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12 Mayıs 2018’de Irak’ta yapılacak parlamento seçimlerinde, 
Musul Vilayeti’ndeki seçim sürecine ilişkin olarak hem seçim-
lere katılacak koalisyonlara hem de seçmenlerin eğilimlerinde 
değişikliklerin gerçekleştiğine dair ortak görüş olduğunu söyle-
mek mümkündür. Başkent Bağdat’tan sonra nüfus, sosyal yapı 
ve ekonomi kıstası bakımından Irak’ın ikinci büyük vilayeti sa-
yılan Musul, 2003 Nisan’ındaki Amerika işgalinden bu yana is-
tikrara kavuşamamıştır. Ancak mevcut durum itibariyle Musul 
seçmeninin, gelecek parlamento seçimlerine hazırlık sürecinde 
önceki yıllarda göstermediği siyasi dinamiği ortaya koyduğu 
görülmektedir.  Musul halkı gelecek seçimleri Musul’daki şart-
ların değişmesi için büyük bir fırsat olarak görmenin yanı sıra, 
seçim sonuçlarına müdahale edilmesi hususunda büyük endişe 
ve korku duymaktadır. 
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12 Mayıs 2018’de 
Irak’ta yapılacak 
parlamento seçim-

lerinde, Musul Vilayeti’ndeki 
seçim sürecine ilişkin olarak 
hem seçimlere katılacak koa-
lisyonlara hem de seçmenlerin 
eğilimlerinde değişikliklerin 
gerçekleştiğine dair ortak gö-
rüş olduğunu söylemek müm-
kündür. Başkent Bağdat’tan 
sonra nüfus, sosyal yapı ve 
ekonomi kıstası bakımından 
Irak’ın ikinci büyük vilayeti 
sayılan Musul, 2003 Nisan’ın-
daki Amerika işgalinden bu 
yana istikrara kavuşamamıştır. 
Ancak mevcut durum itibariy-
le Musul seçmeninin, gelecek 
parlamento seçimlerine hazır-
lık sürecinde önceki yıllarda 
göstermediği siyasi dinamiği 
ortaya koyduğu görülmektedir.  
Musul halkı gelecek seçimleri 
Musul’daki şartların değişmesi 
için büyük bir fırsat olarak gör-
menin yanı sıra, seçim sonuç-
larına müdahale edilmesi husu-
sunda büyük endişe ve korku 
duymaktadır. Bu makalenin 
okuyucuları, Musul vilayeti 
seçmenlerinin ayrı ayrı vasıf-
landırılması nedeniyle metinde 
geçen Sünni, Şii, Arap, Türk-
men, Kürt, Şebek, Hristiyan 
ve Yezidi gibi bazı ayrılıkçı ve 

mezhepsel terimlerin yinelen-
mesine dikkat edecektir. Bu te-
rimlerin geçmesinin amacı Mu-
sul vilayetindeki sosyal bölün-
meyi destekleme değil, Musul 
halkının seçim havasının farklı 
yönleri ile irdelenmesi, analiz 
edilmesi ve yorumlanmasıdır. 
Her şeyden önce Iraklılar tüm 
dinleri, mezhepleri ve ırklarıy-
la kardeş ve tek bir halktır.

Musul Vilayeti’nin Önceki 
Durumunun Özeti

Musul’daki seçim sürecini 
gözlemlemeden önce, 2003 Ni-
san’ındaki ABD  işgalinden bu 
yana vilayette yaşanan siyasi, 
sosyal ve güvenlik eksenli ge-
lişmelerin kısaca özetlenmesi 
yararlı olacaktır. Başkent Bağ-
dat’tan sonra, Musul’un  siyasi, 
sosyolojik, güvenliğe dair, ve 
hatta ekonomik krizlere ve ka-
osa maruz kalan en büyük vi-
layet olduğunu ve eski rejimin 
düşüşünü takip eden iki sene 
boyunca Musul’daki durumun 
gerçek manada istikrara ka-
vuşmadığı görülmektedir. Öte 
yandan terör örgütü IŞİD’in 
Musul’u yaklaşık 3 sene bo-
yunca kontrolünde tutması 
nedeniyle de bu vilayetteki 
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yaşamın her alanında büyük bir 
çöküş meydana gelmiştir. Bu 
duruma ilişkin veriler birçok 
faktöre dayanmaktadır: 

Musul vilayetinin yüz ölçü-
münün ve nüfusunun (25,300 
kilometre kare ve 3,5 milyon 
civarında nüfus) büyümesidir. 
Bu faktör, vilayetteki güven-
liğin sağlanmasında büyük bir 
zorluk teşkil etmektedir.

Nüfusun demogra-
fik çeşitliliği de Musul’u 
farklılaştırmaktadır. Musul vi-
layeti bütün dinler, gruplar ve 
milletlere ek olarak farklı sos-
yal çevreleri (kentsel, kırsal ve 
göçebe) kapsayan bir nüfusa 
sahiptir. Bu çeşitlilik, mezhep-
sel çatışmalar için verimli bir 
ortam oluşturmaktadır. 

