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rak toplumunun büyük kısmını oluş-
turan Şiiler,1 2003 sonrasında kurulan 
yeni siyasi sistem ile ülkedeki ba-

şat aktör pozisyonuna gelmiştir. Ancak Baas 
rejimi döneminde (1968-2003) Irak Şiilerine 
uygulanan baskıya tepki olarak, 2003 sonra-
sında ülkedeki yönetimi devralan Şii grupların 
da oluşan yeni ortam içerisinde diğer gruplara 
baskıcı politikalar uyguladığı söylenebilir. An-
cak işgal sonrasında Irak’ın yaşadığı iç savaşlar 
ve terör örgütlerinin zemin bulması nedeniyle 
asgari ölçüde bir arada yaşayabilir toplumun 
önemi daha iyi anlaşılmıştır.  

Irak siyasi tarihinin ve Şiilerinin edindiği bu tec-
rübeler ışığında, kapsayıcılığın önemi daha iyi 
anlaşılmaktadır. Ancak grup çıkarının üzerinde 
tanımlama yapamayan farklı aktörlerin bu ko-

1  “Minorities in Iraq: Pushed to the brink of existence” (Irak’taki Azınlıklar: Varoluşun ucuna itilmişlik) European Parliamentary 
Research Service. Şubat 2015. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

nudaki fikir ayrılıkları, Irak’ın geleceği açısın-
dan en büyük riski oluşturmaktadır. Zira işgal 
sonrası süreçte bir arada hareket edebilen Şii 
siyasi güçler zaman içerisinde farklı yapılara 
evrilmiştir. Bazıları geleneksel yapılarını korur-
ken, Irak İslam Yüksek Konseyi gibi köklü Şii 
siyasi gruplarda ayrılma ve bölünmeler yaşan-
mıştır. Öte yandan, dış müdahalenin etkisiyle 
de ayrışan Şii aktörler ortaya çıkmıştır.

Buradan hareketle, bugünün Irak’ının ve si-
yasetinin evrildiği sürecin anlaşılabilmesi için 
Iraklı Şiilerin taşıdığı önemin büyük olduğu 
olduğunu söylemek mümkündür. Zira daha 
önce de belirtildiği gibi Irak’taki nüfusun ço-
ğunluğunu oluşturan Şiiler, 2003 sonrasında 
Irak siyasetinin ve devlet yönetiminin de yürü-
tücü gücü olmuştur. Bu nedenle Irak Şiilerinin 
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siyasal hayat içerisindeki geçirdiği dönüşüm-
ler, yaşadığı ayrışmalar ve birleşme hareket-
leri Irak’ın geleceğinin anlaşılması için önem 
taşımaktadır. Bu açıdan söz konusu çalışma 

özellikle Şii siyasi partilerine ve bu partile-
rin modern Irak tarihi içerisinde evrilmesine 
odaklanarak, Irak siyasetinin önemli bir bölü-
müne ışık tutma amacı taşımaktadır.
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İran’da 1978 yılında başlayan Pehlevi Haneda-
nı karşıtı gösteriler2 1979 yılında Şahlığın yıkıl-
masıyla rejim değişikliğine neden olmuştur. 
Sürgünde bulunan Şii dinî merci Ayetullah Ru-
hullah Humeyni rejimin yıkılmasının ardından 
İran’a dönmüş ve Humeyni’nin desteklediği 
doktrin olan Velayet-i Fakih, İran’ın resmî po-
litikası olmuştur.3 Şii inancına göre gaipteki 12. 
İmam olan Mehdi, dinî ve siyasi yönetimi dev-
ralana kadar geçen sürede yerine vekâleten 
birisinin olmasını savunan doktrin ve İran’ın 
devrim ihracına yönelik politikaları, başta Şii 
yoğunluklu nüfusa sahip Irak tarafından tehdit 
olarak algılanmıştır. Diğer yandan, İran’da Şii 
kimliğinin öncelendiği bir rejimin kurulmasıy-
la birlikte, Irak da İran benzeri bir İslam dev-
riminin yapılmasını amaçlayan örgütler için 
İran, güvenli bir barınak hâline gelmiştir. Zira 
1982 yılında kurulan Irak İslam (Devrimi) Yük-

2  “The Iranian Revolution – A timeline of events” (İran Devrimi – Olayların Kronolojik Dizimi) Brookings Institute. 24 Ocak 2019. 
(Erişim Tarihi 20 Eylül 2021)

3  İran Anayasası, Başlangıç Hükümleri, Adil Fakihin Velayeti

4  “Overview: Islamic Supreme Council of Iraq” (İnceleme: Irak Yüksek İslam Konseyi) Oxford Reference. (Erişim Tarihi 21 Eylül 
2021) 

5  “İran-Irak Savaşı” Britannica (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021) 

sek Konseyi (Islamic Supreme Council of Iraq 

/ Meclis-i Âlâ)4 İran’da kurulmuşken 1958 yı-

lında Irak’ta kurulan ve Baas Partisi tarafından 

yasaklanan Dava Partisi (İslami Davet Partisi) 

İran’da rahat hareket edebileceği bir alana sa-

hip olmuştur. 

Irak rejimini değiştirmeyi amaçlayan parti ve 

örgütlerin İran’da hareket serbestisi kazan-

masıyla iki ülke arasındaki gerilim artmıştır. 

Bunun üzerine Irak, 1975 yılında imzalanan 

Cezayir Antlaşması’yla belirlenen Şattü’l-Arap 

sınırlarının İran tarafından ihlal edildiğini iddia 

ederek İran’a karşı bir işgal harekâtı başlatmış 

ve İran – Irak savaşı 22 Eylül 1980 tarihinde 

başlamıştır.5 Taraflardan birinin diğerine üs-

tünlük sağlayamadığı savaş 20 Ağustos 1988 

tarihinde imzalanan anlaşmayla sona ermiştir. 

Savaşta iki ülke altyapıları kadar sosyal yapı-

Iraklı gençler, Saddam’ın devrilmesinden sonra vinçle yıkılan 
heykelin kesilmiş kafasıyla oynuyor. 

IRAK’TA SİYASAL 
SİSTEMİN 
DÖNÜŞÜMÜ
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ları da büyük ölçüde zarar gör-
müştür. Bu noktada İranlı, Halkın 
Mücahitleri Örgütünün (HMÖ) 
Irak lehine; Iraklı Kürt partile-
ri Kürdistan Demokratik Partisi 
(KDP) ve Kürdistan Yurtseverler 
Birliği (KYB) ile Meclis-i Âlâ’nın 
silahlı kolu Bedir Örgütünün İran 
lehine savaşa katılmış olması sa-
vaş sonrasında ülkeler içerisin-
de “asayişin sağlanması” gerek-
çesiyle yeni askerî harekâtlara 
neden olmuştur. Bu noktada Şii 
Arapların yanı sıra Türkmenler ve 
Kürtler de rejim tarafından hedef 
alınmıştır. Zira, Baas rejiminin, 
savaş sırasında ve sonrasında 
oluşan ortamı kendi varlığını ko-
ruma amaçlı harekâtları için bir 
fırsat olarak gördüğü söylene-
bilir. 

Dönemin Irak Cumhurbaşkanı 
Saddam Hüseyin önderliğinde 
İran’a karşı yürütülen savaştan 
Irak’ın da yıkımla çıkması nede-
niyle ülkede büyük çaplı yeni-
den imara gereksinim duyul-
muştur. Saddam Hüseyin, İran’a 
yönelik savaşın Arap ulusu adına 
Irak tarafından verildiğini öne 
sürmüş ve yeniden imar mali-
yetinin Arap ülkeleri tarafından 
paylaşılmasını istemiştir. Ancak 
Saddam Hüseyin’in çağrısı karşı-
lık görmemiştir. Hatta Kuveyt’ten 
savaşın finansmanı için aldığı 

6  “Iraq Invades Kuwait”. (Irak Kuveyt’i İşgal Etti) History.com Editors. 24 Kasım 2009. (Erişim 
Tarihi 21 Eylül 2021)

7  Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Bangladeş, Belçika, Kanada, Çekoslovakya, Danimarka, 
Mısır, Fransa, Yunanistan, Honduras, Macaristan, İtalya, Kuveyt, Malezya, Fas, Hollanda, 
Yeni Zelanda, Nijer, Norveç, Oman, Pakistan, Filipinler, Polonya, Portekiz, Katar, 
Romanya, Suudi Arabistan, Senegal, Güney Kore, İspanya, İsveç, Suriye, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Birleşik Krallık, ABD ve Türkiye koalisyon içerisinde yer almıştır. Crocker III, H. 
W. (2006). Don’t Tread on Me. ( New York: Crown Forum. s. 384.

borcu ödemekte zorlanan Irak, 
Kuveyt’i üretim kotalarını ihlal 
ederek Irak petrollerinin değeri-
ni düşürdüğü ve sınır bölgesinde 
yatay sondaj yaparak petrollerini 
çıkardığı ithamıyla işgal etmiştir. 
2 Ağustos 1990 tarihinde başla-
yan işgal harekâtı6 ciddi bir dire-
nişle karşılaşmadan iki gün içeri-
sinde tamamlanmıştır. 

Irak’ın Kuveyt’e yönelik başlat-
tığı işgal harekâtına uluslarara-
sı kamuoyu karşı çıkmıştır. Bu 
doğrultuda toplanan Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi (BM-
GK) kararı işgalin sonlandırılması 
çağrısında bulunmuştur. Irak’ın 
geri adım atmaması üzerine ise 
ABD’nin başat güç olduğu ve 
Birleşik Krallık, Fransa, Suudi 
Arabistan, Mısır  ve Suriye’nin de 
içerisinde yer aldığı 35 ülkenin 
desteklediği7 Birleşmiş Milletler 
Koalisyonu 17 Ocak 1991 tarihin-
de Irak’a yönelik hava harekâtı 
düzenlemiş, 24 Şubat 1991 ta-
rihinde de kara harekâtı başla-
mıştır. Hava harekâtından dolayı 
Irak’ın askerî altyapısıyla birlikte 
sivil altyapısı da tekrar hasar al-
mıştır. Irak Ordusunun, Birleşmiş 
Milletler Koalisyonu karşısında 
mağlup olmasının ardından, Ba-
as rejiminin savaş uçaklarına kar-
şı 1 Mart 1991 tarihinde kuzeyde 
ve güneyde uçuşa yasak bölge 

11 Eylül 2001 
tarihinde el-

Kaide tarafından 
ABD’yi 

hedefleyen 
saldırının 
ardından 
ABD’nin 

Irak’a yönelik 
pozisyonunda 

kırılma meydana 
gelmiştir.
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oluşturulmuştur. Uçuşa yasak bölgenin oluş-
turulmasıyla desteklenen Baas karşıtı ayak-
lanmalar kuzey ve güney vilayetlerde ortaya 
çıkmasına rağmen yasak kapsamı dışında tu-
tulan helikopterlerin desteğiyle bastırılmıştır. 

BM tarafından uçuşa yasak bölgedeki ihlaller 
yasa dışı olarak nitelendirilmiş olsa da uçuşa 
yasak bölgelerde karşılıklı ihlaller sürmüştür. 
Diğer taraftan 11 Eylül 2001 tarihinde el-Ka-
ide tarafından ABD’yi hedefleyen saldırının 
ardından ABD’nin Irak’a yönelik pozisyonunda 
kırılma meydana gelmiştir. Saldırının ardından 
dönemin ABD Başkanı George W. Bush İran, 
Irak, Kuzey Kore’yi “Şeytan Ekseni” olarak ta-
nımlamıştır. Öte yandan ABD öncülüğünde 
kurulan koalisyon, 7 Ekim 2001 tarihinde 11 
Eylül saldırılarını üstlenen el-Kaide kampları-
na ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Afganistan 
Savaşı’nı başlatmıştır.  20 Mart 2003 tarihinde 
ise Irak’a yönelik askerî operasyon başlatmış-
tır.  3 Nisan 2003 tarihinde Bağdat’ın kontrolü 
için başlayan çatışmalar 12 Nisan 2003 tari-
hinde koalisyon güçlerinin başarısıyla sonuç-

8 “Occupying Iraq: A History of the Coalition Provisional Authority” (Irak’ı İşgal Etmek: Koalisyon Geçici Yönetimi’nin Tarihi) Rand 
Corporation. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021) 

lanmıştır. Baas rejiminin görevden uzaklaştı-
rılmasının ardından 16 Mayıs 2003 tarihinde 
Koalisyon Geçici Yönetimi (KGY - Coalition 
Provisional Authority) kurulmuştur.8 KGO’nun 
görevi, 28 Temmuz 2004 tarihinde Irak Geçici 
Hükûmeti’nin (Iraqi Interim Government) gö-
reve gelmesiyle sona ermiştir. 30 Ocak 2005 
tarihinde ise parlamento seçimleri ile anayasa 
referandumu yürütmesi beklenen Irak Geçiş 
Hükûmeti (Iraqi Transitional Government) 3 
Mayıs 2005 tarihinde kurulmuştur. Bu nokta-
da Irak Geçiş Hükûmeti’nin 2003 işgalinden 
sonra halk oylamasıyla seçilen ilk parlamen-
to ve hükûmet olduğu söylenebilir. Seçilmiş 
hükûmet tarafından 12 Mayıs 2005 tarihinde 
Anayasa Yazım Komitesi oluşturulmuştur. Ko-
mitenin çalışmaları doğrultusunda hazırlanan 
anayasa, 15 Ekim 2005 tarihinde referanduma 
sunulmuş, 25 Ekim 2005 tarihinde ise Seçim 
Komisyonu tarafından onaylanmıştır. Referan-
dumun kabul edilmesinin ardından ise kalıcı 
parlamentonun seçilmesi için Irak aynı yıl içe-
risinde ikinci kez seçim hazırlıklarına başla-
mıştır.

8  “Occupying Iraq: A History of the Coalition Provisional Authority” (Irak’ı İşgal Etmek: Koalisyon Geçici Yönetimi’nin Tarihi) Rand 
Corporation. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021) 
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İran – Irak Savaşı, Kuveyt’in işgali ve Körfez 
Savaşı gibi gelişmeler, Irak içerisindeki sos-
yal yapıyı doğrudan olumsuz etkilemiştir. Zira 
Baas rejiminin yaşanan başarısızlıklarda ülke 
içindeki grupları itham etmesi sosyal yapının 
daha da zarar görmesine neden olmuştur. Bu 
noktada Baas Partisi’ne muhalif olarak değer-
lendirilebilecek bütün oluşumlar ya yasaklan-
mış ve yeraltına inmeye zorlanmış ya da şid-
detle bastırılmış ve toplumsal güven duygusu 
yerini toplumsal şüpheye bırakmıştır. 

ABD işgalinin ardından Baas rejiminin iktidar-
dan uzaklaştırılmasıyla Irak’ta siyaset yapma 
şansı olmayan birçok grup, siyaset içerisinde 
yer alabilmek için siyasi oluşumlar kurmuştur. 
Ancak siyasi partileri düzenleyen bir yasanın 
olmayışı siyasal yelpaze içerisinde benzer po-
zisyonlara sahip oluşumların da farklı kimlikler 
doğrultusunda teşkilatlanmasına neden ol-
muştur. Hatta Irak siyasal tarihinin en önemli 
çıkarımlarından birisi olabilecek toplumsal 
güven duygusunun zayıf olmasının bu çeşit-
lenmede rol oynadığı söylenebilir.

Seçim öncesi gelişmeler incelendiğinde 2003 
sonrasında oluşan Irak siyasal yapısında bir-

den fazla kırılmanın yaşandığı görülmektedir. 

İlk kırılma, Baas rejimi döneminde siyasete 

katılımı kısıtlanan Şii partiler ile Irak’ta Osman-

lı Devleti’nin ardından 2003 yılına kadar yö-

netimde kalan Sünniler arasında yaşanmıştır. 

2003 sonrasında ortaya çıkan dinamiklerden 

yararlanarak mezhepsel kimlikler doğrul-

tusunda kurulmuş ancak yeraltında faaliyet 

gösteren partilere ek olarak yeni partiler de 

kurulmuştur. Ancak siyasi yapıdaki kırılma 

sadece mezhepsel partilerle sınırlı kalmamış 

etnik kimlikler doğrultusunda da siyasi yapı-

lar ortaya çıkmıştır. Buna rağmen Irak siyasi 

partileri arasındaki kırılma mezhepsel ve et-

nik kırılmaların yanı sıra bölgesel dinamikler 

odağında farklı bir eksene daha bölünmüş-

tür. Bu noktada siyasi yapı aşiretler, aileler 

ve bölgeler gibi yerelleşmiş çıkar odaklarını 

kapsayacak şekilde dönüşerek bölünmeye 

devam etmiştir. Özellikle farklı etnik ve mez-

hepsel kimliklerin yaşadığı Bağdat, Ninova, 

Diyala ve Selahaddin gibi vilayetlerde bu bö-

lünmeler daha büyük ölçüde meydana gel-

miştir. Böylece Irak toplumsal yapısında öne-

me sahip olan aşiretler de yerelleşmiş çıkar 

Irak Parlamentosu.

IRAK’TAKİ SİYASAL 
YELPAZE
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grupları içerisinde yer alarak siyasette aktif bir 
pozisyona ulaşmıştır. Hatta 2003 öncesinde 
üniter yapıya sahip olan Irak’ın, 2005 Anaya-
sası9 ile federal bir yapıya evrilmesiyle birlikte 
yerel grupların siyasetteki ağırlığı artmıştır. 

İşgalin ardından Irak’taki siyasi yapının bölün-
müş yapısı Baas’tan arındırma10 politikasıyla 
birleşince yönetim tecrübesine sahip olma-
yan veya çok kısıtlı bir tecrübeye sahip olan 
adayların siyasette önemli görevlere gelme-
sinin önü açılmıştır. Ayrıca grup çıkarlarıyla 
düşük yönetim tecrübesi Irak siyasetindeki 
bölünmüşlüğün derinleşmesine neden ol-
muştur. Bölünmüşlüğün önüne geçilebilmesi 
için nispi temsil sistemi öne çıkmıştır. Temsilin 
daha adaletli olması için 45 kontenjana sahip 

9 Irak Anayasası 

10 “The Legacy of De-Baathification in Iraq” (Baassızlaştırmanın Irak’taki Mirası) New York Times. 3 Kasım 2015 (Erişim Tarihi 21 
Eylül 2021) 

yurt dışı oylarının da içerisinde sayılacağı millî 

bakiye sistemi oluşturulmuştur. 

Bu doğrultuda Irak Geçiş Hükûmeti’ni kuracak 

Irak Parlamentosu seçimleri 30 Ocak 2005 

tarihinde düzenlenmiştir. Sünni Araplar, Baas 

Partisi’nin geri döneceğine ilişkin söylentiler 

ve Irak el-Kaidesi gibi terör örgütlerinin tehdit-

leri nedeniyle seçimleri büyük ölçüde boykot 

etmiştir. Hatta Irak el-Kaidesi lideri Ebu Musab 

el-Zerkavi’nin “demokratik sürecin desteklen-

memesine” ilişkin açıklamaları ve seçim san-

dıklarının kurulduğu yerlere yönelik terör ey-

lemlerinin düzenleneceğine ilişkin beklentiler 

Sünnilerin seçime çok kısıtlı bir şekilde katıl-

masıyla sonuçlanmıştır. 

9  Irak Anayasası 

10  “The Legacy of De-Baathification in Iraq” (Baassızlaştırmanın Irak’taki Mirası) New York Times. 3 Kasım 2015 (Erişim Tarihi 21 
Eylül 2021) 
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Tablo 1: 30 Ocak 2005 tarihli Irak parlamento seçimlerinin sonuçları11

# Seçim İttifakı Oy Sayısı Oran
Kazanılan 

Koltuk Sayısı
Liderler

1 Birleşik Irak İttifakı 4075292 48,19% 140
Abdulaziz el-Hekim, 
İbrahim el-Caferi, 
Hüseyin el-Şehristani

2
Kürdistan Demokrat 
Yurtseverler İttifakı

2175551 25,73% 75
Celal Talabani, Mesud 
Barzani

3 Iraklı Listesi 1168943 13,82% 40 İyad Allawi

4 Iraklılar 150680 1,78% 5 Gazi el-Yaver

5 Irak Türkmen Cephesi 93480 1,11% 3
Faruk Abdullah 
Abdurrahman

6
Bağımsız Ulusal Kadro ve 
Elitler

69938 0,83% 3 Fatih el-Şeyh

7 Irak Komünist Partisi 69920 0,83% 2 Hamid Mecid Musa

8 Kürdistan İslami Hareketi 60592 0,72% 2 Ali Abdel Aziz

9
Irak İslami Hareket 
Organizasyonu – Merkez 
Yönetimi

43205 0,51% 2  

10 Ulusal Demokratik İttifak 36795 0,44% 1  

11 Ulusal Rafidain Listesi 36255 0,43% 1 Yonadem Kana

12 Uzlaşı ve Kurtuluş Bloku 30796 0,36% 1 Mişan el-Ciburi

Diğer 444819 5,26% 0  

Toplam Geçerli Oy 8456266 100% 275  

Toplam Geçersiz Oy 94305      

Toplam Kullanılan Oy 8550871      

11 “Menşe Ülke Bilgiseli: Irak” United Nations High Commissioner for Refugees. Ekim 2005 (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021)

11  “Menşe Ülke Bilgiseli: Irak” United Nations High Commissioner for Refugees. Ekim 2005 (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021)

Seçimlerin sonucuna göre Şii grupların bü-
yük bölümünün içerisinde yer aldığı Birleşik 
Irak İttifakı yaklaşık yüzde 48’lik oranla birinci 
liste olarak çıkmıştır. Ancak Birleşik Irak İttifa-
kı’nın 20’den fazla siyasi partiyi kapsayan gö-
rece geniş bir liste olması nedeniyle liste içi 
muhalefetin önü açılmıştır. Buna rağmen lis-
tenin Başbakan adayı İbrahim el-Caferi, KDP 

ve KYB’nin oluşturduğu Kürdistan Demokratik 
Yurtsever İttifakı’nın desteğini alarak hükûmet 
kurmuştur. Diğer yandan seküler bir liste olan 
İyad Allavi önderliğindeki Iraklı Listesi ile Gazi 
el-Yaver’in Sünni kimliği ön plana alan Iraklı-
lar Listesi’nin hükûmet dışında kalmasıyla ye-
ni kurulan hükûmette Şii–Kürt ortaklığı ortaya 
çıkmıştır. Zira Sünnilerin yoğun yaşadığı böl-
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gelerde seçimlere katılımın düşük olması se-
çim sonuçlarının Irak toplumsal yapısını yan-
sıtmayacak şekilde ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Seçimlerin temsil kapasitesinin dü-

şük olmasına rağmen demokratikleşme süre-
cinde kurulan ilk hükûmetin koalisyon olması, 
2003 sonrası Irak siyasi kültürünün oluşmasın-
da büyük bir rol oynamıştır. 
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Irak Anayasası, seçimlerin yeni seçilen parla-
mentonun toplanarak çalışmaya başlamasının 
ardından dört yıl boyunca görevde kalmasını12 
izleyen seçimlerin ise bu sürenin dolmasın-
dan 45 gün önce yapılmasını öngörmektedir.13 
Ancak bugüne kadar Irak, seçim takvimle-
rinde anayasanın ilgili maddelerine uyulması 
konusunda zorluklarla karşılaşmıştır. Zira de-
mokratikleşme süreci içerisinde olan Irak’taki 
başat aktör olan Şii partiler 2010 seçimlerinde 
ayrışma yaşamıştır. Bu ayrışma, seçimlerde 
ve izleyen süreçlerde gecikmelere neden ol-
muştur. Diğer yandan 2014 seçimlerinin terör 
örgütü IŞİD’in genişlediği süreç içerisinde ya-

12  Irak Cumhuriyeti Anayasası 56. Madde 1. Fıkra: Parlamento 4 yıl süreyle görev yapar. Bu süre ilk oturumun yapıldığı tarihte 
başlar ve dördüncü yılın sonunda sona erer.

13  Irak Cumhuriyeti Anayasası 56. Madde 2. Fıkra: Parlamento seçimleri, önceki parlamentonun görev süresinin dolmasından 
45 gün önce yapılır. 

pılması, gecikmeye rağmen demokratik süre-

cin sandıkta ilerlemesine yardımcı olmuştur. 

2018 parlamento seçimleri de gene siyasi ya-

pının bölünmüşlüğü doğrultusunda gerçek-

leşmiş, buna rağmen anayasal zaman dilimi 

aşılmamıştır. Dolayısıyla Irak Parlamentosu 

seçimlerinin ve hükûmet kurulma süreçlerinin 

doğrudan Irak’ın siyasi atmosferinden etkilen-

diği söylenebilir. 

Aşağıda Irak’ta yapılan seçimlerin, sonuçların 

ilanının, seçilmiş parlamentonun ilk oturum 

ve hükûmet kurulmasının tarihlerini gösteren 

tablo yer almaktadır.

Şii Ulusal İttifak’ı, IKBY’nin Bağdat komitesi komitesi ile yaptığı 
görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısı.

IRAK SEÇİMLERİ VE  
Şİİ PARTİLER

12  Irak Cumhuriyeti Anayasası 56. Madde 1. Fıkra: Parlamento 4 yıl süreyle görev yapar. Bu süre ilk oturumun yapıldığı tarihte 
başlar ve dördüncü yılın sonunda sona erer.

