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Hükûmetin vaatleri arasında
yeni seçim yasası, erken seçim,
devlet dışı silahlı aktörler ile
mücadele, ekonomik krizin
etkilerini azaltacak bütçe
yasası, ulusal uzlaşının
sağlanması, yolsuzlukla
mücadele, Iraklılık kimliğinin
ön plana çıkartılması ve terör
örgütü IŞİD nedeniyle göç
etmek zorunda kalan
Iraklıların evlerine
döndürülmesi yer almıştır.  

ükûmet karşıtı gösterile-
rin Adil Abdulmehdi ka-
binesinin istifasına neden

olmasının ardından başlayan baş-
bakanlık krizini çözmeye yönelik
Muhammed Tevfik Allavi ve Adnan
ez-Zurfi’nin girişimleri başarısız
olmuş Mustafa el-Kazımi’nin aday
kabinesi Irak Parlamentosundan
güvenoyu alarak krizi sonlandır-
mıştır. Kazımi’nin hükûmeti kur-
masıyla birlikte hükûmet karşıtı
göstericilerin talebi ile erken se-
çimlere gidilmesine karar veril-
miştir. Bu noktada Irak’ın üçüncü
asli unsuru olan Türkmenler de

seçim hazırlıklarına başlamış ve
Irak Türkmenler Cephesi seçim
listesini kurmuştur. Türkmenlerin;
yeni seçim yasası ile yapılması
beklenen Irak Parlamentosu erken
seçimlerinde ortak pozisyon be-
lirlemesi, Türkmen siyasal temsi-
line katkı yapması ve seçimlerin
ardından oluşturulacak parlamen-
toda ağırlık kazanmasına neden
olması beklenmektedir. 

12 Mayıs 2018 tarihinde yapılan
Irak Parlamentosu seçimlerinin
ardından hükûmeti kurmakla gö-
revlendirilmesi beklenen en büyük
parlamento içi blokun tespit edi-
lememesi aday başbakanın belir-
lenmesi konusunda rekabeti art-
tırmıştır. Bu nedenle hükûmeti
kurmakla görevlendirilen Abdul-
mehdi bir uzlaşı adayı olarak be-
lirlenmiştir. Ancak Abdulmehdi,
hükûmeti kurduktan sonra da ken-
disinin aday başbakan olmasını
sağlayan bir parlamento bloku ol-
madığı için kendisine destek veren
ancak rakip konumunda olan Re-
form ve İnşa Blokları arasında
denge oluşturmaya çalışmıştır. An-
cak Abdulmehdi Irak’ta hükûmet
karşıtı gösterilerin başlaması ile
dengeyi sağlayamaz bir duruma
gelmiş ve 30 Kasım 2019 tarihinde
sunduğu istifa, 1 Aralık 2019 ta-
rihinde Irak Parlamentosu tara-
fından kabul edilmiştir. 

Abdulmehdi’nin istifasının ardın-
dan görevlendirilmesinde yaşanan
başbakanlık krizinin bir benzeri
yaşanmış ancak krizin aşılabilmesi
için tekrar parlamentodaki en bü-
yük blokun belirlenmesi tartışma-
ları başlamıştır. Ancak partilerin
blok değiştirmesi ve milletvekil-
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lerinin parti değiştirmesi ile her-
hangi bir sonuca ulaşılamamış ve
Irak’taki üç başkanlıktan Cumhur-
başkanı Berham Salih ve Parla-
mento Başkanı Muhammed el-
Halbusi inisiyatifi alarak güvenoyu
alacak başbakan adayının partiler
üstü bir uzlaşı ile belirlenmesini
istemiştir. Ancak siyasi partilerin
bu konuda da başarılı olamaması
nedeniyle Cumhurbaşkanı Salih
tarafından önce Muhammed Tev-
fik Allavi ve ardından Adnan ez-
Zurfi hükûmeti kurmakla görev-
lendirilmiştir. Her iki başbakan
adayının da başarısız olmasıyla
Irak İstihbarat Servisi Başkanı
Mustafa el-Kazımi görevlendiril-

miştir. Kazımi, 7 Mayıs 2020 ta-
rihinde Irak Parlamentosundan
güvenoyu alarak hükûmeti kurmuş
ve Aralık 2019 tarihinde Irak gün-
demini oluşturan başbakanlık kri-
zini sonlandırmıştır. 