Suriye sınırı boyunca geniş 
çöl bölgesi olduğu için geç-
miş yıllarda güvenlik açısında 
kontrol yeterli düzeyde sağla-
namamıştır. Bu durum terörist 
grupların ve kaçakçıların orga-
nize suç faaliyetlerine ve hare-
ket özgürlüğüne izin vermiş-
tir. Musul’un, Irak Kürdistan 
Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) 
yakınlığı ve sınırları içerisin-
de yer alan tartışmalı bölgele-
ri kapsaması vilayeti olumsuz 

yönde etkilemektedir. Ayrıca 
bu durum Bağdat’taki merkezi 
hükümet ile IKBY arasındaki 
siyasi anlaşmazlıklar ve tekrar-
lanan krizlerden etkilenmesine 
neden olmakta ve bu anlaşmaz-
lıklar her zaman Musul vilaye-
tindeki güvenliğe dair, siyasi 
ve sosyal koşullar üzerinde 
olumsuz tesir bırakmaktadır. 

Musul vilayeti Irak’ın en 
zengin ve ekonomik çeşitlilik 
açısından en önemli vilayetle-
rinden biri olarak sayılmakta-
dır. Musul bölgesel ve küresel 
sınırlar açısından stratejikbir 
kesişme noktasıdır. Vilayet 
toprakları önemli miktarda pet-
rol, doğal gaz ve maden kay-
naklarının yanı sıra  tarım için 
uygun ve verimli bol su kay-
naklarına (yerüstü ve yeraltı 
su kaynakları) sahiptir. Ayrıca 
Musul’da hem turistik ziyarete 
uygunarkeolojik mekânlar hem 
de çeşitli din ve mezheplere 
ait dini yapılar da bulunmak-
tadır. Bu zenginliğinvilayeti, 
2003’ten sonra Irak’taki siyasi 
güçlerin rekabet ve çekişme 
yeri haline getirdiğini söyle-
mek yerinde olacaktır.

Bu faktörlerin, yanı sıra Mu-
sul’u etkileyen ikincil faktörleri 

Suriye sınırı 
boyunca geniş çöl 
bölgesi olduğu 
için geçmiş 
yıllarda güvenlik 
açısında kontrol 
yeterli düzeyde 
sağlanamamıştır. 
Bu durum terörist 
grupların ve 
kaçakçıların 
organize suç 
faaliyetlerine 
ve hareket 
özgürlüğüne izin 
vermiştir. 
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de ifade etmek gerekmektedir. 
Musul halkı geçtiğimiz yıllarda 
hayatın her alanında zorluklar-
la yüzleşmiştir. Bunda şüphe-
siz Musullu siyasilerin de payı 
vardır. Zira Irak Parlamento-
su’nda Musul’u temsil eden 
vekillerin çok azının Musul 
halkının halini anlatan bir dil-
de konuştuklarını ve sorunla-
rını çözmek için çabaladıkları 
görülmüştür. Bunun sebebinin 
Musullu siyasetçilerin büyük 
bölümünün l vilayetin dışında-
ki siyasi güçlerle bağlantısı ol-
ması ve Musul halkına hizmet 
etmekten ziyade Parlamento 
Meclisi’ne getirilen ve destek-
lenen siyasi güçlerin gündem-
lerine odaklanmalarıdır. Musul 
halkını savunan siyasetçilerin 
de genel siyaset üzerinde et-
kili olamadıkları görülmüştür. 
Bununla birlikte siyasi süreç 
üzerinde etkili olan unsurların, 
önceki yıllar boyunca sözü ge-
çen geleneksel siyasi güçler 
(İslami Partiler – Şii- Sünni ve 
Kürt Partileri) arasında sınırlı 
kalması da Musul’u olumsuz 
yönde etkilemiştir. Musul vila-
yeti halkının sorunları ve hak-
ları, bu partiler arasındaki uzla-
şılarla eriyip kaybolmuştur.

Mayıs 2018 Seçimlerinde 
Musul Vilayetine İlişkin 
Zorluklar ve Fırsatlar

Hükümet otoritelerinin ve Ba-
ğımsız Seçim Komisyonunun, 
Musul’daki seçim sürecinin 
tüm gerekliliklerini yerine ge-
tirmesi ve başarılı olmak için 
gerekli koşulları sağlaması 
yönünde zorluklar bulunmak-
tadır. Zira IŞİD nedeniyle Mu-
sul’dan kaçan ve geri döneme-
yen çok sayıda seçmen bulun-
maktadır. Özellikle Musul’un 
büyük oranda yıkıma uğrayan 
sağ yakasının yeniden imarı 
için ciddi miktarda bir kaynağa 
ve yerlerinden edilmiş kişilerin 
kendi bölgelerine geri gönde-
rilmesi ve istikrara kavuşması 
için uzun bir zamana ihtiyacı 
vardır. Ayrıca Telafer, Sincar, 
Baac, Hadra, İyaziye, Zummar, 
Rabia, Kesik gibi bölgelerde ve 
çevresindeki Arap ve Türkmen 
köylerinde yerinden edilmiş ve 
kendi bölgelerine geri dönüş 
konusunda hizmet ve güvenlik 
koşullarının uygun olmadığını 
düşünen çok sayıda göçmen 
bulunmaktadır. Bu göçmenler 
hala ya IKBY’de ya da Irak’ın 
dışındadır ve çoğunun seçmen 
kaydı bulunmamaktadır. Musul 