13  Irak Cumhuriyeti Anayasası 56. Madde 2. Fıkra: Parlamento seçimleri, önceki parlamentonun görev süresinin dolmasından 
45 gün önce yapılır. 
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# Seçim Tarihi
Seçim Sonuçlarının 

İlanı
Parlamento Oturumu Hükûmetin Kurulması

1 30 Ocak 200514 13 Şubat 200515 16 Mart 200516 3 Mayıs 200517

2 15 Aralık 200518 10 Şubat 200619 16 Mart 200620 20 Mayıs 200621

3 7 Mart 201022 26 Mart 201023 14 Haziran 201024 22 Aralık 201025

4 30 Nisan 201426 25 Mayıs 201427 1 Temmuz 201428 8 Eylül 201429

5 12 Mayıs 201830 9 Ağustos 201831 3 Eylül 201832 25 Ekim 201833

6 10 Ekim 2021 - - -

14  “Attacks in Iraq on Election Day” (Seçim Günü Irak’ta Saldırılar) CNN. 30 Ocak 2005. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021) 

15  “Shiites Win Most Votes in Iraq Results Show” (Irak Sonuçları Şiilerin En Çok Oy Kazandığını Gösteriyor) The New York Times. 
13 Şubat 2005. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021) 

16  “Iraqi Parliament meets for first time” (Irak Parlamentosu İlk Kez Toplanıyor) ABC News. 16 Mart 2005. (Erişim Tarihi 21 Eylül 
2021)

17  “New Iraqi government sworn in” (Yeni Irak Hükümeti’nin Yemin Töreni Yapıldı) The Guardian. 3 Mayıs 2005. (Erişim Tarihi 21 
Eylül 2021) 

18  “High turnout in Iraqi elections” (Irak Seçimlerine Yüksek Katılım) The Guardian. 15 Aralık 2005. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021)

19  “As results of Iraqi election are announced, Annan urges quick formation of Government” (Irak Seçim Sonuçları Açıklanırken 
Annan Hükümetin Çabuk Kurulması Çağrısı Yaptı) United Nations News. 10 Şubat 2006. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021) 

20  “Iraqi Parliament briefly convenes” (Irak Parlamentosu Kısa Bir Süre için Toplandı) ABC News. 16 Mart 2006. (Erişim Tarihi 21 
Eylül 2021) 

21  “Iraq’s new unity government sworn in” (Irak’ın Birleşik Hükümeti’nin Yemin Töreni Yapıldı) CNN. 20 Mayıs 2006. (Erişim Tarihi 
21 Eylül 2021) 

22  “The 2010 Iraqi Parliamentary Elections” (Irak 2010 Parlamento Seçimleri) New York Times. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021)

23  “Iraqi elections an historic achievement, UN says as results are announced” (Sonuçlar Açıklanırken, BM Irak Seçimlerinin 
Tarihi Bir Başarı Olduğunu Söylüyor) UN News. 26 Mart 2010. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021)

24  “New Iraqi parliament to hold first session June 14” (Yeni Irak Parlamentosu İlk Kez 14 Haziran’da Toplanacak) France 24. 8 
Haziran 2010. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021)

25  “After Months, Iraqi Lawmakers Approve a Government” (Aylar Sonra Irak Parlamenterleri Hükümeti Onayladı) New York 
Times. 22 Aralık 2010. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021)

26  “Security Council welcomes timely, peaceful parliamentary elections in Iraq” (Güvenlik Konseyi, Irak’taki Zamanlı ve Barışçıl 
Seçimleri Hoş Karşılar) UN News. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021)

27  “Official Election Results Announced 25th of May” (Resmi Seçim Sonuçları 25 Mayıs’ta Açıklandı) Iraq-Business News. 5 
Mayıs 2014. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021) 

28  “Iraq’s parliament fails to agree on formation of new government” (Irak Parlamentosu yeni hükümet üzerine uzlaşı 
sağlayamadı) The Washington Post. 1 Temmuz 2014. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021) 

29 “Parliament swears in unity government” (Parlamento birleşik hükümetin yemin törenini yaptı) BBC News. 8 Eylül 2014. (Erişim 
Tarihi 21 Eylül 2021)

30  “Iraqis vote in first elections since IS defeat” (Iraklılar IŞİD’e karşı zaferde sonra ilk kez oy kullanıyor) BBC News. 12 Mayıs 
2018. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021)

31  “Recount shows Iraq’s Sadr retains election victory, no major changes” (Yeniden sayımlarda büyük değişiklik yok, Sadr 
seçim zaferini koruyor) Reuters. 10 Ağustos 2018. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021)

32  “Rival blocs vie for majority as new parliament meets” (Yeni Parlamento toplanırken rakip bloklar çoğunluk için yarışıyor) 
Al-Jazeera. 3 Eylül 2018. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021)

33  “Iraq’s New Prime Minister Forms Government Five Months After Election” (Yeni Irak Başbakanı Seçimlerden 5 Ay Sonra 
Hükümeti Kurdu) The Wall Street Journal. 25 Ekim 2018 (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021)
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Irak Anayasası’nın öngördüğü tarihlerde sap-
malar yaşanmasına rağmen Irak siyasal siste-
mindeki kilitlenmelerin daha büyük ölçekte 
hükûmetlerin kurulmasında yaşandığı görül-
mektedir. Hatta bu gecikmelerin 7 Mart 2010 
tarihinde yapılan seçimlerle daha da uzun bir 
hâle geldiği söylenebilir. Bu noktada 2003 
sonrası Irak siyasal kültürünün bir parçası hâ-
line gelen ve “muhasasa” olarak adlandırılan 
etnik ve mezhepsel kota sisteminin siyaset-
teki rolünün artmasının etkili olduğu söyle-
nebilir. Zira bakanlar, bakanlık seviyesindeki 
komisyon üyeleri ve genel müdürlükler, yeni 
kurulan hükûmette yer almayı başaran parti-
lere bağlı parlamenterler arasından seçilmek-
tedir. Bu noktada etnik-mezhepsel temelde 
belirlenen pozisyonlar üzerinden hükûmetin 
başat aktörleri arasında da bir gerilim yaşan-
maktadır. Bu nedenle cumhurbaşkanı tarafın-
dan aday başbakan belirlenmesinde gecikme 
yaşanmamasına rağmen oluşacak hükûmet 
içinde ortaya çıkan gerilimler, süreci sekteye 
uğratmakta hatta hükûmet kurma sürecinin 

başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmak-
tadır. Ayrıca pozisyonların belirlenmesinde ve 
hükûmet kurma sürecinde yaşanan gerilimler 
hem parlamento içerisinde hem de hükûmet 
içerisinde kırılganlıklara neden olmaktadır. Bu 
nedenle hem parlamento içi hem de hükû-
met içi muhalefet, hükûmetin faaliyetlerinin 
ötesinde doğrudan hükûmeti ve kişileri hedef 
alan bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 

Aşağıda Irak Parlamento seçimlerinde kayıtlı 
seçmen, kullanılan oy sayısı ve katılım oranını 
gösteren tablo yer almaktadır.

30 Ocak 2005 tarihinde yapılan Geçiş Hükû-
meti’ni kuracak Irak Parlamentosu seçimlerin-
de katılım oranı, özellikle Sünni bölgelerdeki 
katılımın düşük olması nedeniyle ülke gene-
linde yüzde 58 civarında kalmıştır. 15 Aralık 
2005 tarihli seçimde ise Sünnilerin seçimlere 
katılım oranının artmasıyla genel katılım yak-
laşık yüzde 80’e çıkmıştır. Ancak bu seçimle-
rin ardından katılımda düşüş başlamıştır. Zira 
7 Mart 2010 tarihli seçimlerde katılım önceki 

 

30 Ocak
2005

15 Aralık
2005

7 Mart
2010

30 Nisan
2014

12 Mayıs
2018

Kayıtlı Seçmen 14.662.639 15.568.702 18.892.000 21.503.875 24.352.253
Kullanılan Oy Sayısı 8.550.571 12.396.631 11.526.412 13.013.765 10.840.969
Katılım Oranı 58,32% 79,63% 61,01% 60,52% 44,52%
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seçimlere göre yaklaşık yüzde 20 daha düşük 
bir oranda gerçekleşmiştir. 30 Nisan 2014 ta-
rihli seçimlerde önceki seçimlere benzer bir 
katılım sağlanmasına rağmen 12 Mayıs 2018 
tarihli seçimlerde 2003 sonrasının en düşük 
katılımı yaklaşık yüzde 44,5 olmuştur. Bu du-
rumun genel anlamda Iraklı seçmenin siyasi 
mekanizmaya olan güvensizliğini gösterdiği 
söylenebilir. Buna ek olarak ise özelde siyasi 
mekanizmanın devamını sağlayan siyasi par-
tilere yönelik bir güvensizlikten bahsedilebilir. 

Aşağıda kalıcı parlamentonun başladığı Aralık 
2005 seçimlerinden 2018 yılında yapılan se-
çimlere kadar düzenlenen parlamento seçim-
lerine ilişkin detaylı açıklama yer almaktadır.

15 Aralık 2005 Irak Parlamento 
Seçimleri

Anayasa referandumunun ardından Irak Ana-
yasası, 28 Aralık 2005 tarihinde Irak Resmî 
Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiş-
tir.34 Bu doğrultuda yapılan 15 Aralık 2005 Irak 
Parlamentosu seçimleri, ABD işgaliyle bera-
ber artan şiddet eylemleri ve savaş ortamında 
gerçekleşmiştir. Ocak ayında düzenlenen se-
çimlerin Sünni Iraklıların yoğun yaşadığı böl-
gelerde boykot edilmesinden sonra katılım 
oranı bu seçimlerde artış göstermiştir. Ancak 
katılım oranı diğer bölgelere göre düşük kal-
masına rağmen seçim sisteminde yapılan de-
ğişiklik sayesinde Sünnilerin temsilinin önceki 
seçimlere göre arttığı söylenebilir.  

Öte yandan seçim öncesi dönem de dâhil ol-
mak üzere Mukteda Sadr’a bağlı milis grupla-
rından oluşan Mehdi Ordusu, ABD güçleriyle 

34  Irak Resmi Gazetesi Nu. 4012 (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021) 

35  “Chronology - The deadliest bomb attacks in Iraq” (Kronoloji – Irak’taki en ölümcül bombalı saldırılar) (Erişim Tarihi 21 Eylül 
2021)

36  “Deadliest Single Attack Since Fall of Hussein Kills More Than 120” (Hüseyin’in Devrilmesinden Sonraki En Ölümcül Saldırıda 
Ölü Sayısı 120’den Fazla) New York Times. 28 Şubat 2005. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021) 

37  “Iraqi anger grows as insurgency intensifies” (Ayaklanma yoğunlaşırken Iraklıların öfkesi büyüyor) The Guardian. 12 Mayıs 
2005. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021) 

38  “Iraqi anger grows as insurgency intensifies” 

silahlı mücadele içerisine girmiş, taraflar ara-
sındaki çatışmalar ülkenin güney vilayetle-
rinde istikrarsızlığı arttırmıştır. Baas rejiminin 
çökmesiyle beraber ülkenin Sünni yoğunluklu 
olduğu bölgelerde ise savaş ortamı hâkim ol-
muş, terör örgütü el-Kaide bağlantılı gruplar 
başta olmak üzere birçok grup ABD güçleri-
ne ve sivillere karşı şiddet eylemlerinde bu-
lunmuştur. Dolayısıyla Aralık 2005 seçimleri 
Irak’ın birçok bölgesinde devam eden istikrar-
sız ortam içerisinde gerçekleşmiştir.

Nitekim ABD işgalinden itibaren Bağdat’taki 
en ölümcül terör saldırılarından biri ocak se-
çimlerinin ardından yaşanmıştır.35 28 Şubat 
2005 tarihinde gerçekleşen bombalı intihar 
saldırısında Bağdat’ın yaklaşık 100 kilometre 
güneyinde yer alan Babil vilayetinin merkez 
ilçesi olan Hille’de en az 122 kişi hayatını kay-
betmiştir.36 Takip eden aylarda ise mezhep-
sel kimlikler odaklı gruplar “ötekine” yönelik 
uyguladığı şiddeti arttırmıştır. Bu doğrultuda 
Şii nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgeleri 
hedef alan bombalı araç saldırıları Mart 2005 
tarihinde 69, sonraki ayda ise 135 olarak kayda 
geçmiştir.37 Hem artan gerilim hem de seçim-
lerin yaklaşması nedeniyle 14 Eylül 2005 tari-
hinde Irak el-Kaidesi lideri Ebu Musab el-Zer-
kavi, ülkedeki Şiilere karşı “savaş” ilan etmiş-
tir.38  Bu doğrultuda terör örgütünün Bağdat 
ve çevresinde gerçekleştirdiği saldırılarda en 
az 150 kişi ölmüş ve mezhepsel kimliklerin 
odağa alındığı gerilimler ülkeyi istikrarsızlığa 
sürüklemiştir. 

Bu ortamda 15 Aralık 2005 tarihinde gerçek-
leştirilen seçim yeni bir seçim sistemini de be-



Feyzullah Tuna Aygün      Alper Cezmi Özdemir

17www.orsam.org.tr

raberinde getirmiştir. Önceki seçime dair “Kürt 
bölgelerinin hile ve düzensizlik yüzünden 
nüfus potansiyelinin ötesinde temsil edildi-
ği” iddiası, Şii siyasi çevreleri seçim yasasında 
değişikliğe gitmeye teşvik etmiştir. Yeni seçim 
sistemiyle Irak’ın tamamı tek bir seçim bölgesi 
olmaktan çıkartılmış ve vilayetler birbirinden 
bağımsız birer seçim bölgesi hâline gelmiş-
tir.39 Bu doğrultuda Irak’ta nüfus çoğunluğunu 
temsil etme iddiası içerisinde olan Şii siyasi 
partiler, etnik ve mezhepsel grupların seçim-
lere asimetrik katılım göstermesiyle çoğunlu-
ğu elde edebilmiştir. Bu değişiklik, Kürtlerin, 
diğer gruplardan daha fazla bir oranda seçime 
katılsalar bile kazanacakları potansiyel sandal-
ye sayısını kısıtlamıştır. Diğer yandan, oluşan 
kapalı bölgeler sayesinde, Sünnilerin seçimle-
re nispeten daha düşük oranda katılmalarına 
rağmen temsil oranlarını arttırmalarının önü 
açılmıştır. 

Seçimlere giden süreç içerisindeki önemli bir 
gelişme ise federal sistem öngören Irak 2005 
Anayasası’nın 15 Ekim 2005 tarihinde referan-

39  “Choosing An Electoral System Iraq’s Three Electoral Experiments, Their Results, And Their Political Implications” (Seçim 
Sistemi Belirlemek: Irak’taki Üç Seçim Sisteminin Sonuçları Siyasi Etkileri  Belfer Center for Science and International Affairs

40  “Choosing An Electoral System Iraq’s Three Electoral Experiments, Their Results, And Their Political Implications” (Seçim 
Sistemi Belirlemek: Irak’taki Üç Seçim Sisteminin Sonuçları Siyasi Etkileri  Belfer Center for Science and International Affairs

41  “Elections in December 2005” (Aralık 2005 Seçimleri) Inter-Parliamentary Union. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021) 

dumla kabul edilmesi olmuştur. Zira anayasa-
nın kabulü, 15 Aralık 2005 tarihinde yapılacak 
seçimlerin önünü açmıştır.40 

Irak Anayasası’nın da kabul edilmesiyle bir-
likte ülkenin içinde bulunduğu istikrarsızlık 
ortamında düzenlenen seçimlerde katılım 
oranları Ocak 2005 seçimlerine göre daha 
yüksek oranda gerçekleşmiş ve katılım yüzde 
79,6 olarak açıklanmıştır. Bu ortam içerisinde 
Sünni Iraklıların önceki seçimlerden daha fazla 
oranda sandığa gitmesi ve seçim sistemindeki 
değişiklik ile Irak Uzlaşı Cephesi ve Irak Ulusal 
Diyalog Cephesi gibi Sünni siyasi oluşumlar 
toplam 55 koltuk kazanmıştır. Diğer yandan 
seçimlere yönelik katılımın genel anlamda 
artması nedeniyle, sandığa giden seçmen 
arasındaki Şii sayısı azalmamasına rağmen 
parlamentodaki Şii ağırlığı azalmıştır. Birleşik 
Irak İttifakı’nın aldığı toplam oy sayısında artış 
olmasına rağmen parlamentodaki temsil ora-
nının düşmesi bu şekilde açıklanabilir.  

Aşağıda 15 Aralık 2005 Irak Parlamento seçim-
leri sonucunu gösteren tablo yer almaktadır. 41

39 “Choosing An Electoral System Iraq’s Three Electoral Experiments, Their Results, And Their Political Implications” (Seçim 
Sistemi Belirlemek: Irak’taki Üç Seçim Sisteminin Sonuçları Siyasi Etkileri  Belfer Center for Science and International Affairs

40 “Choosing An Electoral System Iraq’s Three Electoral Experiments, Their Results, And Their Political Implications” (Seçim 
Sistemi Belirlemek: Irak’taki Üç Seçim Sisteminin Sonuçları Siyasi Etkileri  Belfer Center for Science and International Affairs

41 “Elections in December 2005” (Aralık 2005 Seçimleri) Inter-Parliamentary Union. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021) 
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# Seçim İttifakı Oy Sayısı Oy Oranı (%)
Kazanılan 

Koltuk Sayısı

1 Birleşik Irak İttifakı      5.021.137   41,19 128

2 Kürdistan Demokratik Yurtseverler İttifakı      2.642.172   21,67 53

3 Irak Uzlaşı Cephesi      1.840.216   15,09 44

4 Irak Ulusal Listesi         977.325   8,02 25

5 Irak Ulusal Diyalog Cephesi         499.963   4,10 11

6 Kürdistan İslami Birliği         157.688   1,29 5

7 Mesajın Savunucuları         145.028   1,19 2

8 Uzlaşı ve Özgürlük Bloğu         129.847   1,07 3

9 Irak Türkmen Cephesi           87.993   0,72 1

10 Rafidain Listesi           47.263   0,39 1

11 Misal el-Alusi Listesi           32.245   0,26 1

12 Yezidi Reform ve İlerici Hareketi           21.908   0,18 1

Diğer         588.348   4,83 0

Toplam Geçerli Oy    12.191.133   100 275

Toplam Geçersiz Oy         205.498    1,66  

Toplam Kullanılan Oy    12.396.631    100  

Seçimlerde birinci çıkan Birleşik Irak İttifakı’nın 

oylarıyla önceki dönem başbakanlık görevini 

üstlenen İbrahim Caferi yerine, Nuri el-Maliki 

başbakan olarak görevlendirilmiş ve hükû-

meti kurmuştur. Dava Partisi içerisindeki de-

ğişiklikler yanında, ülkenin içine girdiği mez-

hepsel gerginlikler ve artan şiddet eylemleri, 

Caferi’nin sahip olduğu desteği kaybetmesine 

ve Irak siyasetinin kalıcı olarak değişmesine 

neden olmuş ve Maliki, başbakanlık görevinin 

yanı sıra Dava Partisi’nin liderliğini de üstlen-

miştir.42 

Aralık seçimlerinde artan Sünni katılımı, ocak 

ayından beri yaşanan siyasi gelişmeler ışığın-

da Sünnilerin siyasi süreçlerden kendilerini 

uzak tutmalarının sonuç getirmediği düşün-

42  “Iraqis Form Government, With Crucial Posts Vacant” (Iraklılar Kritik Pozisyonların Boş Kaldığı Bir Hükümet Kurdu) New York 
Times. 21 Mayıs 2006. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021)

cesine bağlı olabilir. Sonuçta Sünnilerin Ocak 
2005 seçimlerini boykot etmesi yeni bir ana-
yasanın yürürlüğe girmesini engellememiş 
ve mezhep aidiyetine dayalı siyasi düzenin 
kurulmasının önüne geçememiş, anayasanın 
kabul edilmesi, Sünni Iraklıların, federalizm 
ile Irak’ın zenginliklerinden yoksun kalma en-
dişesine rağmen siyasetten uzak durmanın 
fayda sağlamayacağını düşünmelerine neden 
olmuştur.  Ek olarak Baas Partisi’nin yeraltı-
na inen kısmının “geri döneceğiz” söyleminin 
somutlaşamamasının da etkili olduğu söyle-
nebilir. Bu ortam içerisinde Sünnilerin yoğun 
olarak yaşadığı bölgelerin temsilini sağlamak 
isteyen Irak Uzlaşı Cephesi ve Irak Ulusal Di-
yalog Cephesi gibi Sünni kesime hitap edecek 
siyasal oluşumlar ortaya çıkmıştır.
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7 Mart 2010 Irak Parlamento Seçimleri 

Aralık 2005 seçimlerinde kullanılan seçim sis-
temine yönelik eleştirilerin ardından 7 Mart 
2010 tarihli Irak Parlamentosu seçimlerinde 
geçerli olacak bir seçim yasası düzenlenmiştir. 
Hatta seçim yasası üzerine yapılan tartışmalar 
seçim tarihini geciktirmiştir. 7 Aralık 2009 tari-
hinde kabul edilen yeni seçim yasası gereğin-
ce açık liste sistemine geçilmiştir. Bu sisteme 
göre seçmen partiye oy vermek yerine parti-
lerden aday olan siyasilere oy verebilecektir. 
Yeni yasayla parlamentodaki temsilci sayısı 
275’ten 325’e çıkarılmıştır. Yasaya göre temsil-
cilerden 310’u vilayet seçim bölgeleri bazında 
dağıtılırken, kalan 15 temsilcinin 7’si seçimde 
en çok koltuk kazanan partilere gidecektir. 
Kalan 8 koltuğun ise azınlık gruplar arasında 
dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda 
seçim bölgelerinin vilayetlerle sınırlandırıl-
ması yereldeki oyların değerini arttırmış hatta 
Irak Parlamentosundaki vilayetlerin temsilinin 
nüfus oranlarına göre daha dengeli bir şekil-
de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Diğer yandan 
en yüksek oy oranına sahip partilere dağıtılan 
sandalyeler nedeniyle ilk sıradaki partilerin 
diğerlerinden olumlu ayrışmasına katkı sağ-
lanarak hükûmet krizlerinin önüne geçilmesi 
amaçlanmıştır. Bu değişiklik ile büyük siyasi 
oluşumların Irak siyasetindeki rolü artacaktır.

2006-2007 yılları arası mezhepsel şiddetin 
ve iç savaşın en kanlı yılları olsa da 2008’den 
itibaren şiddet eylemlerinde ciddi bir düşüş 
meydana gelmiştir. Mezhepler arası şiddetin 
azalması siyasal parti düzlemine de yansımış, 
mezhep ve etnik bazlı bazı koalisyonlar par-
çalanmıştır. Bu seçimde Birleşik Irak İttifakı 
bölünmüştür. Birleşik Irak İttifakı’nın başlıca 
aktörlerinden olan Nuri Maliki seçimlere Ka-
nun Devleti Koalisyonu’yla girmiştir. Maliki’nin 

43  “State of Law Coalition” (Kanun Devleti Koalisyonu) Carnegie Endowment for International Peace. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

44  “Iraqi National Alliance” (Birleşik Irak İttifakı) Carnegie Endowment for International Peace. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

ön planda olduğu bu koalisyonda küçük çaplı 
Sünni ve Kürt partiler de bulunmuş, bu giri-
şim Maliki’nin kendini Irak’ın tümünü temsil 
edebilecek bir lider olarak yeniden tanımla-
ma arayışı olarak yorumlanmıştır.43 Irak Ulu-
sal İttifakı, Birleşik Irak İttifakı’nın ardılı ola-
rak seçimlere katılmıştır. Bu oluşumun 2005 
seçimlerine katılan Birleşik Irak İttifakı parti-
ler açısından en büyük farkı, içerisinde Dava 
Partisi’nin olmamasıdır.44 Irak İslam Yüksek 
Konseyi, Bedir Örgütü ve Sadr Hareketi bu 
ittifak altında toplanmıştır. İttifak, Şii gruplar 
dışında ciddi bir destek bulamamıştır.

Eski Irak Başbakanı İyad Allavi ise Irak Ulusal 
Hareketi çatısı altında seküler ve Sünni parti-
lerle birlikte seçime katılmıştır. Bu koalisyon 
Irak üst kimliğine yoğunlaşan ve mezhep-
çilik karşıtı bir mesaj üzerine kampanya yü-
rütmüştür. Bu nedenle mezhep çatışmasının 
göreceli olarak düşük seviyelerde olduğu bir 
dönemde Irak Ulusal Hareketi seçimlerde en 
çok sandalyeye ulaşan siyasi ittifak olmuş-
tur. Ayrıca mezhepsel kimlik doğrultusunda 
tanımlanan çıkar grupları arasında gerilimin 
arttığı dönemlerde de istikrar isteyen Iraklı-
lara hitap eden bir oluşum olarak pozisyon 
almak istediği söylenebilir. Seçim sonuçların-
dan görüleceği üzere Allavi’nin ittifakı birinci 
olarak çıksa da diğer önde gelen ittifaklar da 
birbirine yakın oy oranları yakaladığı için se-
çimlerin açık bir farkla kazananı olmamıştır. 
Bu durum koalisyon hükûmeti kurulmasını 
kaçınılmaz hâle getirmiştir. Oylardaki eşit da-
ğılım mezhepler arası çatışmanın azalmasıy-
la açıklanabileceği gibi Şii siyasi oluşumların 
kendi arasında bölünmesiyle de açıklanabilir. 
Bu durum siyasi oluşumları uzun süren bir 
müzakere sürecine itmiştir. Bu ortam içerisin-
de ittifaklar çıkar anlaşmazlıkları yüzünden 
yaklaşık 10 ay boyunca hükûmet kuramamış, 
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hükûmet krizinin yaşandığı bu dönemde Ma-

liki geçici başbakan unvanıyla başbakanlığı 

sürdürmüştür.45 Ayrıca seçimlerde 2005 se-

çimlerinin aksine katılım oranında yüzde 18 

puanlık bir düşüş yaşanmış ve katılım yüzde 

61’e kadar gerilemiştir. 

