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TAKDİM

Bir medeniyet havzasının merkezinde yer alan Irak, tarih boyunca çok farklı din ve etnik gruba 
bağlı halklara ev sahipliği yapmıştır. Sümer, Asur, Akad, Babil gibi insanlık tarihinin en önemli 
medeniyetlerinin beşiği bugünkü Irak toprakları, yani Mezopotamya olmuştur. Bunun sonucu 
olarak bir medeniyetler harmonisi haline gelen Irak toprakları, her medeniyetten bir parçayı içeri-
sine tutmuş, özümsemiş ve yaşatmıştır. Modern Irak Devleti’nin kuruluşundan 2003 yılına kadar 
bu medeniyetlerden geride kalan insan toplulukları, kendi kültür ve varlıklarını yaşatmaya çaba 
göstermiştir. Özellikle 1960’lardan sonra baskıcı Baas Rejiminin iktidara gelmesi, 1979’da Sad-
dam Hüseyin’in devlet başkanı olmasıyla, Irak’taki azınlıklara yönelik uygulanan baskıcı politika, 
Irak’ta yaşayan farklı etnik, dini ve mezhebi unsurları asimile olma ve hatta varlıklarını sona ermesi 
noktasına kadar getirmiştir. Bu nedenle Yezidilerden Asurilere, Bektaşilerden Mandeanlara kadar 
Irak’ta yaşayan pek çok azınlık unsur, siyasi baskılar nedeniyle ya kimlik değiştirmek ya da ülke 
dışına çıkmak zorunda kalmıştır. 

Halen yetersiz olsa da Irak’taki azınlıklara verilen ve pozitif  ayrımcılık içeren yasa, yönetmelik ve 
benzeri hukuki yazılı metinlerin azınlıklara hangi hakları tanıdığı, bu hakların nasıl kullanılabile-
ceği, hukuki olarak geçerli olmalarına rağmen fiili olarak uygulanıp uygulanmadığı gibi konular, 
bu raporda incelenmeye çalışılmıştır. Yapılan bu çalışmada Irak Anayasası’nın azınlıklara tanıdı-
ğı siyasal haklar ile azınlık haklarını içeren siyasi konulardaki yasalar inceleme altına alınmıştır. 
ORSAM’ın hassasiyetle üzerinde durduğu objektif  kriterler üzerinden yapılan bu çalışma ile hem 
Irak’taki siyasal durumun daha iyi anlaşılması hem de gözardı edildiklerini düşündüğümüz azın-
lıkların sesinin duyulmasını sağlamaya çalıştık. Hedeflediğimiz faydayı getirmesini umarak ilginize 
sunuyoruz.

Hasan Kanbolat 
ORSAM Başkanı 
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IRAK’TA YAŞAYAN AZINLIKLARIN 
YASALARA GÖRE SİYASAL HAKLARI

Özet

ABD’nin 2003’teki Irak’ı işgali ülke içerisinde son derece olumsuz etkilere yol açtıysa da belki 
de tek olumlu olarak ifade edilebilecek nokta, üzerlerinde baskı olan grupların bu baskıdan 
kurtulmuş olmaları ile açıklanabilir. ABD’nin Irak’ı işgalinin ardından ortaya çıkan süreçte 
baskıcı bir rejimin sona ermesinin yanı sıra, ülkede meydana gelen güç boşluğu da daha 
önce kendini açık olarak ifade edemeyen etnik ve dini unsurların ortaya çıkmasında itici güç 
olmuştur. Yeniden kimlik tanımlamasına giren bu unsurlar, Irak’taki yeni geleceğe umutla 
baksalar bile, 2003 sonrası Irak’ta yaşanan kaos ortamı beklentilerini gerçekleştirebilmek 
bir yana yeni güç odaklarının hedefi haline gelmiştir. Bir yandan El-Kaide terörü Irak’ın 
bütün kesimlerini ciddi biçimde olumsuz yönde etkilerken, Irak’ta kurulan temel devlet 
yapılanmasının (federalizmin) ülkenin toplumsal yapısıyla uyuşmaması ve ülkedeki güç 
boşluğunun yerelde silahlı aşiretsel veya grupsal örgütlenmeler tarafından doldurularak 
hakimiyet sağlanmaya çalışılması, azınlık gruplarını yeni bir şiddet ve baskı politikalarının 
hedefi haline getirmiştir.

Irak’taki devlet yapılanmasının güçsüzlüğünün yanı sıra, iktidarı elde eden grupların elde 
ettikleri makam ve avantajları grupsal çıkarları adına kullanmaları nedeniyle yozlaşmış 
bir kurumsal yapının ortaya çıkması, iktidardan daha fazla pay kapma çabası gibi siyasal 
güç mücadelesi, sayısal yetersizliğin yanı sıra siyasal olarak da etkisiz olmaları nedeniyle 
azınlık gruplarını sistemin dışarısına itmiştir. Yine de azınlık gruplarının durumunun 
eski rejimlere oranla 2003 yılından sonraki süreçte daha iyi duruma geldiğini söylemek 
mümkündür. En azından çoğu azınlık grubunun Irak Anayasası ve çıkarılan çeşitli 
yasalarda zikredilmesi, ülkedeki azınlık gruplarının ve bu bağlamda ülkenin kültürel 
çeşitliliğinin korunması açısından önemlidir. Bu açıdan olarak safların etnik ve mezhebi 
duruma göre belirlendiği Irak’ta azınlıklara yönelik yapılan çalışmaların ve çıkarılan 
yasaların incelenmesi, Irak’taki azınlıklarını durumunun iyileştirilmesi ve insan haklarını 
gözeten bir yapının ortaya çıkması bakımından değerlendirilmesi gereken bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

ORSAM
Центр стратегических исследований Ближнего Востока
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1. Seçim Kanunu

1.1. İl, İlçe ve Nahiye Meclisleri Seçim 
Yasası

Irak’taki seçimleri düzenleyen yasalar ilerici-
dir ve Irak’ın tüm kesimlerinin yerel ve ulusal 
temsilini içermeyi amaçlamaktadır. 36 Sayılı, 
2008 tarihli İl, İlçe ve Nahiye Meclisleri Se-
çim Yasası’nın 4. Maddesi tüm Iraklıların se-
çimlerde oy kullanabilmelerini teyit etmenin 
yanında seçimlerde aday olmalarını da temin 
eden ayrımcılığı engelleyen bir madde içer-
mektedir. Bu haklar Irak Anayasası’na yer-
leşmiştir: 20. Madde, “Irak vatandaşlarının, 
kadın ve erkek, toplumsal meselelere katılma 
hakkı ile oy verme, seçme ve aday olma hakla-
rına” sahip olduklarını belirtmektedir. Ancak, 
Seçim Yasası’ndaki muhtelif hükümler azın-
lıkları ötekileştirip, ayrımcılığa maruz bıra-
kıp,  azınlıkların seçimde aday olma haklarına 
mani olarak bu kişileri bu önemli siyasi sü-
reçten uzak tutabilir. Seçim Yasası’ndaki pek 
çok başka hüküm de seçim sürecine azınlık 
gruplarını dâhil etmede ve bu kişileri dikka-
te almakta başarısız olmaktadır. Bu maddeler 
daha detaylı olarak aşağıda belirtilmektedir.

Eşit Muamele

Madde 4:
İlk olarak: Seçme hakkı, cinsiyet, ırk, milliyet, 
köken, renk, din, dini bağlılık, inanç veya fi-
kir, ya da ekonomik ve sosyal statü farkı gözet-
meksizin, bu kanundaki şartları yerine getiren 
Iraklı tüm kadın ve erkeklerin hakkıdır.

Maddenin Yorumu: Bu hüküm, Seçim 
Kanunu’nun şartlara uyan tüm Iraklıların se-
çime katılma hakkını tanıyan ve bu hakların 
uygulanması sırasında ayrımcılığa yönelik 
davranışları yasaklayan listeyi içeren hükmü 
de kapsamaktadır. Bu, oylama sürecinde eşit 
muameleyi teminat altına almak adına ilerici 
bir hükümdür.