5 

ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ 
NO.70 MAYIS 2018

Musul’un sağ 
yakası hala enkaz 
altındadır. Seçmen 
olarak Yüksek 
Seçim Komisyonu 
kayıtlarında 
isimleri bulunan ve 
nerede oldukları 
bilinmeyen 
kişilerden 
bazılarının 
hayatlarını 
kaybeden siviller 
olduğu, ancak kayıt 
altına alınamadığı 
bilinmektedir. 

Milletvekili Farah el-Sarraç 
yaptığı bir açıklamada, Musul 
vilayetinde, IŞİD’in ortadan 
kaldırılmasından sonra içeri-
den ve dışarıdan siyasi parti-
lerle bağlantısı olan devlet dışı 
silahlı grupların büyük oranda 
yayılmasına şahit olduğunu 
belirtmektedir. Bu grupların 
Musul vilayetindeki güvenlik 
dosyası üzerinde güçlü bir nü-
fuzu ve etkisi olduğunu ve bu 
durumun silahlı grupların kendi 
çıkarları ve destekledikleri par-
tilerin çıkarları için seçimlerin 
seyri üzerinde etkili olacak bir 
alan açtığını söylemek yerinde 
olacaktır. (Sünni) Ulusal Güçler 
Koalisyonu liderlerinden Mil-
letvekili Ahmet el-Misari de 12 
Nisan 2018 tarihinde Alhurra 
Iraq Kanalında yaptığı röpor-
tajda, göçmenlerin büyük ço-
ğunluğunun IŞİD kontrolünden 
kurtulan, fakat şu anda Haşdi 
Şaabi içerisindeki veya dışın-
daki silahlı grupların kontrolü 
altındaki bölgelerine geri döne-
mediğini ifade etmiştir.

Musul’da IŞİD’e karşı ve-
rilen mücadelede binlerce sivil 
öldürülmüştür. Musul’un sağ 
yakası hala enkaz altındadır. 
Seçmen olarak Yüksek Seçim 

Komisyonu kayıtlarında isim-
leri bulunan ve nerede oldukları 
bilinmeyen kişilerden bazıları-
nın hayatlarını kaybeden sivil-
ler olduğu, ancak kayıt altına 
alınamadığı bilinmektedir. Irak 
yasalarına göre kaybolan kişi-
lerin ölü sayılabilmesi için üze-
rinden 4 yıl geçmesi şartı, nere-
de olduğu bilinmeyen kişilerin 
adlarına oy kullanılma riskini 
de ortaya çıkarmaktadır. Musul 
Vilayeti Polis Müdürlüğü’n-
de görevli bir polis memuru 
11 Mart 2018’de yaptığı açık-
lamada, terör örgütü IŞİD’in 
2014’ün ortalarında bölgedeli 
kontrolü sağlamasından bu yana 
Musul halkından kaybolanların 
sayısının 11 bini aştığını ifade 
etmiştir. Bağdat’taki Emni-
yet Bilgi Merkezinin 12 Mart 
günü bu bilgiyi inkâr etmesi-
ne rağmen, Musul Milletveki-
li Ahmed El-Cuburi 12 Mart 
akşamı El-Arabiyye vel Hades 
Kanalında yaptığı açıklamada, 
Musul vilayetinden 50 binden 
fazla kişinin çeşitli şekillerde 
kaybolduğunu, bu kişiler ara-
sında vilayette çeşitli bahaneler-
le IŞİD tarafından öldürülenler, 
savaşlar sırasında öldürülen 
IŞİD unsurları, IŞİD’in bölgede 
kontrolü sağladığı sıralarda 
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vilayetten kaçmış ve hala geri 
dönmeyenler, IŞİD’e karşı sa-
vaşa katılan bazı silahlı grup-
lar tarafından alıkonulanlar ve 
Musul’un IŞİD’den kurtarıl-
masından sonra kaçan terör ör-
gütü unsurlarının bulunduğunu 
belirmiştir. Irak dışında veya 
ülkenin diğer bölgelerinde sah-
te belgeler ve isimlerle sakla-
nan, kaçan ve nerede oldukları 
bilinmeyen çok sayıda IŞİD 
üyesinin bulunduğu ve bunların 
seçmen kayıtlarının olduğu da 
bilinmektedir. Bu durum, söz 
konusu kişilere ilişkin kayıt-
ların kötü amaçlarla kullanıl-
ması ve seçimlerde sahtekârlık 
yapılması açısından gerçek bir 
korku yaratmaktadır. Nitekim 

24 Nisan 2018’de Sadr Hareke-
ti lideri Mukteda El-Sadr sos-
yal medya aracılığıyla seçim-
lerde yaşanması muhtemel sah-
tekârlıklardan duyulan endişe 
nedeniyle, Birleşmiş Milletlere 
seçim gözlemciliği konusunda 
çağrıda bulunmuştur.