Aşağıda 7 Mart 2010 Irak Parlamento seçimle-

ri sonucunu gösteren tablo yer almaktadır. 46

Mezhepçilik 2010 seçimlerine gidilen süreç 

içerisinde etkisini görünür düzeyde kaybet-

miştir. Ancak güvenlik zafiyetleri mezhepsel 

45 “The 2010 Parliamentary Elections” (2010 Parlamento Seçimleri) New York Times. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

46 “Election Guide – Republic of Iraq” (Seçim Rehberi – Irak Cumhuriyeti) Election Guide. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

47 “Baghdad bomb fatalities pass 150” (Bağdat’taki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 150’yi Geçti) BBC News. 26 Ekim 2009. (Erişim 
Tarihi 23 Eylül 2021) 

48 “Al-Qaeda group claims Iraq attack” (El-Kaide Grubu Irak Saldırısını Üstlendi) BBC News. 10 Aralık 2009. (23 Eylül 2021) 

saldırıların devam etmesine neden olmuştur. 
Hatta ABD’de başkan seçilen Barack Oba-
ma’nın Irak’tan çekilme kararıyla Irak’ta faali-
yet gösteren terör örgütleri hareket serbestine 
sahip olmuş ve terör saldırıları artışa geçmiştir. 
Bu dönem içerisinde terör örgütü IŞİD’in öncül 
hareketleri 25 Ekim 2009’da yaklaşık 160 Irak-
lının hayatını kaybettiği ikiz bombalı saldırıyı47 
ve 10 Aralık 2009 tarihinde 127 kişinin ölümü-
ne sebep olan intihar saldırısını üstlenmiştir.48

2010 seçimlerinin ardından Iraklı Şii partiler en 
büyük seçim koalisyonunun kendi aralarından 

45 “The 2010 Parliamentary Elections” (2010 Parlamento Seçimleri) New York Times. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

46 “Election Guide – Republic of Iraq” (Seçim Rehberi – Irak Cumhuriyeti) Election Guide. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

47 “Baghdad bomb fatalities pass 150” (Bağdat’taki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 150’yi Geçti) BBC News. 26 Ekim 2009. (Erişim 
Tarihi 23 Eylül 2021) 

48 “Al-Qaeda group claims Iraq attack” (El-Kaide Grubu Irak Saldırısını Üstlendi) BBC News. 10 Aralık 2009. (23 Eylül 2021) 

# Seçim İttifakı Oy Sayısı
Oy Oranı 

(%)
Kazanılan Koltuk 

Sayısı

1 Irak Ulusal Hareketi 2.849.612 24,72 91

2 Kanun Devleti Koalisyonu 2.792.083 24,22 89

3 Irak Ulusal İttifakı 2.092.066 18,20 70

4 Kürdistan Yurtsever Demokratlar Birliği 1.681.714 14,59 42

5 Goran Hareketi 476.478 4,13 8

6 Birleşik Irak İttifakı 306.647 2,66 4

7 Irak Uzlaşı Partisi 298.226 2,59 6

8 Kürdistan İslami Birliği 243.720 2,11 4

9 Kürdistan İslami Grubu 152.530 1,32 2

10 Kota Toplamı 61.153 0,39 8

Diğer 572.183 8,41 0

Toplam Geçerli Oy 11.526.412 100 275

Toplam Geçersiz Oy - -

Toplam Kullanılan Oy 11.526.412  100

Kayıtlı Seçmen Sayısı/Katılım Oranı 18.892.000 61,00
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çıkmamasının ortaya çıkardığı sürpriz orta-

mında en büyük parlamento blokunun kurul-

ması için bir araya gelmiştir. Bu noktada Şii si-

yasi partiler arasında “öteki”ye karşı birleşme 

girişiminin ortaya çıktığı söylenebilir. Ancak 

Şiiler tarafından en büyük parlamento blo-

kunun kurulması Irak Ulusal Koalisyonu ile 

hükûmeti kurma konusundaki görevlendir-

me için fikir ayrılığı ortaya çıkmıştır. Bu nok-

tada Irak Ulusal Koalisyonu, en büyük seçim 

koalisyonunun görevlendirilmesi gerektiğini 

iddia etmesine rağmen birleşen Şii gruplar 

bu görevin en büyük parlamento blokuna 

verilmesini istemiştir. Zira durum Irak Federal 

Yüksek Mahkemesine taşınmış ve en büyük 

parlamento içi blokun hükûmeti kurmakla 

görevlendirilmesine hükmetmiştir.49 Bu du-

rum üzerine Irak Ulusal Koalisyonu içerisin-

deki partilerde bir çözülme ortaya çıkmıştır. 

Hatta bu çözülme, 2014 yılında yapılan se-

çimlerde seküler ve Sünni listeleri arasındaki 

ayrışmanın temelini oluşturmuştur. 

30 Nisan 2014 Irak Parlamento 
Seçimleri

2010 seçimlerinde olduğu gibi 2014 seçimle-

ri de yeni bir seçim yasasıyla düzenlenmiştir. 

Önceki seçim sisteminin orantısal temsil me-

todu, anayasaya aykırı bulunduğundan yerine 

alternatif bir metot olan “sainte lagüe” uygula-

maya konmuştur.50 Bu metot normal şartlarda 

küçük partilerin parlamentoya girmesini ko-

laylaştırmasına ve daha adil bir temsil sistemi-

ne yol açtığı öne sürülmesine rağmen büyük 

partileri avantajlı kılacak şekilde sainte lagüe 

katsayısı arttırılmıştır. Öte yandan, 2010 yılında 

yürürlüğe giren açık liste uygulaması bu se-

çimde de devam etmiştir. 

49  “Mustafa el-Kazımi’nin Güvenoyu Sınavı” Ortadoğu Araştırmaları Merkezi. 27 Nisan 2020. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

50  “Iraq Amends Its Electoral Law and Is Ready for Parliamentary Elections in April 2014” (Irak Seçim Yasasını Değiştirdi ve 
Nisan 2014 Parlamento Seçimleri için Hazır) 4 Kasım 2013. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

51  “Iraq’s National 2014 Elections” (Irak 2014 Seçimleri) Institute for the Study of War. April 2014. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021 

Baas rejiminin devrilmesinin ardından düzen-
lenen üçüncü Irak Parlamentosu seçimleri 30 
Nisan 2014 tarihinde gerçekleşmiştir. Ancak 
istikrarsızlaşan güvenlik ortamı, artan şiddet 
eylemleri ve Irak’ın toprak bütünlüğünü tehdit 
eden terör örgütü IŞİD’in yükselişe geçmesi 
demokratik sürece gölge düşürmüştür. Gü-
venlik ve egemenlik tesisi açısından durum 
Irak devleti açısından zor bir aşamaya gel-
miştir. Hatta seçimlere gidilen süreç içerisin-
de Irak devleti Anbar, Ninova gibi vilayetlerin 
kontrolünü IŞİD’e kaptırmış ve güvenlik ku-
rumları çökmenin eşiğine gelmiştir.51 

Irak’ta artan güvenlik kaygıları ve terör tehdidi 
açısından yeni bir döneme girilirken gerçek-
leşen 2014 seçimleri, Şii partilerin arasındaki 
rekabetin ve bölünmenin de devamına neden 
olmuştur. Şii odaklı siyaset yapan partiler 2014 
seçimleri için üç ittifak etrafında toplanmıştır. 
Bu ittifaklar Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun 
Devleti Koalisyonu, Mukteda Sadr önderliğin-
deki el-Ahrar Bloku ve başında Ammar el-He-
kim’in olduğu Irak İslami Yüksek Konseyi ola-
rak sıralanabilir.

2014 yılına doğru Irak’taki istikrarsızlık nede-
niyle 2010 seçimlerinde en büyük seçim lis-
tesi olma başarısı gösteren İyad Allavi’nin Irak 
Ulusal Hareketi ise üç parçaya bölünmüştür. 
Bu siyasal oluşumlar arasında Allavi önderli-
ğindeki Ulusal Koalisyon (Vataniye), Usame 
Nuceyfi önderliğindeki Reform İçin Birleşen-
ler Koalisyonu (Muttahidun) ve Salih el-Mutlak 
önderliğindeki Arap Koalisyonu (el-Arabiya) 
yer almıştır. İyad Allavi ve beraberindeki Sa-
lih el-Mutlak ve Usama Nuceyfi gibi isimlerin 
farklı siyasal oluşumlar ile seçimlere girmesi 
Sünnilerin siyasal temsil kapasitelerini dü-
şürmüştür. Ancak genel anlamda Sünnilerin 
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seçime katılım oranının bölünmeye rağmen 
yüksek olduğu söylenebilir. Hatta ilgili üç siya-
si oluşumun 2014 seçimlerinde aldığı oy des-
teğinin toplamının parlamentodaki en büyük 
ikinci blok olmaya yeterli olacağı söylenebilir.

Aşağıda 30 Nisan 2014 Irak Parlamento seçim-
leri sonucunu gösteren tablo yer almaktadır.52

Dönemin Başbakanı Maliki’nin önderliğindeki 
Kanun Devleti Koalisyonu, en çok oyu alarak 
açık ara birinci olmasına rağmen parlamen-

52 “The 2014 Elections, ISIS Operations and the Future of Iraq” (2014 Seçimleri, IŞİD Operasyonları ve Irak’ın Geleceği) Ortadoğu 
Araştırmaları Merkezi. Temmuz 2014. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021)  

53 “Iraqi parliament partially approves new government” (Irak Parlamentosu yeni hükümeti kısmen onadı) Radio Free Europe/
Radio Liberty. 8 Eylül 2014. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

toda hükûmeti kurabilecek yeterli sayıya sa-
hip olamamıştır. Seçimleri takip eden aylarda 
hükûmet kurma müzakereleri çözümsüz kal-
mış, Maliki’nin pozisyonunu koruma konusun-
daki ısrarcılığı ve IŞİD’in hızlı ilerleyişi durumu 
çıkmaza sokmuştur. Musul’un da IŞİD’in kont-
rolü altına girmesinden kısa bir süre sonra 
Maliki 15 Ağustos tarihinde hükûmet kurma 
görevini Haydar el-Abadi’ye bırakmıştır. 8 Ey-
lül tarihinde ise Abadi yeni hükûmeti kurarak 
başbakanlık görevine başlamıştır.53 

52 “The 2014 Elections, ISIS Operations and the Future of Iraq” (2014 Seçimleri, IŞİD Operasyonları ve Irak’ın Geleceği) Ortadoğu 
Araştırmaları Merkezi. Temmuz 2014. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021)  

53 “Iraqi parliament partially approves new government” (Irak Parlamentosu yeni hükümeti kısmen onadı) Radio Free Europe/
Radio Liberty. 8 Eylül 2014. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

# Seçim İttifakı Oy Sayısı Oy Oranı (%) Kazanılan Koltuk Sayısı

1 Kanun Devleti Koalisyonu 3.141.835   27,25 92

2 Muvatin Koalisyonu 982.003   8,52 29

3 El-Ahrar Koalisyonu 971.589   8,42 28

4 Kürdistan Demokratik Partisi 852.198   7,39 19

5 Kürdistan Yurtseverler Birliği 789.519   6,84 19

6 Vataniye 686.017   5,95 21

7 Muttahidun 680.690   5,90 23

8 Goran Hareketi 451.858   3,92 9

9 Arap Koalisyonu 315.858   2,74 10

10
Fazilet ve Bağımsız Elitler 
Koalisyonu

211.257   1,83 8

11 Ulusal Reform İttifakı 192.763   1,67 6

12 Kürdistan Ninova İttifakı 185.804   1,61 6

Diğer 1.823.892   15,80 60

Toplam Geçerli Oy 11.526.412   100 328

Toplam Geçersiz Oy 1.487.353 1,29

Toplam Kullanılan Oy 13.013.765  100
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12 Mayıs 2018 Irak 
Parlamento Seçimleri

2014 yılında yapılan Irak Parla-
mentosu seçimlerinin ardından 
hükûmeti kuran Haydar el-A-
badi’nin terör örgütü IŞİD’e kar-
şı askerî zafer ilan etmesinden 
sonraki ilk seçimler 12 Mayıs 2018 
tarihinde gerçekleştirmiştir. Se-
çimlerde IŞİD’e karşı mücadele, 
Iraklılık kimliğinin öncelenmesi, 
ABD-İran denklemi, mezhepçi-
lik ve yolsuzluk, siyasi partilerin 
seçim kampanyalarında önde 
gelen söylem temalarını oluş-
turmuştur. 2014 yılında yapılan 
seçimlerde Irak’taki en büyük 
Şii dinî Merci Ayetullah Ali Sis-
tani herhangi bir partiye yönelik 
oy kullanmaya çağrı yapmamış 
ancak seçimlere “iyi ve kötünün” 
ayrımı yaparak katılmayı teşvik 
etmiştir. Ne var ki, 2018 seçimle-
rinde de Sistani benzer bir pozis-
yon almasına rağmen seçimler-
de katılım yaklaşık olarak yüzde 
44,5’te kalmıştır. Bu katılım oranı 
Baas rejiminin ardından düzen-
lenen en düşük katılımlı seçim 
olarak kayda geçmiştir. Bu açı-
dan 2018 seçimleri Sünni Irak-
lıların boykot ettiği Ocak 2005 
seçimlerinden bile daha düşük 
temsil kapasitesi oluşturmuştur. 
Dolayısıyla seçimlerden sonra 
kurulan hükûmet, halk iradesini 
temsil açısından ciddi meşruiyet 
eleştirileriyle karşılaşmıştır. Iraklı 
seçmenlerin yarısından fazlasının 
oy kullanmaması veya kullana-

54  “Council of Representatives of Iraq – Electoral System” (Irak Temsilciler Meclisi – Seçim 
Sistemi) Inter-Parliamentary Union. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021)  

maması, Irak’ta kurulmuş siyasi 
sisteme ve bu sistemin sürdü-
rülmesinden sorumlu siyasi elite 
yönelik bir tepki olarak değerlen-
dirilebilir. Bir başka deyişle halkın 
nezdinde herhangi bir siyasi parti 
veya oluşumun, Irak’ta kronikleş-
miş yolsuzluk gibi sorunların ve 
işlevsizliğin önüne geçemeyece-
ği inancı yaygınlaşmıştır.

2014 seçimlerine benzer bir şe-
kilde sainte lagüe metodunun 
kullanıldığı 2018 seçimlerinde 
açık listelerde en çok oyu alan 
adaylar seçilmiş, kadın temsilinin 
garanti altına alınması için seçilen 
her dört adaydan birinin kadın 
olması kuralı getirilmiştir. Ancak 
seçimlerden önce sainte lagüe 
katsayısının arttırılmasıyla büyük 
siyasi oluşumlar daha avantajlı 
bir konuma gelmiştir. Diğer yan-
dan 2014 seçimlerinde Irak parla-
mentosunda 8’i azınlık kotası ol-
mak üzere toplam 328 sandalye 
yer almış ancak 2018 seçimlerin-
de bu sayı 329 olmuştur. Azınlık 
sandalyeleri Bağdat’ta Hristi-
yanlar ve Sabiiler için birer, Erbil, 
Duhok ve Kerkük’te Hristiyanlar 
için birer ve Ninova’da Hristiyan-
lar, Yezidiler ve Şebekler için birer 
kota olacak şekilde ayrılmıştır.54

Terör örgütü IŞİD’in yol açtığı yı-
kım, kamu hizmetlerinin yetersiz-
liği, yolsuzluk ve yüksek orandaki 
işsizliğin gündemi meşgul ettiği 
2018 seçimlerinde Mukteda Sadr 
öncülüğündeki Sairun Koalisyo-
nu 54 milletvekili çıkararak birinci 

Iraklı seçmenlerin 
yarısından 
fazlasının oy 
kullanmaması 
veya 
kullanamaması, 
Irak’ta kurulmuş 
siyasi sisteme 
ve bu sistemin 
sürdürülmesinden 
sorumlu siyasi 
elite yönelik 
bir tepki olarak 
değerlendirilebilir. 
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gelmiştir. Hadi el-Amiri’nin liderliğini yaptığı ve 
neredeyse tamamen Haşdi Şaabi gruplarının 
oluşturduğu Fetih Koalisyonu ise 47 millet-
vekili çıkararak ikinci gelmiş, bu performans 
IŞİD’e karşı mücadele kapsamında harekete 
geçen Şii milis grupların Irak parlamenter si-
yasetine organize bir şekilde geçişinin işa-
retçisi olmuştur. Haydar el-Abadi ise IŞİD’e 
karşı gösterdiği başarılı askerî mücadeleyi ve 
IKBY bağımsızlık referandumuna karşı aldığı 
tavrı siyasi kazanıma dönüştürmeye çalışa-
rak kurduğu Nasr Koalisyonu ile 42 sandalye 
kazanmış ve eskiden parçası olduğu Kanun 
Devleti Koalisyonu’nun önüne geçmeyi ba-
şarabilmiştir. Kanun Devleti Koalisyonu ise Şii 
odaklı siyasi partilerin bölünmesi sonucu en 
çok etkilenen parti olmuş ve 2014 seçimleri-
ne nazaran 67 sandalye kaybederek büyük bir 
düşüş yaşamıştır. Ammar el-Hekim liderliğin-
deki Ulusal Hikmet Akımı ise Irak İslam Yüksek 
Konseyinden ayrılarak bağımsız bir hareketle 
katıldığı 2018 seçimlerinde genç Iraklıları he-
def alan bir kampanya düzenlemiş ve 19 san-
dalye kazanmıştır. 

55 Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurumunun yayımladığı sonuçlar 

Aşağıda 12 Mayıs 2018 Irak Parlamento seçim-

leri sonucunu gösteren tablo yer almaktadır.55

Demokrasi ve Adalet Koalisyonu’nu kurarak 

KYB’den ayrılan Berham Salih, tekrar KYB’ye 

dönmesinin ardından 2 Ekim 2018’de Irak Par-

lamentosu tarafından cumhurbaşkanı olarak 

seçilmiştir. Salih, göreve başlamasının ardın-

dan Adil Abdülmehdi’ye hükûmet kurma gö-

revini vermiştir. Abdülmehdi 24 Ekim 2018’de 

hükûmeti kurmuş ve başbakanlık görevine 

başlamıştır. Abdülmehdi’nin seçildiği dönem-

de herhangi bir siyasi parti veya koalisyona 

üyeliğinin olmaması Saddam sonrası Irak için 

bir ilk teşkil etmiştir. Hatta 2003 sonrasında se-

çilen başbakan, ilk kez Dava Partisi geleneğin-

den çıkmamıştır.

Seçim günü ve ardındaki dönemde Kerkük 

özelinde ve kuzey vilayetlerinde birçok hile ve 

düzensizlik iddiaları ortaya atılmıştır. Özellikle 

Türkmen ve Arap gruplar, elektronik oy kul-

lanma sisteminin yarattığı güvenlik zafiyetle-

rinden ötürü söz konusu vilayetlerdeki seçim 

55 Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurumunun yayımladığı sonuçlar 

# Seçim İttifakı Oy Sayısı Oran Kazanılan Koltuk Sayısı

1 Sairun Koalisyonu            1.493.542   14,40% 54

2 Fetih Koalisyonu            1.366.789   13,10% 48

3 Nasr İttifakı            1.133.912   10,90% 42

4 Kürdistan Demokrat Partisi               873.645   8,40% 25

5 Kanun Devleti Koalisyonu               725.108   7,00% 25

6 Vataniye İttifakı               623.594   6,00% 21

7 Kürdistan Yurtseverler Birliği               616.232   5,90% 18

8 Ulusal Hikmet Akımı               547.223   5,20% 19

9 Muttahidun               368.633   3,50% 14

Diğer            5.265.087   25,40% 63

Toplam Geçerli Oy          13.013.765   

Toplam Geçersiz Oy               456.467    
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sonuçlarını reddetmiştir.56 İddia-

ların ardından Birleşmiş Milletler 

bu şüpheleri doğrulayacak nite-

likte bir duyuruda bulunarak Ker-

kük’teki düzensizlik ve hile olası-

lıklarına dikkat çekmiştir.57 Hatta 

Türkmenler tarafından oyların 

sayım prosedürünü ve seçim so-

nuçlarını protesto etmek amacıy-

la Kerkük vilayetinde geniş katı-

lımlı Mavi Bayrak Direnişi isimli 

bir eylem düzenlemiştir. Kerkük 

merkezli Arap siyasetçiler ise 

Kerkük’teki hile iddialarını 2017 

referandumundan sonra KYB’nin 

bölgede kontrolü ele alma girişi-

mi olarak değerlendirmiştir.58

Seçimlerin ardından el ile sayılan 

oylarla elektronik sayım sistemi 

arasındaki farklar, bu sistemlerin 

manipüle edildiği ihtimalini orta-

ya çıkarmıştır.59 Ninova vilayetine 

kayıtlı ve Duhok’ta yaşayan, ülke 

içinde yerinden edilmiş kişilere 

zorla Kürt partilerine oy verdiril-

diği iddiaları da gün yüzüne çık-

mıştır.60 Oyların sayım sürecin-

56  “Irak Parlamento Seçimlerinden Kerkük İzlenimleri” Ortadoğu Araştırmaları Merkezi. 18 
Mayıs 2018. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

57  “Recount shows Iraq’s Sadr retains election victory, no major changes” Reuters. 10 
Ağustos 2018. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021)

58  “Kirkuk Arabs: The Commission was implicated in electoral fraud” (Kerkük Arapları: 
Kurul Seçimlere Hile Karıştırmadan Suçlu) Al Arabiya. 25 Mayıs 2018. (Erişim Tarihi 21 
Eylül 2021) 

59  “Iraq Elections Report 2018” (Irak Seçimleri Raporu 2018) London School of Economics 
Middle East Centre. July 2018. sf. 19 (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021)  

60  “Iraq Elections Report 2018” (sayfa 18-19)

61  “Recount shows Iraq’s Sadr retains election victory, no major changes” (Yeniden 
sayımlarda büyük değişiklik yok, Sadr seçim zaferini koruyor) Reuters. 10 Ağustos 2018. 
(Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

62  “Iraq Election Results Unchanged After Recount on Fraud Allegations” (Hile 
İddialarından Sonra Yapılan Yeniden Sayımda Sonuçlar Değişmedi) The Wall Street 
Journal. 9 Ağustos 2018. (Erişim Tarihi 21 Eylül 2021) 

63  “Fire breaks out in Baghdad’s largest ballot box storage site” (Bağdat’ın en büyük oy 
deposunda yangın çıktı) The National News. 10 Haziran 2018. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021)  

deki hile yapılması ve zorlama 

yoluyla oy kullandırılması iddia-

ları, Irak Parlamentosunun oyla-

rın yeniden sayılması yönünde 

karar çıkarmasına neden olmuş-

tur.61 Oyların el ile tekrar sayılması 

ağustos ayında sona ermiş, çıkan 

sonuçlarda Kerkük dâhil 18 vila-

yetin 13’ünde değişiklik kayde-

dilmemiştir.62 Bu durumun temel 

nedeninin ise elle yeniden sayım 

kapsamının düşük tutulması ol-

duğu söylenebilir. Hatta bu sayı-

mın engellenmesi için Irak Parla-

mentosunun kararından kısa bir 

süre sonra Bağdat’ta oyların bu-

lunduğu depolarda yangın çık-

mıştır.63 Oy kayıtlarının bu yangın-

da hasar görmesi yeniden sayım 

işlemlerini sekteye uğrattığı gibi 

güncellenmiş sonuçlara da göl-

ge düşürmüştür. 

2018 seçimlerinde Şii odaklı par-

tilerin bölünmesi devam etmiş ve 

hatta derinleşmiştir. Bu durum oy 

dağılımında net bir biçimde gö-

rülmektedir. Zira 2018 seçimle-

Zira 2018 
seçimlerinde 
geçmiş 
seçimlere 
nazaran Şii 
partilerin oy 
desteğinde artış 
görülmemiş, 
mevcut siyasi 
blokların 
bölünmesiyle 
Sadr Hareketi 
gibi oy 
desteğini stabil 
tutabilen siyasi 
hareketlerin 
lehine yeni bir 
denklem ortaya 
çıkmıştır.
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rinde geçmiş seçimlere nazaran Şii partilerin 

oy desteğinde artış görülmemiş, mevcut si-

yasi blokların bölünmesiyle Sadr Hareketi gibi 

oy desteğini stabil tutabilen siyasi hareketlerin 

lehine yeni bir denklem ortaya çıkmıştır. Öte 

yandan Ammar el-Hekim, tanınmış bir siyasi 

ve sosyal figür olarak, yeni bir siyasi formülle 

kurduğu Ulusal Hikmet Akımı ile genç seç-

men potansiyelinin önemini göstermiş ve bu 

kesimin desteğini alma konusunda iddialı bir 

aktör olduğunu kanıtlamıştır. Geleneksel siya-

si parti ve isimlere güven ve desteğin azaldığı 

bir bağlamda Ulusal Hikmet Akımı’nın yeni bir 

siyasi kitleyi harekete geçirme potansiyeli bu 

vesileyle ortaya çıkmıştır. Zira Ulusal Hikmet 

Akımı’nın, hükûmetin kurulmasının ardından 
bu potansiyelini kullanabilmek için muhalefe-
te geçmesi de bu doğrultuda anlaşılabilir. 

Seçim süreci ve sonrasında yaşanan siyasi 
gelişmeler, siyasi mekanizmayla Iraklılar ara-
sında yeni bir ayrışmaya neden olmuştur. Zira 
Irak’ın bölgesel gerilimlerle yıpranması halk 
hareketlerine neden olmuştur. Bu doğrultuda 
2003 sonrasında ilk kez bir başbakan görev 
süresini tamamlayamamış ve istifa etmiştir. Di-
ğer yandan gösterilerle Irak seçim yasasında 
değişiklik yapılarak sainte lagüe metodundan 
vazgeçilmiştir. Ancak gösterilerin de devam 
etmesiyle Irak siyasi mekanizmasındaki kırıl-
ganlıkların sürdüğü söylenebilir. 
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1957 yılında kurulan Dava Partisi Irak siyase-

tindeki en eski Şii siyasi partidir. Dava Parti-

si’nin, Irak’taki Şiilik konusunda tanınan hatta 

merciiyyet içerisinde bulunan kişiler ve yakın-

ları tarafından kurulması partinin taban bul-

masında etkili olmuştur.  Dava Partisi, partinin 

kuruluşunun ardından 14 Temmuz 1958 yılın-

da Abdulkerim Kasım liderliğindeki Hür Su-

baylar isimli grubun yönetimi devralmasıyla 

Irak siyasetindeki göreceli özgürlük ortamın-
dan yararlanmıştır. Dava Partisi öncelikle sekiz 
kişi tarafından kurulmasına rağmen daha son-
ra bu sekiz kişinin kabul etmesiyle kurucular 
heyeti denebilecek gruba oy birliğiyle iki kişi 
daha katılmıştır. 

Aşağıda Dava Partisi’nin kurucu sekiz üyesi ve 
sonradan katılan iki üyesini gösteren tablo yer 
almaktadır.

Kerbela’da Aşura kutlamaları (2 Aralık 2015).