•	 Bu kanunla beraber ayrımcılığa giren dav-
ranışları kapsayan temeller geniş olsa da 
ayrımcılığa yol açan temelleri genişletmek 
mümkündür; böylece hakların da korun-
ması sağlanacaktır. Seçim Kanunu’nun 4. 
Maddesi kişileri “cinsiyet, ırk, milliyet, kö-
ken, renk, din, dini bağlılık, inanç veya fi-
kir, ya da ekonomik ve sosyal statü farkı”na 
dayanan ayrımcılıktan korumaktadır. Bu-
radaki vurgu Irak Anayasası’nın 14. Mad-
desi’ndeki vurguya çok benzemektedir.

•	 Ancak, Uluslararası Medeni ve Siyasal 
Haklar Sözleşmesi’nin 2. Maddesi seçme 
hakkını ve kamu meselelerinde yer alma 
hakkını “2. Madde’de belirtilen farklılıkla-
rın hiçbirini gözetmeden ve mantık dışı sı-
nırlamalar olmadan tüm vatandaşlara” ga-
ranti etmektedir. Madde 2(1) bu hakkı “ırk, 
renk, cinsiyet, dil, din, siyasi ya da başka 
fikirler, milli ya da toplumsal köken, mülk, 
doğum ya da başka statüler gibi herhangi 
bir ayrıma gitmeden” garanti etmektedir. 
Sözleşme devletlerden vatandaşlarının bu 
hakları etkili bir şekilde kullanmalarını te-
min için gerekli yasal hükümleri uygula-
malarını talep etmektedir.

Seçimlere Katılım

Madde 7:
Bir Bölge İçinde Organize Olmamış Vilayetler 
Kanunu’nun 5. Maddesi’nde belirtilen aday-
lık şartlarını benimseyin, No. 21, 2008. [Bir 
Bölge İçinde Organize Olmamış Vilayetler 
Kanunu’nun 5. Maddesi: Bir konsey üyeliği 
için aday olan kişinin aşağıdaki şartları ye-
rine getirmesi gerekmektedir… İkinci olarak: 
En az, ortaokul ve dengi bir diplomaya sahip 
olmalıdır…). 

Maddenin Yorumu: Bu hüküm adayların en 
az ortaokul ya da dengi bir diplomaya sahip 
olmasını mecbur kılmaktadır. Adaylık kriter-
lerini karşılamak için temel standartlar ge-
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rekli olsa da, Irak’taki dilsel azınlıkların halk 
eğitimine ulaşmakta ciddi sıkıntılarla karşı-
laşmaktadırlar. Irak Anayasası’nın 4. Maddesi 
anadilde eğitim hakkını tanımasına rağmen, 
azınlıkların büyük çoğunluğunun okul müf-
redatında anadilini kullanamadığı bilinmek-
tedir.

•	 Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Söz-
leşmesi özel kuruluşların hakların uygu-
lanmasında ya da mevcut fırsatların kulla-
nılması konusunda, devletlerden ne ırk ay-
rımcılığı ne de ayrımcılığı devam ettirmek 
amacı olmadığını temin etmelerini talep 
etmektedir. Eğitim fırsatlarına ulaşmadaki 
engellerle beraber 7. Madde’nin gerekli ol-
ması, azınlıkların seçimlerde adaylıklarını 
koyma fırsatlarını sınırlandırmaktadır.

•	 Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Söz-
leşmesi seçilme şartlarına yönelik koşulla-
rın uygulanmasında objektif ve makul bir 
kriterin uygulanmasını gerekli kılmakta-
dır. Dilsel azınlıkların eğitim hizmetlerine 
ulaşmakta karşılaştığı ayrımcılık ışığında, 
adayların ortaokul veya dengi bir eğitim 
almış olma mecburiyeti şartı büyük bir ih-
timalle normal şartlarda nitelikli bir azın-
lık adayının önünde mantıksız bir engel 
olarak çıkacaktır.

•	 Örneğin, Endonezya’daki 2005 seçimleri-
nin sonrasında, uluslararası insan hakları 
toplulukları ülkenin siyasi görev için aday 
olanlara eğitimsel zorunluluklar getirme-
sini kınamıştır. Genel seçim kanunu yasa-
ma organı için aday olan kimselerde eğitim 
şartını ortaokul mezunu olmaktan “lise 
mezunu veya dengi” olarak yükseltmiştir. 
The Carter Center adayların üzerine bu 
türden şartlar koymanın kadınlar ve eği-
tim hizmetlerine kısıtlı erişime sahip yerel 
bölgelerdeki kişiler de dâhil nüfusun belli 
kısımlarına karşı ayrımcılığa yol açtığını 
ortaya koymuştur. Bu nedenle, minimum 

standartların koyulması önemli olmasına 
rağmen, bu standartlar adaylıklarını koyan 
azınlıklar ve diğer savunmasız gruplar için 
adaletsiz engeller oluşturmamalı ve pek 
çok Iraklı’nın yüksek eğitime erişiminde 
yaşadığı belirli engeller ışığında mesele çö-
zümlenmelidir.

Madde 16
…Dördüncü olarak: Kayıt işlemleri bireysel 
olarak veya Komisyon tarafından belirtilen 
talimatlar uyarınca gerçekleşmelidir.

Madde 17
…Üçüncü olarak: Seçmenlerin ilk baştaki ka-
yıt işlemleri, yerel ve uluslararası gözlemcile-
rin ve medya mensuplarının durumu denet-
lemesi ve gözlem yapmasına izin verilmesinin 
tamamlanmasının ardından açıklanacaktır.

Madde 18
Komisyon seçmen isimlerinin alfabetik şekilde 
sıralandığı her seçim bölgesindeki seçmenlerin 
kayıtlarını gösterecektir. Bu, listelerin izlen-
mesinin kolaylaştırılması için kayıt merkez-
lerindeki uygun noktalarda gerçekleştirilme-
lidir.

Madde 20
Seçmenlerin ilk baştaki kayıt işlemleri itiraz 
süresinin dolmasının ve kayıt işlemine ilişkin 
itirazların çözüme kavuşturulmasının ardın-
dan nihai olacaktır. Komisyon kayıt listesini 
yine Komisyon tarafından kararlaştırılacak 
bir zaman diliminde kayıt merkezlerinde ya-
yınlayacaktır. 

Maddelerin Yorumu: 16. Madde seçmenle-
rin kayıt işlemlerini kendilerinin yapmalarını 
talep etmektedir. 17, 18 ve 19. Maddeler de 
seçmenlerin kayıtlarının ilan edilmesini talep 
etmektedir. Birebir kayıt işlemleri ve seçmen 
kayıtlarının ilan edilmesi görevi kötüye kul-
lanmayı ve seçim hilelerini engellemek adına 
olumlu önlemlerdir.
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•	 Iraklı azınlıkların tehditler ve oy kullan-
malarını engellemek için korkutulmaları 
yüzünden siyasi katılım haklarına erişim-
lerinde sorun yaşadıklarına dair rapor-
lar bulunmaktadır. Bu tarz şiddet içerikli 
tehditler özellikle kadın azınlıklar olmak 
üzere, azınlıkların hareket özgürlüğünü 
sınırlandırabilir. Şiddet içerikli tehditler 
seçim alanlarına gitmelerini engelleyecek 
derecede hareket özgürlüklerini sınırlar-
sa, birebir kayıt işlemleri azınlıkların oy 
kullanma haklarına engel oluşturabilir. 
Seçmen kayıt listelerinin ilan edilmesi de 
bu kişilerin etnik kökenli şiddete yönelik 
kolay hedefler haline dönüşmesine büyük 
ihtimalle yol açacaktır. Bu sebeple, birebir 
seçmen kaydı şartının avantajları, birebir 
şekilde kayıt yaptıramama durumu olan 
savunmasız grupların oy verme hakların-
dan mahrum kalma riskiyle dengelenme-
lidir.