Öte yandan Musul halkı da 
dâhil olmak üzere tüm Iraklı-
lar , gelecek seçimlerin ülke-
deki siyasi ve sosyal şartlar-
la güvenliğe dair hususlarda 
gerçek bir değişim getirme-
sini beklemektedir. Halkın 
bu iyimserliği; yolsuzlukla 
mücadele edebilen, Irak’ın iç 
işlerine dış müdahaleyi engel-
leyen, mezhepsel rekabete son 
veren etkin kurumlara sahip 
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sivil devlet yapısına yönelik 
Irak’taki siyasi süreç üzerin-
de bulunan etkili uluslararası 
tavrı ve halkın baskısını orta-
ya koymaktadır. Musul halkı 
gelecek seçimleri, içinde bu-
lundukları şartlarda olumlu bir 
değişim yaşanması için fırsat 
olarak görmektedir. Özellikle 
vilayetteki aşırılık yanlısı silah-
lı örgütlerin varlığı nedeniyle, 
geçmişteki bütün seçimler es-
nasında yaşanan, ancak mevcut 
durum itibariyle nispeten daha 
iyi olan güvenlik durumunun 
istikrarlı gitmesi konusunda bir 
fırsat bulunmaktadır. Şiddet ve 
suikastlardan uzak toplantılar, 
konferanslar ve siyasi etkinlik-
lerde bulunma özgürlüğü için 
alan açılmıştır. Son zamanlar-
da Musul halkında, özellikle de 
gençlerde, seçimlere katılma ve 
katılmaya teşvik için heves ve 
atılım görülmektedir. Bu eğilim 
sosyal medya aracılığıyla bü-
yük oranda etki uyandırmıştır. 
Çünkü Musul halkı artık hedef-
lenen değişime dair adımların 
atılmasını istemektedir. Gençler 
başta olmak üzere Musul sa-
kinlerinin temayülü, şehrin ye-
niden inşası e ve kalkınmasına 
öncelik verecek insanları seçme 
yönündedir.  Gençler 3 yıl süren 

IŞİD işgalinden kısa süre önce 
kurtulan kentlerinin statüsünü 
yükseltmek için çalışma ve 
yatırım yapma fırsatlarını elde 
etmeyi dört gözle beklemek-
tedir. Musullular önümüzdeki 
Irak seçimlerinden kentin eski 
refahına kavuşacağını ummak-
tadır. Ayrıca üniversite mezun-
ları ve halkın diğer kesimleri 
de seçimler sonucunda yeni iş 
olanaklarının oluşmasını bekle-
mektedir. Bu nedenle iş olanak-
ları sağlanması adına bir proje 
ve programa sahip aday, kent 
halkının oylarını elde etme ko-
nusunda büyük bir şansa sahip 
olacaktır. Musul’un gençleri, 
gelecek seçimler konusunda 
siyasetten uzak değillerdir. 
Hatta bu gençler siyasetle ilgi-
li birçok topluluk kurarak top-
lantılar (Musul Siyasi Gençlik 
Forumu gibi) düzenlemişlerdir. 
Musul’da geleneksel partile-
rin aday listelerinde yer alma-
yı başaran birçok aktivist genç 
bulunmaktadır. Bu gençlerin 
siyasi çatışmalar ve ideolojik 
anlaşmazlıklarla ilgilenmekten 
ziyade, topluma hizmet yolları 
ve sivil haklarla daha yakından 
ilgilendikleri;  IŞİD’in işgalin-
den önce “Irak’ın gıda sepe-
ti” olarak adlandırılan Musul 

Musul halkı da 
dâhil olmak üzere 
tüm Iraklılar , 
gelecek seçimlerin 
ülkedeki siyasi ve 
sosyal şartlarla 
güvenliğe dair 
hususlarda gerçek 
bir değişim 
getirmesini 
beklemektedir.
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vilayetinin eski haline dönmesi 
için, kentin refahına, kalkınma-
sına ve ekonomik düzenine ye-
niden kavuşmasını amaçladık-
ları göze çarpmaktadır. 