Şİİ SİYASİ 
OLUŞUMLAR VE 
POZİSYONLARI

# İsim Doğum Yılı Doğum Yeri

1 Muhammed Bakr es-Sadr 1935 Kazımiye

2 Muhammed Mehdi el-Hekim 1935 Necef

3 Murtaza el-Askeri 1912 Samarra

4 Talib er-Rifai 1929 Nasıriye

5 Muhammed Sadık Kamussi 1922 Necef

6 Abdulsahip ed-Dahil 1930 Necef

7 Muhammed Salih el-Edib 1932 Kerbela

8 Muhammed Bakr el-Hekim 1939 Necef

9 Hasan Şubar 1927 Necef

10 Cabir el-Atta 1928 Necef
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Diğer yandan Dava Partisi, 1958 yılından sonra 
Irak’ta başlayan darbeler döneminde etkinli-
ğini arttırmayı başarmıştır. Ancak 1968 yılında 
Baas Partisi’nin iktidarı ele geçirmesiyle64  ye-
ni hükûmet, farklı tabanlara hitap eden Dava 
Partisi’ni bir tehdit olarak görmeye başlamıştır. 
Bu dönem içerisinde Baas Partisi tarafından 
Dava Partisi aleyhine Şii din adamlarına yöne-
lik karalama kampanyaları yürütülmüş, Dava 
Partisi ise Baas Partisi aleyhine gösteri dü-
zenlenmesine öncülük etmiştir. Diğer yandan 
1970’li yıllarda Dava Partisi’nin silahlı kanadı ile 
rejim arasında çatışmalar çıkmış, sivil kayıplar 
da olmuştur. 1974 yılında ise Dava Partisi’nin 
yönetim kadrosunda yer alan 75 kişi için tu-
tuklama kararı çıkartılmış ve bu kişiler idam 
edilmiştir. Bu durum parti içerisinde bir boş-
luğun ortaya çıkmasına hatta parti üyelerinin 
farklı ülkelere gitmesine neden olmuştur. İki 
parti arasındaki gerilim 1979 yılında Saddam 
Hüseyin’in iktidara gelmesiyle artmıştır. 

Ayetullah Ruhullah Humeyni 1965 ve 1978 
yılları arasında Necef’te sürgünde yaşadığı sı-
rada Dava Partisi ile tanışmış ve bu İran İslam 
Devrimi’nin ardından tanışıklık etkisini göster-
miştir. Bu noktada Dava Partisi’nin diasporada 
bulunduğu ülkelerden birisi olan İran’da par-
tiye yönelik somut destek ortaya çıkmıştır. Bu 
desteğin ortaya çıkmasında Humeyni ve Dava 
Partisi arasındaki doktrin farklılığı engel oluş-
turmamıştır. Hatta Dava Partisi’nin taklit ettiği 
din adamı Muhammed Bakr es-Sadr’ın 8 Ni-
san 1980 tarihinde idam edilmesinin ardından 
parti üyeleri Ayetullah Ebu el-Kasım el-Hui’yi 
taklit etmeye başlamıştır. Ancak Ayetullah Hui 
gibi velayeti fakih doktrinine mesafeli hatta 
eleştirel duran bir din adamının65 taklit edil-
meye başlanması Dava Partisi içerisindeki ilk 
kitlesel ayrılığa neden olmuştur. Bu noktada 
velayeti fakih doktrinini kabul eden ve Ayetul-

64  “Ba’athists now put Iraq first” (Baasçılar şimdi Irak’ı önceliyor) The Guardian.18 Temmuz 1968. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

65  “HÛÎ, Ebü’l-Kāsım” Türkiye Diyanet Vaktfı İslam Ansiklopedisi. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

lah Humeyni’yi taklit merci olarak gören Dava 
Partisi üyeleri 1982 yılında Irak İslam Yüksek 
Konseyini (kuruluş adıyla Irak İslam Devrimi 
Yüksek Konseyi) kurmuştur. 

Irak İslam Yüksek Konseyi, diasporada kurulan 
bir parti olarak ortaya çıkmıştır. Partinin kuru-
cusu, Dava Partisi’nin de kurucuları arasında 
yer alan Muhammed Bakr el-Hekim’in önder-
liği, hem kuruluşu döneminde farklı bölgeleri 
ve ekolleri bir araya getiren Dava Partisi’nde 
hem de Irak İslam Yüksek Konseyinde deği-
şim yaşanmasına neden olmuştur. Ayrımın 
temelinde İran İslam Devrimi’nin etkili oldu-
ğu ve velayeti fakih doktrinini benimseme ya 
da reddetme pozisyonlarına göre bölünme 
yaşandığı söylenebilir. Bu noktada Irak İslam 
Yüksek Konseyi, Dava Partisi’nin silahlı kanadı 
olan “Özel Muhafızlar”ın alternatifi olabilecek 
ve daha sonra partileşecek olan Bedir Örgü-
tü isimli silahlı grubu ortaya çıkartmıştır. Zira 
bu gruplar İran – Irak Savaşı’nda İran lehine 
faaliyet gösterdiği gibi 2003 sonrasında orta-
ya çıkan “direniş grupları” arasında da faaliyet 
göstermiştir. Hatta milis gruplara sahip silahlı 
partilerin 2003 sonrasında ortaya çıkan siyasi 
ortamdan daha çok yararlandığı söylenebilir. 
Zira hem Dava Partisi hem de Irak İslam Yük-
sek Konseyi bu açıdan diğer partilerden ayrış-
mayı başarmıştır. 

Bu noktada silahlı güçlerin varlığı nedeniyle 
ayrılan bir diğer siyasi aktör Mukteda es-Sadr 
olmuştur. Sadr, ailesine yönelik Iraklılardan 
gelen desteği siyasi kanala aktarmayı başar-
mıştır. Hatta Sadr liderliğinde kurulan Mehdi 
Ordusunun ABD güçlerine yönelik mücade-
lesi Sadr’ın ülke genelindeki tanınırlığını arttır-
masına neden olmuştur. Diğer yandan Sadr’ın 
silahlı direniş aktörleri arasında yer almasına 
rağmen kendine yakın kişilerin siyasal hayat 
içerisinde yer almasıyla çok daha geniş bir et-
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ki alanına ulaştığı söylenebilir. Zira Mehdi Or-
dusunun faaliyet gösterdiği 2003-2008 yılları 
arasında Mukteda es-Sadr hem aile isminden 
gelen destek hem de “direniş” ile kazandığı 
destekle Irak’taki etkili aktörlerden birisi olma-
yı başarmıştır. Bu noktada Sadr’ın siyasi kanal 
içerisinde de yer alması, grubun silahlı kana-
dının faaliyetleri doğrultusunda marjinalize ol-
masını engellemiştir. Zira grubun siyaset içe-
risinde yer alan kesimi, grubun meşru alanda 
da faaliyet göstermesine zemin sağlamıştır. 

Diğer yandan 2003 sonrasında siyasal alanda-
ki Baas hâkimiyetinin sonlanmasıyla daha ön-
ce örgütlü siyaset yapmasına izin verilmeyen 
siyasi gruplar diasporadan Irak’a gelmiş ve 
Irak içerisinde yeni siyasi partiler kurmuştur. 
Bu doğrultuda Şii siyasi partiler, Birleşik Irak 
İttifakı gibi listeler içerisinde bir araya gelirken, 
kişisel farklılık, çıkar farklılığı ve değişen po-
zisyonlar itibarıyla siyasi ayrışmalar artmıştır. 
Hatta 2003 sonrası Irak siyasi hayatında he-
men hemen her seçimde Şii siyasi partilerin 
önceki seçimlere göre daha dağınık bir tablo 
sergilediği söylenebilir. Ancak bu durumun en 
büyük istisnasını 2010 Irak Parlamentosu se-
çimlerinin ardından bir araya gelen Şii siyasi 
partiler oluşturmaktadır. Zira Şii siyasi grupla-
rın ayrışmasının başbakanlık görevinin başka 
bir gruba verilmesine neden olması ihtimali 
kuvvetlenmiştir. Dolayısıyla ilerleyen süreçte 
Şii siyasi partiler arasındaki ayrımların derin-
leştiği ancak “hayati çıkar” olarak tanımlanan 
konularda geniş çaplı bir uzlaşının ortaya çık-
tığı söylenebilir. 

Irak siyasi yelpazesi içerisinde 2018 yılı itiba-
rıyla 200’den fazla tescil edilmiş siyasi par-
ti yer almıştır. Ancak 10 Ekim 2021 tarihinde 

66  “438 Parties, Political Coalitions to Run in Upcoming Iraqi Elections” (Irak Seçimlerinde 438 Parti ve Siyasi Koalisyon 
Yarışacak) Şark’ul Awsat. 18 Ocak 2021. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

67  “Trump Abandons Iran Nuclear Deal He Long Scorned” (Trump Uzun Süredir Kötülediği İran Nükleer Anlaşmasını Terk Etti) 
New York Times. 8 Mayıs 2018. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021)

yapılması beklenen seçimlere katılmak iste-
yen parti ve siyasal oluşum sayısının 400’ün 
üzerinde seyrettiği görülmektedir.66 Mevcut 
partilerin etnik, dinî, mezhepsel, bölgesel ve 
ideolojik kategorilerde yer aldığı görülmek-
tedir. Ayrıca tescil edilmiş bu partilerin katılı-
mıyla ortaya çıkan seçim ittifakları da benzer 
bir sınıflandırmayla açıklanabilmektedir. Siyasi 
partiler arasındaki bu farklılıklar nedeniyle Irak 
siyasetinde yer alan Şii siyasi partiler de diğer 
partilerle ayrışma yaşamaktadır. Bu ayrışma-
lar Irak siyasetini genel anlamda etkilediği 
gibi yakın politika veya aynı grupların çıkarını 
temsil etmeyi amaçlayan Şii siyasi partiler ara-
sında da ortaya çıkmaktadır. Zira bu ayrışma-
ların arasında sayılabilecek nedenler arasında 
ise bölgesel çıkarlar, Irak toplumunun farklı 
odaklar etrafında kutuplaşması, ABD – İran 
geriliminin Irak’a yansımaları ve hükûmetin 
istifasına neden olan 1 Ekim 2019 tarihli gös-
teriler sayılabilir. Buradan hareketle Şii siyasal 
partiler arasındaki ayrışmaların derinleştiği ve 
önceki seçim atmosferlerinin ötesinde karşıt 
pozisyonların belirlendiği söylenebilir.  

Özellikle Şii Iraklıların yoğun olarak yaşadığı 
vilayetlerde hem seçim hem de yönetimsel 
kadrolara yapılacak atamalar Şii siyasi aktör-
leri rekabete itmektedir. Zira yerel yönetimler-
de etkisi partilerin genel siyaset içerisindeki 
rekabette ön plana çıktığı söylenebilir. Böyle-
ce yerelde güçlü ve önemli pozisyonlar elde 
eden partiler, merkez siyasetine baskı oluştu-
rabilmektedir. 

ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşma ola-
rak anılan çok taraflı anlaşmadan çekildiğini 
8 Mayıs 2018 tarihinde duyurmasıyla67  İran’a 
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yönelik ambargolar tekrar yürürlüğe girmiş-
tir.68 Buna ek olarak, ABD’nin İran ile müzake-
reye başlamak için öne sürdüğü 12 maddelik 
koşullar listesi69 İran’ın özellikle Ortadoğu’da-
ki varlığına yöneliktir. Bu maddeler arasında 
İran’ın Hizbullah’tan desteğini çekmesi, Irak’ta-
ki Şii milis gruplara desteğini sonlandırması, 
milis grupların silahsızlandırılması ve Irak’ın 
egemenlik haklarına saygı gösterilmesi yer 
almıştır.  İki ülke arasındaki gerilimin Irak’taki 
yansıması 3 Ocak 2020 tarihi itibarıyla farklı bir 
noktaya ulaşmıştır. Zira bu tarihte İran Devrim 
Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Sü-
leymani ve Haşdi Şaabi Komisyonu Başkan 
Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis (Cemal 
Cafer İbrahim) ABD tarafından düzenlenen 
saldırı ile öldürülmüştür.70 Bu olayın ardından 
hayalet milis grupları olarak anılan gruplar, 
Irak’taki ABD varlığına yönelik saldırılar düzen-
lemiştir. Dolayısıyla Irak siyasetindeki aktörler 
arasında ABD-İran geriliminden kaynaklanan 
ayrışma Şii siyasi partileri de etkilemiştir. Bu 
noktada özellikle Fetih Koalisyonu ülkedeki 
ABD varlığına yönelik açık bir söylem geliştir-
miş, diğer siyasi oluşumlar ise Irak’ın egemen-
liğinin korunması amacıyla İran varlığına karşı 
bir pozisyon belirlemiştir. Bu durum ise Irak 
siyasetindeki kutuplaşmayı tetikleyen faktör-
lerden birisi olmuştur.

2018 Irak Parlamentosu seçimlerinde artan 
genelde siyasi koalisyonlar ve özelde Şii siyasi 
oluşumların önceki seçimlere oranla daha da-
ğınık bir tablo ile seçimlere katılması Irak Par-
lamentosundaki kutuplaşmanın da artmasına 
neden olmuştur. Bu noktada öncelikle Sairun 
Koalisyonu önderliğinde oluşturulan Islah ve 
Bina Bloku ile Fetih Koalisyonu önderliğin-

68  “U.S. reimposes Iran sanctions, Tehran decries ‘bullying’” (ABD İran yaptırımlarını yeniden yürürlüğe soktu, Tahran zorbalıktan 
şikâyetçi)  Reuters. 5 Kasım 2018. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

69  “Mike Pompeo Lays Out Demands for New Iran Deal” (Mike Pompeo Yeni İran Anlaşması için Taleplerini Açıkladı) The Wall 
Street Journal. 21 Mayıs 2018. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021)  

70   “Qasem Soleimani: US Kills top Iranian general in Baghdad air strike” (Kasım Süleymani: ABD Bağdat hava saldırısı ile üst 
düzey İranlı generali öldürdü) 3 Ocak 2020. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

de oluşturulan Bina Bloku siyaseten oluşan 
kutuplaşmanın ilk somut emaresi olmuştur. 
İki blok arasındaki başbakanlığın kendilerine 
verilmesi talepleri, kutuplaşmaya ve siyasal 
mekanizmanın duraksamasına neden olmuş-
tur. Irak siyaseti üzerinde etkili olan Irak’ın en 
büyük Şii dinî merci Ayetullah Ali el-Sistani bu 
krizin çözülmesi için girişimde bulunmuş ve 
uzlaşı adayı olan Adil Abdulmehdi’nin güve-
noyu alarak hükûmeti kurması krizi görünüşte 
sonlandırmıştır. Ancak siyasi oluşumlar arasın-
daki kutuplaşma devam etmiş ve hükûmeti 
yıpratmıştır. Bu noktada Abdulmehdi’nin isti-
fasının ardından aynı parlamento dönemi içe-
risinde yaşanan ikinci başbakanlık krizinin de 
temel sebebi bu kutuplaşma ortamı olmuştur. 

Irak siyasetindeki ayrışma ve kırılmalar ku-
tuplaşma boyutuna ulaşmış, hatta bu süreci 
hızlandıran dinamiklerin en önde geleni Irak 
kamuoyunda “Ekim Devrimi” olarak anılan gös-
teriler olmuştur. Gösteriler Irak siyasetindeki 
ayrışmaya katkı yapmış ve siyaset açısından 
bir milat olarak değerlendirilmiştir. Zira 2003 
yılında Baas rejiminin çökmesinin ardından 1 
Ekim’de başlayan gösteriler 2011, 2012-2013 ve 
2015-2018 yıllarında yaşanan gösterilerden ka-
tılımcı sayısı ve kapsam bakımından ayrışmıştır. 
Hatta 2003 yılından sonra ilk kez bir hükûmet 
-Adil Abdulmehdi hükûmeti- görev süresini 
tamamlayamadan istifa etmek durumunda 
kalmıştır. Bu noktada göstericilerin öne çıkan 
talepleri arasında:

• Hükûmetin istifa etmesi,

• Kurulacak hükûmet içerisinde 2003’ten 
sonra siyasi pozisyon elde etmiş kişilerin 
olmaması,
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• Yeni başbakanın ikinci vatandaşlığının 
olmaması,

• Yeni seçim ve komisyonu yasası ile er-
ken seçimlere gidilmesi,

• Göstericilere karşı şiddet uygulayanların 
yargılanması,

• Altyapı eksikliklerinin giderilmesi için ya-
tırım yapılması,

• Yolsuzluğa karışmış yetkili ve siyasilerin 
yargılanması, 

• Genel müdür seviyesinin üstündeki bü-
tün çalışanların maaşlarının düşürülme-
si,

• Genç istihdamının arttırılması yer almıştır. 

Bu doğrultuda Irak siyaseti üzerinde bir baskı 
unsuruna dönüşen gösterilere yönelik tepkiler 
de siyasi partiler tarafından farklılaşmıştır. Zira 
göstericileri hedef alan kimliği belirsiz kişilerin 
milis gruplar ile bağlantılı olduğu iddiası siyasi 
partilerin de gösterilere yönelik tutumuna iliş-
kin bir anlayış sunmuştur. Bu noktada açık ola-
rak gösterilerin karşısında pozisyon almayan 
siyasi partiler olmasına rağmen göstericilerin 
taleplerine yönelik pozisyon alan siyasi parti-
ler ön plana çıkmaktadır. Zira İran’a yakın po-
zisyon belirleyen siyasi partilerin göstericilerin 
talebine karşı çıktığı veya gösterilerin etkisini 
azaltma girişiminde bulunduğu söylenebilir.

Fetih Koalisyonu

2018 yılında Bedir Örgütü lideri Hadi el-Emi-
ri ve Asaib-i Ehli’l-Hak Genel Sekreteri Kays 
el-Hazali liderliğinde Haşdi Şaabi içerisinde 
de yer alan 20 ayrı Şii milis grubun siyasi kana-
dının bir araya gelmesiyle kurulan Fetih Koa-
lisyonu Irak Parlamentosundaki İran’a yakın en 
büyük siyasi bloktur.71 Fetih Koalisyonu’nun, 

71  “Alliances Announced For Iraq’s 2018 Elections” (Irak 2018 Seçimleri için İttifaklar Açıklandı) Musings on Iraq. 12 Ocak 2018. 
(Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

Irak’taki en büyük Şii dinî merci Ayetullah Ali 
el-Sistani’nin 2014 yılında terör örgütü IŞİD’e 
karşı verdiği “cihat” fetvası sonucu silahlanan 
Şii milis grupların askerî alanda elde ettiği ka-
zanımları Irak siyasetine taşıma girişiminin bir 
sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Bu 
doğrultuda Fetih Koalisyonu’nun, Haşdi Şa-
abi’nin askerî alanda elde ettiği kazanımların 
siyasi alanda sahiplenme amacı taşıdığı çıkarı-
mında bulunulabilir. Buradan hareketle IŞİD’e 
karşı mücadele kapsamında silahlanan milis 
grupların Irak devleti altında kurumsallaştırıl-
ması Fetih Koalisyonu’nun Irak’ın koruyuculu-
ğunu üstlenen bir tavır takınmasına hatta Irak 
siyasetinin de doğal bir aktörü olarak pozisyon 
almasına neden olmaktadır.

Koalisyonu oluşturan başlıca partiler arasında 
Bedir Örgütü, Asaib-i Ehli’l-Hak, Dürüstlük ve 
İnfak Hareketi, Irak İslam Yüksek Konseyi ve 
Irak İslam Hareketi yer almaktadır. Ayrıca Ke-
taib Hizbullah ve Asaib-i Ehli’l-Hak gibi İran 
yanlısı silahlı milis grupların ve Irak İslam Yük-
sek Konseyi gibi partilerin bir araya gelerek 
bu şemsiye koalisyonu kurması bağlamında, 
ortak siyasi amaç ışığında bir araya gelen ve 
İran’a yakınlığıyla dikkat çeken grupların par-
lamentodaki başat aktörler olduğu söylene-
bilir. 

Haydar el-Abadi hükûmeti döneminde (2014-
2018) Haşdi Şaabi’nin sahadaki varlığının art-
masıyla terör örgütü IŞİD tarafından Bağdat 
üzerinde oluşturulan baskı ortamı kırılmıştır. 
Hatta IŞİD’in ilerleyişi karşısında Irak güvenlik 
güçlerinin yetersiz kalmasına karşın Haşdi Şa-
abi’nin sahadaki varlığı ile güç dengesi tersi-
ne dönmüş ve Irak güvenlik güçlerinin askerî 
başarısının önü açılmıştır. İlerleyen süreç içe-
risinde dönemin Başbakanı Abadi tarafından 
Aralık 2017’de IŞİD’e karşı askerî zaferin ilan 



32 www.orsam.org.tr

Ekim 2021 33RAPOR Irak Siyasetinde Şii Partiler: Pozisyonlar, Seçimler ve Beklentiler

edilmesi72 başarının siyaseten sahiplenilmesi 
tartışmasına neden olmuştur. Ayrıca Irak par-
lamento seçimlerinin 12 Mayıs 2018 tarihinde 
yapılacağının açıklanması üzerine başarıyı üst-
lenmek isteyen Abadi ve Haşdi Şaabi’nin Nasr 
ve Fetih Koalisyonları’yla seçimlerine beraber 
girme olasılığı doğmuştur. Ancak olası bir se-
çim ittifakı, iki grup arasındaki anlaşmazlıklar 
nedeniyle gerçekleşmemiştir.73 Bu noktada 
kurulması beklenen Nasr ve Fetih Koalisyonu 
üzerinde anlaşma sağlanamamasının teme-
linde liderlik tartışmalarının ve IŞİD sonrası 
Irak konusunda yaşanan ayrışmaların olduğu 
söylenebilir. Bu noktada ABD’nin İran’a yönelik 
politikalarındaki değişiklik, hatta ABD’nin İran’ı 
baskılamaya yönelik yeni politikaları nedeniy-
le bu yansımaların Irak içerisindeki dinamik-
lerde etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca Haşdi 
Şaabi’nin statüsü ve kurumsallaştırılması hak-

72 “Iraq Prime Minister Declares Victory Over ISIS” (Irak Başbakanı IŞİD’e Karşı Zafer İlan Etti) New York Times. 9 Aralık 2017. 
(Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

73 “PM Abadi, Hashed to stand separately in Iraq election” (Başbakan İbadi ve Haşd seçimlere ayrı katılacak) The Daily Star 
Lebanon. 15 Ocak 2018. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

kında iki blok arasındaki görüş farklılıklarının 
ortak liste yaklaşımını kısa süren görüşmelerin 
ardından çıkmaza sokmuştur. 

Aşağıda Fetih Koalisyonu’nun 2018 Irak parla-
mentosu seçimlerindeki sıralamasını vilayet-
lere göre gösteren tablo yer almaktadır. 

Fetih Koalisyonu’nun 2018 Irak Parlamentosu 
seçimlerindeki seçmen desteğinin büyük ço-
ğunluğu, ülkenin Şii nüfusunun yoğun olduğu 
güney vilayetlerinde konsantre olmuştur. Fe-
tih Koalisyonu’nun oy desteği sayısal olarak en 
çok Bağdat’ta (264 bin) görülürken oy oranının 
en yüksek olduğu vilayetler Kerbela (yüzde 
25,2) ve Kadisiye’dir (yüzde 24,8). Fetih, Irak 
parti sisteminin parçalanmış hâli göz önünde 
bulundurulduğunda, Şii ağırlıklı bölgelerde is-
tikrarlı bir şekilde en çok oy alan ilk iki siyasi 
oluşumdan biri konumuna yerleşmiştir.

Vilayet Sıra Oy Sayısı Yüzdelik Pay Koltuk Sayısı

Bağdat İkinci 264 bin 13,30% 9

Basra Birinci 151 bin 22,40% 6

Babil Birinci 132 bin 22,50% 4

Dikar İkinci 118 bin 21,50% 5

Diyala Birinci 108 bin 20,20% 3

Kadisiye Birinci 88 bin 24,80% 3

Necef İkinci 83 bin 22,10% 3

Kerbela Birinci 76 bin 25,20% 3

Vasit İkinci 73 bin 18,70% 2

Selahaddin İkinci 64 bin 15,90% 2

Meysan74 İkinci 63 bin 20,30% 2

Müsenna75 İkinci 46 bin 20,20% 2

74  “Meysan – IHEC” Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu. 13 Temmuz 2018. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) Irak Bağımsız Yüksek 
Seçim Kurulu’nun yayınladığı sonuçlar 

75  “Müsenna – IHEC” Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu. 13 Temmuz 2018. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) Irak Bağımsız Yüksek 
Seçim Kurulu’nun yayınladığı sonuçlar 

72  “Iraq Prime Minister Declares Victory Over ISIS” (Irak Başbakanı IŞİD’e Karşı Zafer İlan Etti) New York Times. 9 Aralık 2017. 
(Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

74  “Meysan – IHEC” Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu. 13 Temmuz 2018. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) Irak Bağımsız Yüksek 
Seçim Kurulu’nun yayınladığı sonuçlar 

73 “PM Abadi, Hashed to stand separately in Iraq election” (Başbakan İbadi ve Haşd seçimlere ayrı katılacak) The Daily Star 
Lebanon. 15 Ocak 2018. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

75 “Müsenna – IHEC” Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu. 13 Temmuz 2018. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) Irak Bağımsız Yüksek 
Seçim Kurulu’nun yayınladığı sonuçlar 
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Diğer yandan Fetih Koalisyonu’nun IŞİD te-
rörüne maruz kalan Sünnilerin yoğunluklu 
olarak yaşadığı vilayetlerdeki seçim başarısı, 
diğer bölgelere oranla daha düşük kalmıştır. 
IŞİD ile mücadelenin ve Haşdi Şaabi’nin Irak’ın 
toprak bütünlüğünü korumadaki rolü seçim 
kampanyalarında ağırlıklı olarak görülse de 
Fetih Koalisyonu’nun oy desteği, IŞİD kontro-
lünden çoğunlukla uzakta olan vilayetlerden 
gelmiştir.

Seçimlerin ardından Irak Parlamentosunda-
ki en büyük ikinci seçim bloku olarak ortaya 
çıkan Fetih Koalisyonu, parlamentoda oluşan 
en büyük blok olduğunu iddia etmiştir. Ay-
nı iddiada bulunan Sairun Koalisyonu ile bu 
sebepten ötürü gerilim meydana gelmiştir. 
Bloklar arasında partilerin ve milletvekillerinin 
hareketliliği nedeniyle kesin olarak en büyük 
parlamento içi blok belirlenememiştir. Bu ne-
denle birbirine rakip durumda olan Sairun Ko-
alisyonu ile uzlaşıya gidilmesiyle aday başba-
kan üzerinde anlaşma sağlanmıştır. Hükûmeti 
kurmayı başaran Adil Abdulmehdi, arkasında 
bir parlamento bloku olmaması nedeniyle Fe-
tih Koalisyonu ve Sairun Koalisyonu arasında 
denge oluşturmaya çalışmıştır. Denge politi-
kası blok çıkarları doğrultusunda sürdürüle-
mez bir noktaya ulaştığı zaman hükûmet kar-
şıtı gösterilerin de etkisiyle Abdulmehdi’nin 
arkasındaki gruplar dağılmıştır. Bu noktada 
Fetih Koalisyonu tekrar en büyük parlamento 
içi blok olduğunu iddia etmiş ancak seçimle-
rin ardından yaşananlara benzer olaylar nede-
niyle en büyük blok tespit edilememiştir. An-
cak Fetih Koalisyonu, parlamentodaki ağırlığı 
nedeniyle Irak siyasetinde yeni bir blok olma-
sına rağmen etkili olmayı başarmıştır. Bu nok-
tada Sairun ve Fetih Koalisyonları tarafından 
desteklenen hükûmetler içerisinde doğal bir 
gerilimin ortaya çıktığı ve kurulan hükûmetle-
rin yumuşak karnını oluşturduğu söylenebilir. 

