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IRAK’TA ŞİİLEŞTİRME PROJESİ: SAMARRA ÖRNEĞİ
El Reşid Araştırmalar Merkezi’nden Dr. Hüseyin Samarrai’nin kaleme aldığı ve
Türkçe ilk defa yayımlanan önemli bilgilerin yer aldığı bu raporda tarihsel
olarak İslam hilafetinin ve Sünniliğin merkezi olan Samarra şehrine yönelik
sistematik Şiileştirme politikalarına yer verilmektedir. 2003 işgali sonrasında
kurulan Irak Hükümetlerini oluşturan Şii partiler, bunlara bağlı bölücü milis
oluşumlar ve dini mercilerin ülkedeki demografik yapıyı nasıl değiştirdiğine dair
Samarra örneği yer almaktadır.
GİRİŞ:
Şii liderler, işgalden beri Irak’ı Şiileştirmek için Irak şehirlerinin demografik
yapısının değiştirilmesini amaçlayan sistemli politikalarını Kum ve Necef
şehirlerindeki dini eğitim merkezlerinden sürdürmektedirler. Bu hareket, Irak’ı
bölerek şehirlerinden geniş topraklar koparıp gelecekte üzerinde Kürdistan
kurma hayalleri olan Kürt liderler tarafından destek bulmaktadır.
BİRİNCİ BÖLÜM
Gerçekler ve istatistikler:
1. 08.04.2003 tarihinde Irak’ın ABD tarafından işgal edilmesinden hemen
sonra Bağdat’ta kamu arazisi ve zorla ele geçirilen arsalar üzerinde 65
Hüseyniye (Şiilerin inşa edildi. Yalnız Bağdat şehrinde işgal döneminde yani
08.04.2009 tarihine kadar 632 adet Hüseyniye yapıldı. (daha fazla bilgi almak
için 2002 ve 2003 yıllarındaki Irak Vakıflar Bakanlığının kayıtlarına baka
bilirsiniz. Bu kayıtlarda Irak’ta bulunan Cami, Mescit, Hüseyniye, Kilise, ve
diğer mabetlerin tüm istatistiklerini bulabilirsiniz.)
Hüseyniyelerin inşasının finansını aşağıdaki kaynaklar karşılamıştır.
a. Amerikan askeri birliklerine tahsis edilen paraların bir miktarı ABD
güçleri tarafından Şii liderlere verilmiştir.
b. Merkezi hükümet tarafından tahsis edilen paralar.
c. Şii vakfı tarafından verilen paralar. Bilindiği üzere Sünni Vakfının aksine
Şii vakfının harcamaları mali teftişe tabu tutulmamaktadır bundan dolayı mali
kaynakları bilinmemektedir.
d. Iraklı Siyasiler ve iş adamları tarafından verilen paralar. Yurt dışından
(İran, Bahreyn, Lübnan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve
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Suriye gibi ülkelerde bulunan Şii iş adamı ve siyasilerden toplanan meblağlar)
gelen paralar.
e. Yabancı istihbaratlar; İsrail istihbaratı, (Mosat) Kuveyt istihbaratı, Kürt
istihbaratı (Asayış) ve çıkarları olan diğer istihbarat kuruluşları tarafından
verilen paralar.
2. Ehlibeytin oğulları ve kızlarına ait olduğu iddia edilen ancak 2003 yılından
önce Irak topraklarında hiç görülmemiş yaklaşık 229 adet türbe ve mezar Bağdat
başta olmak üzere Irak’ın orta ve güney şehirlerinde inşa edilmiştir.