Musul Vilayetindeki Seçim 
İttifaklarına Bir Bakış

Musul’da geçmiş seçimlere ka-
tılmalarına ve başarısız olmala-
rına rağmen birçok parti ve si-
yasi şahsiyetgelecek seçimlere 
de katılacaktır. Ancak Musul’da 
siyasi arenaya hâkim olan siya-
si güçlerin popülerliğinin bü-
yük ölçüde azaldığını söylemek 
mümkündür. Bu siyasi güçlerin 
çoğu kendi içerisinde parçala-
narak yeni doğan parti isimle-
riyle ortaya çıkmıştır.

Aynı zamanda, Irak’ın gü-
neyinde ve Bağdat’ta kitlesel 
tabana sahip partilerin, Mu-
sul’daki siyasi, aktivist ve aşi-
ret mensubu şahsiyetler aracı-
ğıyla Musul şehrindeki siyasi 
yarışa güçlü bir şekilde girdik-
leri görülmektedir. Musul’da 
seçim listeleri şimdiki hali ile 
içerik ve şekil olarak öncekilere 
nazaran farklı şekillenmiştir. 
Bunun yanı sıra bazı siyasi li-
derlerin ve tarafların popülari-
tesindeki düşüş, siyaset sahne-
sinde bazı yeni oluşum ve öncü 
şahsiyetin popülaritesinin art-
masını beraberinde getirmiştir. 
Ayrıca seçim listelerinde siyasi 
oluşumlara uzak duran akade-
misyen, aydın ve gençler gibi 
toplumsal kesimler de bulun-
maktadır. Bu seçimlerdeki en 
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önemli değişiklik, geçmiş se-
çimlerde ülkenin güney ve orta 
bölgelerine odaklanan silahlı 
Şii gurupları temsil eden siyasi 
yapıların Musul’daki seçim ya-
rışına katılmaları yönündeki ar-
tan ilgisidir. Zira söz konusu si-
lahlı kesimlerin Musul’un IŞID 
kontrolünden kurtarılmasında 
oynadıkları büyük rol, siyasi 
alanda etki uyandırmalarını da 
beraberinde getirmiştir.

Öte yandan yaklaşmakta 
olan parlamento seçimleri ile 
yakından ilgilenenler; Mu-
sul’daki tüm seçim listelerinde 
gençlerin, aşiret mensuplarının, 
akademisyenlerin ve toplumun 
elit kesimlerinden yeni yüzle-
rin yer almasını geçmişteki tüm 
eski siyasetçilere yönelik bekle-
nen zararın telafi edilmesi için 
siyasi partilerin gösterdiği çaba 
olarak değerlendirmektedir. 
Zira tüm eski siyasetçilerMu-
sul halkının geçtiği zorlu yaşam 
koşulları sürecinde herhangi 
bir yardım ve destekte bulun-
madıklarından dolayı geçmiş 
üç yıl içerisinde büyük ölçüde 
popülerliklerini ve kitlesel ta-
banlarını kaybetmiştir.

Irak Parlamentosu seçimle-
rine katılacak siyasi güçlerin 

oy oranları arasında bir denge 
olması ve herhangi bir listenin 
diğer listelere göre oy oranında 
çok yüksekbir farklık göster-
memesi beklenmektedir. 2018 
seçimlerinde, 2010 ve 2014 se-
çimlerindeki gibi sonuçların tek 
bir listeden yana olmayacağı 
neredeyse kesinleştirmiştir.  

17 Şubat 2018’de Musul 
Milletvekili Ahmet El-Cuburi 
verdiği mülakatta, “Musul’da 
11 güçlü seçim listesinin bulun-
masını siyasi partiler arasındaki 
güven eksikliği olarak yorum-
lamıştır. Ayrıca Cuburi, seçim 
ittifakları içerisinde de istikrar 
olmadığını, ayrışmaların devam 
ettiğini belirtmiştir. Bu neden-
le Cuburi, Musul’daki oyların 
farklı siyasi listelere dağıla-
cağını ifade etmiştir. Nitekim 
Musul’da seçim için ortaya 
çıkan siyasi grupların bu dağı-
lımı net olarak göstermektedir.  

Irak Karar Koalisyonu: 
Irak Cumhurbaşkanı Yardım-
cılarından Usame El-Nuceyfi 
liderliğindedir. Bu seçim liste-
sinde Musul’un farklı toplum 
kesimlerinden isimler bulun-
maktadır. Bu ittifak eski gücü-
nü kaybettiyse de Musul halkı 