Fetih Koalisyonu, silahlı bir güç olan Haşdi 
Şaabi’nin varlığıyla beraber Irak siyasetinde 

kalıcı bir damarı oluşturmuştur. Zira Irak halkı 
tarafından da IŞİD’e karşı elde edilen zaferde 
Haşdi Şaabi’nin katkısı dile getirilmektedir. Bu 
noktada Fetih Koalisyonu bu algıyı başarılı bir 
şekilde siyasete taşımıştır. Hatta bu başarının 
temel aktörü olduğu algısını temsil etmiş-
tir. Dolayısıyla Fetih Koalisyonu, Haşdi Şaabi 
gruplarının siyasi temsilcisi olma konusundaki 
çıkarımları nedeniyle siyaseten doğal bir ta-
ban kazanmış blok olarak değerlendirilebilir. 
Hatta milis grupların Haşdi Şaabi şemsiye-
si altında Irak Ordusuna katılmasından önce 
kurumsallaşmaya başlaması nedeniyle, Fetih 
Koalisyonu’nun siyasi etkisinin bu birleşme ile 
arttığı da söylenebilir.

Kanun Devleti Koalisyonu

2007 yılından beri Dava Partisi’nin liderliğini 
üstlenen Nuri el-Maliki, Aralık 2005 ve 2010 
Irak Parlamentosu seçimlerinin ardından 
hükûmet kurmayı başarmıştır. 2014 yılında 
yapılan genel seçimlerde ise birinci parti ol-
muştur. Dava Partisi Irak siyasal sisteminde 
başat aktörlerden biri hâline gelmiş ve 2005-
2018 yılları arasında kurulan bütün kabineler-
de başbakan (İbrahim Caferi, Nuri el-Maliki ve 
Haydar el-Abadi) Dava Partisi’nden çıkmıştır.  
Bu açıdan 2003 sonrası Irak’ında 1958 yılında 
kurulan Dava Partisi’nin en kurumsallaşmış 
partilerden birisi olduğunu söylemek müm-
kündür. Bununla beraber, Maliki’nin siyasi ka-
biliyeti ve Şii kesim nezdindeki popülaritesi 
Dava Partisi’nin ABD işgali sonrası siyasi are-
nadaki gücünü açıklayan etkenlerden birisi 
olarak değerlendirilebilir.

Öte yandan, Kanun Devleti Koalisyonu 2010 
yılında yapılan parlamento seçimlerinden ön-
ce 2009 yılında Şii siyasi partiler tarafından ku-
rulmuş olsa da koalisyonun başat aktörü Dava 
Partisi önderliğindeki koalisyon, Şii siyasi ha-
reketinin temel bileşenlerinden birisi olmuş-
tur. Maliki, Irak’ta Baas rejimi tarafından İslami 
Parti’nin yasa dışı kabul edildiği 1980-2003 
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yılları arasında Suriye ve İran’da bulunmuştur. 
Maliki, sürgünde yaşadığı dönemde İran’daki 
lider kadrolarıyla temaslarda bulunmuş, İran 
liderliğinin siyasi görüşlerini benimsemiştir.76 
2006 yılının ardından parti liderliğini İbrahim 
el-Caferi’den devralan Maliki’nin, İran ile sağ-
ladığı güçlü ilişkileri Baas yönetiminin ABD 
güçlerince devrilmesinden sonra Irak Şiilerini 
bir araya getirip siyasi alanda temsilini sağla-
mak için kullandığı söylenebilir. Aralık 2005 ve 
2014 parlamento seçimlerinin ardından kuru-
lan hükûmetlerin başında Maliki’nin olması, Şii 
desteğini bu denli organize etme kabiliyetine 
bağlanabilir. Bu açıdan Dava Partisi’nin yakın 
dönem Şii siyasi hareketinin en temel oluşum-
larından birisi olduğunu söylemek mümkün-
dür.

Ancak Maliki, 2014 yılında terör örgütü IŞİD’in 
ülkede ciddi kazanımlar elde etmesiyle iç 
siyasette artan baskılardan sonra hükûmet 
kurma görevini Haydar el-Abadi’ye bırakmış-
tır. Bu noktada özellikle Maliki önderliğinde 
çıkartılan terörle mücadele yasasının kulla-
nılarak Sünni nüfusun yoğunluklu yaşadığı 
bölgelerde mezhepçiliğin arttığı ve siyasi ka-
zanım amacıyla kullanıldığı iddia edilmiştir. Bu 
nedenle seçimlerden birinci oluşum olarak 
Kanun Devleti Koalisyonu çıkmasına rağmen 
Maliki’nin üçüncü dönem başbakanlığına iti-
razlar olmuştur. Dolayısıyla Maliki, 2014 se-
çimlerinin ardından hükûmeti kurma görevi-
nin Abadi’ye verilmesini kabul etmiştir. Başba-
kanlık görevinin Abadi’ye geçmesiyle birlikte 
parti içerisinde iki liderin farklı grupları temsil 
etmesi yeni gerilimlere neden olmuştur. Dava 
Partisi içerisindeki gruplar arasında yaşanan 
çatlak, 2014 seçimlerinde Kanun Devleti Ko-
alisyonu’nun birinci parti olarak çıkmasından 

76  “Iran’s Influence in Iraq: Countering Tehran’s Whole of Government Approach.” (İran’ın Irak’taki Etkisi: Tahran’ın Hükûmetin 
Tümünü Kapsayan Yaklaşımını Karşılamak) The Washington Institute for Near East Policy. Nisan 2011. (Erişim Tarihi 23 Eylül 
2021

77  “A letter from Sistani turned the tide against Iraq’s leader” (Sistani’den bir mektup Irak liderinin kaderini değiştirdi) Washington 
Post. 13 Ağustos 2014. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

sonra derinleşmiştir. Sandıkta yakaladığı ba-
şarı dolayısıyla Maliki üçüncü kez hükûmeti 
kurmak istemesine rağmen karşısında oluşan 
hem parti içi hem de parti dışı muhalefet bu 
durumun önüne geçmiştir. Bu noktada Mali-
ki’nin yönetimi süresince ülkedeki Sünnilerin 
maruz kaldığı mezhepçi politikaların yanı sıra 
azınlıkların siyasi arenadan uzaklaştırılması-
nın ve mezhepsel ayrılıkların derinleşmesinin 
bu hedefin önünde büyük engel teşkil ettiği 
söylenebilir. Maliki’nin üçüncü dönem başba-
kanlık yapma konusundaki ısrarı siyasi grup-
lar nezdinde karşılık bulmazken, Sistani’nin 
de karşıt pozisyon alması Maliki’nin hedefine 
erişmesini engellemiştir. 

Sistani Irak siyasetinde taraf almaktan kaçı-
nan bir dinî figür olmasına rağmen, 9 Temmuz 
2014’te Maliki’ye bir mektup yazarak baş-
bakanlık gündemi konusunda fikrini beyan 
etmiştir.77 Bu mektupta Maliki’nin hükûmet 
kurma görevini uzlaşı sağlayacak birine bırak-
ması gerektiğini belirtmiştir. Sistani, Maliki’nin 
Sünni Arap ve Kürt nüfusun siyasal yapı içeri-
sinde temsil edilmesinden uzaklaştıran adım-
larını eleştirmiş ve uzlaşı ve toplumsal birlik 
sağlayacak bir adaydan yana olduğunu ifade 
etmiştir. Sistani’nin mezhepsel kimlikler etra-
fında kutuplaşan Irak toplumunun demokra-
tik düzenini korumak amacıyla böyle bir çağrı 
yaptığını söylemek mümkündür. Bu noktada 
Sistani’nin 2003 sonrası Irak’ta siyasi yapının 
sürdürülebilir hâle getirilmesi için halkın se-
çimlerde oy kullanmasını teşvik edici açıkla-
malarının olduğu görülmektedir. Ancak Sista-
ni, bu açıklamalarında herhangi bir siyasi par-
tiye oy kullanılması yönünde bir işaret verme-
miştir. Maliki’nin üçüncü dönem başbakanlığı 
ile ilgili yaptığı başka bir açıklamada, “Özellikle 
herkes tarafından kabul görmeyenler, iktidar 
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sevdasından vazgeçmelidir”78 demesi, Sista-
ni’nin Maliki’ye karşı aldığı tavrı en net biçimde 
göstermiştir. Hatta Sistani’nin bu açıklama-
sı Maliki’nin üçüncü dönem başbakanlığının 
gerçekleşmeyeceğini göstermiş, ülkedeki Şii 
siyasi partilerin Maliki karşısında pozisyon al-
masına neden olmuştur. Bu doğrultuda Sis-
tani’nin beyanı o kadar etkili olmuştur ki İran 
Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney dâhil olmak 
üzere İranlı yetkililer Maliki’ye olan destekleri-
ni geri çekmiştir. İran Devrim Muhafızları Ku-
düs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Ma-
liki’nin başbakanlığının yenilenmesine yönelik 
ısrarları, Irak siyasetinde karşılık bulmamıştır.79 
Bu gelişmeler, Sistani’nin etkisinin Irak sınır-
larını aştığını ancak Irak içerisinde daha fazla 
karşılık bulduğunu göstermektedir. Zira Dava 
Partisi ve Kanun Devleti Koalisyonu gibi diğer 
Şii siyasal oluşumlar da Sistani’nin açıklama-
ları doğrultusunda pozisyonunu değiştirmiştir. 
Diğer yandan Sistani’nin pozisyonunun Irak’ta-
ki Sünni ve Kürt siyasi partiler tarafından da 
kabul gördüğü söylenebilir. 

78 “Feeling heat, Maliki warns Sistani against opposing third term” (Gitgide sıkışan Maliki, üçüncü dönem başbakanlığa karşı 
çıkan Sistani’yi uyardı) Al-Monitor. 8 Ağustos 2014. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021)

79 “How did Sistani succeed in ousting Maliki?” (Sistani Maliki’yi nasıl yerinden etti?) Al-Monitor. 20 Ağustos 2014. (Erişim Tarihi 
23 Eylül 2021) 

 Sistani’nin başbakanlık tartışmaları konusun-
da ağırlığını koymasından sonra Dava Parti-
si’nde Maliki’nin liderliğini destekleyenlerle 
Abadi liderliğinde ve Sistani’nin rehberliğinde 
yeni bir yöne gidilmesini destekleyenler ara-

sında bir çatlak meydana gelmiştir. Takip eden 

dönemde Abadi, IŞİD ile mücadelede başarı-

sından kaynaklı popülarite artışından yararla-

narak Dava Partisi’ndeki bölünmeyi kurum-

sallaştırmış ve Nasr Koalisyonu’nu kurmuştur. 

Abadi, liderliği etrafında toplanan Dava Parti-

si’nin önemli bir kısmını da Nasr Koalisyonu’na 

entegre etmeyi başarmıştır.

Bu iç gerilime rağmen Maliki, 2018 yılındaki 

seçimlere Kanun Devleti Koalisyonu bünye-

sinde katılmıştır. Dava Partisi’nden Maliki’nin 

başı çektiği koalisyonda toplam dokuz siyasi 

parti yer almıştır.

Aşağıda Kanun Devleti Koalisyonu’nun 2018 

Irak Parlamentosu seçimlerindeki sıralamasını 

vilayetlere göre gösteren tablo yer almaktadır. 

78  “Feeling heat, Maliki warns Sistani against opposing third term” (Gitgide sıkışan Maliki, üçüncü dönem başbakanlığa karşı 
çıkan Sistani’yi uyardı) Al-Monitor. 8 Ağustos 2014. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021)

79 “How did Sistani succeed in ousting Maliki?” (Sistani Maliki’yi nasıl yerinden etti?) Al-Monitor. 20 Ağustos 2014. (Erişim Tarihi 
23 Eylül 2021) 
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Vilayet Sıra Oy Sayısı Yüzdelik Pay Koltuk Sayısı

Bağdat Üçüncü 237.216 11,9 9

Basra Dördüncü 94.561 14 4

Babil Beşinci 61.726 10,5 2

Dikar Üçüncü 83.789 15,2 3

Kadisiye Dördüncü 42.878 12 1

Necef Beşinci 37.057 9,9 1

Kerbela Dördüncü 39.927 13,1 2

Vasit Beşinci 44.537 11,3 1

Meysan Beşinci 32.213 10,3 1

Müsenna Beşinci 31.051 13,5 1

Kanun Devleti Koalisyonu, 2019 yılında Irak 
Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin Irak’ta Bağdat 
ve güney vilayetler ağırlıklı bölgede başlayan 
hükûmet karşıtı gösterilere bağlı olarak istifa 
etmesinin ardından yeni hükûmet kurma mü-
zakerelerinde Mustafa el-Kazımi’yi destekle-
memiş ve Kazımi’nin kurduğu hükûmete gü-
venoyu vermemiştir.80 

Nuri el-Maliki, Kazımi hükûmetine destek ver-
mediği gibi Kazımi hükûmetini ortaya çıkaran 
Ekim 2019 gösterilerine karşı pozisyon almıştır. 
Bu noktada gösterileri gayrimeşru gören Mali-
ki, güvenlik güçlerinin orantısız şiddet uygula-
masını ve göstericileri hedef alan diğer şiddet 
eylemlerini kınamamıştır. Hatta Maliki, gös-
tericiler arasındaki “provokatörlerin” varlığına 
dikkat çekerek gösterilerin meşruiyetini sor-
gulamıştır. Buna ek olarak Maliki, bazı silahlı 
grupların önde gelen göstericileri kaçırması 
ya da öldürmesi konusunda da sessizliğini 
korumuştur. Maliki’nin gösteri hareketine karşı 
aldığı tutum 10 Ekim 2021 tarihinde yapılma-

80 “Irak’ta Maliki ve Allavi koalisyonu Kazimi hükümetini desteklemeyecek” Anadolu Ajansı. 3 Mayıs 2020. (Erişim Tarihi 23 Eylül 
2021) 

81 “President Salih ratifies the budget law” (Cumhurbaşkanı Salih Irak bütçe yasa tasarısını onadı) Shafaq News. 7 Nisan 2021. 
(Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

sı beklenen erken seçimlerde Kanun Devleti 
Koalisyonu’nun oy potansiyelini olumsuz etki-
lemektedir. Ancak buna rağmen Maliki’nin ve 
Kanun Devleti Koalisyonu’nun konsolide ol-
muş bir seçmen kitlesine sahip olduğu söyle-
nebilir. Zira benzer bir siyasi çizgiye sahip olan 
Fetih Koalisyonu ortaya çıkmasına rağmen 
Kanun Devleti Koalisyonu, Irak siyasetindeki 
varlığını devam ettirmiştir. Hatta bu değişim-
le birlikte Kanun Devleti Koalisyonu’nun, Fe-
tih Koalisyonu’nun “muhalefette kalan ortağı” 
gibi hareket ettiği söylenebilir. Ancak buna 
rağmen özellikle siyasi pozisyonların payla-
şılması konusunda iki blok arasında farklı gö-
rüşlerin ortaya çıktığı da bilinmektedir. 

Öte yandan, 7 Nisan 2021 tarihinde Irak Cum-
hurbaşkanı Berham Salih tarafından onayla-
nan 2021 Irak Bütçe Yasası Tasarısı’na81 Maliki 
ve Kanun Devleti Koalisyonu muhalefet et-
miştir. Maliki’nin bütçe yasası tasarısına karşı 
aldığı pozisyonda IKBY’nin tüm petrol gelir-
lerini Bağdat’a teslim etme talebinin karşılık 
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bulamaması rol oynamıştır.82 Bu noktada IK-
BY’nin tek taraflı politikaları nedeniyle fede-
ral bütçedeki IKBY payını donduran kişi olan 
Maliki’nin IKBY’ye yönelik yaklaşımında de-
ğişiklik olmadığı görülmektedir. Bu noktada 
Maliki’nin Kürt siyasi partilerin Irak’taki hükû-
met kurma süreçleri ve krizlerindeki pozisyo-
nunun sorunu çözebilecek noktada olmasına 
rağmen karşıtlığını sürdürdüğü söylenebilir. 
Zira 2003 yılından sonra kurulan bütün hükû-
metlerde Kürt siyasi partilerin destekleyici 
pozisyonu belirleyici olmuştur. 

Irak siyasetinde Şiilerin en önemli temsilcile-
rinden Dava Partisi ve Kanun Devleti Koalis-
yonu, Şii siyasi partilerin geçirdiği değişim ve 
çok parçalı siyasi bir yapıya dönüşten dolayı 
temsil gücünü kaybetmiştir. Ancak bu azal-
maya rağmen benzer siyasi gruplarla bera-
ber toplam temsillerinde artış yaşandığı söy-
lenebilir. Zira Irak siyasetinde yaşanan kutup-
laşma blokları farklı koalisyonlar çerçevesin-
de örgütlenmesine rağmen büyük bloklarda 
toparlanmalara neden olmuştur.

Sairun (Yürüyüş) Koalisyonu

Sairun Koalisyonu, Şii Lider Mukteda el-Sadr 
önderliğinde başta Cafer Musavi önderli-
ğindeki Ulusal Dürüstlük Partisi (el-İstikame 
el-Vatani) ve Raid Cahid Fehmi önderliğindeki 

82  “Irak Meclisi, Bağdat-Erbil arasındaki anlaşmazlık nedeniyle aylarca sürüncemede kalan 2021 bütçesini onayladı” Anadolu 
Ajansı. 31 Mart 2021. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021)

Irak Komünist Partisi tarafından kurulmuştur. 
Bu partilerin yanı sıra Sadr Hareketi’ne ya-
kın dört siyasi parti daha koalisyon içerisinde 
yer almıştır. 2018 Irak Parlamentosu seçimle-
rinden önce kurulan Sairun Koalisyonu, 2014 
Irak Parlamentosu seçimlerinde Nuri el-Maliki 
karşıtı konum alan el-Ahrar Bloku’nun devamı 
niteliğinde oluşturulmuştur. Ancak koalisyon, 
IŞİD sonrası Irak’taki yeni dinamiklere karşılık 
verebilmek amacıyla siyasi çizgisinde değişik-
liği kabul etmiştir. Buna rağmen koalisyonun 
Şii bir kimliğe ve algıya sahip olması yadsına-
mayacaktır.

 Sairun Koalisyonu, 2018 Irak Parlamentosu 
seçimlerinde yolsuzluk karşıtı Iraklılık kimliğini 
ön plana alan, popülist bir kampanya yürüt-
müştür. Seçimlerin ardından Sairun Koalisyo-
nu 54 koltuk kazanarak Irak Parlamentosunda 
temsil hakkına kavuşan en büyük seçim ko-
alisyonunu oluşturmuştur.  Sairun Koalisyo-
nu’nun siyasi başarısı sonucunda Sadr, hükû-
met görüşmelerinin merkezinde yer almıştır. 
Hatta koalisyonun, Irak Parlamentosundaki 
pozisyonu itibarıyla Sadr tarafından destek-
lenmeyen bir ismin hükûmeti kurması beklen-
meyecek bir durum hâline gelmiştir. 

Aşağıda Sairun Koalisyonu’nun 2018 Irak Par-
lamentosu seçimlerindeki sıralamasını vila-
yetlere göre gösteren tablo yer almaktadır. 

82  “Irak Meclisi, Bağdat-Erbil arasındaki anlaşmazlık nedeniyle aylarca sürüncemede kalan 2021 bütçesini onayladı” Anadolu 
Ajansı. 31 Mart 2021. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021)
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Vilayet Sıra Oy Sayısı Yüzdelik Pay (%) Koltuk Sayısı

Bağdat Birinci 467.029 23,4 18

Basra İkinci 121.103 17,9 5

Babil İkinci 123.001 20,9 4

Dikar Birinci 157.763 28,6 6

Diyala Dördüncü 53.923 10 2

Kadisiye İkinci 73.294 20,4 3

Necef Birinci 92.219 24,6 4

Kerbela İkinci 74.820 24,6 3

Vasit Birinci 101.402 25,7 3

Meysan Birinci 134.430 42,8 5

Müsenna Birinci 71.058 31 2

Buradan hareketle Sairun Koalisyonu’nun se-

çimlerdeki başarısının Sadr’ın destekçileriyle 

kurduğu kuvvetli bağdan kaynaklandığı söy-

lenebilir. Sairun Koalisyonu, Meysan, Vasit, 

Müsenna ve Dikar gibi gelir ve eğitim seviyesi 

düşük ve devlet girişimlerinin az görüldüğü 

vilayetlerde birinci parti olarak çıkmayı başa-

rarak önemli bir koltuk sayısı elde edebilmiş-

tir. Sairun Koalisyonu’nun özellikle Ekim 2019 

protestolarının en yoğun yaşandığı bölgeler-

de Fetih Koalisyonu’nun önüne geçmiş olma-

sı, Sadr liderliğindeki bir koalisyonun gelecek 

seçimlerdeki iddiasını ortaya koymaktadır.

Öte yandan sosyo-ekonomik açıdan yeterli 

desteği göremeyen bölgelerde Sadr’ın sivil 

toplum kuruluşları aracılığıyla sürdürdüğü 

belediyecilik, eğitim ve sağlık hizmetleri bu 

bağın korunmasında büyük bir etken olarak 

ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan Mukteda 

es-Sadr’ın ailesinin Iraklılar tarafından sevil-

mesi bu bağın oluşmasındaki önemli bir diğer 

faktörüdür.  Bu doğrultuda oluşan bağ ne-

deniyle Sadr’ın destekçilerini seferber etme 

kabiliyeti Sadr’ı Irak siyasetinin kilit aktörlerin-

den birisi yapmaktadır. Sadr’ın kitlesini kontrol 

edebilen bir lider olması, siyasetteki ağırlığını 

arttırmasına sebep olmuştur. Bu duruma ek 

olarak Sairun Koalisyonu’nun en büyük seçim 

ittifakı olmasında Şii siyasi yelpazesindeki bö-

lünmüşlüğün artması da katkı sağlamıştır. 

Dolayısıyla Sadr Hareketi, son yıllarda IŞİD 

sonrası ortamın dinamikleri doğrultusunda 

İran yanlısı çizgisinden uzaklaştığını Iraklılık 

kimliğini önceleyen ve mezhepsel kimlik bazlı 

siyasetten uzaklaşan bir kampanya yürüterek 

göstermiştir. Özellikle Sünni kesimin ağırlıklı 

olarak yaşadığı yerlerde IŞİD’in fazla dirençle 

karşılaşmadan toprak kazanımları sağlaması, 

Sadr gibi Şii toplumunun önde gelen dinî fi-

gürlerinin yeni bir toplumsal uzlaşı aracı olarak 

Iraklılaşmayı tercih etmelerine sebep olduğu 

söylenebilir. Kısacası mezhepsel kimlik bazlı 

şiddetin ve terörün ülkede zemin kazanması-

nın önüne geçmek için Iraklılaşma, Sadr gibi 

aktörler tarafından toplumsal bir çözüm ola-

rak kabul edilmiştir. Öte yandan Sadr ailesinin 

geçmişine bakıldığı takdirde Iraklılık kimliğinin 

her zaman önde olduğu da görülmektedir. Bu 

açıdan Sadr Hareketi’nin, İran’a yakınlığıyla bi-

linen Fetih ve Kanun Koalisyonlarının aksine, 

Irak Şiiliğinin önemli bir temsilcisi olduğunu 

söylemek mümkündür. Bu yüzden IŞİD teh-

didinin ortadan kalkmasıyla beraber birleşik 

bir Irak kimliğinin öne çıkarılmasının ve Irak-



Feyzullah Tuna Aygün      Alper Cezmi Özdemir

39www.orsam.org.tr

lılaşma açılımının en önemli temsilcilerinden 
birisinin Sadr Hareketi olması beklenen bir so-
nuçtur.

Diğer yandan Sairun Koalisyonu’nun fark-
lı siyasi grupları bir araya getirmesi, Sadr’ın 
Irak’taki dış müdahaleye karşı duruş sergile-
mesi ve yolsuzluk karşıtı söylem sandıktaki 
başarılarının sebepleri arasında yer almıştır.83 
Bu nedenle Sadr ve destekçileri Ekim 2019 
tarihinde Irak’ın Şii nüfus yoğunluğuna sahip 
bölgelerinde patlak veren hükûmet karşıtı 
protestolarda öncü bir rol oynamıştır. Buna ek 
olarak Sadr Hareketi’nin göstericilerin mobili-
zasyonuna ön ayak olduğu söylenebilir. Hatta 
Abdulmehdi hükûmetinin kurulmasında ki-
lit rol oynayan Sairun Koalisyonu protestolar 
başladığında hükûmetten desteğini çektiğini 
açıklamış ve Abdulmehdi’nin istifa sürecini 
hızlandırmıştır. Zira Abdulmehdi, 1 Ekim 2019 
tarihinde başlayan hükûmet karşıtı gösterilere 
30 Kasım 2019 tarihine kadar dayanabilmiştir. 
Ancak protestoların ilk aylarında ön saflarda 
yer alan Sadr destekçileri, Mukteda Sadr’ın 
protestolara yönelik pozisyonunu değiştirme-
sinden sonra sokakları terk etmiş, gösteriler-
deki varlıklarını azaltmıştır. Bu noktada Sadr’ın 
siyasal hamleleri desteklemek için zaman za-
man gösterilere katılımı teşvik ettiği ve diğer 
zamanlarda grubun sokaktaki görünürlüğü-
nün azaldığı söylenebilir. 2020 yılının Mayıs 
ayında kurulan Kazımi hükûmetinde olduğu 
gibi Abdulmehdi hükûmetinin kurulmasında 
da rol oynayan Sadr, gösterilerin ardından Irak 
siyasetinin girdiği krizden çıkışın kilit aktörle-
rinden biri olmuştur. 

