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IŞİD, bölgenin petrol
haritasını değiştirebilecek mi?
Sular duruldu derken adını bile birçok kişinin ilk kez duyduğu bir örgüt
olan IŞİD ortaya çıktı ve Musul’u işgal ederek Irak’ın petrol kaynaklarının
bir bölümünü eline geçirdi. Irak ve Suriye’de şeriata dayalı bir devlet
kurma amacı güden IŞİD, bu hedefine zengin doğal yatakları yöneterek
ulaşmak istiyor. Peki bu kargaşa her iki ülkenin de komşusu Türkiye’yi nasıl
etkileyecek? Kürt bölgesinden gelecek ucuz petrol ve doğal gaz planları
olan Türkiye, nasıl bir adım atacak? Ortadoğu enerji haritası yeniden mi şekilleniyor? Kısacası dünyayı ve Türkiye’yi enerji ekseninde neler bekliyor?
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T

üm dünya gibi Türkiye
de IŞİD’in Suriye’nin
bazı bölgelerinin ardından Irak’ın en önemli
kentlerinden biri olan Musul’u işgal
etmesiyle yaşanan insanlık tradejisine tanık oluyor. Başları kesilen
insanlar, tecavüze uğrayanlar, meydanlarda idam edilenler, evlerini
terk etmek zorunda kalanlar…
Musul’daki Türk konsolosluğundan
rehin alınanlar Türk görevliler…
Olayın ilk şokunun atlatılmasının ardından ‘Irak-Suriye’ merkezli
bir şeriat devleti kurma amacını taşıyan IŞİD’in tam adıyla ‘Irak Şam
İslam Devleti’ farklı bir amacı daha
olduğu ortaya çıktı. Her ne kadar
ezildiğini düşündükleri Sünni halkın haklarını korumak istediklerini
beyan etseler de bu terör örgütünün

amacının bölgenin petrol yataklarını ele geçirmek olduğu ortaya çıktı.
Sayfalarımızda yer verdiğimiz ve
IŞİD’in işgali altında olan bölgeleri
gösteren haritayı incelediğinizde
örgütün bölgenin en önemli petrol
yataklarını ele geçirdiği net bir
şekilde ortaya çıkıyor.
Tablonun netleşmesiyle yani
IŞİD’in en büyük hedefinin işgal
ettiği şehirlerdeki para ve diğer
kıymetli varlıklara el koymasının
yanı sıra petrol, boru hattı ve rafinerileri ele geçirmesinin ardından
enerji sektörünü de tedirginlik
kapladı. İlk tepki uzun zamandır
rutin bir bant içinde seyreden petrol fiyatlarının yükselmesi oldu.
Her ne kadar dergimiz yayına
hazırlanırken fiyatlarda
az da olsa bir gerileme

yaşansa da piyasalar, bölgeden gelecek haberlere oldukça duyarlı. Çünkü Irak, Petrol İhraç Eden Ülkeler
Örgütü’nün (OPEC) ikinci büyük
üreticisi konumunda olan ve günde
3 milyon varilden fazla petrol çıkarıyor. Bu nedenle, IŞİD’in Musul’u
işgal etmesinden bu yana geçen son
bir haftada petrolün varil fiyatında
5 dolarlık artış yaşandı. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) verilerine
göre, bu artışın dünya genelindeki
günlük maliyeti 500 milyon
doları buluyor. Uzmanlar, fiyatların yüksek
seyretmesi
halinde
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Türkiye’nin yıllık enerji faturasının
da yaklaşık 3 milyar dolar artacağını belirtiyor.
Petrolün yüzde 17’sini IŞİD’in
elinde
IŞİD’e bağlı silahlı gruplar, geçen
hafta kapatıldığı açıklanan Bağdat’ın
210 kilometre kuzeyindeki Beyci
rafinerisini de ele geçirdi. Ancak
hafta sonuna doğru Bağdat yönetimi
rafineriyi geri aldıklarını açıkladı.
Beyci önemli çünkü ABD Enerji
Bakanlığı’nın 2013 verilerine göre
günlük 310 bin varil petrol üretimi
yapılıyor. Bu da Irak’ın petrol ihtiyacının yaklaşık dörtte biri anlamına
geliyor.
Petrol bölgeleri, rafineriler kısa
aralıklarla el değiştiriyor, resmi
olmayan kaynaklar Irak petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 17’lik
bölümünün IŞİD’in eline geçtiği
söylüyor, bazı kaynaklar ise bu bilgilerin spekülatif olduğunu iddia
ediyor. Ancak bilinen bir gerçek var
ki bölgede çatışmalar hatta mezhep
savaşları kısa bir sürede sonlan-
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mayacak. ABD ve Rusya’nın olayı
sessizce izlemesi, İran’ın IŞİD’e karşı
savaşan güçlere ciddi destek vermemesi bu görüşü besliyor.
Ülke bölünürse dünya
etkilenir
Bağdat yönetimi, haziran ayının son günlerinde
ülkenin güneyindeki petrol
üretiminin karışıklıktan
etkilenmediğini açıklayarak
fiyatları bir nebze de olsa
düşürdü ancak bu durumun
sürdürülebilir olup olmadığı net değil. Her ne kadar
ABD’nin ihraç ettiği petrol miktarı
artsa da Suudi Arabistan ‘gerekirse
daha çok satarız’ açıklamaları yapsa
da önümüzdeki dönemde Irak’taki
iç savaşın ülke geneline yayılması ya
da ülkenin resmen üçe bölünmesi,
petrol fiyatlarında önlenemez bir
yükselişe neden olacak.
Türkiye’ye 3 milyar dolar fatura
Şu aşamada Irak ve Suriye’de
yaşanan krizin Türkiye’nin enerji
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İSRAİL DIŞİŞLERİ
YETKİLİSİ 35 YIL ÖNCE
YAŞANACAKLARI BİLDİ