Musul’daki tüm 
seçim listelerinde 
gençlerin, aşiret 
mensuplarının, 
akademisyenlerin 
ve toplumun elit 
kesimlerinden yeni 
yüzlerin yer almasını 
geçmişteki tüm 
eski siyasetçilere 
yönelik beklenen 
zararın telafi 
edilmesi için siyasi 
partilerin gösterdiği 
çaba olarak 
değerlendirmektedir. 
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arasında hala tabanı olduğunu 
söylemek mümkündür. Ancak 
bu ittifak listesi Musul’a bağ-
lı ilçe ve nahiyelerde büyük 
oranda oy almakta zorlanacak-
tır. Zira Musul’un çevresindeki 
bölgelerde daha önce Usame 
El-Nuceyfi ile hareket eden 
siyasi gruplar ve milletvekil-
leri başka listelere geçmiştir. 
Aynı zamanda merkezi hükü-
metin Usame El-Nuceyfi’nin 
kardeşi olan eski Musul valisi 
ve şimdiki Musul Koruma Gü-
cü’nün lideri Etil Nuceyfi’ye 
yönelik yaptığı ithamların ve 
suçlamaların tekrarlanması bu 
listenin seçim kampanyasındaki 
seyrini etkileyecektir. Usame 
El-Nuceyfi hala Musul’da bir 
politik, sosyal ve seçmen ağır-
lığına sahiptir. Ancak Nucey-
fi’nin 2014 seçimlerinde kazan-
dığı 112551 oyu bu seçimler-
de tekrar kazanması mümkün 
gözükmemektedir. Bu nedenle 
El-Nuceyfi’nin 2014’te oluş-
turduğu Muttahidun listesiyle 
kazandığı 12 milletvekilini bu 
dönemde yeniden elde etmesini 
beklemek imkan dahilinde de-
ğildir.

Vataniyye İttifakı Lis-
tesi: Irak Cumhurbaşkanı 

Yardımcılarından İyad Allavi 
ittifakın liderliğini yapmakta-
dır. Aynı zamanda eski başba-
kan yardımcısı Salih El-Mut-
lak’ın liderliğini yaptığı İtilaf 
El-Arabiyye listesi ile birlikte 
seçime girmektedirler. Bu itti-
fak eski vekil ve şimdiki Ziraat 
Bakanı Felah Hasan Zeydan’ı 
Musul’daki seçim listesinin 
başkanlığına getirmiştir. Zey-
dan’ın popülerliği Musul’un 
güneyinde bulunan aşiretler ve 
bu aşiretlere bağlı Musul’da 
yaşayan bazı kesimlerle sınır-
lıdır. Zeydan’ın Musul halkının 
gözünde gerçek manada popü-
lerlik kazanacak kadar hizmet 
ettiğini söylemek yanlış ola-
caktır. Bu listede El- Arabiyye 
koalisyonu vekillerinin, diğer 
aşiret mensuplarının ve siyaset-
çilerin bulunması listenin Mu-
sul’daki Sünni Arap oylarının 
iyi bir yüzdesini alacak 
listeler arasında yer almasını 
sağlayacaktır.

Fetih Listesi: Bedir Örgütü 
lider Hadi El-Amiri’nin başkan-
lığındadır. Bu liste çoğu Şii si-
lahlı grubun adaylarından oluş-
maktadır. Liste büyük bir güçle 
seçimlere katılacaktır. Hunain 
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Kaddo isimli vekil Musul’da-
ki seçimlerde bu listenin lideri 
olarak seçilmiştir. Kaddo, aynı 
zamanda Bedir Örgütü’ne bağ-
lıDemokratik Şebek Topluluğu 
Partisi’nin başkanıdır. Listede 
Irak İslam Yüksek Konseyi’nin 
önemli liderlerinden Telafer-
li Şii Türkmen siyasetçilerden 
Muhammet Taki El- Mevla da 
yer almaktadır. Batı Musul’un 
kırsal bölgelerinde yaşayan 
Arap aşiretlerin mensupların-
dan Nuaf El-Şimmeri, Nazar 
Hammadi ve Abdurrahman 
El-Lüveyzi gibi Sünni Arap 
milletvekilleri de bu listede bu-
lunmaktadır. 

Nasır Listesi: ittifak lideri 
Başbakan Haydar El-Abadi’dir. 
Abadi, Musul’daki seçim liste-
sinin liderliğini yapmak üzere 
eski milletvekili ve Savunma 
Bakanı Halit El-Ubeydi’yi seç-
miştir. Listede toplumun farklı 
kesimlerinden bir grup akade-
misyenin yanı sıra genç siya-
setçi ve aktivistlerin bulunması 
dikkat çekmiştir. Diğer yandan 
listede bulunan farklı mezhep, 
kültür ve etnik kökene sahip 
adayların bulunması, diğer yan-
dan Başbakan El-Abadi’nin 

popülerliği, Musul’un parla-
mentodaki koltuk sayısından 
bir kısmını elde etmesini sağ-
layacaktır. Halit El-Ubeydi’nin 
sınırlı popülerliği ve Musul’da-
ki tabanının küçük olması ne-
deniyle listenin seçim ile ilgili 
herhangi bir sürprizi yaşatma-
yacağını göstermektedir. 