IRAK’TAKİ SİYASİ
DENKLEM

Mustafa el-Kazımi tarafından ku-
rulan hükûmet, göstericilerin is-
tifasına neden olduğu Abdulmehdi
kabinesinin ardından kurulduğu
için hükûmet programında birçok
popülist vaade yer vermiştir. Hü-
kûmetin vaatleri arasında yeni se-
çim yasası, erken seçim, devlet

dışı silahlı aktörler ile mücadele,
ekonomik krizin etkilerini azalta-
cak bütçe yasası, ulusal uzlaşının
sağlanması, yolsuzlukla mücadele,
Iraklılık kimliğinin ön plana çı-
kartılması ve terör örgütü IŞİD
nedeniyle göç etmek zorunda kalan
Iraklıların evlerine döndürülmesi
yer almıştır. Bu noktada Kazımi’nin
kabinesini reformist ve Irak’ı yeni
seçim dönemine hazırlayacak bir
pozisyonda konumlandırdığı söy-
lenebilir. 

Kazımi’nin ülkede erken seçim ze-
mini oluşturma pozisyonuna rağ-
men özellikle ABD - İran gerilimi-
nin Irak’a yansımaları, Irak siya-
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setinde kutuplaşmayı getirmiştir.
Bu noktada Kazımi, devlet dışı si-
lahlı aktörleri kontrol altına almaya
çalışmasına rağmen gerilimin art-
ması hayalet milis gruplar olarak
adlandırılan ve “direniş ekseni”
olarak gruplaşan milis grupların
yansımaları karşısında zayıf kal-
mıştır. Zira Kazımi’nin görevlen-
dirilmesine İran yanlısı olarak bi-
linen siyasi gruplar, İran Devrim
Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü
Komutanı Kasım Süleymani ve
Haşdi Şaabi Komisyonu Başkan
Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in
ABD tarafından öldürülmesinde
etkisi olduğunun iddia edilmesiyle
karşı çıkmıştır. Diğer yandan ül-
kede siyasal reform talep eden
gösterilerin azalan ölçüde de olsa
devam etmesi Kazımi üzerindeki
bir diğer baskıyı oluşturmaktadır.
Gösterilerin devam etmesinden
hareketle ülkedeki siyasal geliş-
melere göre gösterilerin tekrar hız-
lanma ihtimalinden bahsedilebilir. 

Kazımi ABD - İran gerilimi, gös-
teriler ve yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgınının oluşturduğu
baskılara rağmen parlamento erken
seçimlerinin önce 6 Haziran 2021
tarihinde yapılacağını açıklamış
ve ardından bu seçimler 10 Ekim
2021 tarihine ertelenmiştir. Bu
noktaya gelinmesinde yeni seçim
yasa tasarısının yasalaşmasında
yaşanan gecikme ve Kovid-19 ne-
deniyle ülke genelinde yaşanan
yavaşlık etkili olmuştur.

YENİ SEÇİM YASASI

Irak’ı seçimlerin ardından gelecek
dört yıl boyunca yönetmesi bek-
lenen liderlerin seçileceği 10 Ekim
2021 tarihinde yapılması öngö-
rülen erken seçimlerin yeni seçim

yasası ile yapılması beklenmektedir.
Seçim yasasındaki değişikliğe rağ-
men seçimlerin ardından kurulan
parlamento, cumhurbaşkanının
daveti ile toplanarak parlamento
başkanını seçecektir. Bunun ar-
dından ise faaliyetine başlayan
parlamento yeni dönemde görev
yapacak cumhurbaşkanını seçecek,
cumhurbaşkanı ise aday başbakanı
hükûmeti kurmakla görevlendi-
recektir. Ancak bu noktada deği-
şiklik ile başbakanın seçimlere
giren listelerden en büyüğünden
görevlendirilmesi yasa ile sağlan-
mıştır. Buna karşın seçim yasasında
yapılan değişiklikler nedeniyle se-
çim öncesi süreç ve sonrası süreç
de önceki seçimlerden ayrışacaktır.
Zira vilayetlerin kendi içerisinde
birden fazla seçim bölgesine bö-
lünmüş olması, partilerin aday be-
lirleme stratejisini değiştirecektir.
Önceki seçimlerde popüler liste-
lerin daha fazla temsil hakkına
kavuşması nedeniyle seçim böl-
geleri olan vilayetlerdeki sandalye
sayısından daha fazla aday göste-
rilmesine izin verilmiştir. Ayrıca
listelerde temsil hakkı kazanmayan
adayların aldığı oylar liste içeri-
sindeki diğer adaylara taşınırken
yeni seçim yasası ile liste içerisinde
yeniden oy dağılımı olmadan en
fazla oy alan adaylar seçilecektir. 

Diğer bir yandan seçim listeleri
içerisinde oy aktarılmasının önüne
geçilmesi ile etkisi azalmış görünen
seçim listelerinin önemi, seçim
sonrası süreçte ön plana çıkacaktır.
Zira yeniden yeni seçim yasası
doğrultusunda hükûmeti seçim-
lerden en büyük liste olarak çıkan
aktörün hükûmeti kurmakla gö-
revlendirilmesi ile önemi önceki
seçimlere göre artmaktadır. Diğer
taraftan hükûmeti kurmakla gö-

revlendirilecek blokun “aşınması-
nın” engellenmesi ve bloklar arası
geçişlerin azaltılması için millet-
vekillerinin seçildikleri bloklardan
diğer bloklara katılması seçim ya-
sası ile yasaklanmaktadır.

