyor. Aynı şekilde şu an ülkenin çeşitli kesimleri hariç tamamı 

http://irananaliz.files.wordpress.com/2012/11/debbagmalikimedvedev.jpg
http://irananaliz.files.wordpress.com/2012/11/debbagmalikimedvedev.jpg
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kontrolden çıkan katil Esed rejimine mali/lojistik/askeri/diplomatik her anlamda yine büyük 

destekleri Maliki ve Şii oluşumlar veriyor. 

Bahreyn’deki Şii terör örgütleri ve muhalefetine Ahmet Çelebi’nin açıkça destek verdiği, 

hükümetin buradaki olaylara destek için bir hafta boyunca meclisi kapattıkları biliniyor. Aynı 

şekilde Bahreynli Şiilere destek için Iraklı siyasiler Beyrut’ta Hizbullahın ev sahipliğinde 

programlar düzenlemekteydi. 

Türkiye’de daha tam olarak faaliyete girmemesine rağmen çok ciddi sosyal-dini fitneye 

sebebiyet veren Zeynebiye Kültür Merkezi üzerinden bu kara-para transferi ve fonlama 

trafiğinin nasıl yürütüldüğü görülmektedir. Selahaddin Özgündüz adlı sözde Türkiye 

Caferileri Lideri gibi şa’şaalı bir sıfat kendisine tevdi edilen şahsın riyasetinde yürütülen 

çalışmalar direk İran karar mekanizmalarıyla paralel bir şekilde hareket edildiğini gözler 

önüne sermektedir. 

Bahreyn’de el-Vifak liderliğindeki Şii terörü, Yemen’deki 

Caferi Husi terörü, Lübnan’daki Hizbullah terörü, Irak’taki 

Bedir Tugayları ve Mehdi Ordusu terörü, Suudi 

Arabistan’ın Katif bölgesindeki terör ve son olarak 

Suriye’deki Esed vahşeti ve soykırımı gece-gündüz ve her 

mahfilde Özgündüz başkanlığındaki azınlık grup tarafından 

desteklenmektedir. Fanatik Şii mezhepçi kafa yapısına 

sahip bu şahsiyetlerin kullandığı retorik son derece 

tehlikeli, dışlayıcı, nefret uyandırıcı, toplumsal huzuru bozucu ve en önemlisi milli güvenliği 

tehdit edici bir siyasetin yürütüldüğünü göstermektedir. 

Bugün Esed vahşetini destekleyen İran’ın, uzantısı Maliki hükümetinin, Hizbullah’ın ve 

Türkiye’deki bu fanatik azınlık yapının açıkça Suriye devrimine destek veren hükümeti, 

devleti, Milli İstihbarat Teşkilatını, Emniyet Teşkilatını, Orduyu ve çeşitli devlet birimlerini, 

sivil toplum kuruluşlarını, alimleri, akademisyenleri ve sıradan şahsiyetleri hedef aldığı 

görülmektedir. PKK, DHKP-C, TİKKO ve İskenderun Livası gibi kanlı terör örgütlerini 

destekleyen Esed-İran rejiminin Türkiye karşıtı eylemlerinde lojistik-fikri-medya-siyasi 

destek ayağını ise elbette İran&Şii lobisi yürütmektedir. Milli güvenlik için gerçek tehdit 

unsuru olan çoğu dışarıda yetişmiş, beyni yıkanmış ve fanatik Şii düşüncesine sahip azınlık 

bu ekibin kurduğu ilişkilerin neden önemli olduğu bu vesileyle bir kez daha anlaşılmaktadır. 

Esed rejimini ayakta tutmak için var gücüyle çalışan 

Zeynebiye, ilintili irili ufaklı akımlar, paravan yapılar ve 

azınlık bir Şii/Şiileşmiş grup Türkiye için tehdit unsuru olan 

İran/Esed müttefiki tüm yapılarla sıkı ittifak içerisinde 

bulunmaktadırlar. PKK terör örgütüne en büyük desteği veren 

Doğu Perinçek’in İşçi Partisi, Ulusal Kanal’ından, Acilciler 

terör örgütüne, aşırı solcu terörist Alevi örgütlerden, solcu 

gazete, internet sitesi, örgütler ve yapılara, direk Muhaberat 

adına iş yürüten hücrelerle temaslara kadar mezkur İran&Şii 

lobisinin açık/karanlık faaliyetleri bulunmaktadır. 