•	 Örneğin, Kosta Rika’da Yüksek Seçim 
Mahkemesi, engelli vatandaşlar gibi kim-
selerin seçmen kayıtları sırasında hiçbir 
ayrımcılığa maruz kalmamalarını temin 
etmek için pek çok düzenlemeler yapıp 
ve programlar uygulamıştır. Mahkeme 
merkezdeki devlet hastanelerinde ek kayıt 
merkezleri açtı, mobil seçim stantları kur-
muş, uzak bölgeleri ziyaret etmiş ve hatta 
evlere bile seçmen kaydı için gitmiştir.

Madde 39
Aşağıdaki suçları işleyen kişiler bir yıldan az 
olmamak üzere hapis cezasına çarptırılacak-
lardır:

İlk olarak: Bir seçmenin oy kullanma hakkını, 
erkek veya kadın, engellemek için şiddet kul-
lanan veya tehditte bulunan, seçmeni belli bir 
şekilde oy kullanmaya zorlayan veya oy kul-
lanmaktan caydırmaya çalışan herkes.

İkinci olarak: Belli bir şekilde oy vermesi veya 
oy kullanmaktan cayması karşılığında kendi-

si ya da başkaları için herhangi bir şey veren, 
teklif veya vaat eden herkes.

Üçüncü olarak: Seçim sürecinde kamu hizme-
ti gören ve kendisi ya da başkaları için çıkar 
elde eden veya teklif eden herkes.

Dördüncü olarak: Seçmenlerin fikirlerini ve 
seçim sonuçlarını etkilemek için bir adayın 
davranışları veya itibarı hakkında yanlış bil-
giler yayan veya açıklayan herkes.

Beşinci olarak: Kanun hükümlerine aykırı 
olarak seçim için ayrılan bir yere silah veya 
yaralayıcı bir alet taşıyarak giren herkes.

Altıncı olarak: Seçim süresi boyunca seçim ko-
mitesi veya üyelerden herhangi birine hakaret 
eden, bu kişileri kötüleyen veya saldıran her-
kes.

Yedinci olarak: Oy sandıkları, seçim masala-
rı veya seçim süreciyle ilgili herhangi bir belge 
üzerinde oynama yapan, belgeleri kurcalayan 
herkes.

Madde 40
Aşağıdaki suçları işleyen kişiler bir yıldan 
az olmamak üzere hapis cezası ve yüz bin 
(100,000) Irak Dinarı’ndan az ve beş yüz bin 
(500,000) Irak Dinarı’ndan çok olmamak üze-
re para cezasına çarptırılır…

İkinci olarak: Şiddet kullanarak veya tehdit 
yoluyla seçim özgürlüğünü veya düzenini ih-
lal eden herkes.

Maddelerin Yorumları: Erkek veya kadın geç-
mişi ne olursa olsun hiçbir Iraklı’nın korku-
tulup baskıya maruz kalmamasının garanti 
edilmesi önemli koruyucu maddelerdir. Bu 
hükümlerin görevi suiistimal etme şekillerini 
ve gerekli cezaları betimlemesi ve seçim hak-
larının ihlaline karşı basit bir uyarıdan öteye 
geçmesi dikkate değerdir.
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Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu (IHEC)

Genel olarak, gözlemciler IHEC’nin yolsuz-
luğa bulaştığı ve kanunsuz şekilde siyasi parti 
etkisi yaptığı yönünde iddialar yüzünden eleş-
tirildiğini belirtmektedirler.

Madde 8
…İkinci olarak: Adaylar [Bağımsız Yüksek Se-
çim] Komisyonu’nun onayına tabidir.

Madde 37
…Üçüncü olarak: Adaylar listesinde adı ka-
yıtlı olmayan adaylar adına ilan asmak, ey-
lem planları, broşür ya da kart dağıtılması 
yasaktır.

Maddelerin Yorumu: 37. Madde, adayın ismi 
IHEC tarafından onaylanmadığı taktirde se-
çim kampanyası yürütülmesini yasaklamak-
tadır. Özgür ve adil seçimin temini için se-
çimler üzerinde merkezi bir otoritenin olması 
gerekebilir. Ancak, bu merkezi otoritenin öz-
gür ve adil bir şekilde adaletli şekilde görev 
yapmasının ve sadece seçim listelerine dair 
tüm Iraklı azınlıkların çıkarları için uğraşma-
sının garanti edilmesi gerekmektedir. 

•	 Azınlıklar adil bir şekilde temsil edil-
medikçe ve azınlık adaylarının çıkarları 
IHEC’nin çıkarlarıyla aynı doğrultuda ol-
madığı sürece, IHEC’nin potansiyel aday-
ların adaylıklarını reddederek ayrımcılık 
yapma otoritesi ve gücü olacaktır. Bu ne-
denle, IHEC azınlık adaylarının adaylıkla-
rını yürütmesini ve azınlık seçmenlerinin 
seçilmiş makama ulaşımını kısıtlayabilir. 

Temsil

Madde 17
Komisyon seçmenlerin kayıtlarının yapılması 
ve genel nüfus sayımı yapılana kadar seçim 
bölgelerindeki koltuk sayısına karar vermeyle 
ilgili olarak Ticaret Bakanlığı’nın en yeni ista-
tistiksel veritabanına güvenecektir.

Madde 24
İl Meclisi seçmenlerin kayıtlarının yer aldığı 
en yeni onaylı sayım kartlarına dayanarak, 
nüfusu 500,000’den fazla olan her nüfus için 
200,000 kişi başına ilaveten bir sandalyeyle 
birlikte 25 sandalyeden oluşur.

Madde 25
İlçe Meclisi seçmenlerin kayıtlarının yer aldı-
ğı en yeni onaylı sayım kartlarına dayanarak 
her 50,000 kişi için ilaveten bir sandalye ile 
birlikte 10 sandalyeden oluşur.

Madde 26
Nahiye Meclisi seçmenlerin kayıtlarının yer 
aldığı en yeni onaylı sayım kartlarına daya-
narak her 25,000 kişi için ilaveten bir sandal-
ye ile birlikte 7 sandalyeden oluşur.

Maddelerin Yorumu: Bu hükümler, devlet ge-
nel bir nüfus sayımı yapana kadar seçim ka-
yıt kartlarına dayanarak seçim bölgelerindeki 
sandalye sayılarına karar vermektedir. Seçim 
kartlarının kullanılması Baas rejiminin yıkıl-
masından sonra uygun bir çözüm olsa da, gi-
derek daha az uygulanabilir bir seçeneğe dö-
nüşmektedir. Sivil kargaşa döneminde önemli 
sayıda Iraklı öldü veya yerlerinden edildi; da-
hası seçim kartları nüfus sayımı konusunda 
güvenilmez ve hatalıdır.

•	 Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyo-
nu yerel nüfus istatistiklerine bu metod-
la karar verilmesinin, belirli bölgelerdeki 
azınlık gruplarının istatistiksel varlığını 
çarpıttığını belirtmektedir. Örneğin, Ni-
nova’daki (Musul) Yezidi toplumunun 
üyeleri yiyecek yardımlarını almaları için, 
Ninova’daki istatistikî varlıklarını düşüren 
Duhok’a gitmeye zorlandıklarından yakın-
maktadır. Buna ek olarak, azınlıklar, kendi 
bölgelerindeki azınlık grubunun istatistikî 
temsilini zayıflatmaya yol açan, kendilerini 
Arap veya Kürt olarak tanımlamaları için 
baskı, tehdit ve korkutmayla karşılaştıkları 
bilinmektedir.
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Ülkesinde Yerlerinden Edilmiş Kişiler 
(IDP)

Madde 1
…Yerinden edilmiş seçmen: 9 Nisan 2003’ten 
sonra, herhangi bir sebeple kalıcı ikamet ye-
rinden Irak içinde başka bir yere zorla yerleş-
tirilen bir Iraklıdır. Yüksek Komisyon bu kişi-
lerin kayıt mekanizmalarına yönetmeliklere 
göre karar verir.