Türkmen siyasi partilerinin
devam eden toplantılarının
ardından 8 Nisan 2021
tarihinde geniş kapsamlı bir
toplantı düzenlenmiştir. Bu
toplantıya katılan Irak
Türkmen Cephesi (ITC),
Türkmeneli Partisi, Türkmen
İrade Partisi, Türkmen
Milliyetçi Hareketi, Türkmen
Adalet Partisi, Türkmen Karar
Partisi, Türkmen İrade Partisi,
Türkmen Hak Partisi,
Türkmen Vefa Hareketi ve
Türkmen İslami Birliği Partileri
seçime ilişkin bir uzlaşıya
varmıştır.

TÜRKMENLERİN DURUMU

Türkmen siyasi partileri de seçim
hazırlıklarına ilişkin sürece başla-
mıştır. Hatta Türkmen siyasi par-
tilerinin devam eden toplantıla-
rının ardından 8 Nisan 2021 ta-
rihinde geniş kapsamlı bir toplantı
düzenlenmiştir. Bu toplantıya ka-
tılan Irak Türkmen Cephesi (ITC),
Türkmeneli Partisi, Türkmen İrade
Partisi, Türkmen Milliyetçi Hare-
keti, Türkmen Adalet Partisi, Türk-
men Karar Partisi, Türkmen İrade
Partisi, Türkmen Hak Partisi, Türk-
men Vefa Hareketi ve Türkmen
İslami Birliği Partileri seçime ilişkin
bir uzlaşıya varmıştır.  Toplantının
ardından partilerin ITC tarafından
oluşturulacak seçim listesine ka-
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tılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca
oluşturulan seçim listesinin ismi-
nin Irak Türkmenler Cephesi ol-
duğu ve listenin başkanlığını ITC
Genel Başkanı Hasan Turan’ın üst-
leneceği açıklanmıştır. Bu noktada
ITC öncülüğünde kurulan ortak
listenin ITC’nin tekrar “cepheleş-
mesinin” öncü emaresi olarak de-
ğerlendirmek mümkündür. Ayrıca
önceki seçimlerde liste ismi olarak
kullanılan Kerkük Türkmen Cep-
hesi yerine Irak Türkmenler Cep-
hesi ismi, ittifakın Kerkük’ün dı-
şında kalan seçim bölgelerinde de
devam edeceğine ilişkin ipucu sun-
maktadır. Zira yeni seçim yasası
ile birlikte ortak adayların belir-
lenmesi ve bütün Türkmen siyasi
partilerince ortak adayların des-
teklenmesi, seçimlerde Türkmen
başarısının ve nüfusu oranında
temsil edilmesinin önünü açacaktır. 

Türkmen seçimlerinin
Türkmen yoğunluklu
bölgelerin dışındaki
Türkmenleri de kapsayıcı
şekilde dizayn edilmesi,
Türkmen grupların siyasi
potansiyelini ortaya
koyabilmek açısından oldukça
önemlidir.

Kerkük, Ninova ve Selahaddin gibi
Türkmenlerin milletvekili kazan-
dığı vilayetlerin dışında özellikle
son iki dönemde milletvekili ka-
zanılamayan Diyala ve Erbil ile
Bağdat’ta seçim strateji üzerine
yoğunlaşılması gerekmektedir.
Hatta göçmen durumuna düşmüş
ve Necef, Kerbela ve Vasit vila-
yetlerinde yaşayan Türkmenlerden
ikamet adreslerini değiştirmiş ve

yeni seçim bölgeleri için oy kul-
lanma hakkı olan kişilerin destek-
leyebileceği adayların belirlenmesi
Türkmen temsiline katkı sağlaya-
caktır. Buradan hareketle Türkmen
seçimlerinin Türkmen yoğunluklu
bölgelerin dışındaki Türkmenleri
de kapsayıcı şekilde dizayn edil-
mesi, Türkmen grupların siyasi
potansiyelini ortaya koyabilmek
açısından oldukça önemlidir. 

Diğer yandan ITC öncülüğünde
Türkmen siyasi partileri tarafından
oluşturulan Irak Türkmenler Cep-
hesi, Türkmen siyasi partilerinin
seçimlerden sonra da ortak bir şe-
kilde pozisyon belirleyeceğini gös-
termektedir. Sonuç olarak, Türk-
men siyasi partilerinin birliği ve
ortak faaliyetleri Irak’taki üçüncü
asli unsur olan Türkmenlerin siyasi
temsiline olumlu katkı yapacağı
söylenebilir. 
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