Iraklılık kimliğini ön plana alan Sadr’ın, Irak’ta 
artan İran etkisinden duyduğu rahatsızlık ve 
Irak kimliğini öncelemesiyle Sadr ve İran ara-
sındaki ilişkilerde soğuma meydana gelmiştir. 
Buna rağmen tarihsel bağlar nedeniyle İran’ın 

83  “Irak’ta Hükümet Pazarlıkları ve Yeni İttifaklar” Ortadoğu Araştırmaları Merkezi. 11 Haziran 2018. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

farklı bir pozisyonda kaldığı söylenebilir. An-
cak bu noktada Sadr tarafından yabancı güç-
lere yönelik alınan pozisyon İran ile sınırlı de-
ğildir; aynı zamanda Irak’taki ABD varlığına yö-
nelik de pozisyon alınmaktadır. Zira bu durum 
Sadr’ın Irak’ın bağımsızlığına yönelik vurguları 
ile somut bir şekilde görünmektedir. 

Sairun Koalisyonu’nun Irak Parlamentosun-
daki varlığı ve hareketin sokakları etkileme 
yetisi, 10 Ekim 2021 tarihinde yapılması bek-
lenen Irak Parlamentosu seçimlerinde Sairun 
Koalisyonu’nu temel aktörlerden biri olma 
noktasına taşımaktadır. Zira Sairun Koalisyo-
nu, siyasal organizasyonu itibarıyla yeni seçim 
yasasına uygun hazırlık sürecini yürütebilecek 
kapasiteye sahiptir. Buna ek olarak ise Sadr’ın 
sokakları etkileme yetisi, alınan siyasi kararla-
ra yerelden destek gelmesine zemin hazırla-
maktadır. 

Sairun Koalisyonu veya Sadr hareketi seçimle-
re yönelik hazırlık aşamasında sokakları mobi-
lize edebilme ve mobilize olan halkı etkileme 
potansiyeline sahiptir. Ancak Ahrar Bloku’ndan 
Sairun Koalisyonu’nun oluşturulmasına geçen 
süreç içerisinde Sadr, taraftarları etkilemesine 
rağmen hareketin diğer kesimlere açılmasın-
da engeller ortaya çıkmaktadır. Zira hem Sadr 
ailesi hem de hareket “Iraklılık kimliğini” ön 
plana çıkartmaya çalışmasına rağmen başta 
Sünni nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölge-
lere erişimde hareketin Şii bir hareket olduğu 
algısı öne çıkmaktadır. Hareketin bu algıyı aşa-
bilmek amacıyla özellikle Sünni nüfusun ya-
şadığı vilayetlerdeki aday belirleme stratejisini 
değiştirmesi bir ihtimal olarak gündeme gel-
mektedir. Buna rağmen hareket hakkındaki al-
gının ve hareketin geçirdiği dönüşümün Sadr’ı 
destekleyen kitleler açısından bir ikileme ne-
den olabileceği söylenebilir. 

83  “Irak’ta Hükümet Pazarlıkları ve Yeni İttifaklar” Ortadoğu Araştırmaları Merkezi. 11 Haziran 2018. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 
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Nasr (Zafer) İttifakı

2014-2018 yılları arasında Irak başbakanlığı 
yapmış Haydar el-Abadi, terör örgütü IŞİD’e 
karşı mücadelede gösterdiği başarıyı siyasi 
alana taşımak amacıyla Dava Partisi dışından 
Nasr Koalisyonu’nu kurmuştur.84 Koalisyonun 
ismi de IŞİD’e karşı elde edilen askerî başarıya 
atıfla Nasr (Zafer) olarak belirlenmiştir. Maliki 
ve Abadi etrafında somutlaşan Dava Partisi 
içerisindeki grupların ayrışması ve Irak’ta po-
litika ve reform girişimleri konusundaki derin 
ayrılıklar Abadi’yi yeni bir seçim ittifakı kurma-
ya itmiştir. Abadi’nin Irak Ordusu ve Haşdi Şaa-
bi ile birlikte 2017 yılı temmuz ayında Musul’un 
kurtarılmasına kadar IŞİD’e karşı verdiği müca-
dele, Abadi’nin başta Şii nüfusun yoğun olarak 
yaşadığı bölgelerde popülaritesini arttırmış ve 
bu artış IŞİD’den kurtarılan bölgelerde de ya-
şanmıştır. Hatta IŞİD’e karşı zafer ve IKBY’nin 
düzenlediği gayrimeşru bağımsızlık referan-
dumuna karşı tavrıyla Abadi, bazı çevrelerce 
Irak’ın toprak bütünlüğünü koruyan lider ola-
rak anılmaya başlamıştır. 

Abadi, başbakanlık dönemindeki faaliyetleriy-
le oluşturduğu desteği, Haşdi Şaabi’nin siyasi 
uzantısı olarak nitelendirilebilecek Fetih Koa-
lisyonu ile iş birliği yaparak seçimlere taşımak 
istemiştir. Aynı zamanda Abadi’nin 2018 yılında 
Abdülmehdi’ye bıraktığı başbakanlık koltuğu-
na dönme arzusunun hâlâ devam ettiğini söy-
lemek mümkündür. 

Ancak Sistani’nin başbakanlık görevini daha 
önce bu görevi üstlenmeyen birisinin devral-
masını istemesi üzerine Abadi’nin kendisini 
aday olarak göstermek yerine diğer grupların 
uzlaşı adayı olarak çıkmak istediği söylene-
bilir. Ancak seçimlerden önce Abadi’nin Fe-
tih Koalisyonu ile seçim ittifakı yaparak 2018 
seçimlerine aynı listeden girme girişimi her 

84  “Power struggle on Baghdad streets as Maliki replaced but refuses to go” (Maliki başbakanlıktan edilmesini reddederken 
Bağdat sokaklarında güç mücadelesi)  Reuters. 11 Ağustos 2014. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021)

ne kadar Irak siyasetinin dinamikleri itibarıyla 

gerçekleşmese de Abadi’nin geniş bir blokun 

temsilcisi olarak siyasette yer almak istediğini 

göstermiştir. Zira iki siyasi blok arasındaki or-

taklık, özellikle ABD – İran geriliminin Irak’ta 

yeni kırılmalara neden olması ve hükûmet 

karşıtı gösterilere yönelik blokların farklı po-

zisyon alması gibi birtakım anlaşmazlıklar yü-

zünden resmiyete kavuşmamıştır. Bu noktada 

iki blokun anlaşma yapması ile oluşacak yeni 

bir blokun, ayrı ayrı seçimlere girdiği sonuç-

larla kıyaslandığında daha fazla sandalye ka-

zanacağı ve Irak Parlamentosunun en büyük 

seçim bloku hâline geleceği tahmin edilebilir. 

Hatta bu senaryonun gerçekleşmesi hâlinde, 

hükûmet içi olası gerilimlere rağmen, oluşa-

cak yeni blokun parlamentoda karşılığı olan 

bir başbakanın hükûmeti kurmasına katkı 

sağlayabileceği değerlendirmesi yapılabilir. 

Bu noktada IŞİD’e karşı elde edilen askerî ba-

şarının her iki blok tarafından da siyasi kanala 

aktarılmak istendiği ancak bu bölünme nede-

niyle Haşdi Şaabi ve Irak güvenlik güçlerine 

bağlı diğer kurumlarda bir ayrışma yaşandığı 

yorumunda bulunulabilir. 

2018 yılında düzenlenen Irak Parlamentosu 

seçimlerine Nasr Koalisyonu ile katılan Aba-

di, Nuri el-Maliki önderliğindeki Kanun Dev-

leti Koalisyonu’ndan daha başarılı bir sonuçla 

çıkmıştır. Bu doğrultuda Nasr Koalisyonu, Irak 

Parlamentosunda 42 sandalyeyle temsil edil-

meye hak kazanmıştır. Nasr Koalisyonu, se-

çimlere katıldığı Sünni yoğunluklu bölgelerde 

Sünnilerin de yer aldığı adayları seçimlere gö-

türerek listenin Şii bir liste olduğu algısına kar-

şı Sünnilerin de temsilini sağlamıştır. Tablo 4’te 

görüleceği üzere Abadi, Kerkük, Selahaddin, 

Anbar ve Ninova gibi bölgelerde Sünni kesi-

min desteğini alarak bu bölgelerde diğer Şii 
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odaklı partilerin önüne geçebilmiştir. Nitekim 

Abadi ve Nasr Koalisyonu IŞİD şiddetinin en 

çok görüldüğü Ninova vilayetinde birinci parti 

olarak çıkmıştır. Bu açıdan yerel halk nezdin-

de IŞİD’e karşı başarılı mücadelesinden dolayı 

Abadi’ye karşı olumlu bir tavrın ortaya çıktığı 
görülmektedir.

Aşağıda Nasr Koalisyonu’nun 2018 Irak Parla-
mentosu seçimlerindeki sıralamasını vilayet-
lere göre gösteren tablo yer almaktadır. 

Seçimlerin ardından Irak Parlamentosunda 

en büyük üçüncü seçim bloku olarak çıkan 

Nasr Koalisyonu’nun parlamentoya yolladığı 

vekillerden yaklaşık olarak dörtte birinin Sünni 

Iraklılardan oluştuğu görülmüştür. Hatta liste 

içerisinden bir Türkmen aday olan Halil Mu-

hammed Said Ahmed Abbas (Çolak) seçim-

leri kazanarak parlamentoda yer almıştır. Bu 

noktada Nasr Koalisyonu’nun “Irak kimliğinin 

öncelenmesi” politikasının seçim kampanyası 

söyleminden öte belirlenen adaylarla da so-

mutlaştığı görülmüştür. Seçimlerin ardından 

hükûmeti kuracak bir pozisyonda olmayan 

Abadi ve Nasr Koalisyonu, Abdülmehdi lider-

liğindeki hükûmet kurma sürecini destekle-

85 “A shift in Iraqi politics: An opposition emerges” (Irak siyasetinde bir değişim: Bir muhalefetin yükselişi) Atlantic Council. 16 
Temmuz 2019. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

miştir. Zira Abadi’nin seçim kampanyasının da 

devamı niteliğindeki koalisyon ile IŞİD sonrası 

kurulacak ilk hükûmette yer almak istediği ve 

buna ek olarak yeni bir siyasi oluşum olarak 

Irak siyasetinde kalıcılaşmak amacıyla bu sü-

reci desteklediği söylenebilir. Ancak siyasetin 

kalıcı aktörlerinden birisi olmak isteyen Nasr 

Koalisyonu, 1 Ekim 2019 tarihinde hükûmet 

karşıtı gösterilerin başlaması ile hükûmet-

ten desteğini çekerek muhalefete geçtiğini 

açıklamıştır.85 Nasr Koalisyonu’nun pozisyo-

nunda yaşanan değişiklik de koalisyonun Irak 

siyasetinde yaşanan değişim doğrultusunda 

pozisyon değiştirmesini engellemeyecek bir 

ölçüde Abdulmehdi hükûmeti ile angaje ol-

85  “A shift in Iraqi politics: An opposition emerges” (Irak siyasetinde bir değişim: Bir muhalefetin yükselişi) Atlantic Council. 16 
Temmuz 2019. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

Vilayet Sıra Oy Sayısı Yüzdelik Pay Koltuk Sayısı

Bağdat Beşinci 216.429 10,8 8

Basra Üçüncü 108.143 16 5

Babil Üçüncü 88.753 15,1 3

Dikar Dördüncü 81.575 14,8 3

Diyala Beşinci 38.690 7,2 1

Kadisiye Üçüncü 59.883 16,7 2

Necef Üçüncü 71.971 19,2 3

Kerbela Üçüncü 52.674 17,3 2

Vasit Üçüncü 53.819 13,6 2

Selahaddin Dördüncü 50.898 12,6 2

Meysan Dördüncü 36.412 11,6 1

Müsenna Üçüncü 35.712 15,6 1

Ninova Birinci 168. 112 17,9 7

Anbar Beşinci 46.513 11,6 2
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duğunu göstermiştir. Hatta Abadi’nin, Abdul-
mehdi’nin hükûmetinden desteğini çekerek 
ve muhalefete geçerek kendi koalisyonuna 
halk desteğini arttırmaya yönelik bir girişimde 
bulunduğu söylenebilir. Zira seçimlerin ardın-
dan dönemin Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı 
Felah Feyyad’ın önderliğindeki Ataa Hareke-
ti’nin Nasr Koalisyonu’ndan ayrılması ile yaşa-
nan düşüşün engellenmesi ve koalisyon arka-
sında yeni bir destek dalgasının oluşturulması 
amaçlanmış olabilir. 

Öte yandan Başbakan Abdulmehdi ve Ka-
zımi’nin hükûmetleriyle daha fazla anılma-
ya başlayan denge arayışının, Haydar Abadi 
döneminde başladığı söylenebilir. Zira Aba-
di, denge politikasını gerek iç gerek dış siya-
sette takip etmeye çalışmış bir başbakandır. 
Abadi’nin Suudi Arabistan ziyareti ve Körfez 
ülkeleriyle olan temasları da bu temelde de-
ğerlendirilmektedir. Ancak Abadi’nin denge 
politikası çabaları bununla sınırlı kalmamış-
tır. Örneğin, 15 Ekim 2017 tarihinde tartışmalı 
bölgelerde federal otorite yeniden tesis edil-
mesine rağmen Haşdi Şaabi ve IKBY arasın-
da denge kurmaya çalışmıştır. Ancak Abadi, 
IKBY’nin 2017 yılında düzenlediği bağımsızlık 
referandumuna karşı sert bir tavır alarak ül-
kenin kuzeyindeki tartışmalı bölgeleri Bağdat 
kontrolü altına almaktan çekinmemiştir. Dola-
yısıyla Abadi’nin oluşturmaya çalıştığı denge 
politikasında ülkenin siyasal birliği ve toprak 
bütünlüğü açısından kırmızı çizgilerden bah-
sedilebilir.  İç politikayla birlikte denge arayı-
şını dış politikada da sağlamaya çalışan Aba-
di, Irak’ın partnerlerini çeşitlendirme adımları 
atmıştır. Buna ek olarak Abadi, İran ve ABD 
arasında denge kurmaya çalışmış, bu girişimi 
sebebiyle İran’a yakın siyasi kesimler tarafın-
dan ABD yandaşı bir lider olarak eleştirilmiştir. 
Ancak bu noktada Abadi’nin temel yaklaşımı-
nın gerilimden Irak’a yönelik oluşan etkilerin 
minimize edilmesi ve oluşan dengeyle ikinci 
kez hükûmeti kurma isteğinin yer aldığı söy-
lenebilir.

Abadi’nin, 2014-2018 yılları arasında oluştur-
duğu denge siyaseti mirasını önümüzdeki se-
çim döneminde de kullanması muhtemeldir. 
Hatta Abadi’nin, başarılı geçen başbakanlık 
dönemi nedeniyle Irak’ta denge siyaseti yü-
rütebilecek tek önemli aktör olduğu algısını 
ortaya çıkarma girişiminden dahi söz edilebi-
lir. Öte yandan Abadi, bakanlık ve başbakanlık 
görevleri itibarıyla Irak siyasetinde istikrarsız 
bir pozisyonda yer almasına rağmen Nasr Ko-
alisyonu’nun seçimlerden sonra yaşadığı çö-
zülme ve diğer siyasi bloklara oranla düşük 
oranda kurumsallaşmış olması gelecek se-
çimler açısından tehdit oluşturmaktadır. 

Irak siyasetindeki görevlerinin ardından oluş-
turduğu Nasr Koalisyonu ile 2018 Irak Par-
lamentosu seçimlerinde üçüncü en büyük 
blok olarak ortaya çıkan Abadi, Irak’ta devle-
tin korunması gerektiğine yönelik bir politika 
izlemektedir. Bu doğrultuda göstericilerin de 
desteğini almak isteyen Abadi, Abdulmehdi 
hükûmetine karşı muhalefete geçmiştir. Bu 
noktada öncelikle Abadi’nin halk desteği ile 
parlamentodaki pozisyonunu sağlamlaştır-
mak istediği söylense de Abadi’nin amacının 
gelecek seçimlerde daha yüksek bir orana 
erişmek olduğu söylenebilir. Zira Abadi, se-
çimlerin ardından Nasr Koalisyonu’nda ya-
şanan çözülmeye rağmen siyaseten aldığı 
pozisyon itibarıyla hükûmet müzakerelerinde 
yer almıştır. Bu noktada da Abadi’nin ikinci kez 
hükûmeti kurmasının engellenmesinin ardın-
dan öncelikli hedefinin gücünü konsolide et-
mek ve gelecek seçimlerde gücünü artırmak 
olduğu yorumunda bulunulabilir. Bu noktada 
Abadi’nin devletin korunmasına ve yolsuz-
lukların engellenmesine yönelik yaklaşımıyla 
IŞİD’den kurtarılan bölgelerde varlık göstere-
ceği söylenebilir. Bu bağlamda Abadi’nin Fetih 
Koalisyonu ile IŞİD zaferinin siyasi mirası konu-
sunda tekrar bir rekabete girmesi beklenebilir. 
Abadi’nin bu bölgelerde varlık göstermesi ve 
hatta siyasi temsil hakkı elde etmesi Irak’ın bir-
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çok bölgesi üzerine pozisyon almasının önünü 
açabilir. 

Ulusal Hikmet Akımı

Ulusal Hikmet Akımı 2017 yılında Ammar 
el-Hekim tarafından kurulan ve kendini “İslami 
olmayan ulusal bir hareket” olarak tanımlayan 
siyasi koalisyondur.86 Hekim, yeni bir koalis-
yon kurma kararı ile birlikte uzun yıllar üyesi 
olduğu ve İran’a yakınlığıyla bilinen Irak İslam 
Yüksek Konseyindeki liderlik pozisyonunu 
bırakmıştır. Hekim’in yeni bir siyasi parti oluş-
turması İran Ruhani Lideri Ayetullah Ali Hama-
ney’in tepkisini çekmiştir.87 88 Hekim’in yeni si-
yasal pozisyonunun Meclis-i Âlâ’nın etkinliğini 
azaltması bu tepkinin zeminini oluşturmuştur. 
Lideri olduğu eski siyasi oluşumun aksine 
“Iraklılık kimliğini” ön plana almayı tercih eden 
Hekim, Ulusal Hikmet Akımı’nın kuruluş dek-
larasyonunda geniş bir tabana hitap etmiştir. 
Hekim, yeni siyasi partiye ve Irak siyasetine 
gençlerin katılması gerektiğini ifade ederek 
bunu teşvik edeceklerini ilan etmiştir. 

Meclis-i Âlâ’dan Ulusal Hikmet Akımı’na dö-
nüşümle Hekim’in en belirgin yaklaşımı mez-

86 “Ammar al-Hakim announces the break with the legacy of the Supreme Islamic Council” (Ammar el-Hekim Yüksek İslam 
Konseyi’nin mirasından ayrıldığını duyurdu) Şark’ul Awsat. 26 Temmuz 2017. (Erişim Tarihi: 23 Eylül 2021) 

87 “Iraq’s Hakim moves out of Iran’s shadow” (Iraklı Hekim, İran’ın gölgesinden çıkıyor) Al-Monitor. 24 Ağustos 2017. (Erişim Tarihi: 
23 Eylül 2021)

88 “A Major Crack In Iraqi Shia Politics” (Irak Şii Siyasetinde Büyük bir Çatlak) Huffington Post. 24 Temmuz 2017. (Erişim Tarihi 23 
Eylül 2021) 

89 “Iraq’s Hakim moves out of Iran’s shadow” (Irak’ın Hekim’i İran gölgesinden çıkıyor). Al-Monitor. 24 Ağustos 2017. (Erişim Tarihi 
21 Eylül 2021)

90 “An overview of Iraq’s main political parties and coalitions in 2019” (2019 yılında Irak’taki ana siyasi parti ve koalisyonların 
incelenmesi) Clingendael. June 2020. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

hepsel kimliğin ön plana çıkarılmasından 

ziyade Iraklılık kimliğinin güçlendirilmesi ol-

muştur. Bu noktada Hekim, dönüşümle birlik-

te Irak dış siyasetinde ve parti ilişkileri bağla-

mında Tahran’la Irak İslam Yüksek Konseyinin 

kuruluşuna dayanan güçlü bağları zedeleme-

den, İran ile ilişkiler açısından denge arayışı-

na girmiştir.89 Kuruluşundan beri mezhepsel 

kimlik odaklı siyasetten uzak durmaya çalışan 

Ulusal Hikmet Akımı, 2018 Irak Parlamentosu 

seçimlerinde Haşdi Şaabi liderlerinin parti si-

yasetine karışmasına karşı durmuş ve bu se-

bepten ötürü milis yapılanmalar ile karşı kar-

şıya gelmiştir.90 Ancak Ulusal Hikmet Akımı’na 

ve Hekim’e yakın Haşdi Şaabi içerisindeki milis 

gruplarının da olduğu bilinmektedir. Bu nok-

tada Hekim’in karşı çıktığı nokta milis grupla-

rının partileri desteklemesinden ziyade siyasi 

partiler çerçevesinde organize olarak siyase-

tin doğrudan merkezinde yer alması olduğu 

söylenebilir.

Aşağıda Ulusal Hikmet Akımı’nın 2018 Irak 

Parlamentosu seçimlerindeki sıralamasını vi-

layetlere göre gösteren tablo yer almaktadır. 

86 “Ammar al-Hakim announces the break with the legacy of the Supreme Islamic Council” (Ammar el-Hekim Yüksek İslam 
Konseyi’nin mirasından ayrıldığını duyurdu) Şark’ul Awsat. 26 Temmuz 2017. (Erişim Tarihi: 23 Eylül 2021) 

87 “Iraq’s Hakim moves out of Iran’s shadow” (Iraklı Hekim, İran’ın gölgesinden çıkıyor) Al-Monitor. 24 Ağustos 2017. (Erişim 
Tarihi: 23 Eylül 2021)

88 “A Major Crack In Iraqi Shia Politics” (Irak Şii Siyasetinde Büyük bir Çatlak) Huffington Post. 24 Temmuz 2017. (Erişim Tarihi 23 
Eylül 2021) 

89 “Iraq’s Hakim moves out of Iran’s shadow” (Irak’ın Hekim’i İran gölgesinden çıkıyor). Al-Monitor. 24 Ağustos 2017. (Erişim Tarihi 
21 Eylül 2021)

90 “An overview of Iraq’s main political parties and coalitions in 2019” (2019 yılında Irak’taki ana siyasi parti ve koalisyonların 
incelenmesi) Clingendael. June 2020. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 
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Vilayet Sıra Oy Sayısı Yüzdelik Pay Koltuk Sayısı

Bağdat Yedinci 100.279 5 4

Basra Beşinci 57.315 8,5 2

Babil Dördüncü 75.637 12,9 3

Dikar Beşinci 56.361 10,2 2

Diyala Altıncı 29.090 5,4 1

Kadisiye Beşinci 42.139 11,8 1

Necef Dördüncü 38.163 10,2 1

Kerbela Beşinci 20.388 6,7 1

Vasit Dördüncü 51.928 13,2 2

Meysan Üçüncü 40.237 12,8 1

Müsenna Dördüncü 35.686 15,6 1

2018 seçimleri sonucunda 19 sandalye kaza-
nan Ulusal Hikmet Akımı seçim sonrasındaki 
koalisyon müzakerelerinde yer almıştır. Ancak 
bakanlık paylaşımında istediğini alamadığı id-
dia edilmiş ve koalisyon içinde yer alamamış-
tır. Ancak uzlaşı hükûmeti kurulmadan önce 
Sairun Koalisyonu, Nasr Koalisyonu ve Ulusal 
Hikmet Akımı arasında varılan koalisyon an-
laşması Hekim’i iktidarın bir parçası yapacak 
en önemli gelişme olmuştur. Ancak dönemin 
Başbakanı Haydar el-Abadi’nin Fetih Koalis-
yonu ile koalisyon için anlaşmaya vardığını 
açıklaması Mukteda Sadr’ın tepkisini çekmiş 
ve üç siyasi blok arasındaki anlaşma suya 
düşmüştür.91 Seçimlerden sonra uzun süre 
devam eden hükûmet kurma müzakerelerinin 
sonucunda Adil Abdülmehdi liderliğinde ku-
rulan koalisyon hükûmetine Hekim ve Ulusal 
Hikmet Akımı’na destek vermiştir. Ancak bu 
desteğin siyasal sürecin devam etmesi için 
verildiği ve koalisyonun güçlü bir ortağı olma-
dığı ortaya çıkmıştır. 

91  “New Iraqi coalition ‘in three days’” (‘Üç gün içinde’ yeni bir Irak koalisyonu) Arab News. 21 Mayıs 2018. (Erişim Tarihi 23 Eylül 
2021) 

92  “Why this political movement is turning its back on the Iraqi PM” (Bu siyasi hareketin Irak Başbakanı’na sırtını dönmesinin 
sebebi) Al-Monitor. 22 Temmuz 2019. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

93  “Iraq: National Wisdom Movement Prepares for Mass Demonstrations” (Irak: Ulusal Hikmet Akımı Toplu Eylemlere 
Hazırlanıyor) Şark’ul Awsat. 16 Temmuz 2019. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

Öte yandan, Ulusal Hikmet Akımı, Abdülmehdi 
hükûmetine destek vermesine rağmen hükû-
metin yolsuzlukla mücadelede yetersiz kal-
dığını söyleyerek muhalefete geçtiğini açık-
lamıştır. Bu doğrultuda Ulusal Hikmet Akımı, 
Temmuz 2019’da ülke geneli gösteri düzen-
lenmesini istemiştir. Hekim çağrısı Irak’ın 18 vi-
layetinden 14’ünde karşılık bulmuştur.92 Hatta 
Hekim’in çağrısı, Sünni nüfusun yoğunluklu 
yaşadığı Ninova, Salahaddin ve Anbar gibi vi-
layetlerde de hareketliliğe neden olmuştur.93 
Bu noktada Ulusal Hikmet Akımı’nın Sünni 
vilayetlerde yoğun gösterilere neden olama-
masına rağmen küçük ölçekli de olsa karşılık 
bulmasıyla Irak genelinde düzenlenen göste-
riler arasında coğrafi açıdan en geniş kapsamlı 
gösteriyi başlattığı söylenebilir. Ulusal Hikmet 
Akımı’nın muhalefete geçmesiyle Abdulmeh-
di’yi Irak Parlamentosunda destekleyen güç-
ler arasında çözülmenin ortaya çıktığı söyle-
nebilir. Zira bu gösteriler 1 Ekim 2019’da başla-
yan gösterilerin öncülü olarak değerlendirile-
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bilir. Ulusal Hikmet Akımı tarafından hükûmet 
karşıtı bir pozisyon alınmasının sebeplerinden 
birisi hükûmet ile kabine pazarlıklarında Petrol 
Bakanlığının alınamaması olarak dile getiril-
miştir. Buna rağmen Hekim’in muhalefete ge-
çişindeki açıklamaları Irak toplumu açısından 
etkili olmuştur. Nitekim, aynı yılın ekim ayın-
da patlak veren protestolara da destek çıkan 
el-Hekim, Kazımi hükûmetinin kurulmasına 
destek vermiş, yeni başbakanın yaptığı reform 
girişimlerinin arkasında durmuştur. Ancak bu 
noktada Hekim’in kabineye angaje olmayıp 
dışarıdan destek verdiği daha sonra ise par-
lamentoda yeni bir muhalif blok oluşturduğu 
görülmüştür. 