Madde 7
Bir Bölge İçinde Organize Olmamış Vilayetler 
Kanunu’nun 5. Maddesi’nde belirtilen aday-
lık şartlarını benimseyin, No. 21, 2008. [Bir 
Bölge İçinde Organize Olmamış Vilayetler 
Kanunu’nun 5. Maddesi: Bir konsey üyeliği-
ne aday olan kişinin şu şartları taşıması ge-
rekmektedir… Dördüncü olarak: Medeni Hal 
Kayıtları’na göre o İlin yerlisi olmalıdır veya 
nüfus değişikliği amacı taşımayıp 10 yıldan 
az olmamak koşuluyla orada ikamet ediyor 
olmalıdır…

Maddelerin Yorumu: 6. ve 7. Maddeler 
IDP’lerin yerlerinden edildikleri bölgelerde 
oy kullanmalarını veya aday olma kabiliyeti-
ni sınırlandırmaktadır. 6. Madde yerlerinden 
edilmiş seçmenlerin bu bölgelerde oy kulla-
nabileceğini belirtirken, 7. Madde bir adayın 
o bölgenin yerlisi olmasını veya en az 10 yıldır 
orada yaşıyor olmasını gerekli kılmaktadır. Bu 
hükümler IDP’lerin eninde sonunda yerlerin-
den edildikleri bölgelere geri dönecekleri var-
sayımını yansıtmaktadır.

•	 Geri dönüş azınlık olan IDP’lerin yalnız-
ca %56’sı için tercih edilebilir bir seçenek 
olarak dururken, %24’lük bir kısmın şu an 
yaşadıkları yerlere uyum sağlamayı tercih 
ettikleri belirtilmektedir. Seçim Kanunu, 
süresiz şekilde kalmaya niyetlendikleri 
bölgelerde kamu hayatına katılımlarını sı-
nırlandırarak bu ikinci gruba karşı ayrım-
cılıkta bulunmaktadır.

•	 Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar 
Sözleşmesi’nin kamu toplumsal hayata 
katılma özgürlüğünü garanti altına alma-
sı normal şartlarda aday olma yeterliliği-
ne sahip olan kişilerin mantıksız sebepler 
veya ikamet gibi ayrımcı şartlarla adaylık-
tan mahrum edilmemesini gerektirmekte-
dir. Buna ek olarak, seçmen kayıtları için 
ikamet şartının akla yatkın olması ve evsiz-
lik veya malvarlığına dayanan bir ayrımcı-
lığa izin verilmemesi gerekmektedir.

1.2. Seçim Kanunu’nda Değişiklikler

Madde 1
Madde (1): Kanunun 15. Maddesi yürürlükten 
kaldırılıp aşağıdaki ifadeyle değiştirilecektir:

Temsilciler Konseyi, aldıkları koltuk oranını 
belirten listelere göre %5 oranında belirtilen 
zorunlu sandalye sayısı da dâhil, her 100,000 
kişi başına bir koltuk oranına göre oluşacak 
sandalye sayısından oluşacaktır.

Irak’ı oluşturan gruplara, aşağıda belirtildiği 
şekliyle, eğer ulusal listelere katılırlarsa oran-
larını etkilemeyecek önemli miktarda koltuk 
kotası garanti edilecektir:

1. Hıristiyanlar: 5 sandalye Bağdat, Ker-
kük, Ninova, Duhok ve Erbil Valilikleri’ne da-
ğıtılacaktır.
2. Yezidiler: Ninova Valililiği’ne bir san-
dalye
3.  Saabi Mandeanlar: Bağdat Valiliği’ne 
bir sandalye
4. Şebekler: Ninova Valililiği’ne bir san-
dalye

Beşinci olarak: Hıristiyan kotası tek bir seçim 
bölgesin içinde olacaktır.

Madde 4(a)
IDP’li seçmen 04.09.2003 tarihinden sonra 
herhangi bir sebeple kalıcı ikamet yerinden 
Irak içinde başka bir yere zorla yerleştirilen 
bir Iraklıdır.



ORSAM 
Rapor No: 105, Şubat 2012 11

IRAK HUKUK MEVZUATINDA AZINLIKLARIN SİYASAL HAKLARI ORSAM

Maddelerin Yorumu: 1. Madde azınlıkların 
seçilen makamlarda yer almasının önemini 
tasdik etmekte ve azınlık adayları için san-
dalye ayrılmasına yönelik hükümleri belirt-
mektedir. Ancak 1. Madde Anayasa’nın 49. 
Maddesi’yle çelişmektedir. Azınlık temsili son 
derece önemli bir konu olsa da, bu hükümler 
çelişkilidir ve pek çok farklı Iraklı azınlığı dik-
kate almakta yetersiz kalmaktadır. Örneğin, 
Siyahi Iraklılar dahil pek çok azınlık grupları 
siyasi temsil yetersizliği ve başka azınlık grup-
larına kıyasla farklı muamele görmeleri sebe-
biyle kızgınlıklarını ifade etmektedirler. Buna 
ilaveten, tüm seçmenlerin kayıt işlemlerinin 
yapılmaması veya kayıt bilgilerinin alındığı 
nüfus sayımının eksikliği düşünüldüğünde 
telafi edici sandalye sayısının doğru şekilde 
hesaplanması zorlaşmaktadır.

•	 Madde 4(a) yerinden edilmiş seçmenleri 
zorla yerinden edilmiş Iraklılar olarak ta-
nımlamakta, fakat “zorla” terimini tanım-
lamakta eksik kalmaktadır. Yerlerinden 
edilmiş pek çok Iraklı yerlerinden olma 
sebebini doğrudan ölüm tehditleri olarak 
belirtirken, başka bir yaygın sebep de daha 
genel bir korku ve şiddet durumudur. Ka-
nun yerlerinden edilmiş seçmenleri “her-
hangi bir sebep”ten böyle kabul etse de, bu 
hükmün yerlerinden edilme sebebi doğ-
rudan ölüm tehdidi alan seçmenler olarak 
yorumlanması ihtimaline sahiptir.

2. Siyasi Suçlular Vakfı Kanunu

2.1. Siyasi Suçlular Ve Gözetim Altındaki-
ler Kurumu Kanunu

11 Sayılı 2005 tarihli Siyasi Suçlular ve Göze-
tim Altındakiler Kurumu Kanunu Baas rejimi 
sırasında ortaya çıkmış olabilecek haksız-
lıkları tanımak ve siyasi sebepler yüzünden 
mahkûm edilen veya gözaltına alınan kişile-
rin haklarını telafi etmek konusunda önemli 

adımlar atmaktadır. Suçlular Kanunu yanlış 
bir şekilde mahkûm edilen veya gözaltına alı-
nan kişilerin haklarını telafi etmek için kap-
samlı hükümler ortaya koymaktadır. Yasanın 
özellikle etnik veya dini geçmişleri yüzünden 
haksızca tutuklananlar olmak üzere azınlık-
ların düştüğü zor durumu yansıtması ve has-
sasiyet göstermesi amacıyla kanunda birkaç 
değişiklik gereklidir.

Tazminat

Madde 2
Siyasi suçlular ve gözetim altındakiler kuru-
mu kanunu siyasi mahkûmlar ve gözaltına 
alınan kişilerin genel durumunu iyileştirmek 
hükümlü olarak gösterdikleri özveri ve çektik-
leri sıkıntıları hafifletmek için maddi ve ma-
nevi tazminatın yollarını arayacaktır.

Madde 3
Kurumun Amacı

Kurum mahkûm ve gözaltında olanlara yasal 
temellere dayanarak bu kanunda öngörülen 
ayrıcalıkları tanımanın yanında, bu kişilerin 
bakımı için gereken yolların bulunması için 
çalışmaktadır.