Çengiz Çandar, ‘Ortadoğu
Çıkmazı’ adlı kitabının 3738’nici sayfalarında
‘Dünya Siyonist Örgütü’nün yayın organı Kivunim (Yönelimler) dergisinin Şubat 1982’deki 14.
sayısından bir alıntı yapıyor. Hemen belirtmekte
yarar var, söz konusu kitap, 1984 yılında piyasaya çıkıyor.
Dünya Siyonist Örgütü’nün dergisinde,
1980’lerde ‘İsrail İçin Strateji’ başlıklı
önemli bir yazı yayımlanıyor. Yazıya imzasını atan İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın eski üst
düzey yetkililerinden OdedYinon.
Yinon tezini, ‘Ortadoğu’daki bütün ülkelerin çok zayıf durumda bulunduğuna, bu
devletlerin yapay sınırlar içinde bir arada
yaşamak istemeyen etnik ve dini cemaatleri toplayarak kurulmalarına’ dayandırıyor. Yinon, ‘etnik ve dini’ verili durumdan
hareketle Suriye ve Irak’ın 30-35 yıl önce
‘bölünme’ hatlarını net olarak ortaya koyuyor. Yinon, Irak’ın üçe bölüneceğini belirtiyor. Basra çevresinde güneyde bir Şii
bölgesi, kuzeyde Musul çevresinde bir Kürt
bölgesi ve ortada Bağdat çevresinde bir
Sünni bölgesi.
Yinon, Suriye’nin de başta Nusayri bölgesi
olmak üzere 5 farklı bölgeye bölüneceği
öngörüsünde bulunuyor. Yinon’un, bir kahin gibi o dönemde ortaya koyduğu senaryo,Irak ve Suriye’de ‘de facto’ gerçekleşti.
Yinon’un öngörüsü çerçevesinde ‘de jure’
süreçlerin oluşması an meselesi olarak değerlendiriliyor.
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faturasına nasıl yansıyacağı konusunda net analizler yapmak zor
ancak şu bir gerçek ki olumlu bir
yansıması olmayacak. Uzmanlar
kısa vadeli dalgalanmaların bile
hem finansal piyasalar hem de tüm
ekonomiyi etkileyeceğini belirtiyor. Zaten rakamlar da gösteriyor
ki petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık
artışın yıllık maliyeti 3 milyar dolar,
tabii doğal gaz fiyatlarının da petrole göre hesaplandığını belirtelim.
Türkiye için ucuz gaz ve petrol
hayal mi olacak?
Türkiye’ye bir başka yansıması
da gelecek hedefleriyle ilgili. Çünkü
Türkiye’nin özellikle Kürt bölgesinden gelecek ucuz petrol ve doğal
gazla ilgili ciddi planları vardı. Bu
bölgede TPAO’nun yanı sıra bazı
büyük Türk enerji şirketlerinin de
yatırımları bulunuyor. Hatta sık sık
kesintiye uğrayan Kerkük-Ceyhan
boru hattının yanı sıra yeni bir do-