Bu durumla beraber Hekim liderliğindeki 
Ulusal Hikmet Hareketi, reformculuk ve sta-
tükoculuk arasında bir denge tutturmaya ça-
lışmaktadır. Hekim bir yandan son yıllardaki 
reform girişimlerini desteklerken reformların 
fazlasıyla radikal olmaması gerektiğine yöne-
lik mesajlar vermektedir. Ulusal Hikmet Ha-
reketi kurulmadan önce yaklaşık sekiz yıl bo-
yunca Meclis-i Âlâ’nın liderliğini üstlenen He-
kim, geleneksel siyasi partilerin ve figürlerin 
kazanımlarının bir ölçüde de olsa korunmasını 
desteklemektedir. Hatta 2003 sonrası dönem-
de İran ile oluşturulan ilişkilerin sürdürülmesi-
nin taraftarı olduğu söylenebilir. Ancak siyasal 
hayatta gençlere ve yeni kurulan partilere de 
alan bırakılmasını desteklediği yorumunda 
bulunulabilir. 

Öte yandan Ulusal Hikmet Akımı’nı diğer yer-
leşik partilerden ayıran önemli bir özellik ise 
genç nüfusu siyasi olarak harekete geçirme 
yeteneğidir. Zira Irak nüfusunun yüzde 60’tan 
fazlası 35 yaş altı genç nüfustan oluşmakta 
olup ortalama yaş ise 20-21 arasında bulun-
maktadır.94 Bu itibarla Hekim’in genç kesimle 
olan sıkı bağı 2019 protestolarında da görül-
müştür. Bu ilişki Ulusal Hikmet Akımı’nın 2018 

94  Iraq: Age structure in 2020” (Irak: 2020’de yaş yapısı) Statista. Ağustos 2021. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

seçimlerinden önce kuruluşunda gençlik teş-
kilatının öne çıkarılmasıyla kurumsallaşmıştır. 
Bir başka deyişle, genç ve reformist kimliğini 
öne çıkarması bir yanda el-Hekim’i partisinin 
eski üyeleriyle ters düşürürken diğer yanda 
ona daha önce oy kullanmamış yeni bir kitle-
ye ulaşma şansı tanımıştır. Bu açıdan Ulusal 
Hikmet Akımı’nın temel amacının siyasi hayata 
yeni adım atmış olan genç popülasyonun oy 
potansiyelini kendi lehine kullanmak olduğu 
söylenebilir. Bu açıdan 2019 gösterilerinden 
sonra yapılacak ilk seçimde protestoların ke-
mik yapısını oluşturmuş genç kitlelere dokun-
ma potansiyeli Ulusal Hikmet Akımı’nı reka-
betçi bir parti olarak öne çıkarmaktadır.

Bu açıdan Hekim’in statükoculuk ve yenilik-
çilik eğilimleri arasında denge kurabilmesi 
önümüzdeki seçimler için önemli bir faktör 
olacaktır. Sonuçta Irak İslam Yüksek Konse-
yi lideriyken partinin yaşlı kadrolarıyla anlaş-
mazlıklar yaşaması ve kendi siyasi oluşumunu 
kurması, el-Hekim’in Irak siyasetindeki genç 
ve yenilikçi akımı temsil etmeyi istemesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden Hekim, pro-
testolarda mobilize olmuş genç kesimin oy 
potansiyeline güvenirken eski sistemin koru-
yuculuğunu fazlasıyla üstlenmesi, oy potansi-
yelini düşürebilecektir. 

Diğer Siyasi Oluşumlar

2018 seçimlerinden önce yaklaşık 200 siyasi 
partinin Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiser-
liği (IBYSK) tarafından tescil edilmesi nedeniy-
le seçimlere büyük Şii koalisyonlarının haricin-
de tek başına katılan parti ve bağımsız adaylar 
da olmuştur. Bu partiler arasındaki en büyük 
Şii parti Ammar el-Hekim önderliğindeki Ulu-
sal Hikmet Akımı olmuştur. Ancak vilayet bazlı 
siyaset yapan veya kimlik politikası güden par-
tiler de bu kategori içerisinde yer almıştır. Ör-
neğin Kanun Devleti Koalisyonu ve lideri Nuri 
el-Maliki’ye yakınlığı ile bilinen Hanan Fetlavi 
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önderliğindeki İrade Hareketi bu partilerden 
birisi olmuştur. Hem Kanun Devleti Koalisyonu 
hem de Fetih Koalisyonu gibi benzer görüşleri 
paylaşan ancak liderlik iddiaları nedeni ile ay-
rışan iki blokun ortaya çıkması nedeniyle İrade 

Hareketi’nin her iki bloka da üye olmadığı gö-
rülmüştür. Diğer yandan vilayet bazlı siyaset 
yapan partilerden de benzer durumda kalan 
veya yerel siyasi dinamikler nedeniyle bağım-
sız kalanlar olduğu söylenebilir. 
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Irak siyaseti üzerinde baskı unsuruna dönü-
şen gösteriler nedeniyle Irak Parlamentosun-
da kabul edilen seçim yasası tasarısı 5 Kasım 
2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Berham Salih 
tarafından onaylanmıştır. Onaylanan tasarı 9 
Kasım 2020 tarihinde Irak Resmî Gazetesi’nde 
yayımlanarak yasalaşmıştır. Irak Parlamentosu 
seçimlerini düzenleyen yasanın ikinci madde-
si yasanın hedeflerini;

• Seçmenlerin Irak parlamentosundaki 
temsilcileri seçmek için seçime katılma-
sının sağlanması,

• Seçime katılımda eşitlik oluşturulması,

• Seçimlerde hem seçmenlerin hem de 
adayların haklarının garanti altına alın-
ması,

• Seçimlerin adil, özgür ve dürüst şekilde 
yapılması,

• Seçim süreci ve işlemlerinin yasal daya-
nağının oluşturulması olarak açıklamak-
tadır. 

Diğer yandan, seçimlerde oy vermek isteyen 
Iraklılar için elektronik seçmen kartına sahip 

olması yasada şart olarak gösterilmektedir. 
Ayrıca oy kullanmak isteyen seçmenlerin 
elektronik seçmen kartına ek olarak kimliğini 
kanıtlayacak nüfus cüzdanı, ulusak kimlik kartı 
veya Irak vatandaşlığı kanıt belgesini ibraz et-
mesi beklenmektedir. Bu noktada elektronik 
seçmen kartını almayan seçmenlerin oy kul-
lanmasının engelleneceği söylenebilir. Hatta 
bu nedenle seçimlere katılımın düşük kalaca-
ğını ve meşruiyet tartışmaları ortaya çıkacağını 
düşünen siyasi grupların yasadaki bu ifadenin 
değiştirilmesi yönünde girişimleri olmuştur. 
Diğer yandan elektronik seçmen kartı ile se-
çimlerde toplu oy kullanılması gibi usulsüz-
lüklerin önüne geçilmesinin de amaçlandığı 
söylenebilir. Bu noktada seçimlerin dürüstlü-
ğü ve geniş katılım arasında bir denge soru-
nunun olduğu ancak bu sorunun içerisinden 
çıkılamadığı görülmektedir. 

Seçimlerde seçmenlerin statüsünün düzen-
lenmesinin ardından ikinci eksen olarak se-
çimlere aday olarak katılmak isteyen Iraklıla-
rın statüsü düzenlenmektedir. Bu kapsamda 
aday statüsü 28 yaşını doldurmuş, “Hesap 
Verebilirlik ve Adalet” kanunlarına muhalefeti 

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin güvenoyu aldığı 
oturumdan bir kare.

KASIM 2020 
SEÇİM YASASI
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bulunmayan, yüz kızartıcı bir suça veya zim-
met suçuna bulaşmamış, silahlı kuvvetler, 
emniyet kurumları veya Bağımsız Yüksek Se-
çim Komisyonu çalışanı olmayan kişiler olarak 
belirlenmiştir. Buna ek olarak kota sandalye-
leri haricindeki genel sandalyeler için aday 
olmak isteyen bağımsız adayların, seçime ka-
tılmak istediği bölgedeki seçmenlerden 500 
kişiden destek imzası alması şart koşulmak-
tadır. Zira Irak seçimlerinde 329 parlamento 
sandalyesi için 2018 seçimlerinde yaklaşık 7 
bin aday çıkmıştır.95 Yasada yer alan madde 
ile seçimlerdeki aday enflasyonunun azaltıl-
masının amaçlandığı söylenebilir. Ancak ya-
sanın üçüncü bölümünde yer alan sekizinci 
maddesinin altıncı fıkrası ile yerel dinamikler 
nedeniyle seçmenlerin desteğini alabilecek 
aday adaylarının engellenebileceği de söy-
lenebilir. Zira milis grupların bulunduğu böl-
gelerde bu gruplara muhalif aday adaylarının 
imza toplaması, aday ve milis gruplar arasında 
gerilimlere neden olabileceği gibi milis grup-
lar ve seçmenler arasında da gerilime neden 
olabilecektir. 

Yasa kapsamında yer alan seçim bölgeleri-
ne ilişkin dördüncü bölüm ve seçim sistemi-
ne ilişkin beşinci bölüm ise önceki seçimde 
kullanılan seçim yasasıyla en büyük farklılığı 

95 “Approx 7,000 candidates compete in Iraqi elections” (Irak seçimlerinde yaklaşık 7 bin aday yarışacak) Qatar News Agency. 
20 Şubat 2018. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

göstermektedir. Zira önceki seçimlerde her 

bir vilayet ayrı birer seçim bölgesi olarak ka-

bul edilmesine rağmen yeni seçim yasası ile 

vilayetler bir kadın kotası içerecek şekilde 

seçim bölgelerine ayrılmaktadır. Ayrıca 2018 

Parlamento seçimlerinde de kullanılan değiş-

tirilmiş sainte-lague seçim sisteminden tama-

men vazgeçilmiştir. Küçük partileri dezavan-

tajlı durumda bırakan sistem yerine yeni yasa 

ile seçim bölgesinde en fazla oy alan adayla-

rın doğrudan seçildiği bir sisteme geçilmiştir. 

Bu noktada önceki seçimlerde kazanamayan 

adayın aldığı oylar listenin kazandığı oylar içe-

risinde hesaplanarak liste içerisindeki sınırda 

kalmış adayların temsil hakkına sahip olması 

sağlanmıştır. Ancak değişiklikle liste içerisinde 

güçlü adayların ön plana çıkacağı hatta se-

çimlerde popüler adayların bağımsız bir şe-

kilde temsil hakkına kavuşabileceği söylene-

bilir. Diğer yandan yüzde 25’lik kadın kotasının 

korunduğu görülmektedir. Seçim bölgelerinin 

bir kadın kotasına sahip olacak şekilde dizayn 

edilmesi ile her bir seçim bölgesinde en faz-

la oy alan kadın adayın parlamentoda temsil 

hakkına sahip olması beklenmektedir. 

Aşağıda yeni seçim yasasına göre vilayetlerin 

durumunu gösteren tablo yer almaktadır.

95 “Approx 7,000 candidates compete in Iraqi elections” (Irak seçimlerinde yaklaşık 7 bin aday yarışacak) Qatar News Agency. 
20 Şubat 2018. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 
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# Vilayet Seçim Bölgesi Sayısı Kadın Kotası Genel Sandalye Toplam Sandalye

1 Bağdat 17 17 52 69

2 Ninova 8 8 23 31

3 Basra 6 6 19 25

4 Dikar 5 5 14 19

5 Süleymaniye 5 5 13 18

6 Babil 4 4 13 17

7 Anbar 4 4 11 15

8 Erbil 4 4 11 15

9 Diyala 4 4 10 14

10 Kerkük 3 3 9 12

11 Necef 3 3 9 12

12 Selahaddin 3 3 9 12

13 Vasit 3 3 8 11

14 Divaniye 3 3 8 11

15 Kerbela 3 3 8 11

16 Duhok 3 3 8 11

17 Meysan 3 3 7 10

18 Müsenna 2 2 5 7

Toplam 83 83 237 320

Seçim yasası ile düzenlenen seçim öncesi 
propaganda süreci seçimlere katılacak aday 
listesinin belirlenmesinin ardından başlamak-
ta olup seçimlerden 24 saat önce bitmektedir. 
Yasa ile seçim kampanyasının düzenlenme-
si yasaklanan bölgelerin belirlenmesi yetkisi 
yerel yönetimlere verilmektedir. Kampanya 
yürütülecek bölge kısıtlamasında seçim mer-
kezleri, resmî kurumlar ve ibadethaneler de 
yer almaktadır. Seçim öncesi asılan afiş ve 
posterlerin kaldırılması konusundaki sorumlu-
luk ise Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiser-
liğinin taşradaki ofislerinin belirleyeceği tali-
matlarla adaya aittir. 

Diğer yandan 2018 Irak Parlamentosu se-
çimlerinde de kullanılan elektronik sandıklar 
hakkındaki tartışmalar nedeniyle yasanın do-
kuzuncu bölümünde yer alan 38. maddesinin 
birinci fıkrasında, elektronik sandıkların kulla-

nılmaya devam edilmesi ancak her bir seçim 
merkezindeki bir seçim istasyonunda elle sa-
yım yapılarak bunların otomatik olarak belirle-
nen sonuçlar ile kıyaslanması öngörülmekte-
dir. Bu noktada sayımlar arasında yüzde 5’ten 
fazla bir farklılık olması durumunda seçim 
merkezinin tamamının elle yeniden sayılma-
sı öngörülmektedir. Yine aynı fıkra içerisinde, 
itiraz üzerine seçim merkezinde veya istasyo-
nunda elle yeniden sayımın önü açılmaktadır. 
Bu kapsamda önceki seçimlerde de günde-
me gelen usulsüzlük iddialarının engellenme-
si ve seçim şeffaflığının arttırılması amaçlan-
maktadır. Elektronik sandıkların yazılımlarının 
uluslararası bir şirket tarafından yapılması ve 
Irak’taki farklı kurumlardan uzman kişilerin ka-
tılacağı komisyon tarafından denetlenip Irak 

parlamentosuna rapor sunulması öngörül-

mektedir. 



50 www.orsam.org.tr

Ekim 2021 33RAPOR Irak Siyasetinde Şii Partiler: Pozisyonlar, Seçimler ve Beklentiler

Özellikle terör örgütü IŞİD’in Irak’taki şehirleri 
ele geçirmesiyle evlerini terk etmek zorunda 
kalan Iraklıların seçime katılım şekli de yasa 
ile düzenlenmiştir. Şubat 2021 itibarıyla ülke 
içinde yerinden edilmiş yaklaşık 1,2 milyon 
kişiden bahsetmek mümkündür.96 Zira seçim 
yasası bu kategori içerisinde yer alan seç-
menlerin de oy kullanma hakkını garanti altına 
alarak ikamet ettikleri vilayette, asıl vilayetleri 
için oy kullanmalarına izin vermektedir. Hatta 
bu seçmenlerin oy kullanmasının kolaylaştırıl-
ması için uzun süreli elektronik seçmen kartı 
ile oy kullanmasının önü açılmaktadır. Bu nok-
tada göçmen durumuna geçmiş ancak terör 
örgütü IŞİD’in ortaya çıkardığı yıkım nedeniyle 
tazminat almak üzere kayıtlarda kendi vilaye-
tine dönen Iraklılardan farklı vilayetlerde yaşa-
mını sürdürenlere yönelik bir çözümün sunul-
madığı görülmektedir. 

Aşağıda yerinden edilmiş kişilerin yaşadıkları 
vilayetleri gösteren tablo yer almaktadır.

# Vilayet
Yerinden Edilmiş Kişi 

Sayısı97

1 Ninova                               260.218   

2 Duhok                               258.633   

3 Erbil                               231.694   

4 Süleymaniye                               136.496   

5 Kerkük                                 90.738   

6 Selahaddin                                 61.674   

7 Diyala                                 45.217   

8 Anbar                                 33.768   

9 Bağdat                                 25.595   

10 Babil                                 17.262   

11 Kerbela                                 12.804   

12 Necef                                 10.818   

13 Basra                                   5.928   

96  “Displacement Tracking Matrix: Iraq” (Yerinden edilmişlik takip matrisi: Irak) International Organization for Migration. (Erişim 
Tarihi 23 Eylül 2021)

97  “Displacement Tracking Matrix: Iraq” (Yerinden edilmişlik takip matrisi: Irak) International Organization for Migration. (Erişim 
Tarihi 23 Eylül 2021) 

14 Vasit                                   4.968   

15 Kadisiye                                   3.714   

16 Dikar                                   3.270   

17 Meysan                                   2.040   

18 Müsenna                                      930   

Toplam                            1.205.767   

Seçim yasasının yaptırımları seçimlerin ardın-
dan kurulacak parlamentoya yönelik de de-
vam etmektedir. Zira yasanın Genel Hükümler 
ve Sonuç başlıklı dokuzuncu bölümünün 46. 
maddesi, seçimi kazanan adayın parlamento-
nun ilk oturumunun ardından en geç bir ay içe-
risinde yemin ederek göreve başlamasını ön-
görmektedir. Bu durumun gerçekleşmemesi 
durumunda ilgili seçim bölgesinde seçileme-
yen adaylardan en fazla oy alan adayın temsil 
hakkı kazanmasının önü açılmaktadır. Diğer 
yandan aynı bölüm içerisinde yer alan 45. mad-
de ile seçimleri siyasi liste üyesi olarak kazanan 
temsilcilerin hükûmet kurulana kadar üyesi ol-
duğu bloktan ayrılmasını yasaklamaktadır. 

Irak’ı seçimlerin ardından gelecek dört yıl bo-
yunca yönetmesi beklenen liderlerin seçilece-
ği 10 Ekim 2021 tarihinde yapılması öngörülen 
erken seçimlerin yeni seçim yasası ile yapılma-
sı beklenmektedir. Seçim yasasındaki değişik-
liğe rağmen seçimlerin ardından kurulan parla-
mento cumhurbaşkanının davetiyle toplanarak 
parlamento başkanını seçecektir. Bunun ardın-
dan ise faaliyetine başlayan parlamento yeni 
dönemde görev yapacak cumhurbaşkanını 
seçecek, cumhurbaşkanı ise aday başbakanı 
hükûmeti kurmakla görevlendirecektir. Ancak 
bu noktadaki değişiklikle başbakanın seçim-
lere giren listelerin en büyüğünden görevlen-
dirilmesi yasayla sağlanmıştır. Öte yandan, se-
çim yasasında yapılan değişiklikler nedeniyle 



Feyzullah Tuna Aygün      Alper Cezmi Özdemir

51www.orsam.org.tr

seçim öncesi süreç ve sonrası süreç de ön-
ceki seçimlerden ayrışacaktır. Zira vilayetlerin 
kendi içerisinde birden fazla seçim bölgesine 
bölünmüş olması partilerin aday belirleme 
stratejisini değiştirecektir. Önceki seçimlerde 
popüler listelerin daha fazla temsil hakkına 
kavuşması nedeniyle seçim bölgeleri olan 
vilayetlerdeki sandalye sayısından daha faz-
la aday gösterilmesine izin verilmiştir. Ayrıca 
listelerde temsil hakkı kazanmayan adayların 
aldığı oylar liste içerisindeki diğer adaylara 
taşınırken yeni seçim yasasıyla liste içerisinde 
yeniden oy dağılımı olmadan en fazla oy alan 
adaylar seçilecektir. 

Diğer yandan seçim listeleri içerisinde oy akta-

rılmasının önüne geçilmesi ile önemi azalmış 

gibi görünen seçim listelerinin önemi seçim 

sonrası süreçte ön plana çıkacaktır. Zira yine 

yeni seçim yasası doğrultusunda hükûmeti 

seçimlerden en büyük liste olarak çıkan ak-

törün hükûmeti kurmakla görevlendirilmesin-

deki önemi önceki seçimlere göre artmaktadır. 

Ayrıca, hükûmeti kurmakla görevlendirilecek 

blokun “aşınmasının” engellenmesi ve bloklar 

arası geçişlerin azaltılması için milletvekilleri-

nin seçildikleri bloklardan diğer bloklara katıl-

ması seçim yasası ile yasaklanmaktadır. 
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1 Ekim 2019 tarihinde başlayan hükûmet kar-
şıtı gösteriler, Irak siyasetinde ilk kez bir baş-
bakanın görev süresini tamamlayamadan gö-
revinden ayrılmasına neden olmuştur. Hatta 
bu kapsamda ülkeyi etkisine alan gösteriler 
“Ekim Devrimi” olarak isimlendirilmiştir. Bu 
doğrultuda siyasette yaşanan kırılmalar ile 
farklı parlamento gruplarının uzlaşı başbaka-
nı olan Adil Abdulmehdi’nin ardından Irak’ta 
başbakanlık krizi yaşanmıştır. Kriz Muhammed 
Tevfik Allavi ve Adnan Zurfi’nin başarısız giri-
şimlerinin ardından Irak İstihbarat Servisi Baş-
kanı Mustafa el-Kazımi’nin güvenoyu alması 
ile sonlanmış ve hükûmet kurulabilmiştir.

Gösterilerle oluşan baskı ortamı nedeniy-
le Başbakan Kazımi, yeni bir seçim yasasının 
yapılmasını ve erken seçimlere gidilmesini 
hükûmet programına almıştır. Hatta Kazımi, 
göstericilerin desteğini muhafaza edebilmek 
amacıyla hükûmetini “Irak’ı erken seçimlere 
taşıyacak hükûmet” olarak takdim etmiştir. Bu 
doğrultuda Kazımi öncesinde Irak Parlamen-
tosunda başlayan yeni seçim yasası tasarısı 
hakkındaki görüşmeler devam etmiştir. Parla-
mentoda üzerinde uzlaşı sağlanan tasarı 5 Ka-

sım 2020 tarihinde Irak Cumhurbaşkanı Ber-
ham Salih tarafından onaylanmış ve 9 Kasım 
2020 tarihinde Irak Resmî Gazetesi’nde yayım-
lanarak yasalaşmıştır. Seçim yasasının yürür-
lüğe girmesiyle seçim takvimi doğrultusun-
da öncelikle 6 Haziran 2021 tarihinde sandık 
kurulmasına karar verilmiştir. Ancak IBYSK’nin 
hazırlıkların tamamlanabilmesi için daha fazla 
zaman talep etmesi üzerine Bakanlar Kurulu 
tarafından yeni tarih olarak 10 Ekim 2021 be-
lirlenmiştir. 

Boykot ve Geri Dönüş

Yürürlüğe konulan yeni seçim yasasıyla bir-
likte siyasi partiler açısından birçok yenilik or-
taya çıkmıştır. Daraltılmış seçim bölgelerinin 
oluşturulması ve sainte-lague nispi dağıtım 
metodu yerine en fazla oy alan kişilerin tem-
sil hakkına sahip olması bu yenilikler arasında 
sayılabilir. Yapılan değişiklikler neticesinde 
önceki sistemlerde ulaşılan temsil oranının al-
tında kalacak siyasi partiler açısından boykot 
seçeneği ortaya çıkmıştır. Bu siyasi partilere 
ek olarak gösteriler sürecinde ortaya çıkan 
siyasi partilerin yeni sistem ile başarısız olma 

Parlamento Sözcüsü Muhammed Halbusi ve Irak Başbakan’ı 
Mustafa Kazımi, Kazımi hükûmetinin güvenoyu aldığı 
toplantıya gitmektedir.

SEÇİM ÖNCESİ          
SİYASİ SÜREÇ
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ihtimali bu partileri de boykot 

cephesinde yer almaya itmiştir. 

Bu noktada, boykot çağrısında 

yer alan partilerin gösteri lider-

lerinden İhab el-Vezni’nin öldü-

rülmesinin ardından bu çağrıda 

bulundukları görülmektedir. An-

cak bu partiler arasında ayrışma 

ortaya çıkmıştır. Boykot çağrılarını 

haksız bulan göstericilerin parti-

leri desteklemeye devam etmesi 

beklenmektedir. Zira bu seçmen 

kitlesi açısından erken seçimlerle 

ilgili talepleri arasında:

• Adil ve uygulanabilir se-

çim yasası,

• Bağımsız ve tarafsız bir 

seçim komiserliğinin oluş-

turulması,

• Siyasi partiler yasasının 

uygulanması,

• Adil bir seçim ortamının 

sağlanması,

• Göstericileri öldürenlerin 

yargılanması,

• Yolsuzluğa bulaşmış siya-

setçilerden hesap sorul-

ması ve

• Devlet kontrolü dışındaki 

silahların toplatılması yer 

almıştır. 

Bahsedilen taleplerin karşılan-

ması konusunda seçimlere doğ-

ru iyileşme yerine özellikle gü-

venlik durumunda yaşanacak 

gerilemelerin göstericiler arasın-

daki boykot eden kesimin artışına 

neden olabileceği söylenebilir. 

Göstericilerin boykot konusun-
da ayrışmalarına ek olarak, 2018 
yılında düzenlenen seçimlerden 
en büyük seçim koalisyonu ola-
rak çıkan Sairun Koalisyonu’nda 
da benzer bir boykot süreci ya-
şanmıştır. Ancak Mukteda es-
Sadr liderliğindeki grubun tutu-
mundaki farklılık siyasi hesaplara 
dayanmaktadır. Sadr, seçimlerin 
ertelenmesi durumunda koalis-
yonun boykot kararı almasının 
etkili olduğu algısını oluşturmayı 
amaçlamıştır. Diğer yandan Sadr 
ve koalisyon liderleri, “siyaset-
teki çarpıklıklar” şeklinde isim-
lendirilen konularda açıklamalar 
yaparak seçmen desteğinin art-
tırılmasını amaçlamıştır. Ancak 
seçim takviminin işlemesi ve se-
çimlerin ertelenmesi konusun-
daki baskıların azalması üzerine 
Sairun Koalisyonu’nun seçim-
lerde yer alacağı açıklanmış ve 
boykot süreci sonlandırılmıştır. 