İlk olarak: bu kanunun ilkelerine göre siyasi 
mahkûmlar ve gözaltına alınanların belirlen-
mesi

İkinci olarak: bu kanunun Sivil Toplum Ku-
ruluşlarıyla farklı alanlarda işbirliği yapmak 
yoluyla belirlenen ilkeleriyle kapsanmış ayrı-
calıkların çoğunun bu gruba sağlanmasına 
çalışmak

Üçüncü olarak: kabiliyetlerine göre bu kişilere 
iş ve eğitim fırsatının sağlanması ve bu kişilere 
öncelik verilmesi

Dördüncü olarak: yasal ve ekonomik konular, 
sağlık hizmeti, sosyal güvenlik ve diğer haklar 
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konusunda bu kişilere ve ailelerine sosyal ve 
ekonomik refaha ulaşma kabiliyetini verecek 
merkezlerin ve yardımların sağlanmasına ça-
lışmak

Beşinci olarak: bu kişilerin yaptıkları 
fedakârlıkları ve bunların toplum için öne-
mini yüceltmek ve bu fedakârlıkları sanat ve 
medya kanalıyla sosyal ve siyasi çalışmalarla 
ölümsüzleştirmek

Altıncı olarak: bu kurumun genel amacı, fon 
sağlamak için yerel ve uluslararası bağışçıla-
rın ilgisini çekmek ve onları teşvik etmektir.

Maddelerin Yorumu: 3. ve 4. Maddeler hak-
sız şekilde mahkûm edilmiş veya gözaltına 
alınmış kişilerin fedakârlıklarını tanımakta 
ve hem maddi hem manevi tazminatın sağ-
lanmasının temelini atmaktadır. Bu maddeler, 
bu şekilde mağdur olmuş kişilerin ve ailele-
rinin basit şekilde sadece parasal yardımdan 
çok çalışma, eğitim, sağlık hizmeti ve sosyal 
güvenlik konularında yardıma ihtiyaçları ol-
duğunu tasdik etmek için önemli ve takdire 
layık bir çaba ortaya koymaktadır. 3. Madde 
ayrıca bu değerli çabayı verirken STK ile yerel 
ve uluslararası bağışçılarla işbirliği içinde ol-
manın önemini belirtmektedir.

Madde 17
1- Çalışmayan mahkûm ve gözaltına alınan-

lar fedakârlıkları ve çektikleri sıkıntıları 
telafi etmek için yeterli miktarda emekli 
maaşı alacaktır.

2- Bu kişilerin hapishanede geçirdikleri süre-
ler, terfi ve emekliliğe hak kazanma ama-
cıyla çalışan birinin iş günleri olarak kabul 
edilecektir.

3- Hapis süresi daha önce bu meslekte olma-
yıp bir meslekte çalışan kişiler için gerçek 
bir hizmet süresi olarak kabul edilecektir.

4- Mahkûm veya gözaltındaki kişiler daha 
önceden çalışıyor durumundaysalar sadece 
10 yıl içinde çalışma ve emeklilik maaşlarını 
birleştirme hakkına sahip olacaktır; ondan 
sonra bu kişiler emeklilik haklarını kaybede-
ceklerdir.

Madde 18
1- Siyasi mahkûmlar ve gözaltına alınanlara 
toprak verilecek ve bu toprak için yeterli mik-
tarda kredi sağlanacaktır.
2- Siyasi mahkûmlar ve gözaltına alınanlara 
fedakârlıkları ve çektikleri sıkıntıları karşıla-
mak için on milyon dinarlık ekonomik yardım 
ayrılacaktır.

Madde 19
1- Genel mesleklerde çalışabilmeleri için siya-
si mahkûmlar ve gözaltındaki kişilere öncelik 
verilmesi
2- Mahkûmlar ve gözaltına alınanlar bir de-
faya mahsus olmak üzere Irak’tan kalkan ya 
da Irak’a giden devlete ait uçaklar ve trenle-
re ücretsiz binme hakkına sahip olacaklardır; 
her mahkûm/gözaltına alınan kişilerim aile-
sinden bir kişi tarafından, yine ücretsiz şekilde 
refakat edilme hakkı olacaktır.

Maddelerin Yorumu: 17,18 ve 19. Maddeler 
devletin haksız şekilde gözaltına alınan veya 
mahkûm edilen kişilerin topluma ve kendi 
topluluklarına tekrar uyum sağlama konu-
sunda nasıl yardımcı olacağının yolları açık-
lanmaktadır. Daha da önemlisi, bu hükümler 
çalıştıkları yerlerde terfi ve emeklilikleri ko-
nusunda mahkûmiyetlerinin nasıl bu kişilere 
engel olmaması gerektiğini belirtmekte ve bu 
kişilere belirli imkânlar belirlemektedir. Bu 
hükümler, mahkûmlar ve gözaltına alınanla-
rın istekleri ve ihtiyaçlarına karşı hassas, ge-
rekli ve ilerici önlemleri içermektedir.
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Kanunun Yetki Alanı

Madde 5
Bu kanun geçmişteki Baas rejimi tarafından 
mahkûm edilen veya gözaltına alınan siyasi 
mahkumlar ve gözaltına alınanları ilgilendir-
mektedir. Kanunun amacına uygun olarak, 
aşağıdaki terimler şu anlamlara gelecektir:

− Mahkûm: Geçmişteki rejim, fikir, inanç 
veya siyasi bağları yüzünden veya rejim 
karşıtlarına karşı sempati besleyip des-
tek vermesi sonunda hapsedilmiş veya 
mahkûm edilmiş kişi.

− Gözaltına alınan kişi: yukarıda belirtilen 
sebepler yüzünden bir yıldan fazla gözal-
tında tutulan kişi

Maddenin Yorumu: Kanunun hangi 
mahkûmların ve gözaltına alınanların siya-
si mahkûm ve gözaltına alınan kişiler olarak 
muamele görmesini netliğe kavuşturması 
gerekli olmasına rağmen, bu kişileri sadece 
siyasi bağlantılarıyla sınıflandırmak gerekme-
mektedir. Bu tanımın, önceki rejim tarafından 
etnik, dini, dilsel veya milli köken geçmişi 
yüzünden haksız yere mahkûm edilmiş veya 
gözaltına alınmış Iraklıları içerecek şekilde 
genişletilmesi gerekmektedir. Bu değişiklik, 
devletin geçmiş rejim yönetiminde sistema-
tik olarak sadece siyasi rakiplerine karşı değil 
aynı zamanda dini ve etnik azınlıklara karşı da 
sistemli bir şekilde ayrımcılık yapıp kötü mu-
amelede bulunduğunu yansıtıp bunu tasdik 
edecektir.

Azınlıkların Temsil Edilmesi

Madde 4
Kabine siyasi mahkûmlar birliğiyle işbirliği 
yaparak bu amaçların uygulanmasının haya-
ta geçirilmesi için alınan kararları yürürlüğe 
koymalı ve düzenlemeleri yapmalıdır.

Madde 7
Siyasi Suçlular ve Gözaltında Tutulanlar Ba-
kım Kurulu’nun oluşturulacak ve Başbakan 
bu kurulun üyelerini atayacaktır. Kurul şu ki-
şilerden oluşacaktır:

− Başkan: Bakan düzeyinde ve enstitünün 
idari kurulunun çoğunluğu tarafından 
atanmış ve üyelerden biri olan kişi

− Başkan Yardımcısı: Başkan yardımcısı 
düzeyinde enstitünün idari kurulunun ço-
ğunluğu tarafından atanmış ve üyelerden 
biri olan kişi

− Siyasi Suçlular ve Gözaltında Tutulanlar 
Bakım Kurulu: enstitünün idari kurulu 
olarak kabul edilecektir.

