
 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

 

DOSYA NO : 56 

Osman SEZGİN | UGSAM Araştırmacısı  | OCAK 2020 

 

EL BAĞDADİ’NİN ÖLÜMÜ VE IŞİD 
 
Geçtiğimiz Ekim ayının 26’sında artık son demlerini yaşamakta olduğu hissedilen ve anlaşılan IŞİD/DEAŞ 
örgütünün elebaşı Ebûbekir el-Bağdâdî’nin ABD’nin düzenlemiş olduğu operasyonda kendini patlatarak 
intihar ettiği duyuruldu -veya basına bu şekilde yansıtıldı-. Peki bu önemli hadisenin perde arkası nedir, El-
Bağdadi ikinci defa mı öldürülmüştür, böyle ise IŞİD’in geleceği nasıl şekillenecektir? Bu konuyla ilgili 
irdelenmesi gereken birçok hususla beraber Suriye siyasi haritasının önümüzdeki aylarda nasıl değişeceği 
de büyük önem arz etmektedir. Bütün bu durumlar ve sorular karşısında meseleyi kökünden ele almak 
yerinde olacaktır.  
 
IŞİD VE YAYILMA SÜRECİ  
 
Irak Şam İslâm Devleti (IŞİD), Arapça kısaltmasıyla DEAŞ/DAEŞ, İngilizce ismiyle Islamic State of Iraq and 
Syria (ISIS) veya Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), 2014 yılından beri kullandığı resmi ismiyle İslam 
Devleti; Ebû Musab ez- Zerkavî tarafından 1999 yılında kurulan, hilâfet devleti olduğunu iddia eden bir 
terör örgütüdür. Örgütün temelleri 1999 yılında Ürdün’de Ebû Musab ez-Zerkavî tarafından El-Kâide 
bağlantılı Tevhid ve Cihat Cemaati ile atıldı. Daha sonra örgüt faaliyetlerini Irak’a taşıdı.  
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17 Ekim 2004’te Zerkavî ve grubunun El-Kâide’ye bağlılık ilan etmesiyle Irak el-Kâide’si olarak bilinen 
Tanzimu’l-Kaideti’l-Cihad fî Bilâdu’r-Rafideyn (Mezopotamya El-Kâide Yapılanması) yapılanması resmi 
olarak kuruldu.  
 
7 Haziran 2006’da Zerkavi’nin ABD tarafından öldürülmesiyle yerine Ebû Mûsâ el-Muhâcir şeklinde bilinen 
Ebû Eyyûb el-Mısrî geçti. Aynı sene El-Mısrî, Irak İslâm Devleti (IİD)’nin kuruluşunu ilan etti. IİD’in başına 
Mü’minlerin Emiri unvanıyla Ebû Ömer el-Bağdâdî seçildi. 2006-2010 yılları arasında örgüt günbegün 
güçlendi. 2010 yılında ABD’nin gerçekleştirdiği bir operasyonla El-Bağdâdî ve El-Mısrî’nin öldürülmesi 
sonucu örgütün başına Ebûbekir el-Bağdâdî getirildi. 
  
2011 yılından itibaren IŞİD, Suriye’de askeri yapısını oluşturmaya başladı. Nisan 2013’te El-Bağdâdî, Irak-Şam 
İslâm Devleti’nin kuruluşunu ilan etti. Bu doğrultuda El-Nusra Cephesi ile birleşeceklerini ifade etti. Ancak 
El-Nusra lideri Ebû Muhammed el-Cevlânî bunu kabul etmedi ve El-Kâide lideri Eymen ez-Zevâhirî’ye 
bağlılık yemini etti.  Ağustos 2013’ten itibaren Suriyeli muhâlif gruplar ve El-Nusra ile IŞİD arasında şiddetli 
çatışmalar başladı. Bu sırada IŞİD, Irak’ta ilerlemeye devam etmekteydi.  
 
