
binalara ev sahipliği yapan Yeşil
Bölge’ye yönelik olası bir gösterinin
engellenmesi için yollar kapatıl-
maya başlamıştır. Bu durum içe-
risinde Irak Parlamentosu topla-
nabilmiş ve oturum başlamıştır.
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FEYZULLAH TUNA AYGÜN

Uzman ORSAM

10 Ekim 2021 tarihinde yapılan
seçimlerin üzerinden geçen bir
yıldan daha uzun zamanın
ardından Bağdat siyasetinde
birçok değişiklik yaşanmıştır.
Hatta seçimlerin ardından
birinci parti olarak
parlamentoda yer alan Sadr
Kitlesi’nin hükûmeti
kuramaması üzerine istifa
etmesi, parlamentodaki
aritmetiği değiştirmesinin
ardından siyasetin sokağa
kanalize olduğu söylenebilir.       

rak’ın Bağdat, Necef ve
Kerbela vilayetlerindeki
saha çalışmalarında Irak

siyasetiyle ilgili birincil kaynak
elde edilmiştir. Saha çalışmalarımız
kapsamında ülkede yaşanan siyasi
krizin ardından parlamentonun
yeniden toplanabilir hale gelme-
sinin yansımalarını gözlemledik.
Diğer yandan hükûmet sürecinin
tüm gecikmelere rağmen tamam-
lanabilmiş olması, ülkenin karşı
karşıya kaldığı krizlere rağmen en
azından hükûmet krizinin aşılma-
sını sağlamıştır.

SAHA GÖZLEMLERİ 
IŞIĞINDA BAĞDAT’TA

SİYASET
10 Ekim 2021 tarihinde yapılan
seçimlerin üzerinden geçen bir
yıldan daha uzun zamanın ardın-
dan Bağdat siyasetinde birçok de-
ğişiklik yaşanmıştır. Hatta seçim-
lerin ardından birinci parti olarak
parlamentoda yer alan Sadr Kit-
lesi’nin hükûmeti kuramaması
üzerine istifa etmesi, parlamen-
todaki aritmetiği değiştirmesinin
ardından siyasetin sokağa kanalize
olduğu söylenebilir. Bu durumun
temelinde ise Şii Koordinasyon
Çerçevesi’nin kurduğu hükûmetin
istifa eden milletvekilleri tarafın-
dan engellenmesinin mümkün ol-
madığı bulunmaktadır. Diğer yan-
dan 1 Ekim 2019 tarihinde başla-
yan ve Irak kamuoyunda “Ekim
Devrimi” olarak nitelendirilen dö-
nemin başbakanı Adil Abdulmeh-
di’nin istifasına neden gösterilerin
yıl dönümünün arifesinde Bağ-
dat’taki gelişmeler gözlemlenebil-
miştir. 

HALBUSİ’NİN İSTİFASI VE
PARLAMENTO OTURUMU

Bu denklem içerisinde Irak Parla-
mentosu Başkanı Muhammed el-
Halbusi, istifasını istemiş ve 28
Eylül 2022 tarihinde parlamento
istifayı oylamak üzere toplantıya
çağrılmıştır. Oturum tarihinin be-
lirlenmesinin ardından 27 Eylül
tarihinde gece saatlerinde parla-
mento ve devlet kurumlarına ait
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sına ulaşılması durumunda cum-
hurbaşkanlığı seçiminin de yapıl-
ması beklenmesine rağmen yok-
lamadaki sayısının yetersiz kalması
nedeniyle parlamento oylamaların
ardından dağılmıştır. Bununla bir-
likte oylamanın yapıldığı esnada
Irak Parlamentosu üç havan to-
puyla hedef alınmıştır. Yapılan sal-
dırı binaya isabet etmemekle bir-
likte parlamentonun yakınındaki
otoparka ve yakın mesafede bu-
lunan diğer devlet binasının oto-
parkına isabet etmiştir. 

Parlamentoyu hedef alan saldırının
ardından oturumun da tamam-

lanmış olması nedeniyle hayatın
normalleşmesi hızlanmıştır. Hatta
oturumun ardından Bağdat içeri-
sinde kapatılan yolların açılmaya
başlandığı ve oluşturulan geçici
kontrol noktalarının kaldırıldığı
görülmüştür. Bu anlamda hayat,
oturumun ardından normalleş-
meye başlamasına rağmen Kark
ve Rusafa’daki farklılaşma göze
çarpmıştır. Bağdat’ın batı yakası
olan Kark’taki normalleşme daha
hızlı olurken, Rusafa’da hem Sadr
Hareketi hem de Şii Koordinasyon
Çerçevesi destekçilerinin yoğun
bir şekilde yaşıyor olması normal-
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Basına, oturuma 235 milletveki-
linin katıldığı açıklanmıştır. Buna
rağmen Parlamento Başkanı İkinci
Yardımcısı Şahvan Abdullah’ın baş-
kanlığında parlamentoda yapılan
yoklamaya 205 milletvekilinin
imza attığı görülmüştür. Oturum-
da Parlamento Başkanı Muham-
med el-Halbusi’nin istifası kabul
edilmemiş ve Sadr Hareketi ile is-
tifa eden Parlamento Başkanı Bi-
rinci Yardımcısı Hakim el-Zami-
li’nin yerine Feyli kota milletvekili
olarak parlamentoda yer alan Muh-
sin el-Mendelavi seçilmiştir. Diğer
yandan oturumda 220 yeter sayı-



leşmeyi yavaşlatmıştır. Hatta ka-
patılan yolların Rusafa’da, Kark’a
göre daha geç açıldığı görülmüştür. 