zamandır CIA gibi dünyanın her
yerinde gözü olan bir istihbarat
örgütünden gizli büyüyemeyeceği
yönünde. Ancak zamanla bazı istihbarat örgütlerinin kendi elleriyle
büyüttüğü örgütler dönüp kendisini
vurabiliyor. Burada da aynı durum
söz konusu olabilir. ABD’nin çekilmesiyle Irak’ta taşların yerine
oturmasının beklediği bir dönem-

yeri olduğunu da belirtmeliyiz.
Petrol fiyatları 20-30 dolar
artabilir
İlk anda bakıldığında Irak’ta
yaşanan son gelişmeleri petrolle
ilişkilendirmenin zor olduğunu belirten İTÜ Maden Fakültesi Petrol
ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdur-

Bugüne geldiğimizde her ne kadar mezhep çatışmaları gibi olaylar
varsa da başta petrol ve doğalgaz olmak üzere Irak’taki yer altı
kaynaklarının kontrolü yine gündemde.
ğal gaz hattı yapılması da gündemdeydi. Türkiye, bu adımlarla hem
enerji maliyetini azaltmak hem de
bölgedeki enerji yapılanmasında
güç sahibi olmayı hedefliyordu.
Ancak görünen o ki Ortadoğu’da
taşlar yerine oturana kadar Türkiye,
bu planlarını ertelemek zorunda.
Türkiye için manzara bu peki
dünya bu gelişmeleri nasıl okuyor?
Farklı bakış açıları, farklı yaklaşımlar ve tezler söz konusu… Ortak kanı IŞİD adlı örgütün bunca

de, çatışmaların yeniden şiddetlenmesi, mezhep ayrılığının en yoğun
yaşandığı bu kadim bölgede doğal
kaynakları kontrol etme isteğinin
daha çok cana mal olacağını ortaya
çıkardı. Ancak unutulmamalı ki bu
bölgede dünyanın en büyük petrol
şirketlerinin yatırımları bulunuyor.
Zaten IŞİD’in de Güney’e doğru
inişinde kararlı olmaması, Kürt
bölgesine dokunmaması şu an işgal
ettiği alanla yetineceğini gösteriyor.
Ancak işgal ettiği alanların da dünya enerji piyasalarında önemli bir
Temmuz 2014EnerjiPanorama 31

KAPAK

rahman Satman olayın geçmişine
bakılması gerektiğini öneriyor. Şu
anda Irak’ta yaşananların mezhep
çatışmasına ve Irak’ın parçalanmasına yönelik bazı hareketler gibi
göründüğüne dikkat çeken Satman,
“Yakın geçmişe baktığınızda Irak’ın
ABD tarafından işgali, Saddam
Hüseyin’in devrilmesi ve Batılıların,
‘Size demokrasi getiriyoruz’ söyleminin ardından Irak’taki düzensizlik bugünlere taşındı. Irak’ın ABD
tarafından işgalinin perde arkasında Irak’taki petrolün kontrolü
vardı. Bugüne geldiğimizde her ne
kadar mezhep çatışmaları gibi olaylar varsa da başta petrol ve doğalgaz olmak üzere Irak’taki yer altı
kaynaklarının kontrolü yine gündemde. Dolayısıyla son dönemde
yaşanan çatışmaları sadece mezhep
çatışmasıyla ilişkilendirmek yeterli
olmaz” diyor.
“Ortadoğu’da olan herhangi bir
karışıklıkta, ‘Bu olayın arkasında
falanca devlet vardır’ demek de
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yeterli değil, çünkü birçok devletin
orada kendi güçlerini kullanarak
hegemonyaları altına almak istedikleri bir zenginlik var” tezini
savunan Prof. Satman, açıklamalarını şöyle sürdürüyor: Bu zenginlik
üzerinde hegemonya kurmak için
de bölgedeki rejimleri kontrol altında tutmak istiyorlar. Bugün o coğrafyada ABD, Rusya, Çin ve diğer
petrol devleri faaliyet gösteriyor.
Bunların hepsi de bugün oradaki
petrol arzının güvenliğini kendi
ülke çıkarları doğrultusunda bir
şekilde sağlamaya çalışıyor. Özetle
Ortadoğu’da bir satranç oynanıyor
ve herkes kendisine göre bir hamle
yapıyor.
En fazla zararı Türkiye görüyor
Bu karışıklıktan Irak içindeki farklı hedefleri olan grupların
kendilerine bir avantaj sağlamaya
çalıştığını belirten Satman, bu durumdan en fazla zarar görenlerin
başında da Türkiye’nin geldiğini
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söylüyor. “Çünkü Irak hem sınır
komşumuz hem de yaptığımız
ticaret anlamında bizim için çok
önemli bir ülke. Aynı zamanda bizim kendi ülke çıkarlarımız da var.
Özellikle son dönemde hem kamu
hem özel şirketlerimiz Irak petrol
ve gazının çıkarılması için çeşitli girişimlerde bulunuyorlardı. Oradaki
petrol ve gazın boru hatlarıyla Türkiye’ye getirilmesi konusunda bazı
projeler gündeme gelmişti. Bu projelerle ilgili kamu ve özel sektörün
hazırlıkları vardı. Irak’taki istikrarsızlık bu projeleri belirsiz hale getirmiş durumda. Herkes, ‘Acaba he
olacak?’ diye kaygılı. Herkes önünü
görmek istiyor ancak o bölgede çok
bulanık bir durum var” diyor.
Satman, Irak’ta merkezi hükümete karşı bir ayaklanma olması
durumunda mevcut durumun daha
da kötüleşeceğini; Irak’ın tamamındaki petrol ve gaz sahalarıyla
rafinerilerin bu durumdan olumsuz
etkileneceğini vurguluyor.
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IRAK’TA ABD, AB, RUSYA VE ÇIN
ARASINDA CIDDI BIR MÜCADELE VAR
PROF. DR. VOLKAN Ş. EDIGER
Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Dünyadaki genel duruma baktığımızda, şu anda bir enerji çağından
diğerine geçiş dönemini yaşıyoruz. Bu
geçiş dönemleri, insanlık tarihi boyun-