− Özel Komite: bu komite bir komite başkanı, 
anayasa mahkeme kurulunun aday göster-
diği hâkimlerden biri ve Ekonomi, İçişleri, 
Çalışma ve Sosyal Meseleler bakanlıkları-
nın temsilcilerinden oluşacaktır. 

− Mali ve İdari İşler Ofisi
− Hukuk Ofisi
− Sosyal ve Ekonomi Ofisi

Madde 10
Özel Komite’nin işleyiş mekanizması:
− Özel Komite mahkûm ve gözaltında tutu-

lan kişiler tarafından sunulan taleplerin 
bu kanunun koruyucu maddeleri içine gi-
rip girmediğini belirlemek için taleplerin 
doğruluğuna karar vermek.

− Komite kararlarını çoğunluk oyuyla onay-
layacaktır.

− Komite’nin kararına karşı çıkan herke-
sin karar gününden itibaren itiraz için 10 
günü bulunmaktadır.
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Maddelerin Yorumu: 4,7 ve 10. Maddeler Ka-
bine, Kurul ve Siyasi Suçlular ve Gözaltında 
Tutulanlar Bakım Özel Komitesi’nin çalış-
ma mekanizmalarını belirtmektedir. Kanun 
komiteye şikâyetlerin “doğruluğuna” karar 
verme konusunda önemli bir takdir hakkına 
sahiptir ve bu yüzden de tutuklu veya gözal-
tındaki bir kişinin “siyasi suçlu” olarak kabul 
edilmesine karar verirken denetimsiz bir yet-
kiye sahiptir. Buna ilaveten, Komite kararına 
itiraz etmeye karar veren kişinin itiraz için 
kararın alındığı tarihten en geç 10 gün son-
rasına kadar vakti bulunmakta ve Komite’nin 
aldığı karar hakkında kişiyi zamanında bil-
gilendirmesini gerektiren bir hüküm bulun-
mamaktadır. Özel Komite’ye verilen abartılı 
takdir hakkı ve bilgilendirme konusundaki 
eksiklikler birleşince, Komite tarafından alı-
nabilecek keyfi bir yetersizlik kararına itiraz 
için 10 günlük bir süre büyük bir ihtimalle ye-
tersiz olacaktır ve bu yüzden de başvuru sahi-
bi dezavantajlı bir durumda kalacaktır.

3.Şehitler Vakfı Kanunu

27 Sayılı 2005 tarihli Şehitler Vakfı Yasası Si-
yasi Suçlular ve Göz Altındakiler Kanunu’na 
benzer bir dil kullanmaktadır. Benzer bir şe-
kilde, bu yasa da Baas rejimine karşı oldukları 
için ölen Iraklılara yardım ve korumayı sağ-
layan hükümler ortaya koymaktadır. Önceki 
rejim tarafından özellikle hedef seçilen azın-
lıkların korunmasının temin edilmesi için 
muhtelif hükümler gerekmektedir.

Madde 7
Şehit Aileleri’ni Koruma Kurulu’nun kurul-
ması gerekmektedir ve bu kurulun üyelerini 
Başbakan atayacaktır. Kurul şu kişilerden 
oluşacaktır:
− Başkan: Bakan düzeyinde ve enstitünün 

idari kurulunun çoğunluğu tarafından 
atanmış ve üyelerden biri olan kişi.

− Başkan Yardımcısı: Başkan yardımcısı 
düzeyinde enstitünün idari kurulunun ço-
ğunluğu tarafından atanmış ve üyelerden 
biri olan kişi.

− Şehit Aileleri’ni Koruma Kurulu: enstitü-
nün idari kurulu olarak kabul edilecektir.

− Özel Komite: bu komite bir komite baş-
kanı, anayasa mahkeme kurulunun aday 
gösterdiği hâkimlerden biri ve Ekonomi, 
İçişleri, Çalışma ve Sosyal Meseleler ba-
kanlıklarının temsilcilerinden oluşacaktır. 
Bu komitenin sorumluluğu, kanun kapsa-
mında olup olmadıklarına karar vermek 
için bu kanunda belirtilen kategorilere göre 
mahkûmlardan gelen talepleri gözden ge-
çirmek.

− Mali ve İdari İşler Ofisi
− Hukuk Ofisi
− Sosyal ve Ekonomi Ofisi

Madde 10
Özel Komite’nin işleyiş mekanizması:

− Özel Komite mahkûm ve gözaltında tutu-
lan kişiler tarafından sunulan taleplerin 
bu kanunun koruyucu maddeleri içine gi-
rip girmediğini belirlemek için taleplerin 
doğruluğuna karar vermek.

− Komite kararlarını çoğunluk oyuyla onay-
layacaktır.

− Komite’nin kararına karşı çıkan herke-
sin karar gününden itibaren itiraz için 10 
günü bulunmaktadır.

Maddelerin Yorumu: 4. 7. ve 10. Maddeler 
Kurul ve Özel Komitesi’nin çalışma meka-
nizmalarını belirtmektedir. Kanun komiteye 
şikayetlerin “doğruluğuna” karar verme ko-
nusunda önemli bir takdir hakkına sahiptir 
ve bu yüzden de tutuklu veya gözaltındaki bir 
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kişinin “siyasi suçlu” olarak kabul edilmesine 
karar verirken denetimsiz bir yetkiye sahiptir. 
Buna ilaveten, Komite kararına itiraz etmeye 
karar veren kişinin itiraz için kararın alın-
dığı tarihten en geç 10 gün sonrasına kadar 
vakti bulunmakta ve Komite’nin aldığı karar 
hakkında kişiyi zamanında bilgilendirmesi-
ni gerektiren bir hüküm bulunmamaktadır. 
Özel Komite’ye verilen abartılı takdir hakkı ve 
bilgilendirme konusundaki eksiklikler birle-
şince, Komite tarafından alınabilecek keyfi bir 
yetersizlik kararına itiraz için 10 günlük bir 
süre büyük bir ihtimalle yetersiz olacaktır ve 
bu yüzden de başvuru sahibi dezavantajlı bir 
durumda kalacaktır.

4. Taslak  Siyasi Partiler Yasasınında Azın-
lıkları İlgilendiren Konular

Bireylere siyasi sürece katılma hakkının ga-
ranti edilmesi demokrasinin kurulması için 
esas niteliktedir. Bu haklar siyasi parti ya da 
dernek kurma, siyasi kampanya düzenleme, 
oy kullanma ve seçimlerde aday olmayı içer-
mektedir. Garanti edilen bu haklar, bireysel 
seçmenlerin haklarının ötesine, siyasi partiler 
ve diğer derneklerin destek kazanma ve siyasi 
kampanya yürütme hakkına kadar uzanır.

Aşağıda analiz edilen kanun, henüz yürürlüğe 
girmemiş bir siyasi partiler kanun tasarısıdır. 
Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Enstitü-
sü, kanunun son halinin aşağıda belirtilenden 
farklı olabileceğini kabul etse de, bu analiz 
tasarıyla ilgili şu andaki endişelere değinmek-
tedir.

Madde 8
Bir parti kurmak ve partinin devamını sağla-
mak aşağıdaki şartları gerektirmektedir:

İlk olarak:  Partinin ilkeleri, hedefleri ve ey-
lemlerini uyguladığı platformlar aşağıda be-
lirtilen maddelerle aykırılığa düşmemelidir:

A- Anayasa’nın hükümleri
B- İnsan hakları ilkeleri
C- Ulusal birlik ilkeleri
D- Yetkinin barışçıl devri ilkesi

İkinci olarak: Partinin hedeflerine ulaşmak 
için kullanacağı platform diğer partilerinkin-
den açıkça farklıdır.

Üçüncü olarak: Parti kurmak ve aktivitede 
bulunmak askeri veya yarı askeri bir şekil ala-
maz, ayrıca partiler hiçbir güvenlik gücüyle 
bağlantıda bulunamaz.