Gösterilere dikkate değer bir
katılımın Bağdat, Basra ve
Nasıriye’de olduğu Kerbela,
Necef, Kadısiye ve Vasit
vilayetlerinde daha sembolik
gösteriler yapıldığı
görülmüştür.        

1 EKİM 2019
GÖSTERİLERİNİN YIL
DÖNÜMÜ

Irak Parlamentosunun toplandığı
28 Eylül 2022 tarihinden dört
gün sonra 2019 yılında başlayarak
hükûmetin istifasına neden olan
gösterilerin yıl dönümü icra edil-
miştir. 1 Ekim 2022 tarihine yö-
nelik ise gösteri çağrılarının ön-
ceden yapılmaya başlanması yük-

sek katılım beklentilerini berabe-
rinde getirmiştir ancak gösterilere
dikkate değer bir katılımın Bağdat,
Basra ve Nasıriye’de olduğu Ker-
bela, Necef, Kadısiye ve Vasit vi-
layetlerinde daha sembolik gös-
teriler yapıldığı görülmüştür. Bağ-
dat’taki gösterilerde ise ayrışma-
ların yaşanması özellikle dikkat
çekmiştir. Sadr Hareketi destek-
çileri Tahrir Meydanı merkezli bir
hareketlilik gösterirken Ekim gös-
tericileri Bağdat’ın batısındaki Ni-
sur Meydanı’nı baz alarak hareket
etmiştir. Gösterilerde ise dönemin
Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve
Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin
başbakan adayı ve Fırateyn Akımı
Lideri Muhammed Şiya el-Sudani
gibi isimler hedef alınmıştır. Bu
aşamada hem Sadr Hareketi des-
tekçileri hem de diğer göstericilerin
ortaklaştığı nokta bundan oluş-
muştur. Ancak Ekim göstericile-
rinin Sadr Hareketi lideri Mukteda
Sadr’ı da hedef aldığı görülmüştür.

Bu durum ise Tahrir Meydanı’nda
az sayıda bulunan Ekim gösteri-
cileri ile Sadr Hareketi destekçile-
rinin ayrışmasına neden olmuştur.
Bunun üzerine Ekim göstericile-
rinin Tahrir Meydanı’na yakın
olan Tayaran Meydanı’na hare-
ketlendiği görülmüştür. Ancak
hem sokaktaki göstericilerin hi-
zipleşmesi hem farklı bölgelere
kanalize olması hem de güvenlik
güçlerinin önlemleri doğrultusun-
da gösteriler baskı altında tutulmuş
ve durumun kontrol altında kal-
ması sağlanmıştır. 

BAĞDAT’TAN SİYASETE
BİR BAKIŞ

Bağdatlıların genel siyasete ilişkin
yoğun bir ümitsizlik yaşadığı açıkça
dile getirilmektedir. Hatta bu ümit-
sizliğin siyasi krizlerin sürmesiyle
birlikte etki alanının artacağından
yoğun bir şekilde endişe duyul-
maktadır. Bu durum ise siyaset
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ve toplum arasındaki güven so-
rununun genişlemesine neden ol-
makla birlikte siyasetteki aktörlerin
seçimle gelmesine rağmen top-
lumsal temsiliyet kabiliyetinin düş-
tüğünü göstermektedir. Bu konuda
örneğin, Ekim göstericilerinin oluş-
turduğu siyasi oluşumlardan birisi
olan İmtidat Hareketi’nin yaşadığı
ayrışmaya ek olarak parlamento
oturumunun yapıldığı 28 Eylül
2022 tarihinde parlamentoya giden
İmtidat Hareketi Genel Sekreteri
Alaa Kamil el-Rikabi’nin aracına
Ekim göstericilerinin saldırması
dikkat çekmektedir. Çünkü hükû-
metlerin yolsuzluğunu önleme,
milis grupların kontrol altına alın-
ması ve kamu hizmetlerinin iyi-
leştirilmesi gibi vaatlerle ortaya
çıkan İmtidat Hareketi’nin bile
sistem içerisinde eridiği söylene-
bilir. Bu anlamda parlamento si-
yaseti içerisine giren hareketlerin,
sistemi değiştirmekten ziyade sis-
teme uyum sağladığı yorumu ya-
pılmaktadır. Hatta bu muhalif ha-
reketlerin, “muhalefet maskesi”
kullanarak sistemin toplumsal
meşruiyetinin sürdürülmesi ile
“görevli” olduğu yorumları yapıl-
maktadır. 