Şubat 2014’te El-Kâide, IŞİD ile bağlantısını kestiğini ilan etti. Haziran 2014’e gelindiğinde IŞİD’in yıldızı iyice 
parlamaya başlamış, başta Musul olmak üzere Irak’ın birçok önemli kenti ele geçirilmişti. IŞİD’in bu 
ilerleyişi artık birçok tarafı rahatsız etmeye başlamıştı. İran destekli Şii örgütlerin bazıları birleşerek IŞİD’e 
karşı Haşdi Şabi birliklerini oluşturdular. İki ay sonra da ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD’e karşı birçok 
sivilin öldürülecek olduğu hava saldırılarına başlayacaklarını ilan etti. 29 Haziran 2014 tarihi, IŞİD için bir 
dönüm noktası oldu. Örgütün lideri Ebûbekir el-Bağdâdî, kendini halife ilan etti ve örgütün ismi İslâm 
Devleti olarak değiştirildi. Bu tarihten sonra IŞİD; Cezayir, Libya, Mısır, Yemen, Suudi Arabistan, Afganistan, 
Nijerya, Kafkaslar ve Somali gibi bölge ve ülkelerde somut yapılanmalar oluşturdu. Dünyanın dört bir 
yanından insanlar IŞİD’e iltihak etti. Hatta IŞİD, Irak ve Suriye dışında Libya gibi ülkelerde de topraklara 
sahip oldu.  
 
Eylül 2014’te IŞİD’e karşı ilk hava operasyonları başladı. Aynı ay içerisinde YPG’nin elinde bulunan Kobani’yi 
ele geçirme girişiminde bulunan IŞİD, dört ay süren kuşatmada başarısız oldu ve YPG tarafından 
Kobani’den çıkarıldı. IŞİD, bütün bunların yanı sıra, özellikle bu en güçlü olduğu zamanlarda dünya üzerinde 
çeşitli vahşetlere imza atıyor; ülkemiz de dâhil olmak üzere çeşitli saldırı ve katliamlarda bulunuyordu. 
Öyle ki yaptığı icraatlarla övünürcesine internet sitelerinde kendi vahşetini sergiliyordu.  
 
2015 yılının sonlarından itibaren IŞİD için ibreler tersine dönmeye başladı. IŞİD, Irak’ta sahip olduğu 
topraklarını bir bir kaybetmeye başladı. Her taraftan gördüğü tepki ve karşılığın sonucunda yabancı 
ülkelerdeki eylemlerin sıkılaştırarak özellikle Avrupa ve Türkiye’de saldırılarını çoğaltmaya başladı. 
Bunların üzerine 24 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye, IŞİD’in Suriye koluna karşı Fırat Kalkanı Harekâtı’nı 
başlattı. 
 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

 
 
ABD, Haşdi Şabi milisleri ve Bağdat hükümetinin IŞİD’e karşı gerçekleştirdikleri harekâtlar sonucunda IŞİD; 
9 Temmuz 2017’de, Irak’ta sahip olduğu en büyük kent olan Musul’u kaybetti.  17 Kasım 2017 itibariyle IŞİD, 
Irak’taki son toprağını da kaybetti. 23 Mart 2019 itibariyle IŞİD’in Suriye’deki son toprağı olan Bağuz’u 
kaybetmesiyle IŞİD, fiilen sona erdi. Ancak hâlâ çeşitli ülkelerde binlerce militana sahip. 26 Ekim’de IŞİD 
lideri El-Bağdâdî’nin de öldürülmesiyle artık IŞİD’in geleceği merak edilmeye başlandı1.  
 
IŞİD LİDERİ EL-BAĞDADİ KİMDİR? 
 

 
2 Ebûbekir el-Bağdâdî  
 
1 https://www.mepanews.com/zerkaviden-bagdadiye-isid-tarihinde-neler-yasandi- 30704h.htm  
2 https://www.bbc.com/ 
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Ebûbekir el-Bağdâdî, asıl adıyla İbrâhim Avad İbrâhim el-Bedrî; 1971 yılında Irak’ın Samarra şehrinde orta 
halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bulunduğu ortamın da etkisiyle gençliğinde dine bağlı bir 
yaşam sürdü.  
 
Eğitimi için İlâhiyat alanını seçti. 1996 yılında Bağdat Üniversitesi İslâmi Çalışmalar bölümünden mezun 
oldu. Bundan sonra Saddam İslâmî Çalışmalar Üniversitesi’nde 1999 yılında yüksek lisans eğitimini, 2007 
yılında doktorasını tamamladı.  
 
Mezuniyet sonrasında amcasının etkisiyle Müslüman Kardeşler Cemaati’ne katıldı. Ancak bu cemaat 
içerisindeki az miktardaki bazı aşırı şiddet yanlılarından etkilendi ve modern Selefî bir fikir yapısı 
edinmeye başladı.  
 