mümkün. Yani normal uluslararası
ilişkiler çerçevesinde çözülemeyen
konular, sıcak savaşla çözülmeye
çalışılıyor. Özellikle enerji alanında

ca her zaman çok büyük kargaşalar
eşliğinde yaşandı. Örneğin, bundan
önce kömür çağından petrol çağına
geçerken iki dünya savaşı yaşandı.
Kömürün dünyada tüketilen enerji
kaynakları içindeki payı zirveye 1913
yılında erişmiş ve ondan bir yıl sonra,
1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladı. Diğer savaş ise 1939- 1945 yılları
arasındaydı. Daha sonra ise ABD’nin
dünya lideri olduğu yeni bir dünya
düzeni kuruldu, enerji olarak da petrol
ön plana çıktı. Şimdi de benzer bir
şekilde bir geçiş süreci yaşanıyor.

kaynakları kontrol etme konusunda
büyük devletlerarasında çok ciddi bir
mücadele yaşanıyor.

Sırasıyla 1990’larda Sovyetler Birliği
yıkıldı, yerine çok sayıda yeni devlet
kuruldu. Daha sonra 1. ve 2. Körfez Savaşları oldu, 2003 yılında da ABD, Irak’ı
işgal etti. Birkaç yıl önce de ‘Arap Baharı’
süreci başladı ve halen de devam ediyor.
Bütün bu olayların hepsini bu geçiş
sürecinin ortaya çıkardığını söylemek

KÜRT PETROLÜ FITILI
ATEŞLEMIŞ OLABILIR
Bilindiği gibi Kuzey Irak yönetimi,
merkezi Bağdat hükümeti ile petrolün
pazarlanması konusunda uzun süredir
çok ciddi sorunlar yaşıyor. Deniz yollarına çıkış yolları bulunmayan Kuzey
Irak yönetimi de kendi bölgesinde
üretilen petrolü pazarlamak amacıyla
Türkiye’ye yanaşarak belirli anlaşmalar
imzaladı. Fakat bu duruma, Irak’ın
bütünlüğünü bozacağı gerekçesiyle
hem Bağdat yönetimi hem de ABD
karşı çıktı. Bütün bu itirazlara rağmen
Kuzey Irak’tan çıkarılan petrol Ceyhan’a nakledildi ve tankerlere yüklenerek pazarlanmak üzere Akdeniz’de
seyretmeye başladı. Zamanlamasına
bakıldığında, Irak Şam İslam Devleti
(IŞİD) örgütünün başlattığı olaylarının
bu gelişmelerle ilgili olduğu düşünü-

lebilir. Öyle
ki IŞİD’in
özellikle rafineri ve petrol boru hatları
gibi petrol için önemli olan tesislere
odaklanmış olması bu görüşü kuvvetlendiriyor.