Diğer yandan, özellikle Iraklı Şiiler
arasında yaşanan ayrışmanın da
siyasetle toplum arasındaki bağın
azalmasına neden olduğu konu-
şulmaktadır. Zira bu ayrışmanın
oluşturduğu dinamikler çerçeve-
sinde yerleşik siyasi yapıların öte-
sinde göstericilerin siyasal alana
kanalize olduğu hareketlerin de
ayrışmalar içerisinde yıprandığı
ve amacını yerine getiremediği
söylenebilir. Buna ek olarak Sadr
Hareketi’nin istifa kararının yan-
sımaları siyaseti etkilemeye devam
etmektedir. Bu konuda ise Sadr

Hareketi’nin istifa kararıyla önce-
den düşünülmemiş bir harekette
bulunduğu yaygın bir şekilde ko-
nuşulmaktadır. Ancak Sadr Hare-
ketinin benzer kararları beklen-
medik zamanlarda almaktan çe-
kinmediği de söylenmektedir. Bu
noktada yaygın kanı, istifa kara-
rının Sadr Hareketi’nin planının
parçası olduğu yönündedir. Ancak
Sadr Hareketi’nin sokakta istediği
seferberliği sağlayamaması nede-
niyle bu düşüncenin değiştiği ve
Sadr Hareketi’nin istifa konusunda
“pişman” olacağı dile getirilmek-
tedir.

Bu gelişmelere rağmen, Sudani’nin
Şii Koordinasyon Çerçevesi, Sünni
Egemenlik Bloku ve Kürtlerden
oluşan Devletin İdaresi Koalisyo-
nunun desteğiyle 27 Ekim 2022
tarihinde parlamentodan güveno-
yu alarak hükûmeti kurması, se-
çimlerin ardından hükûmet süre-
cinin tamamlanmasını sağlamıştır.
Bu denklem içerisinde siyasetten
çekilen Sadr Hareketi’nin ülkedeki
istikrarlı bir hükûmetin önünde
en büyük engel olduğu görülmek-
tedir. Zira Şii Koordinasyon Çer-
çevesi hem bütüncül yapı olarak
hem de bileşenleri itibarıyla Sadr
Hareketi’ni diyalog zeminine davet
etmesine rağmen davetlerin kar-
şılık bulmadığı söylenmektedir.
Buna karşılık Sadr Hareketi üyeleri
de Mukteda Sadr’ın direktifleri
doğrultusunda hareket edeceklerini
ifade ederek hareketin merkezi-
yetçiliğini göstermektedir. Diğer
yandan Sadr Hareketi, parlamen-
toya dönmek istemediklerini ifade
ederek erken seçimler konusunu
işaret etmektedir. Bu aşamada ül-
kede kurulacak hükûmetin bir er-
ken seçim vaadinde bulunmadığı
takdirde Sadr Hareketi tarafından

yıpratılması beklenebilir. Ancak
doğrudan hükûmet içerisinde yer
almayacağını deklare eden Sadr
Hareketi’nin bu süreç içerisinde
sahip olduğu üst düzey bürokratik
pozisyonlarını korumayı amaçla-
yacağı söylenebilir. Diğer taraftan
önümüzdeki süreç içerisinde Sadr
Hareketi’nin doğrudan hükûmet
içerisinde yer almaması, sonraki
seçimlere giden zaman içerisinde
hareketin yumuşak karnını oluş-
turacağı söylenebilir.  

Başbakan Sudani, karşı karşıya
kaldığı yukarıda bahsedilen riske
ek olarak parlamento içerisinde
kendisine ait bir blokunun olma-
ması nedeniyle görev süresinde
zorluklarla karışılabileceği dile ge-
tirilmektedir. Buna rağmen Suda-
ni’nin Irak siyaseti içerisinde daha
önce aldığı görevler nedeniyle dev-
letin işleyişini bilen bir isim olarak
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla
Sudani’nin bahsedilen riskleri ber-
taraf edebilecek bir kapasiteye sa-
hip olduğu söylenebilir. Diğer yan-
dan adı hiçbir yolsuzluk davasına
karışmamış olan Sudani’nin yol-
suzlukla mücadele konusunda
öncü politikalar geliştireceğine yö-
nelik halk arasında geniş beklenti
bulunmaktadır. Bu çıkarıma eleş-
tirel yaklaşan azınlık görüş ise Su-
dani’nin yolsuzluklara karşıt po-
zisyonuna rağmen 20 yıllık siyasi
yapının kronikleşen yolsuzluk so-
rununu çözemeyeceği kadar de-
rinleştiğini ifade etmektedir. Ayrıca
hem ikincil bir ülke vatandaşlığına
sahip olmayan hem de Baas dö-
neminde de Irak’ta yaşamasıyla
bilinen Sudani’nin toplumsal des-
teği arkasında toplayabilmesi için
önündeki en büyük sınavın yol-
suzlukla mücadele olacağı söyle-
nebilir. ∂
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