Kimliğimiz Listesi: Millet-
vekili Cemal Kerbuli’nin baş-
kanlığını yaptığı El-Hal hare-
ketine bağlı olan yapı  Haşim 
El-Cemmas liderliğindedir. 
Daha önce Vataniyye ittifakı 
içerisinde bulunan eski vekil 
ve şimdiki Irak Eğitim Bakanı 
Muhammet İkbal Ömer El Say-
dalani’nin bu listeye geçmesi 
listeye güç kazandırmıştır. Say-
dalani’nin popülerliği özellikle 
Irak İslam Partisi taraftarları 
arasında geçerlidir. Saydala-
ni, Irak İslam Partisi’nin Mu-
sul’daki liderlerinden bir olarak 
sayılmaktadır.

Ayrıca Musul’da gelecek 
seçimlerde önemli bir sonuç 
elde etmesi beklenmeyen seçim 
listeleri bulunmaktadır. Hani 
El-Şakuli’nin liderliğini yaptığı 
Musuliyyun Lstesi, milletvekili 
Ahmet El-Cuburi’nin liderliğini 

Musul’da 
bulunan Kürt 
seçim listelerinin 
durumuyla ilgili ise, 
özellikle 16 Ekim 
2017 tarihinde 
merkezi hükümetin 
2003’ten sonra 
tartışmalı bölgeler 
diye bilinen ve 
Kerkük şehrinin 
kontrolünü 
Kürtlerden 
alması nedeniyle 
IKBY’nin sınırları 
dışında kalan 
bölgelerdeki siyasi 
Kürt güçlerinin 
seçimlere katılım 
oranları konusunda 
şüpheler ortaya 
çıkmıştır.
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yaptığı El-Temeddun Listesi, 
Selahettin valisi Ahmet Ab-
dullah El-Cuburi’ye bağlı olan 
El-Cemahir El-Vataniyye Liste-
si ve son olarak Sairun Listesi 
Musul’da milletvekili kazan-
mak için seçimlerde yarışacak-
lardır.

Musul’da bulunan Kürt 
seçim listelerinin durumuy-
la ilgili ise, özellikle 16 Ekim 
2017 tarihinde merkezi hükü-
metin 2003’ten sonra tartış-
malı bölgeler diye bilinen ve 
Kerkük şehrinin kontrolünü 
Kürtlerden alması nedeniy-
le IKBY’nin sınırları dışında 
kalan bölgelerdeki siyasi Kürt 
güçlerinin seçimlere katılım 
oranları konusunda şüpheler or-
taya çıkmıştır. Bu konuda Mu-
sul önemli bir örneklik teşkil 
etmektedir. Mesut Barzani’nin 
liderliğinde KPD, Musul vila-
yetinde bulunan şehir merkezi, 
Sincar ve Mahmur ilçelerinde 
gelecek parlamento seçimlerine 
katılma kararı almıştır. KDP; 
Kerkük, Tuzhurmatu ve diğer 
bölgelerde parlamento ve yerel 
seçimlere katılmayacaklarını 
açıklamıştır. Hayatını kaybe-
den Kürt liderlerden Celal Ta-
labani’nin partisi olan KYB ise 

Musul’dan parlamento seçim-
lerine aday gösterme kararı al-
mıştır. Kürt listeleri Musul’da 
bir kısım Hıristiyan ve bir kısım 
Şebeklerin yanı sıra çoğu Kürt 
ve Yezidi’nin oyunu alacaktır. 
Ayrıca IKBY’de yaşayan Mu-
sullu göçmenlerin de üzerinde 
baskı kurarak, göçmen oyları-
nın özellikle KDP tarafından 
değerlendirileceği düşünülmek-
tedir. 2014 seçimlerinde 8 mil-
letvekili çıkaran ve Musul’daki 
azınlıklara verilen kota sandal-
yelerini de alan Kürt partilerin 
Musul’daki çoğu tartışmalı böl-
gelerdeki gücünü kaybetmesi, 
bu bölgede yapılacak olan se-
çimleri etkileme kapasitesini 
olumsuz yönde etkilemiştir. Ay-
rıca Kürt partilerin söz konusu 
bölgelerdeki popülerliklerini 
kaybetmeleri nedeniyle Kürt 
listelerin geçmiş seçimlerde 
elde ettikleri başarıyı 2018 seçi-
minde tekrarlamaları mümkün 
görünmemektedir. 

Öte yandan Musul vilaye-
tinde ister Musul şehir merke-
zinde isterse Telafer veya Tela-
fere bağlı kasabalarda yaşayan 
Türkmen seçmenlerher zaman 
olduğu gibi iki ana bölüme 
ayrılmış görünmektedir. Çoğu 
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Sünni Türkmenin Irak Türk-
men Cephesi adaylarından yana 
oy kullanması beklenmektedir. 
Çoğu Şii Türkmenin ise Şii Par-
tilerin listelerindeki adaylara oy 
vermesi beklenmektedir. Bunun 
dışında Musul şehir merkezin-
de yerleşik Türkmenlerin de 
Irak’taki genel listelerde görü-
nen Türkmen adaylara oy vere-
ceğini söylemek mümkündür. 