İnanılmaz bir nefretle, kinle ve düşmanlıkla hareket eden bu oluşumun twitter, facebook, 

youtube, sosyal-görsel-yazılı medya başta olmak üzere sanal alemde ve sahada İran-Esed 

adına hareket ettikleri gözlemlenmektedir. Ağır bombardımana maruz kalan Suriyeli masum 
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çocukların, bebeklerin, kadınların Türkiye’deki hastanelere getirilmesini dahi istemeyen bu 

fanatik ekipler gelenlerin fotoğraflarını çekmekte, bunları terörist diye yaftalayıp internet 

ortamında yayımlamaktadır. Dahası mültecilerin Türkiye’de insani, sağlık ihtiyaçlarının 

giderilmesi emrini veren Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, başbakanını, ilgili devlet 

birimlerini, vilayet valililerini, kaymakamları, bazen hastane görevlilerini, askerleri ve sağlık 

ekiplerini dahi hedef göstermekte, açıkça hakaret edip, saldırmakta bunları suçlayarak 

kanunları ayaklar altına almaktadırlar. 

Suriye halkının öldürülmesi gerektiğini açıkça savunan, Esed vahşetini destekleyen bu azınlık 

grubun gelişmelerle birlikte iyice fanatikleştiği, çeşitli Şii gençlerin Şebbihaların safında sivil 

halka karşı savaştığı biliniyor. Dahası İstanbul’dan giden bazı genç terörist Şiilerin Özgür 

Suriye Ordusu tarafından Halep ve civarında öldürüldüğü, bunların bilgilerinin ise Türk 

istihbaratına nakledildiği bildiriliyor. 

Şii fanatizmin kurumsallaştığı yapılarından birisi olan Ehli Beyt Alimleri Derneği’nin sitesi 

bu noktada önemli bir örneklik teşkil ediyor. Tıpkı Caferi’der’in, Zeynebi’nin ve diğer Şii 

sitelerinde olduğu gibi burada da fanatizmin, terörizmin ve vahşetin inanılmaz aymazlıktaki 

savunuculuğu görülmekte. Örneğin mezkur derneğin sitesine bakıldığında Esed/İran/Hizbullat 

örgütünün resmi kanalından farksız olduğu anlaşılıyor. Buradaki 12 İmamcı mollaların 

katıldığı programlar, çirkin hutbeler ve vaazların hepsi, alıntılan haberler Esed rejimini 

savunmak, İran devletinin propagandasını yapmak ve Sünnilere saldırmak için inanılmaz 

tehlikeli bir zihniyetin ipuçlarını veriyor. 

 

Böylesi tehlikeli sularda ve pervasızca hareket eden İran&Şii lobisinin manevra alanı ve 

hareket kabiliyeti elbette aldığı ekonomik destekle doğrudan ilişkili. Taşıdıkları fanatik 

Velayeti Fakih ideolojisi ve sözde Ehli Beyt ile örttükleri batıl Şii inancının taraftarı olan 

ekiplerin Türkiye’de son derece az bir kesim oldukları bilinmekte. Bunların çoğunluğu da orta 

sınıfa mensup, gelir seviyesi düşük, entelektüel alanda yetersiz kişilerden oluşuyor. Yani 

kitlesel bir hareket, bir oluşum, bir cemaat veya bir yapı gibi görünür güçlü bir varlıkları söz 

konusu değil. Çünkü arkalarında bunları finanse edecek, sürekli fon sağlayıp çarkı çevirecek 

güçlü “yerli finansörleri, kaynakları, işadamları” bulunmuyor. 

TÜRKİYE’DEKİ Şİİ (CAFERİ) OLUŞUMLAR VE MEDYA KURULUŞLARI 

Özellikle Suriye’deki vahşeti açıkça destekledikleri, terörist faaliyetleriyle tanınan oluşumlar 

ile dirsek temasında bulunmaları, birçok eylemde, programda ve organizasyonda bir araya 

gelmeleri, pozlar vermeleri, sınır şehirlerinde Alevi kesimleri tahrik edecek yasadışı 

http://irananaliz.files.wordpress.com/2012/11/rafiziehlibeyt.jpg
http://irananaliz.files.wordpress.com/2012/11/rafiziehlibeyt.jpg
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organizasyonlar düzenlemeleri, yayımlar yapmaları, ciddi meblağlarda paralar harcamaları 

gözlerden kaçmıyor. Sözde Zeynebiye kültür merkezi ve cami olarak kullanılacağı iddia 

edilen dev proje başta olmak üzere, TAYDER, Ehli Beyt Alimleri Derneği,  İstanbul Ehl-i 