3. Yeni kutsal bir şehir ilan etmek için dünyada bulunan tüm Şiilerin
duygularını sarsacak bir eylem gerekli idi. Bu amaçla Şii odakları İki İmam elAskereyn’in türbesini patlatıp önemli bir dönüm noktası oluşturdular ve hemen
ardından türbe etrafındaki 320.000 metre kare arsaları ve evleri Irak Bakanlar
kurulu kararıyla istimlak edilerek Şii vakfına devredildi. İstimlak edilen bu
bölge Samarra şehrinin ticaret merkezi konumunda idi. Sammarralılara, sahip
oldukları arsaların bedelinden daha fazla paralar ödenip türbe etrafındaki arsalar
istimlak edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM:
Şiilerce hazırlanan Yeni Kutsal il içerisinde bulundurulması gereken türbeler ve
yerlerin listesi:
1- Samarra’da iki İmam el-Askereyn’in türbeleri
2- Beled’de İmam Seyyid Muhammed’in türbesi
3- Kazımiyye’de İmam Musa Kazim’ın türbesi
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
Kutsal
Samarra
ilinin
sınırları
Kazımiye’den başlayarak Samarra’nın
kuzeyindeki Mukeyşife kasabasına
kadar olması planlanıp ilçeleri aşağıda
olduğu gibi belirlendi. (Çevirmenin
Notu: Irak’ın şu anki coğrafi
yapılanmasına
göre
Samarra,
Selahaddin eyaletine bağlıdır.)
1- Kazımiye ilçesi
2- Tarimiye ilçesi
3- Düceyl ilçesi
4- Beled ilçesi
5- İlin merkezi Samarra
2011 yılında Amerikan güçleri el Bekr hava üssünü uluslararası havalimanı
olarak teslim edecek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
Selahaddin ilinin geri kalan yaklaşık
24.830 kilometre kare bölümünün
dağılım planı ise şu şekildedir;
1- 2011 yılında Samarra’nın il olması
bekleniyor. Samarra iline Kazımiye ile
beraber Selahaddin ilinden 12.000
kilometre kare alanın da eklenmesi
planlanmıştır.
2- 2011 yılında Kürtlere verilmesi
beklenen Kerkük il sınırına Selahaddin
ilinden 8.000 kilometre kare alan
eklenecektir
3- Selahaddin ilinden geri kalan 4.830 kilometre kare alan ise Anbar, Diyala,
Ninova gibi Sünni illerine dağıtılarak il olmaktan çıkarılacaktır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM:
Yukarıdaki plan Necef ve Kum’daki Şii mecileri tarafından hazırlanıp aşağıdaki
sebeplerden dolayı 2005 yılında Kürt liderlerin onayından geçmiştir.
1- Samarra kenti Şii mezhebinin inancında olduğu gibi beklenen Hücce İmamın
(kayıp olduğuna inanılan 12.imam )başkenti olacaktır.
2- Abbasi Devletinden intikam almak için eserlerinin silinmesi.
3- Yeni kurulacak olan Kutsal Samarra ili ile Irak devletine ait eselerin
ortadan kaldırılarak kuzey Araplar ve güney Araplar arasındaki bağların
koparılması amaçlanmaktadır.
ALTINCI BÖLÜM:
Yukarıdaki istatistikler Necef ve Kum dini merciilerde bulunan resmi
istatistiklerin çok az kısmını oluşturmaktadır. Bu iki dini mercii konuyla alakalı
operasyonlar merkezi ve farklı mali kaynaklardan beslenen mühendislik dairesi
oluşturdular. Bu mali ağların yöneticisi Irak’ta Şii Evinin , İran Millet bankası
(Şubeleri Körfez ve diğer Arap Ülkelerinde mevcut) ile irtibatlı İngiltere’de Şii
finans evini kuran Dr. Ahmed el-Celebi’dir.
El-Celebi bu ülkelerde Şii iş adamları ve Firmaların finansörlüğünü üslenmekle
beraber Hüseyniyye, sözde Ehlibeyte ait türbe ve mezarların inşasını
yaptırmaktadır.