2003 yılındaki Irak işgalinden sonra El-Bağdâdî, Ceyşu Ehl’i-Sünne ve’l-Cemâa isimli örgütün kuruluşuna 
destek oldu. Şubat 2004’te El-Bağdâdî, ABD tarafından tutuklandı ve 10 ay boyunca bir kampta tutuldu. 
Serbest bırakıldıktan sonra Irak El-Kâidesi’nin sözcüsüyle temas kurdu ve bu örgütün adına propaganda 
yapması amacıyla Şam’a gönderildi. İlerleyen zamanlarda örgütün Şeriat Komitesi Başkanlığı ve 
Koordinasyon Komitesi Başkanlığına kadar yükseldi. 
 
Nisan 2010’da örgütün başkanı ve dini liderinin öldürülmesi sonucu Şura Konseyi, El-Bağdâdî’yi örgütün 
yeni lideri olarak seçti. El-Bağdâdî, ABD tarafından neredeyse imha edilmiş olan örgütü yeniden ayağa 
kaldırmaya girişti. Örgütün Suriye teşkilatını kurdurdu.  
 
El-Bağdâdî, bir süre sonra örgütün Suriye kolu olan Nusra Cephesi’nin lideri Ebû Muhammed el-Cevlânî ile 
anlaşmazlığa düştü. Bunun üzerine 2013 yılının baharında Nusra Cephesi’ne ait toprakların örgüte 
katıldığını ve örgütün isminin Irak-Şam İslâm Devleti (IŞİD) olarak değiştirildiğini ilan etti.  
 
El-Bağdâdî’nin El-Kâide lideri Eymen ez-Zevâhirî’den aldığı Nusra Cephesini kendi hâline bırakma emrini 
yerine getirmemesi nedeniyle IŞİD, El-Kâide’den çıkartıldı. Bundan sonra El-Bağdâdî Nusra Cephesi ile 
çatıştı ve bu topraklarda otoritesini sağladı. Sonra da adamlarına Irak’ın batısına yönelmelerini emretti.  
Haziran 2014’te Musul ele geçirildi. Bundan kısa bir süre sonra da El-Bağdâdî, kendini “halife” ilan etti ve 
bütün İslâm Dünyası’ndan kendisine biat edilmesini istedi. IŞİD’in ismini de “İslâm Devleti” olarak 
değiştirdi.  
 
El-Bağdâdî’nin eğitimli ve otoriter olması adamlarının ona olan bağlılığını artırdı3. 
 
 
 
 
3 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40292346 
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EL-BAĞDADİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ  
 

 
 
Son zamanlarda örgütün zayıflamasına bağlı olarak El-Bağdâdî, çok fazla ortalıkta görünmemeye 
başlamıştı. Dünya çapında aranan kimseler listesinin en başlarındaydı ve ABD, onun başına 25 milyon dolar 
ödül koymuştu. Bu birkaç yıl içerisinde Suriye’nin çeşitli yerlerinde saklandığı belirtiliyordu. Ayrıca uzun bir 
süre boyunca yerinin tespit edilememesinin nedeni olarak, onun video ve ses kayıtlarını yayınlayan 
ekibinin yanında siber iz silici ekibinin de olması gösteriliyordu.  
 
El-Bağdâdî son olarak Nisan 2019’da 18 dakikalık bir video yayınlamıştı. Videoda El-Bağdâdî’nin elinde 
“Türkiye Vilayeti” yazan bir dosyanın bulunması dikkatleri çekmişti. Çünkü IŞİD’in Türkiye’de resmi bir varlık 
bulundurduklarını açıklamaması bir yana, örgütün kendi topraklarının tamamen işgal edilmesine ramak 
kalmıştı. 
 
En son El-Bağdâdî’nin IŞİD’in son toprağı olan Bağuz’da bulunduğu biliniyordu ancak Suriye Demokratik 
Güçleri (SDG) bu son toprağı ele geçirdiğinde El- Bağdâdî burada bulunamadı. Al-Arabiya televizyonuna 
göre El-Bağdâdî’nin yeri Temmuz ayında bir ihbarla tespit edildi. İhbara göre El-Bağdâdî’nin yakın çevresi 
Suriye’ye geçmişti. İddialara göre El-Bağdâdî, diğer IŞİD üst düzey yetkililerinin de gizlenmekte olduğu 
İdlib’in güvenli olduğuna inandı ve hepsi de Fırat Nehri’nin kıyısında bulunan üç evde gizlenerek İdlib’e 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

ulaştı. İdlib’de nerede kaldığı tam olarak bilinemese de son olarak kime ait olduğu tam olarak bilinmeyen, 
Türkiye sınırına oldukça yakın bulunan bir evde kaldı.  
 