Beyt İlim Yayma ve Yardımlaşma Derneği, Caferider, Ehli Beyt isimli çeşitli dernekler, Kars 

Işıklı Camisinden, Kayışdağındaki, Bağcılardaki, Manisa’daki çeşitli Şii camilerine, bunların 

internet sitelerine kadar, İsra Kültür Merkezi, yakindoguhaber, rasthaber, medyasafak, velfecr, 

israhaber, vahdethaber, haberehli, tahahaber, zeynebiye, caferiyol, alulbeyt, islamaktuel, 

caferider ve daha onlarca paravan haber sitesi, Kevser Yayıncılık, Kudüs TV, Kanal On4, 

Mihrap TV vs gibi bir ahtapot gibi yayılan ağ bulunmaktadır. Bunların hosting 

hizmetlerinden, kiralamaya, ofis giderlerinden, çalışanlarının maaşlarına, yaptıkları dev 

konferans, sempozyum, programların kadar milyar dolarları bulan ciddi bir paranın döndüğü 

ortada. 

 

Elbette yukarıdaki internet siteleri, dernekler, oluşumlar ve televizyon kanallarına kısa bir 

bakış atıldığında bunların kurucuları da, icra veya yönetim kurulu üyelerinin de aynı zihniyete 

mensup küçük bir azınlık olduğu görülmektedir. Yani her ne kadar isim olarak çokça görülse 

de mezkur yapıların fiiliyatta karşılığı yüzde olarak Türkiye ortalamasında %1’i dahi 

bulmuyor. 

 

Tüm bunlara karşın bu %1’nin altındaki azınlık yapının sesinin çok çıkması, etkin olması, 

Türkiye’de İran adına ön karakol olarak hizmet yürütmesi için inanılmaz çalışmaların 

yürütüldüğü gerçeği de gözlerden ırak tutulmamalıdır. “Avrupa’nın en büyük kültür merkezi” 

sloganıyla takdim edilen Zeynebiye Kültür Merkezi’nin fonlanmasında tıpkı diğer Şii azınlık 

gruplara olduğu gibi İran-Irak-Lübnan ekseninde resmi, gayri-resmi çok ciddi kaynakların 

ayrıldığı, zengin Şii mercilere bağlı vakıflar, şirketler ve şahsiyetler aracılığıyla dünyanın 

muhtelif yerlerinden büyük miktarlarda transferlerin gerçekleştirildiği bilinmektedir. 

http://irananaliz.files.wordpress.com/2012/11/fanatiksiacafer.jpg
http://irananaliz.files.wordpress.com/2012/11/fanatiksiacafer.jpg
http://irananaliz.files.wordpress.com/2012/11/rafizisebbihaturk.jpg
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Hoşgörü, mozayik, demokrasi, insan hakları vs gibi 

sloganları kullanmasına rağmen hali hazırda 

Selahaddin Özgündüz, Hasan Kanatlı, Abdullah 

Turan, Mikail Gürel, Kadir Akaras, Mehdi Aksu, 

Musa Güneş, Ziya Türkyılmaz vs Caferi/Şii din 

adamları/kalemleri üzerinden sistematik bir şekilde 

Sünni karşıtlığının, düşmanlığının, ilk halifeler, 

sahabeler ve Hz. Muhammed’in eşleri üzerinden en 

hassas konularda fanatik bağnaz düşüncenin 

yürütüldüğü görülmektedir. Katil Esed rejimini 

tereddütsüz bir şekilde savunan bu kesimler örneğin İran/Şii tehlikesine bilimsel bir şekilde 

eleştiri yönelten, programlarda konuşan, makale yazan herkesi, her kesimi ve şahsiyeti 

sistematik bir şekilde hedef almaktadır. 