SONUCU DÜNYA DEVLERI
BELIRLEYECEK
Şu anda Kuzey Irak’taki petrol ve
gazla ilgili olarak yapılan faaliyetlerin
neredeyse tamamı durduruldu. TPAO
ile özel şirketler de bölgedeki faaliyetlerini durdurarak çalışanlarını Türkiye’ye geri çekti. Bu olayların sonunun
bir bağımsız Kürt devleti kurulmasına
kadar gidip gitmeyeceği ciddi bir şekilde tartışılıyor. Dolayısıyla bu siyasi
gelişmelerin ucunun nereye kadar
gideceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak dünyanın birçok alanında olduğu gibi bu alanda da ABD,
AB, Rusya ve Çin arasında çok ciddi
bir mücadele yaşanıyor. Bu ülkelerin
dışında önemli bölgesel bir güç olan
İran’ın da gelişmeler karşısındaki tavrı
ve rolü belirleyici bir unsur olacaktır.
Kısacası bu mücadelede kimin kazançlı çıkacağını ancak zaman gösterecek.
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İŞTE IŞİD’İN KİMLİK KARTI
Enerji Panorama, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) kimlik kartını çıkardı. İşte, IŞİD gerçeği:

NASIL KURULDU:

ÖRGÜTÜN KRONOLOJİSİ:

IŞİD, Ebu Bekir El Bağdadi
tarafından Irak merkezli bir örgüt
olarak kuruldu. Üyeleri ağırlıklı
olarak Suriye, Irak, Körfez ülkeleri
ve Arap Yarımadası’ndan gelen
Sünni Müslümanlardan oluşuyor.
IŞİD, Lübnan ve Filistin’de de faaliyet
gösteriyor. Grubun Lübnan’daki
kolu Ebu Seyyaf El Ensari tarafından
kuruldu.

Örgütün kökleri 2004 yılında
Ebu Musa Zerkavi tarafından Irak’’ta
kurulan ve Usame Bin Ladin liderliğindeki El Kaide’ye katılan ‘Tevhid
ve Cihat’a kadar gidiyor. Tevhit ve
Cihat, El Kaide’ye katıldıktan sonra
adını ‘Mezopotamya El Kaidesi’ olarak değiştirdi. 2006’da yayınlanan bir
videoda Zerkavi, ‘Mücahitler Şurası
Konseyi’ni kurduklarını açıkladı.
Zerkavi, 7 Haziran 2006’da ABD güçlerince düzenlenen bir operasyonda
öldürülünce yerine Ebu Hamza el
Muhacir geçti. 2006 sonlarında El
Kaide’ye yakın Ebu Ömer el Bağdadi
ise liderliğini yaptığı ‘Irak İslam Devleti’ni (IİD) kurduklarını açıkladı.
Nisan 2013’te Irak İslam Devleti,
yeni bir cephe açarak ismini Irak
Şam İslam devleti olarak değiştirdi ve
tek taraflı olarak Suriye merkezli El
Nusra Cephesi ile birleştiklerini ilan
etti.Ancak bu haberden birkaç gün
sonra El Nusra Cephesi lideri Ebu
Muhammed El Colani birleşme kararını reddettiğini açıklayarak El Kaide
lideri Zevahiri’ye bağlılığını bildirdi.
Zevahiri de iki grubun ayrı kalmasını
istemiş ve kendi ülkelerinde savaşa
devam etmeleri çağrısında bulundu.
Fakat El Bağdadi bu çağrıya uymayarak Suriye ve Irak’ta faaliyetlerine
devam edeceklerini açıkladı.Zevahiri,
Ocak 2014’te IŞİD’in El Kaide ile bağı
olmadığını ilan etti.

İDARİ YAPISI:
IŞİD, Irak ve Suriye’yi 16 vilayete
(bölge-idari yapıya) böldü. Bu bölgeler şöyle: Irak’ta Güney Eyaleti (Babil
merkezli, Bağdat’ın güneyi), Diyala
Eyaleti, Bağdat Eyaleti, Kerkük Eyaleti, Selahaddin Eyaleti, Anbar Eyaleti
(Irak›taki en büyük ve faal eyalet) ve
Ninova Eyaleti. Suriye: El Barakah
Eyaleti.