Dördüncü olarak: Daha önceden Anayasa’nın 
belirlediği genel ilkeleriyle çelişecek herhangi 
bir toplumsal tutumu, fikirleri gerekli gördü-
ğü, teşvik ettiği veya buna katıldığı kesin şekil-
de kanıtlanan hiç kimse partinin kurucu ka-
demesinde, liderlik görevinde veya üyeliğinde 
yer alamaz.

Madde 9
Siyasi parti kuracak bir kişinin şu özelliklere 
sahip olması gerekmektedir:

İlk olarak: Irak vatandaşı olmak.

İkinci olarak: Yirmi beş yaşından büyük ol-
mak ve hukuki ehliyete sahip olmak.

Üçüncü olarak: Yetkili bir mahkeme tarafın-
dan cinayet, ahlaksızlık, terör suçları, mali 
veya idari yolsuzluk ya da uluslararası suç-
lardan mahkûm edilmemiş olmak.

Dördüncü olarak: Bir partiyi kurma aşama-
sında başka bir partiye katılmamış olmak.

Beşinci olarak: hukuk sistemi, Entegrasyon 
Kurulu, Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, silah-
lı kuvvetler ve iç güvenlik güçleri üyesi olma-
mak ve böyle bir görevi olup partiye katılan 
kişinin ya partiden ya da bulunduğu görevden 
istifa etmeyi seçmesi gerekmektedir.
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Madde 12
Birinci olarak: Mahkeme başkanı tarafından 
parti kurulma talebine karşılık kayıt ücreti 
olarak (1.000.000) bir milyon Irak Dinarı’nın 
alınması ve bunun mahkeme kayıtlarına ge-
çirilmesi.

İkinci olarak: Ücretin ödenmesinden itibaren, 
belirlenecek bir tarihte başvurunun (15) onbeş 
gün içinde karar verilmesi.

Üçüncü olarak: Mahkemenin talebi, eğer ge-
rekliyse, kamu yararını, kamu düzenini ya da 
kamu ahlakını gözeterek mahkeme başkanı-
nın vereceği kararla kapalı oturumda tartış-
maya karar vermemesi durumunda, mahke-
me konuyu kamuya açık bir oturumda değer-
lendirecektir.

Dördüncü olarak: Devlet Danışma Kurulu 
kanunlarında özellikle belirtilmediği müd-
detçe 83 Sayılı 1969 tarihli Medeni Kanun 
Prosedürleri ve 107 Sayılı 1979 tarihli Usul 
Kanunu’nun hükümleri uygulanacaktır.

Madde 21
İlk olarak: Partinin statüsüne göre parti baş-
kanı yargı önünde ve parti meselelerine dair 
diğer oluşumlar önünde partiyi temsil eder.

İkinci olarak: Parti başkanı, parti liderlerin-
den birisini veya daha fazla kişiyi partinin 
statüsüne göre parti temsilcisi olarak seçer.

Madde 39
Her siyasi parti kendi statüsüne göre şunları 
yapma hakkına sahiptir:

İlk olarak: Aktivitelerini sonlandırma.

İkinci olarak: Kendini feshetme.

Maddelerin Yorumu: Irak Anayasası’nın 8. 
Maddesi Irak’ın uluslararası yükümlülükle-
rine saygılı olacağını belirtmektedir. Bu doğ-

rultuda, Siyasi Partiler Kanun tasarısının 8. 
Maddesi’nde de Irak’ın uluslararası anlaşma 
yükümlülüklerini belirtecek bir dil kullanma-
lıdır.

•	 Buna ilaveten, Anayasa’nın 14. Maddesi’ne 
göre, yasa tasarısının, bir siyasi partiye ka-
tılırken hiç kimsenin cinsiyet, ırk, etnisite, 
milli köken veya başka bir sebep yüzünden 
ayrımcılığa maruz kalamayacağını belirti-
len eşitlikçi bir dil içermesi gerekmektedir.

•	 Pozitif ayrımcılık için parti liderliği görev-
leri ve parti listelerinde gönüllü parti kota-
ları gibi potansiyel mekanizmaları da içe-
recek eşitlikçi bir hükmün eklenmesi için 
8. Madde’nin değiştirilmesi

•	 Bir siyasi partinin nasıl kurulacağı, nasıl 
çalışması gerektiği ve kimin sürece katılma 
hakkının olduğu üzerine sınırlamalar ge-
tirmek, meşruiyet ve belli standartlar için 
kilit bir rol üstlenmektedir. Ancak, sınır-
lamalar bir grubun siyasi sürece katılımını 
sınırlandırırken, aynı anda diğer taraftan 
başka bir grubun imkânlarını artıracak şe-
kilde dar ve belirsiz olmamalıdır. 9. Madde 
azınlıkların ötekileştirilmesine ve bu kişi-
lerin siyasi sürecin tüm kademelerine ulaş-
malarına engel olmaya yol açabilir.

•	 Siyasi partilerin finanse edilmesi gereklili-
ği ve sistemi sayısız esastan uzak hak ara-
yan gruplarla doldurmamak doğru olsa da, 
bu ekonomik sınırlamalar yeterli finansal 
araçlardan yoksun veya kendilerini orga-
nize etme ve geniş ölçüde gelir toplama 
kapasitesinden uzak azınlıklara karşı ay-
rımcılık amacına hizmet edebilir.

•	 Bu hüküm parti liderine çok büyük bir 
yetki tanımaktadır. Azınlıkların da üyesi 
olabileceği siyasi partilerde, parti liderinin 
tüm üyelerin çıkarlarını gözetmesi önem-
lidir. Bu amaçla parti içindeki seçimlerin 
şeffaf olmasının temin edilmesi gerekli 
olabilir.
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•	 Seçme özgürlüğü, bir demokrasideki se-
çim politikaları için hayati bir öneme sa-
hip olsa da, çekilmenin dış güçler tarafın-
dan değil gönüllü olarak gerçekleşmesinin 
temin edilmesi son derece önemlidir. Bu 
seviyedeki bir önlem, özellikle öncelikli 
yükümlülüğü azınlık gruplarının haklarını 
savunmak olan partiler için gereklidir.

Sonuç

Görüldüğü gibi azınlıklara bazı temel siyasi 
haklar verilse de bunların tam olarak uygula-
nıp uygulanmadığı ya da hangi ölçüde uygu-
landığı bir tartışma konusu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Irak’taki devlet yapılanmasının 
halen istikrarını yakalayamaması, ülke içeri-
sindeki siyasal ve hukuki süreci sekteye uğ-
ratmaktadır. Devlet kurumları arasındaki ko-
ordinasyon eksikliğinin yanı sıra bu makam-
ları elde eden grupların politikalarını diğer 
gruplara karşıtlık üzerine kurmaları, devlet 
ve hükümeti işlemez duruma getirmektedir. 
Bu noktada büyük çıkar grupları arasındaki 
mücadelen en fazla zarar gören tarafın azınlık 