Bu azınlık İran&Şii lobisinin itibarsızlaştırmaya çalıştırdığı, tehditvari bir şekilde saldırdığı, 

hedef aldığı birçok isim bulunmaktadır. Örneğin bunlar arasında; 

Prof. Dr. Sedat Laçiner, Mehmet Şevket Eygi, Mustafa Özcan, Ebubekir Sifil, Bülent Keneş, 

Milat Gazetesi Yazarları, İsmail Yaşa, Ömer Döngeloğlu vs gibi İran&Şii tehdidinin, bu 

zihniyetin taşıdığı fanatizmin tehlikeli sonuçlarının farkında olan herkes, her kesim, şahsiyet 

hedef alınmaktadır. 

Milyar dolarlık yolsuzluklarla, şahısları, partileri, terörist milis yapılanmaları ve Şii örgütleri 

inanılmaz şekilde güçlendiren Maliki hükümetinin bileşeni oluşumların Türkiye’deki 

İran&Şii lobisi ile ciddi bir dirsek temasında oldukları biliniyor. Özellikle de İran’ın ön 

karakolu gibi çalışan Özgündüz grubu ile. 

 

Foto: İçlerinde fanatik Şii Çamurcu, Özgündüz ve bir azınlık Türkiye Caferisi grubun terörist 

Mukteda Sadr ile görüşmesi 

Maliki hükümet sözcüsü Ali Debbağ’ın, Ammar el-Hekim başkanlığındaki Irak İslam Yüksek 

Konseyi’nin ve diğer fanatik Şii Ayetullahların Zeynebiye ile kurdukları ilişki elbette salt 

mezhepsel/siyasal kaygılardan ibaret değil! Rusya ile silah anlaşmasındaki rüşvet skandalında 

ismi geçen Debbağ’ın, ülkede milyon dolarları götüren diğer Şii oluşumların bu paraların bir 

kısmını Türkiye’deki Caferi azınlığa, lobi mensuplarına aktardığı biliniyor. 



 İran Analiz Dosya - Maliki-Rusya Silah Anlaşması ve Türkiye’deki İran&Şii Lobisi                          11 

Bu sebeple son derece pervasız, saldırgan ve tehdit 

edici bir şekilde çalışan bu ekibin Türkiye’de ve 

dışarıda gerçekleştirdiği tüm adımların, kurdukları 

temasların ve faaliyetlerin sıkı şekilde denetlenmesi, 

gözetlenmesi ve kontrol altına alınması 

gerekmektedir. Açıkça Türkiye’yi tehdit edip terörist 

faaliyetleri destekleyen İran ile Maliki rejimini 

Özgündüz ve çevresindeki azınlığın şiddetle 

desteklemesi de bu yolsuzluk, rüşvet ve büyük çaplı kamu malı hırsızlığından elde eden 

gelirlerden istifade ediyor olmalarından kaynaklanmaktadır.  

MALİKİ-RUS-ÇEK SİLAH ANLAŞMASINDA GİZLENEN GERÇEKLER 

Iraklı uzmanlar, gözlemciler ve İran Analiz’in özel kaynakları Maliki’nin imzaladığı Rusya 

silah anlaşması ile ilgili gözden kaçan veya üstü örtülen şu hususlara dikkat çekiyor. Aynı 

şekilde kamuoyunda fazlaca yer almayan; ama hem F-16 ile eğitim uçakları üzerinden ABD 

ile yapılan, hem de farklı silahlar için Çek Cumhuriyeti ile yapılan inanılmaz yolsuzlukların 

yaşandığı silah anlaşmaları bulunuyor. 

İlk olarak; yaşanan hadise tıpkı İrangate skandalı gibi önemli bir skandal olup Rusyagate 

ismini hak etmektedir. Çünkü satın alınacak silahlar eski Sovyetler tersanelerindeki hurda 

silahlar olacak. Çek devletiyle yapılan anlaşma bedeli ise yaklaşık 6 milyar dolar. İtibarı ve 

inandırıcılığı bulunmayan Maliki hükümetinin ne yaptığını müttefikleri bile bilmiyor? 

Bazıları anlaşma iptal edildi diyor, bazıları hala anlaşma geçerli diyor? Bazıları ise hükümetin 

yiyici-içici takımdan temizlenmesi gerektiğini dile getiriyor. 