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YEDİNCİ BÖLÜM: TAVSİYELER
Bir savunma komisyonu kurularak Irak’ın bölünme ve Sünnilerin elenme
meselesini Uluslararası Ceza Mahkemesi, İslam Konferansı Örgütü, Arap Birliği
ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşların gündemine
taşıyarak aşağıdaki gerçekleri yerinde öğrenme zemini sağlanmalıdır.
1- 08.04.2003 tarihinden önce ve 2009 yılı sonuna kadar Sünni Arapların sayısı
2- 2009 yıl sonuna kadar Sünni Araplardan yaklaşık 2.300.000 ‘ü öldürüldü ve
bunların;
a. 1.100.000 ‘ü evli olup Irak İnsan Hakları Bakanlığının 2003 yılından beri
yaptırdığı istatistiklere göre Irak’ta 1.100.00 dul kadın mevcuttur.
b. Irak Sağlık Bakanlığının istatistiklerine göre Sünni Araplardan öldürülen
gençlerin sayısı 2.200.00 kişidir.
3- Sünni Araplardan kayıp ve esirlerin sayısı ise yaklaşık 732.000 kişidir.
Günümüzde Irak’ın temel unsurunu oluşturan kitleye karşı etnik tasfiye
yapılmaktadır. Bundan dolayı bu meselenin dünya ve insanlık gündemine
taşınması gereklidir.
4- Tüm dünya ülkeleri özellikle de İslam ülkelerindeki basın, siyasi ve dini
liderlere aşağıdaki hususları açıklayacak yoğun çalışma gerektiren bir proje
olmalıdır.
5- Irak’ta, Arap ülkeleri ve diğer devletlerdeki bölücü yayılmacı Şii projesi
açıklanmalıdır.
6- Irak, İran, Lübnan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da
bulunan banka, firma ve iş adamlarının temsil ettiği Şii sermayesinin
kaynakları kurutulmalıdır.
7- Dünya Şiileştirme hareketine destek veren firma ve şahısların isimleri
yayınlanmalıdır.
8- Irak petrol gelirleri, Irak hükümetine verilen fonlar ve hükümet tarafından
Irak Şii Vakfına mali ve gayrı menkul olarak yapılan bağışlar incelenmelidir.
9- Irak’ı bölerek yok etmek isteyen daha sonra yerine Şii devletini kurma
planları yapan korkunç projeye karşı televizyon, radyo, internet, gazete gibi
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kitle iletişim araçları aracılığı ile bilinçlendirme kampanyası başlatılmalıdır. Bu
Şii hareketi Irak’taki tüm Sünni Arapları terörist göstererek ABD ve İsrail’in
tutumu ile aynı olup Irak’ın Sünni Arap kitlesini yok etmeyi amaçlamaktadır.
Konuyla ilgili kaynaklar:
1.Samarra Belgeseli
2. Irak’ın Şii bölgesi ve koparılan alanlar. Yazarı: Seccad Cevad Cebel
3. Irak Şia’sının Sorunu: Normalleşme ve toprakların geri alınması. Hasan Bakır
Casim
Çevirmenin Notu:
Samarra kenti Bağdat’ın yaklaşık 95 kilometre kuzeydoğusunda bulunan ve
nüfusunun çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu Samarra şehri, 836 yılında
Abbasi Halifesi Mutasım’ın Türk generali Eşnas tarafından, Türk ordusuna yeni
bir yerleşim yeri sağlamak amacıyla kurulmuştur. Samarra’nın Ortadoğu’da
kurulan ilk Müslüman Türk şehri ve İslam Türk Medeniyeti’nin ilk merkezi
olma özelliği dolayısıyla da tarihimizde ayrı bir yeri bulunmaktadır. Arapçada
gören hayran kalır anlamına gelen (surre men rae) Samarra şehri, tarihçiler ve
arkeologlar tarafından, İslam kültürünün önemli merkezlerinden ve bu kültüre
Türk sanatının damgasını vurduğu yer olarak ta kabul edilmektedir.
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