grupları olduğunu ifade etmek mümkündür.
Buradan hareketle şimdiye kadar çıkarılan ya-
salar önemli olmakla birlikte yeterli değildir. 
Irak’ta azınlık haklarını koruyacak daha faz-
la düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söylemek 
mümkündür. Özellikle kimlik baskısı altına 
sokulan, yerlerinden edilen ve edilmeye zor-
lanan, kendi varlığını koruyamayan azınlık-
ların korunmasına yönelik adımlar atılması, 
Irak’ın gelecekteki istikrarı ve yapısını ko-
ruması açısından önemlidir. Irak’taki devlet 
yönetiminin, oy kullanma hakkına sahip her-
kesin ayrımcılıktan uzak bir şekilde özgürce 
oy kullanmasını temin edecek etkili önlemleri 
alma yükümlülüğünü ortaya çıkaracak net ka-
nunlar çıkarması, azınlıkların siyasal sürece 
katılımı ve ülkedeki demokrasinin sağlamlaş-
tırılması ve ilerletilmesi için büyük önem ta-
şımaktadır. Daha önceki rejimin ayrılıkçı uy-
gulamaları nedeniyle, buna etnik, dini, dil, ya 
da ulusal kökenleri yüzünden olanlar da dâhil 
olmak üzere, zarar gören kişilerin zararlarını 
giderilmesi ülke demokrasisini ve azınlıkların 
yaşamsal çıkarlarını güçlendirecektir.
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Doç. Dr. Veysel Ayhan   ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Prof. Dr. Hüseyin Bağcı  ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Itır Bağdadi  İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü  
Prof. Dr. İdris Bal   TBMM 24. Dönem Milletvekili  
Yrd. Doç. Dr. Ersan Başar  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı  
Kemal Beyatlı  Irak Türkmen Basın Konseyi Başkanı  
Barbaros Binicioğlu  Ortadoğu Danışmanı  
Prof. Dr. Ali Birinci   Polis Akademisi Öğretim Üyesi  
Doç. Dr. Mustafa Budak Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı  
Dr. Hasan Canpolat İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
E. Hava Orgeneral Ergin Celasin 23. Hava Kuvvetleri Komutanı  
Volkan Çakır  ORSAM Danışmanı, Afrika  
Doç. Dr. Mitat Çelikpala Kadir Has Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya  YÖK Başkanı  
Dr. Didem Danış  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Esra Demir ORSAM Danışmanı, Ortadoğu
Prof. Dr. Volkan Ediger  İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü  
Prof. Dr. Cezmi Eraslan  Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı  
Prof. Dr. Çağrı Erhan  Ankara Üniversitesi ATAUM Müdürü, SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Yrd. Doç. Dr. Serhat Erkmen  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Ahi Evran Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Dr. Amer Hasan Fayyadh  Bağdat Üniversitesi, Siyaset Bilimi Fakültesi Dekanı  
Av. Aslıhan Erbaş Açıkel  ORSAM Danışmanı, Enerji-Deniz Hukuku  
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Cevat Gök Irak El Fırat TV Türkiye Müdürü
Mete Göknel BOTAŞ Eski Genel Müdürü  
Osman Göksel BTC ve NABUCCO Koordinatörü  
Timur Göksel  Beyrut Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Muhamad Al Hamdani Irak’ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı  
Habib Hürmüzlü  ORSAM Ortadoğu Danışmanı  
Numan Hazar  Emekli Büyükelçi
Doç. Dr. Pınar İpek  Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Dr. Tuğrul İsmail  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Dr. İlyas Kamalov  ORSAM Avrasya Danışmanı   
Doç. Dr. Hasan Ali Karasar ORSAM Danışmanı, ORSAM Avrasya Stratejileri Koordinatörü - Bilkent Üniversitesi 
Doç. Dr. Şenol Kantarcı  Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Selçuk Karaçay  Vodafone Genel Müdür Yardımcısı (Türkiye) 
Doç. Dr. Nilüfer Karacasulu  Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
İsmet Karalar Edremit Belediye Başkanı Danışmanı
Dr. Hasan Canpolat İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Prof. Dr. M. Lütfullah Karaman  Fatih Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Yrd. Doç. Dr. Şaban Kardaş  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Av. Tuncay Kılıç Edremit Belediye Başkanı
Doç Dr. Elif Hatun Kılıçbeyli Çukurova Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Prof. Dr. Aleksandr Knyazev Rus-Slav Üniversitesi (Bişkek, Kırgızistan)  
Prof. Dr. Alexander Koleşnikov Diplomat
Prof. Dr. Erol Kurubaş   Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  
Prof. Dr. Talip Küçükcan  Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü  
Arslan Kaya  KPMG, Yeminli Mali Müşavir   
Dr. Hicran Kazancı Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi  
İzzettin Kerküklü   Kerkük Vakfı Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu  Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Dr. Max Georg Meier Hanns Seidel Vakfı Proje Müdürü (Bişkek)
Prof. Dr. Mosa Aziz Al Mosawa Bağdat Üniversitesi Rektörü  
Prof. Dr. Mahir Nakip   Erciyes Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tarık Oğuzlu ORSAM Danışmanı, Ortadoğu - Uluslararası Antalya Üniversitesi   
Prof. Dr. Çınar Özen   Ankara Üniversitesi, SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Murat Özçelik  Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı   
Doç. Dr. Harun Öztürkler  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü  
Dr. Bahadır Pehlivantürk  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Prof. Dr. Victor Panin  Pyatigorsk Üniversitesi (Pyatigorsk, Rusya)  
Doç. Dr. Fırat Purtaş Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı
Prof. Dr. Suphi Saatçi  Kerkük Vakfı Genel Sekreteri  
Dr. Yaşar Sarı ORSAM Danışmanı, Avrasya – ORSAM Bişkek Temsilcisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv.
Ersan Sarıkaya  Türkmeneli TV – (Kerkük, Irak) 
Yrd. Doç. Dr. Bayram Sinkaya ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi    
Doç. Dr. İbrahim Sirkeci  Regent’s College (Londra, Birleşik Krallık)  
Dr. Aleksandr Sotnichenko  St. Petersburg Üniversitesi (Rusya Federasyonu)  
Zaher Sultan Lübnan Türk Cemiyeti Başkanı 
Dr. Irina Svistunova  Rusya Strateji Araştırmaları Merkezi, Türkiye-Ortadoğu Araştırmaları Masası Uzmanı 
Doç. Dr. Mehmet Şahin  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Prof. Dr. Türel Yılmaz Şahin  Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Mehmet Şüküroğlu  Enerji Uzmanı  
Doç. Dr. Oktay Tanrısever   ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü  
Prof. Dr. Erol Taymaz   ODTÜ, Kuzey Kıbrıs Kampusü Rektör Yardımcısı  (KKTC)
Prof. Dr. Sabri Tekir   İzmir Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı  
Dr. Gönül Tol  Middle East Institute Türkiye Çalışmaları Direktörü (ABD)
Doç. Dr. Özlem Tür   ORSAM Ortadoğu Danışmanı, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü  
M. Ragıp Vural  2023 Dergisi Yayın Koordinatörü  
Dr. Ermanno Visintainer  Vox Populi Direktörü (Roma-İtalya)  
Dr. Umut Uzer  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri  
Prof. Dr. Vatanyar Yagya  St. Petersburg Şehir Parlamentosu Milletvekili, St. Petersburg Üniversitesi (Rusya Federasyonu) 
Dr. Süreyya Yiğit  ORSAM Avrasya Danışmanı

ORTADOĞU ETÜTLERİ YAYIN KURULU
Meliha Benli Altunışık   Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bülent Aras   Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı  
Tayyar Arı   Uludağ Üniversitesi 
İlker Aytürk   Bilkent Üniversitesi 
Recep Boztemur   Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Katerina Dalacoura   Londra Ekonomi Üniversitesi (Birleşik Krallık) 
F. Gregory Gause   Vermont Üniversitesi (ABD)  
Fawaz Gerges   Londra Ekonomi Üniversitesi (Birleşik Krallık )
Ahmet K. Han  Kadir Has Üniversitesi  
Raymond Hinnebusch   St. Andrews Üniversitesi (Birleşik Krallık)  
Rosemary Hollis   City Üniversitesi (Birleşik Krallık)  
Bahgat Korany   Durham Üniversitesi (Birleşik Krallık)  
Peter Mandaville   George Mason Üniversitesi (ABD)  
Emma Murphy   Durham Üniversitesi (Birleşik Krallık) 
 
ORTADOĞU ANALİZ YAYIN KURULU
Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık   ODTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü  
Hasan Kanbolat   ORSAM Başkanı  
Doç. Dr. Hasan Ali Karasar    ORSAM Danışmanı, ORSAM Avrasya Stratejileri Koordinatörü - Bilkent Üniversitesi   
Yrd. Doç. Dr. Serhat Erkmen  ORSAM Danışmanı, Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
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