İkinci olarak; Maliki’nin kararı üzerine kişisel kalkınma hisseleri adlı sosyal yardım fonları 

kaldırılması gündeme geldi. Fakirlikte dünya sıralamasına giren Irak’ta hafife alınmayacak 

sayıda gariban bir kesimin istifade ettiği bu yardımların kaldırılma kararı şiddetli tepkilere 

neden oldu. Irak milli servetinin bir parçası olan bu paranın da şahsi/partizan çıkarlar için 

kullanılacağı herkesin malumu. 

Üçüncü olarak; mevcut Maliki hükümeti ve önceki hükümetler ülkede mezhepçi/partizan 

yatırımlar dışında taş üstüne taş koymuş değiller. Hatta milyar dolarlık Şiileştirme politikaları 

çerçevesindeki siyasetine rağmen Ayetullah el-Uzma Sistani gibi işgal yanlısı Şii mercilerin 

dahi rızasını kazanmış değiller. Maliki’nin bizzat es-Sümeriyye ve el-Reşid adlı iki farklı 

kanalda itiraf ettiği gibi Irak’ta sadece bir hafta içerisinde 800 milyon dolar ile 1 milyar dolar 

arasında milli servet çalınıyor. 

SONUÇ OLARAK 

Milyon dolarlık rüşvetin döndüğü, hala ciddi belirsizliklerin bulunduğu silah skandalı hali 

hazırda devasa bir sektörü olan Rusya silah sanayisinin önde gelen Rus şahsiyetlerin başını 

yemesi ile ilk hamlesini başlattı. Savunma bakanı, Genelkurmay başkanı Rusya’da görevde 

alındığı duyurulan ilk isimler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile başbakan 

Medvedev’in geleceğini etkileyecek önemli bir skandal olarak anlaşma hala ortada duruyor. 

Maliki’nin imzaladığı anlaşmanın benzeri şekillerde rüşvet, yolsuzluk ve benzeri iddialarla 

çeşitli farklı ülkelerle yapılan anlaşmaların da bulunduğu kaydediliyor. 
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Herhangi bir dünya ülkesinde İran’ın adamı olan Maliki gibi muazzam yolsuzlukların, fesat, 

iltimas ve rüşvetin uygulandığı, kendi halkını fakirleştirip milli serveti çarçur ettiği, yüz 

binlerce masumu sırf mezhebinden ve kimliğinden ötürü tutuklayıp cezalandırdığı başka bir 

işgal hükümeti daha bulunmuyor. Elbette Irak’ta yapılan idari, mali yolsuzlukların, rüşvetin, 

düzenbazlık, haksızlık ve zulmün hepsinin halkta bir kin, nefret, intikam ve hesap sorma 

duygularıyla dolmasına sebep olduğu biliniyor. Diğer tüm dikta rejimlerde olduğu gibi 

patlamaya hazır bir volkan şeklinde bekleyen Irak halkı, zamanı geldiğinde tarihi rolünü 

oynamaya hazır. 

Türkiye’nin yeni dönemle birlikte Sünni düşünceyle tecessüm etmiş Osmanlı tarihi 

referanslarına atıfta bulunduğu, kendisini yeniden fark ettiği, Esed vahşetiyle birlikte Safavi-

Fars-Şii tehlikesinin/tehdidinin gerçek boyutlarını çok daha iyi anladığı görülmektedir. Bu 

çerçevede İran rejiminin tüm İslam ülkelerine bidat fırkası Şia düşüncesini hakim kılmak, 

bunun çok daha ideolojik/uçuk bir yorumu olan Velayet-i Fakih rejimini ihraç etmek, bu 

uğurda silahlı (çoğunlukla ismi Hizbullah) örgütler kurdurtmak, din-siyaset-ekonomik-

gençlik-medya-bürokrasi-ordu-istihbarat gibi devletin/toplumun her kademesinde kendi 

unsurlarını yerleştirmek, bunların lobi şeklinde sistematik olarak çalıştırmak yönünde açık 

hedefleri olduğu görülmektedir. 

Türkiye’nin ve İslam dünyasının geleceğini düşünenlerin Esed rejimi üzerinden tehdit 

algılamalarının neler olduğunu, tehdit unsurlarının yerel-bölgesel-küresel ittifak halkalarını, 

herhangi bir gelişmenin ne anlama geldiğini çok daha yakından takip edip, bilmeleri, ona göre 

uzun soluklu bir strateji geliştirmeleri gerekmektedir. 
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