Musul’daki azınlıklar için 
ayrılan kota sandalyeleri üze-
rinde de yoğun bir mücadele 
vardır. Irak Parlamentosu’n-
da 34 milletvekili sandalyesi-
ne sahip Musul’da 3 sandalye, 
Yezidi, Şebek ve Hıristiyan-
lar olmak üzere azınlıklara 
ayrılmıştır. Dolayısıyla Mu-
sul’daki Hıristiyan seçmenler 
her zamanki gibi genel olarak 
ikiye bölünmektedir. Birinci 
bölüm Bağdat’ta iktidar sahibi 
Arap partilee yakın Hıristiyan 
partilere oy verecektir. Bun-
lar arasında Asuri Demokrasi 
Hareketi lideri Yonadim Yusuf 
Kenna, Süryani Topluluğu Ha-
reketi lideri Con Enfar Meti, 
Asuri Milli Partisi lideri Ama-
nor Hoşyar ve Babiliyoon Ha-
reketi lideri Riyan Salim Sadık 
Davut El-Keldani gibi El-Fetih 

listesine yakın olan liderlerdir. 
Diğer grup ise Erbil’deki Kürt 
partilerine yakın olan Hıristiyan 
partilerine oy vereceklerdir. 
Asuri, Süryani ve Keldani Halk 
Meclisi’nden Fehmi Yusuf ve 
Mansur Markos, Milli Nahreyn 
Birliği lideri Yusuf Yakup Meti, 
Demokrasi El-Verka Kitlesi li-
deri Joseph Silvia gibi liderler 
Kürt hareketine yakındır. Ço-
ğunluğu Şiilerden ve çok azı 
da Sünnilerden oluşan Şebek 
seçmenler ise üç bölüme ayrıl-
maktadır. Birinci ve en büyük 
bölümü Şii listelerinde bulu-
nan Şebeklere oy verecektir. En 
önemli aday Hunain Kaddo’dur. 
İkinci bölüm ise Kürt partileri-
ne yakın olan Şebek adaylarına 
oy verecektir. Bu tarafta ortaya 
çıkan güçlü aday Tayyar Ahrar 
El-Şebek Başkanı Salim Cuma 
Hıdır Mehmet Şebek’tir. Çok az 
sayıda bazı Şebeklerin de ba-
ğımsız Şebek adaylarına oy ver-
mesi beklenmektedir. Bir Hu-
kukçu olan Saad Salim Sultan 
El-Şebeki ön plana çıkmaktadır. 
Yezidi seçmenler ise iki genel 
bölüme ayrılmaktadır. Birinci 
bölüm seçmenler,Kürt parti-
lerine bağlı olan Yezidi parti-
lerin adaylarına oy verecektir. 
Yezidi Demokrasi Partisi’nin 

Musul’daki 
azınlıklar için 
ayrılan kota 
sandalyeleri 
üzerinde de yoğun 
bir mücadele 
vardır. Irak 
Parlamentosu’nda 
34 milletvekili 
sandalyesine 
sahip Musul’da 
3 sandalye, 
Yezidi, Şebek ve 
Hıristiyanlar olmak 
üzere azınlıklara 
ayrılmıştır. 
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lideri Haydar Kasım Şeşo, Ye-
zidi El-Takaddum Partisi lideri 
Vaat Hamit Matu ile Min Ecil 
El-islah ve El Takaddum Yezidi 
Hareketi ön plana çıkmaktadır. 
Az sayıda olan ikinci bölüm 
ise El-Hurriye Partisi ve Ezidi 
Demokrasi Partisi lideri Ömer 
Salih İbrahim gibi Kürt olma-
yan, Musul vilayetindeki liste-
lere yakın Yezidi partilerin lis-
telerinden tarafa oy kullanması 
beklenmektedir.

Sonuç olarak Musul halkı-
nın geçmiş seçimlere göre se-
çimlere katılma ve oy kullanma 
oranlarının artması beklenmek-
tedir. Bu seçimler neticesinde 
Musul‘danyeni siyasi yüzlerin 
ortaya çıkarken eski siyasilerin 

ise etkinliğini kaybetmesi ve 
siyaset sahnesinden silinme-
si beklenmektedir. Seçimlerde 
herhangi bir listesinin diğerle-
rine nazaran çok yüksek oran-
da oy almayacağını söylemek 
mümkündür. Musul’da listeler 
arasındaki seçim sonuçlarının 
dengeli ve birbirine yakın bir 
şekilde çıkacağı söylenebilir. 
Öte yandan seçimlerde Kürt 
Partilerin parlamentodaki kol-
tuk sayılarının geçmiş seçimde 
elde ettikleri sayıya göre azal-
ması beklenmektedir. Tam tersi 
olarak ise Şii listelerinin geç-
miş seçimlerde sahip olduğu-
vekil sayısının ise önümüzdeki 
seçimlerde artması beklenmek-
tedir. 
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