Bu geçen zaman zarfı içerisinde pek tabii olarak çevresinde bir istihbarat varlığı meydana geldi ve 
iddialara göre ABD ile iş birliği içerisinde bulunan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), El-Bağdâdî’nin yakınına 
bir casus yerleştirmeyi başardı. Bu casus, El-Bağdâdî’nin kaldığı ev ve konumu ile detaylı ihbârlarda 
bulundu. 
 

 
4 Kasım 2019 itibariyle Suriye son durum haritası  
 
Böylece CIA, operasyon hazırlığına başladı. 26 Ekim 2019 saat 01.00’da Irak’ın Erbil şehrinden ABD 
helikopterleri havalandı. Zorlu geçen bir uçuş sonrasında ABD askerleri, eğitimli köpekleriyle beraber El-
Bağdâdî’nin bulunduğu eve baskın yaptılar.  
 
 
 
 
4 http://www.suriyegundemi.com/2019/11/04/suriye-genel-durum-haritasi-04-11-2019/ 
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El-Bağdâdî, iddialara göre canlı kalkan olarak kullanmak amacıyla üç çocuğu yanına aldı ve yer altı 
tüneline sığındı. ABD komandoları olası bir intihar eylemine karşı El-Bağdâdî’nin üzerine eğitimli bir köpeği 
saldılar. Köpeği gören El-Bağdâdî de kendisiyle beraber yanında bulunan üç çocuğu havaya uçurdu. 
 
Bu hadiseden 15 dakika sonra (TSİ 04.15) yapılan DNA testinden El- Bağdâdî’nin öldüğü anlaşıldı -Daha önce 
El-Bağdâdî’nin DNA veya parmak izi gibi kişiye özel fiziksel özelliklerine sahip olunamasa da birkaç ay önce 
SDG tarafından ele geçirilen, El-Bağdâdî’ye ait olduğu düşünülen bir iç çamaşırının El-Bağdâdî’nin DNA 
bilgisine ulaşılmasını sağladığı iddia edilmekte-. 
 

 
 
Operasyondan dört saat sonra ABD Başkanı Donald Trump, “Az önce çok büyük bir olay oldu!” şeklinde bir 
tweet attı. Bu tweet çeşitli taraflar tarafından El-Bağdâdî’nin öldürüldüğü şeklinde yorumlandı. Beyaz 
Saray’dan yapılan açıklamaya göre Trump, 27 Ekim saat 16.00’da bir açıklama yapacaktı. Beklenildiği üzere 
Trump, El-Bağdâdî’nin etkisiz hâle getirildiğini ve Bağdadi’nin çıkmaz bir tünele girdikten sonra burada 
“ağlayarak, çığlık atarak köpek gibi öldüğünü” açıkladı.  
 
31 Ekim’de IŞİD’in Abdullah Kardaş kod adlı olduğu iddia edilen Ebû İbrâhim el-Hâşimi el-Kureşi’yi yeni 
“halife” ilan ettiği bilgisi aktarıldı5. Öte yandan Türkiye de El-Bağdâdî’nin başta ablası olmak üzere bazı 
yakınlarını yakaladı. Bütün bu bilgilerin çoğunluğu basına yansıtılanlar ve Trump’ın açıklamalarından 
ibarettir.  
 
 
5 https://www.bbc.com/ 
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OLAYLARIN TAHLİLİ VE SONUÇ  
 
Burada açıklama isteyen farklı olay ve olgular mevcuttur. Birincisi IŞİD’in kurulmasının altında hangi 
nedenin yattığı, kim(ler) tarafından kurulduğu, ve kim(ler)in IŞİD’e finansal destekte bulunduğudur. Zira 
IŞİD Irak ve Suriye’de mevcut olan vaziyeti çok daha kötü bir hâle getirmiş, bu bölgeleri yaşanmaz hâle 
getirmiş, uluslararası toplumun zihnindeki İslâm imajını büyük ölçüde değiştirmiş; bunların yanında da 
birçok maddi ve manevi zararlara sebebiyet vermiştir. Bütün bu olanlarsa Batı ve diğer güçlü tarafların 
dışında kimseye bir yarar sağlamamıştır. Bu konuda birçok yorumlar yapıldı ve yapılmaktadır. Hepsini 
burada tartışmak ve kesin bir sonuca ulaşmak ise mümkün değildir. Ancak Stratejik Ortak adlı internet 
sitesinde mevcut olan bazı açıklama ve yorumlar incelenmeye değerdir6.  
 