FİNANSMAN KAYNAKLARI:
IŞİD’i Suriye’deki diğer silahlı
gruplardan ayıran bir özelliği de
Körfez bölgesinden ciddi mali yardım görüyor olması. Buradan gelen
gelirin yanı sıra Irak’ın Ninova bölgesindeki ciddi haraç ağıyla Suriye’nin
doğusunda kontrolünde bulunan
petrol kuyuları da mali açıdan ciddi
katkı sağlıyor. Bunlara ek olarak, ele
geçirdiği yerlerde ‘savaş ganimeti’ adı
altında bankalardaki paralarla belli
varlıklara el koyuyor.
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IŞİD, bölgenin petrol haritasını değiştirebilecek mi?

Şİİ NEFRETİYLE PRİM YAPTI:
Şiilere (Suriye Alevileri dahil)
karşı nefreti, terör eylemlerindeki
acımasız tavrı, kontrolü altındaki bölgelerdeki sert yönetim tarzı ve İsrail’le savaş vizyonu IŞİD’i; Suriye’deki
pek çok savaşçı için daha ılımlı olan
Nusra Cephesi’nden daha cazip hale
getirdi. Nitekim Nisan 2013’ten itibaren, yabancılar dâhil, bu savaşçıların
çoğu IŞİD’e katılmayı tercih etti.
IŞİD’in üye sayısı hızla artsa da
kendisine karşı olan pek çok grup da
bulunuyor. Irak’ta Felluce ve Ramadi
kentlerindeki faaliyetleri onu orduyla
karşı karşıya gelen IŞİD, 2008 yılındaki ABD’nin Irak’ta asker sayısını
arttırmasıyla Sünni aşiretlerle merkezi hükümet arasında askıya alınan
gerilim yeniden canlandı. Suriye’de,
IŞİD, aralarında El Nusra Cephesi,
Ahrar El Şam, Mücahit Ordusu’nun
da bulunduğu çok sayıda İslamcı
grupla karşı karşıya geldi.

15 BİN ÜYE SAYISI:
Iraklılarla birlikte Suriyelilerin
üst düzey görevlerde temsil edildiği
örgütün üye sayısı için 5bin-15 bin
arasında değişen rakamlar telaffuz
ediliyor.

DİĞER GRUPLARLA
İDEOLOJİK AYRILIK
Bu anlaşmazlık 2013 yılının
sonunda IŞİD ve Nusra Cephesi
arasında silahlı çatışmaya dönüştü
ve kısa sürede kuzeyde Halep ve
İdlib ile doğuda Deyr ez Zor’a doğru
yayıldı. Nusra ve IŞİD’in ikisi de Irak
El Kaidesi’nin kolları olarak silahlı
çatışmalara başlamış olsa da zamanla
ideolojik olarak farklılaştılar.Nusra,
cihatçı olmayan gruplarla da işbirliği
yapıp ‘gereksiz’ şiddetten kaçınırken;
IŞİD çok daha radikal bir grup olup
‘Saf Öğreti’den hiçbir sapmayı hoş
görmeyen bir yaklaşımı benimsedi.

BÜYÜK HEDEF
Suriye’deki diğer gruplardan farklı olarak IŞİD’ın amacı, Irak ve Suriye
topraklarından dünyaya yayılacak
bir İslam devleti (halifelik) kurmak.
Kurulduğu günden beri aktif olan
IŞİD, özellikle son dönemde, öngördüğü ‘İslam Devleti’nin kurulması
için faaliyetlerini arttırdı ve binlerce
insanın öldürülmesi ve yaralanmasının sorumluluğunu üstlendi. IŞİD,
Mart 2013’te Suriye’deki Rakka’yı
(isyancıların eline geçen ilk bölgesel
başkent); 2014’te Irak’ın Sünni azınlığıyla Şii ağırlıklı hükümet arasında
yükselen tansiyondan istifade ederek
Batı’daki Anbar eyaletinin Sünni
ağırlıklı Felluce kentini; Ramadi’nin
(bölgesel başkent) büyük kısmı ile
Türkiye-Suriye sınırındaki bazı yerleşim yerlerini ele geçirdi. Haziran
2014’te Irak’ın ikinci büyük şehri
Musul’u ele geçirerek başkent Bağdat’a doğru ilerlemeye başladı.
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