Bununla beraber yaklaşık son beş yıldır süren IŞİD-Uluslararası Koalisyon Güçleri mücadelesinden en 
zararlı çıkan bölge halkı olmuştur. IŞİD’in yaptığı vahşetler zaten malumdur, ancak Uluslararası Koalisyon 
Güçleri de bu konuda IŞİD’den geri kalmış değildir. Zira Suriye İnsan Hakları Ağı, ABD öncülüğündeki IŞİD 
Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin, Suriye‘de son 5 yılda 924’ü çocuk ve 656’sı kadın 3 bin 37 sivili 
öldürdüğünü duyurmuştur. Bu bilginin tam doğru olup olmaması önemli değildir. Önemli olan bölgeye 
huzur ve barış getirmek için gelmiş olduğu söylenen Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin bu amacından 
sapmış olduğudur.  
 
Asıl konumuz olan El-Bağdâdî’nin öldürülmesi ile ilgili bilgilerimiz, sadece ABD Başkanı Donald Trump’ın 
yapmış olduğu açıklamalar ve çoğunluğu da bu açıklamalara dayanan basın söylemlerinden ibarettir. 
Trump ise dilediği bilgiyi bize aktarmıştır. Biz bu kadarını biliyoruz. Bu olayla ilgili bilgiler belli oranda 
uluslararası topluma aktarıldı ancak uluslararası toplum olarak elimizde El-Bağdâdî’nin ölüp ölmediği ile 
ilgili somut bir delil yok. Her ne kadar El-Bağdâdî’nin arkasından IŞİD tarafından yeni “halife” seçilmiş olsa 
da bu zamana kadar fevkalade şekilde gizlenmeyi başarmış olan El-Bağdâdî’nin varlığından IŞİD’in 
haberinin olmaması pekâlâ mümkündür. Şu da vardır ki daha önceki yıllarda da El-Bağdâdî’nin ölümüne 
dair haberler çıkmıştı.  
 
IŞİD’in geleceğine gelinecek olursa bu durum tam anlamıyla bir belirsizlik taşıyor. Çünkü IŞİD’in hâlâ bazı 
savaşçıları ve teşkilatı mevcut. Ayrıca IŞİD’in Türkiye’de taze bir yapı kurmuş olduğuna dair doğruluğu sabit 
olmayan bazı bilgiler var. Ancak IŞİD’in sahip olduğu en önemli imkân, Suriye’nin kuzeyinde bulunan 
kamplarda en az 60 bin IŞİD’li kadın, erkek, çocuk bulunmasıdır. Bu kampların yönetimi an itibariyle 
YPG/PYD’dedir. İddialara göre bu kamplarda büyük insanlık dramları yaşanmaktadır. Bu insanlık 
dramlarından başka bu kamplar Suriye için ciddi ve yeni bir tehdittir. Çünkü kamplarda bir ayaklanma 
olacak olursa, YPG/PYD’nin kamp korumalarının bu ayaklanmayı bastırmasının mümkün olmadığı dile 
getirilmektedir. Tabii bu da IŞİD’in yeniden canlanmasıdır. Bu yüzden IŞİD’in tam olarak kökünün 
kurutulması icap etmektedir.  
 
6 https://www.stratejikortak.com/2017/09/isid-kim-kurdu.html 
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Konuyla doğrudan ilgisi bulunmasa da YPG/PYD’nin başlı başına başka bir tehdit olduğu ortadadır. Bu 
yüzden Türkiye dışındaki ülkelerin IŞİD karşısında gösterdikleri tavırları YPG/PYD karşısında da gösterme 
zarureti vardır. Velev ki ABD, YPG/PYD’ye olan siyasi ve finansal desteğini açığa vurmuş olsun. Zira IŞİD de 
olduğu yerden mantar gibi bitmiş değildir. 