Sairun Koalisyonu içerisinde 
yer alan Sadrcıların boykot ve 
seçimlere yönelik politikalarıy-
la birlikte koalisyon içerisinde 
yer alan Irak Komünist Partisi 
de seçimleri boykot edeceğini 
açıklamıştır. Boykota dâhil olan 
partiler, seçim sistemine eleşti-
rel yaklaşan veya göstericilerin 
taleplerinin yeterince karşılan-
madığını ifade eden partilerden 
oluşmaktadır. Ancak seçimlerin 
ertelenmesi amacıyla boykot 
eden partiler de Irak siyasal sis-
teminde yer almaktadır. Bu grup 
içerisinde yer alan partiler, ül-
kedeki güvenlik durumunu öne 
sürerek seçimlerin ertelenmesi 

Seçim takviminin 
işlemesi ve 
seçimlerin 

ertelenmesi 
konusundaki 

baskıların 
azalması 

üzerine Sairun 
Koalisyonu’nun 

seçimlerde yer 
alacağı açıklanmış 

ve boykot süreci 
sonlandırılmıştır. 
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çağrısı yapmakta ve seçimlerin ertelenmesi 
için boykot girişiminde bulunmaktadır. Bu iki-
lem içerisinde Irak Komünist Partisi tarafından 
yayımlanan manifestolar, seçimlere katılım ile 
gayrimeşru yapının yeniden inşa edildiği ileri 
sürülmekte, bunun önüne geçilebilmesi için 
boykot yoluyla sistemin işlemez hâle getiril-
mesi önerilmektedir. 

Siyasi partilerin boykot ve seçimlere katılım 
konusundaki ayrışmalarının ötesinde boykot 
cephesinin temelinde demokratik sisteme 
inançsızlıktan ziyade seçimlerin özgür ve ta-
rafsız bir şekilde yapılabilmesini sağlayacak 
ortamın oluşturulmamasının yattığı söylene-
bilir. 

Sistani’nin Belirsizliği

Iraklı en büyük Şii dinî lider Ayetullah Ali 
el-Sistani’nin 2018 yılında yapılan seçimlerden 
önce “hiçbir aday, parti ve koalisyonu destek-
lemediğini” açıklaması ve “seçmenlere geç-
mişte yanlış yapan kişilere oy vermemeleri” 
için çağrıda bulunması Irak’ın orta ve güney 
vilayetlerindeki düşük katılımın açıklanması-
na yardımcı olmaktadır. Ancak Sistani’nin 2014 
yılındaki seçimlerden önce “yolsuzluğa bu-
laşmayan” adaylara oy verilmesi yönündeki 
çağrıları seçmenlerin daha büyük oranda se-
çimlere katılmasının önünü açmıştır. Buna ek 
olarak Ekim gösterilerine yönelik “koruyucu” 
bir pozisyon belirleyen Sistani, aynı pozisyonu 
2021 seçimleri için de ortaya koymuştur. Bu 
doğrultuda Sistani, “seçimler çok önemli, öz-
gür ve adil seçimlerin önüne geçilmesi Irak’ta-
ki siyasi, ekonomik, güvenlik ve sağlık sorun-
larının çözülmesine engeldir” demiştir. Ancak 
Sistani’nin seçmenleri doğrudan oy vermeye 

davet etme tavrındaki muhtemel değişiklik 
katılım oranı konusundaki asıl belirleyicilerden 
biri olacaktır.

Seçim sürecinde Sistani’nin pozisyon deği-
şikliğine gitmesi beklenmemektedir. Yine de 
Sistani’nin pozisyonunu açıkça ifade edip et-
memesi belirleyici olacaktır. Zira Sistani’nin, 
katılım oranının 2018’deki gibi düşük kalması 
ve siyasal sistemin işlemez hâle gelmesi en-
dişesi ile seçmenlere oy kullanması yönünde 
çağrı yapması beklenebilir. Ancak, siyasi elit-
lerin, göstericilerin taleplerinin karşılanması 
konusunda yetersiz kalması karşısında “ceza-
landırıcı” bir tavır takınarak çağrıda bulunma-
ması seçime katılım oranının daha da düşük 
kalmasına ve meşruiyet tartışmalarına yol 
açabilir.

Iraklı Şiiler açısından belirleyici faktörlerin ba-
şında Ayetullah Sistani’nin tutumu gelmesine 
rağmen seçim süreci içerisindeki partilerin 
pozisyonları da etkili olmaktadır. Bu noktada 
hem siyasi partilerin hem de Sistani’nin pozis-
yon belirleme konusunda diğerlerini takip et-
tiği söylenebilir. Hatta pozisyonların belirlen-
mesinde “diğerini kontrol et ve dengele” yak-
laşımının benimsendiği, tepkisel açıklamalar-
dan anlaşılmaktadır. Ancak bu noktada siya-
set üzerinde etkili olan bir diğer faktör göste-
riler konusudur. Zira etkinliği azalmış olmasına 
rağmen devam eden gösteriler hem siyasal 
sistem hem de yaklaşan seçimler üzerindeki 
başlıca baskı unsurunu oluşturmaktadır. Do-
layısıyla Irak’ta yaklaşan seçimlerin genelde 
Irak, özelde Iraklı Şiiler açısından belirsizliğini 
koruduğu görülmektedir. Bununla birlikte bü-
yük değişikliklere gebe bir zeminin ortaya çık-
ması olasılığı da göz ardı edilmemelidir. 
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Seçim tarihinin 6 Haziran 2021 tarihinden 10 

Ekim 2021 tarihine ertelenmesiyle birlikte se-

çim takvimi işlemeye başlamıştır. Bu doğrultu-

da 264 siyasi parti ve 23 seçim koalisyonu Irak 

Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından 

tescil edilmiştir. Ancak siyasi partilerin yarısın-

dan çoğu seçimlere katılma isteğini IBYSK’ye 

iletmemiştir. Bununla birlikte seçim takviminin 

işlemesi ile adaylık süreçleri nihayete ermiştir. 

Bu doğrultuda IBYSK tarafından milletvekilli-

ği adaylıklarının incelenmesinin ardından 951’i 

kadın ve 789’u bağımsız adaylar olmak üzere 

toplam 3249 kişinin adaylığı ve 23 seçim koa-

lisyonunun yarışa dâhil olması kabul edilmiş-

tir. Ancak seçimlerden çekilmek isteyen bazı 

siyasi parti ve adayların bu taleplerini geçerli 
sürenin dışında iletmeleri nedeniyle listede 
isimlerinin muhafaza edildiği IBYSK tarafından 
açıklanmıştır. Bu nedenle seçimlerden çekil-
mek istediğini açıklayan aday ve partilerin çe-
kilmesine aday listelerinin nihai hâline ulaştığı 
gerekçesiyle izin verilmemiştir. Bu durum se-
çimleri boykot edeceğini açıklayan siyasi par-
tilerin pozisyonlarının bir siyasi manevra ola-
rak kullanılabilmesinin önünü açmıştır. 

Bu çerçevede seçimlere katılarak 2021 yılının 
sonlarına doğru kurulması beklenen hükûme-
tin başat aktörlerini oluşturması beklenen, se-
çimlere girmek üzere tescillenen siyasi koalis-
yonları gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Seçim dönemine yaklaşırken Hukuk Hareketi seçim 
kampanyasını başlatmıştır.

2021 SEÇİMLERİNE 
KATILACAK Şİİ 
OLUŞUMLAR
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#
Türkçe 

Koalisyon İsmi

Latinize 
Koalisyon 

İsmi

Arapça 
Koalisyon 

İsmi
Kimlik Koalisyon Lider

1
Ulusal Yaklaşım 
Koalisyonu

Tahaluf 
en-Nehci’l-
Vatani

 تحالف النهجي
الوطني Şii Abdülhüseyin Aziz Ahmet el-Musevi

2
Kabiliyetliler 
Koalisyonu

Tahaluf el-
Kadirun

إئتالف قادرون Şii Nadiye Abd Alvan Ahmet

3
Vatanın 
Selameti İttifakı

İtilaf 
Selamet-i 
Vatan

 إئتالف سالمة
وطن Sivil Kerim Abdurrıza Mehdi Hasan

4
Hammurabi 
Koalisyonu

İtilaf 
Hammurabi

 إئتالف
حمورابي Azınlık Enver Cevher Abdul Mesih

5
Ninova Görüşü 
Koalisyonu

Tahaluf Ra’yi 
Ninova

 تحالف رأي
نينوى Sünni Muhammed Tahsin Ahmet Hattap

6
Sivil Güçler 
Koalisyonu

Tahaluf 
Kuva el-
Medeniye

 تحالف القوى
المدنية Sivil Mahmut Hüseyin Rıza el-Akeyli

7
Taraftarlarımız 
Kimliğimizdir 
Koalisyonu 

Tahaluf 
Camahiruna 
Haviyetuna

 تحالف جماهيرنا
هويتنا Sünni Ahmet Abdullah Abd Halaf el-Cuburi

8
Ulusal Umutlar 
Koalisyonu

Tahaluf el-
Emal el-
Vatani

 تحالف األمال
الوطني Sivil Muhammed Cemal Muhammed Sadık

9
Irak Azimet 
Koalisyonu

Tahaluf Azm 
el-Irak

 تحالف عزم
العراق / عزم Sünni Hamis Ferhan Ali Hancar

10
Ulusal 
Çözümler 
Koalisyonu

Tahaluf 
Hulûl el-
Vatani

 تحالف حلول
الوطني Sivil Muhammed Sahip Halaf

11
Ulusal İlerleyiş 
Koalisyonu – 
İlerleyiş

Tahaluf 
Takaddum 
el-Vatani / 
Tekaddum 

 تحالف التقدم
الوطني / تقدم Sünni Muhammed el-Halbusi

12
Ulusal Derinlik 
Koalisyonu

Tahaluf 
el-Umkul 
Vatani

 إئتالف العمق
الوطني Sivil Halit Ubeyt Cezza el-Esedi

13
Ulusal 
Sözleşme 
Koalisyonu

Tahaluf 
el-Akd el-
Vatani

 تحالف العقد
الوطني Şii Falih Faysal Fehd el-Feyyad

14
Birleşik Arap 
Cephesi

Cephe el-
Arabiye el-
Muvehada

 الجبهة العربية
الموحدة Arap Vasfi Asi Hüseyin el-Asi

15
Ulusal Devlet 
Güçleri 
Koalisyonu

Tahaluf 
Kuvâ ed-
Devle el-
Vataniye

 تحالف قوى
الدولة الوطنية Şii Ammar Abdülaziz el-Hekim
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16 Tasarım İttifakı
Tahaluf 
Tasmim

تحالف تصميم Şii Amir Hüseyin Casim el-Faiz

17
Kürdistan 
Koalisyonu

Tahaluf 
Kurdistan

تحالف كردستان Kürt Kubad Talabani

18
Sivil 
Demokratik 
Koalisyonu

Tahaluf el-
Medeni ed-
Demokrati

 تحالف المدني
الدميقراطي Komünist Ali Kazım el-Rifei

19
Kanun Devleti 
Koalisyonu

İtilaf Devlet 
el-Kanun

 إئتالف دولة
القانون Şii Nuri Kamil Muhammed Maliki

20
Kerkük’te Arap 
Koalisyonu

Tahaluf 
el-Arabi fi 
Kerkük

 تحالف العربي
في كركوك Arap Rakan Sait Ali el-Cuburi

21
Fetih 
Koalisyonu

Tahaluf el-
Fetih

تحالف الفتح Şii Hadi Ferhan Abdullah Amiri

22
Birleşik Irak 
Türkmenleri 
Cephesi

Cephet 
Türkman 
Irak el-
Muveahat

 جبهة تركمان
العراق الموحد Türkmen Hasan Turan

23
Vataniye 
Koalisyon 
İttifakı

Tahaluf İtilaf 
el-Vataniye

 تحالف إئتالف
الوطنية Sünni İyad Allavi

Oluşan koalisyonlar Irak siyasetindeki çok bo-
yutlu kırılmaları göz önüne sermiştir. Zira ko-
alisyonlar mezhebî, etnik ve ideolojik eksen-
lerde oluşmaktadır.  Bu denklem içerisinde 
oluşturulan 23 koalisyonun 7 tanesinin baskın 
kimlik olarak Şiiliği, 5 tanesinin Sünniliği kul-
landığı görülmektedir. Buna ek olarak beş ko-
alisyonun sivil ve seküler bir tabiata sahip ol-
duğu görülürken 2 koalisyon Arap, 1 koalisyon 
Türkmen ve 1 koalisyonun da Kürt kimliği üze-

rine kurulduğu söylenebilir. Buna ek olarak 

komünist ve sosyalist ideoloji üzerine kurulan 

bir liste de dikkat çekmektedir. Son olarak ise 

Hristiyan azınlıkların oluşturduğu bir listenin 

olduğu görülmektedir. 

10 Ekim 2021 tarihinde yapılması beklenen 

seçimlerde Şii kimliği ön planda olan 7 siyasi 

koalisyonu gösteren tablo aşağıda yer almak-

tadır. 
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Türkçe Koalisyon İsmi Latinize Arapça Koalisyon İsmi Arapça Koalisyon İsmi 

Ulusal Yaklaşım Koalisyonu Tahaluf en-Nehci’l-Vatani تحالف النهجي الوطني

Kabiliyetliler Koalisyonu Tahaluf el-Kadirun إئتالف قادرون

Ulusal Sözleşme Koalisyonu Tahaluf el-Akd el-Vatani تحالف العقد الوطني

Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu Tahaluf Kuvâ ed-Devle el-Vataniye تحالف قوى الدولة الوطنية

Tasarım İttifakı Tahaluf Tasmim ففففف تصميم

Kanun Devleti Koalisyonu İtilaf Devleti’l-Kanun إئتالف دولة القانون

Fetih Koalisyonu Tahaluf el-Fetih تحالف الفتح

Seçimlere katılacak 7 Şii siyasi koalisyon bu-
lunmasına rağmen parti seviyesinde veya ba-
ğımsız aday olarak seçimlere katılacak Şii ak-
törler de bulunmaktadır. 

Aşağıda koalisyonlara ilişkin daha detaylı bö-
lümler yer almaktadır.

Ulusal Yaklaşım Koalisyonu

Koalisyonun başkanlığını Abdülhüseyin Aziz 
Ahmet el-Musevi yapmaktadır. Koalisyon içe-
risinde Haydar Abulkazım Cabir önderliğinde-
ki Vadedenler Hareketi ve Hasaneyin İbrahim 
Halil önderliğindeki çeşitlilik partileri yer al-
maktadır. 

Koalisyon seçimlere Basra, Bağdat, Dikar, Ka-
disiye, Müsenna, Necef, Babil, Diyala, Kerbela, 
Selahaddin, Meysan ve Ninova vilayetlerinde 
girmektedir.

Ulusal Yaklaşım Koalisyonu’nun seçim ilkele-
rinde:

• Irak Anayasası hükümlerine bağlı kal-
ma,

• Dinî mercinin talimat ve yol göstermele-
rine ve İslam’ın sabit hükümlerine bağlı 
kalma,

• Irak’ın egemenliğine saygı ve ulusal ka-
rarının bağımsızlığını koruma,

• Devlet ve vatandaş ilişkilerinde vatan-
daşlığın temel alınması,

• Uluslararası ve bölgesel meselelerde 
Irak’ın olumlu rolünün muhafaza edil-
mesi,

• Aşırıcılıkla hukuki ve sosyal yollarla mü-
cadele etmek ve bilinçlendirme,

• Terörle mücadele,

• Irak halkının çeşitliğine saygı göstermek 
ve tüm kesimlerini savunma,

• Yolsuzluk ve kötü yönetimle mücadele 
etmek, bu hedefi gerçekleştirmek için 
tüm siyasi güçlerle iş birliği yapma,

• Irak halkının tarihi, kültürel ve dinî mira-
sını koruma ve 

• Sendikalar toplumun farklı kesimleri-
nin savunulması için temel unsurudur, 
maddeleri yer almaktadır.

Kabiliyetliler Koalisyonu

Koalisyonun başkanlığını Nadiye Abd Alvan 
Ahmet yapmaktadır. Koalisyon içerisinde Ah-
met’in önderliğindeki Güven ve İyilik Edenler 
Akımı partileri yer almaktadır. 

Koalisyon seçimlere Bağdat, Necef, Kerbela, 
Basra, Selahaddin, Anbar, Babil, Diyala, Vasıt 
ve Ninova vilayetlerinde girmektedir. 

Ulusal Sözleşme Koalisyonu

Koalisyonun başkanlığını Falih el-Feyyad yap-
maktadır. Koalisyonun içerisinde Feyyad’ın 
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önderliğindeki Atâ Hareketi, Reşit Adday Keru 
el-Azzavi’nin önderliğindeki Irak İslami Partisi, 
Abdürrahim Casim Muhammed el-Şamma-
ri önderliğindeki Irak Sabitlik Partisi, İbrahim 
Abdulkerim Hamza el-Caferi önderliğindeki 
Ulusal Reform Akımı, Zekeriya Ali Mehdi Ke-
fani önderliğindeki Irak Adamları Topluluğu, 
Haydar Kaim Celan önderliğindeki İslami Va-
risler Partisi ve Abdulemir Necim Abdullah 
önderliğindeki Ulusal Kararlılık partileri yer 
almaktadır. 

Koalisyon seçimlere Anbar, Basra, Kadisiye, 
Müsenna, Necef, Babil, Bağdat, Diyala, Dikar, 
Kerbela, Meysan, Ninova, Vasıt ve Selahaddin 
vilayetlerinde girmektedir. 

• Ulusal Sözleşme Koalisyonu’nun seçim 
ilkeleri arasında:

• Devlet kurumlarının kurumsallaştırılma-
sı,

• Irak’ın egemenliğini güçlendirmek ve 
Ortadoğu’da ve dünyada güçlü kılmak 
ve

• Tüm Irak halkının temsilini sağlamak yer 
almaktadır.

Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu 

Koalisyonun başkanlığını Ammar Abdülaziz 
el-Hekim yapmaktadır. Koalisyon içerisinde 
Hekim önderliğindeki Ulusal Hikmet Akımı, 
Aras Habib önderliğindeki Irak Ulusal Konfe-
ransı, Zulfikar Hüseyin Şemhi önderliğindeki 
Irak Genişleme Akımı, Hüsam Hassun Kazım 
önderliğindeki Zafer ve Reform Kitlesi ve Ba-
sim Halil İbrahim önderliğindeki Ulusalcılar 
Akımı partileri yer almaktadır.

Koalisyon seçimlere Basra, Anbar, Bağdat, 
Kadisiye, Müsenna, Necef, Babil, Diyala, Dikar, 
Kerbela, Selahaddin, Meysan, Ninova, Vasıt ve 
Kerkük vilayetlerinde girmektedir. 

Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonun seçim ilke-
leri arasında:

• Ulusal egemenliğin korunması,

• Dar grup çıkarlarının üstünde halk ira-
desinin temsil edilmesi,

• Ilımlı politikaların üretilmesi,

• Devletin güçlendirilmesi,

• Vatandaşlık ve hukukun üstünlüğün 
sağlanması,

• Aşırıcılıktan uzak şekilde, toplumun bü-
tün kesimlerinin temsil edilmesi,

• Toplumun aşırıcılıktan uzak tutulması, 

• Irak’ta millî birliğin korunması,

• Devlet kontrolü dışındaki silahların 
kontrol altına alınması, 

• Devlet kurumlarını, askerî kurumları ve 
Haşdi Şaabi’nin geliştirilmesi,

• Millî gelirin vilayetler arasında eşit dağı-
tılması,

• Başta ABD askeri olmak üzere yabancı 
güçlerin belirlenen tarihte ülkeden çı-
kartılması ve egemenliğin desteklen-
mesi,

• Yeniden yapılandırmanın desteklenme-
si,

• Kamu sektörünün ve özel sektörün bir-
birini tamamlayıcı hâle getirilmesi,

• Komşu ülkelerle sorunların sonlandırıl-
ması, su ve sınır problemlerinin çözül-
mesi,

• Başta Filistin meselesi olmak üzere 
Arap ve İslam dünyası meselelerine ilgi 
gösterilmesi yer almaktadır. 

Tasarım İttifakı 

Koalisyonun başkanlığını Amir Hüseyin Ca-
sim el-Faiz yapmaktadır. Koalisyon içerisinde 
Faiz’in önderliğindeki Adalet ve Birlik Toplulu-
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ğu, Kahtan Abd Ali Abdu’l-Hüseyn önderliğin-
deki Azimet Topluluğu, İbrahim Muhammed 
Ali Bahru’l-Ulum önderliğindeki Gelecek Irak 
Topluluğu ve Velid Tuma Faris önderliğindeki 
Irak İşçiler Partisi yer almaktadır.

Koalisyon seçimlere Basra, Bağdat, Kadisiye, 
Müsenna, Necef, Babil, Diyala, Kerbela, Sela-
haddin, Ninova ve Vasıt vilayetlerinde girmek-
tedir. 

Tasarım İttifakı’nın seçim ilkeleri arasında:

• Basra’nın yeniden yapılandırılması,

• Bağdat’tan bağımsız Basra merkezli bir 
koalisyonun kurulması yer almaktadır. 

Kanun Devleti Koalisyonu 

Koalisyonun başkanlığını eski Irak Başbakanı 
Nuri Maliki yapmaktadır. Koalisyonun içeri-
sinde Maliki önderliğindeki Dava Partisi, Yasir 
Abd Sahil Muhammed önderliğindeki Genç 
Müjdeler Hareketi, Hanan Fetlavi önderliğin-
deki İrade Hareketi, Casim Muhammed Ca-
fer Beyati önderliğindeki Irak Türkmen İslami 
Birliği, Muhammed Abd Sade Ceaz önderli-
ğindeki Hukukla Birlik Kitlesi ve Gassan Erhim 
Abdullah önderliğindeki Başlangıç Hareketi 
partileri yer almaktadır.

Koalisyon seçimlere Anbar, Basra, Kadisiye, 
Müsenna, Necef, Babil, Bağdat, Diyala, Dikar, 
Kerbela, Kerkük, Meysan, Ninova, Vasıt, Sela-
haddin vilayetlerinde girmektedir. 

Kanun Devleti Koalisyonu’nun seçim ilkeleri 
arasında:

• Ekonomik sorunların düzeltilmesi,

• Yoksulluk ve işsizlikle dürüst bir şekilde 
diğer müttefiklerle birlikte çözülmesi,

•  Döviz kuru sorununun çözülmesi,

• Baas rejimi döneminde ve savaşlarda 
şehit düşenlerin ailelerine ilgi gösteril-
mesi 

• Sosyal güvenlik yasasının kabul edilme-

si yer almaktadır.

Fetih Koalisyonu 

Koalisyonun başkanlığını Hadi el-Amiri yap-
maktadır. Koalisyon içerisinde Amiri önder-
liğindeki Bedir Örgütü, Ahmed Casim Sabır 
el-Esedi önderliğindeki Ulusal Bağ İttifakı, 
Adnan Feyhan Musa önderliğindeki Dürüstler, 
Humam Hammudi önderliğindeki Irak İslam 
Yüksek Konseyi, Hasan Casim Muhsin el-Ben-
na önderliğindeki Irak İslami İş Örgütü ve Ha-
san Razi Kazım Kati önderliğindeki Cihat ve 
Bina Hareketi partileri yer almaktadır.

Koalisyon seçimlere Anbar, Basra, Kadisiye, 
Müsenna, Necef, Babil, Bağdat, Diyala, Dikar, 
Kerbela, Kerkük, Meysan, Ninova, Vasıt ve Se-
lahaddin vilayetlerinde girmektedir.

• Fetih Koalisyonu’nun seçim ilkeleri ara-
sında:

• İşsizlik sorununu çözmek,

• Özel sektörü ve yatırımı canlandırmak,

• Yabancı iş gücünü azaltmak,

• Şehit ve yaralı ailelerini desteklemek,

• Ulusal sanayiyi desteklemek,

• Tarım sektörünü çiftçileri destekleyerek 
geliştirmek,

• Sosyal güvenlik sistemini tesis etmek,

• Elektrik, su ve kanalizasyon projelerin-
deki sorunları çözmek,

• Sağlık ve eğitim durumunu düzeltmek,

• Dolar kuru sorununu çözmek,

• Su ve kanalizasyon projelerini tamam-
lamak,

• Hastane ve okul eksiklerini gidermek 

yer almaktadır. 
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Sadr Hareketi

2014 Irak Parlamento seçimlerine el-Ahrar 

Bloku (Hür Blok) ve 2018 Irak Parlamento-

su seçimlerinde Sairun Koalisyonu ile katılan 

Sadr Hareketi, 2021 yılında yapılması bekle-

nen seçimlerde seçimlere giriş stratejisini de-

ğiştirmiştir. Bu süreç içerisinde Sairun Koalis-

yonu’nda birlikte yer aldığı Irak Komünist Par-

tisi başka bir bloka üye olmuş ancak bunun 

ardından seçimleri boykot kararı almıştır. Diğer 

yandan boykot kararı açıklanmasına rağmen 

seçimlere katılmak üzere yeniden karar alan 
Sadr Hareketi’nin 2018 seçimlerde kullandığı 
Ulusal Dürüstlük (170) yerine Sadrcı Kitle (252) 
partisi ile seçimlere girdiği görülmektedir. 

Sadr Hareketi’nin siyasi kanadını oluşturan 
grubun bu strateji ile önceki dönemin politi-
kalarından sıyrılmayı amaçladığı söylenebilir. 
Zira Sadr Hareketi’nin neredeyse her seçimde 
farklı bir siyasal oluşum ile katılım gösterdi-
ği görülmektedir. Diğer yandan bu yöntemin 
seçmen kitlesinin değişikliğe yönelik beklen-
tisi içerisinde karşılık bulduğu söylenebilir. 
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Irak, 1968 yılında Baas Partisi’nin yönetime 
gelmesinden önce yaşanan darbeler döne-
mi, Baas rejimi dönemindeki baskıcı tutum ve 
2003’ten sonra siyasi makamların mezhepsel 
ya da etnik kotalara göre dağıtılması gibi ne-
denlerden dolayı son derece kırılgan bir top-
lumsal ve siyasi yapıya sahiptir. Bu kırılganlık-
ların altında yatan ana sebep ise çıkar tanımla-
malarının siyasi kültür gereği dar grup çıkarları 
üzerinden yapılmasıdır. Dolayısıyla hem seçim 
sürecinde hem de seçimlerin ardından yaşan-
ması muhtemel sorunlar ülkenin geleceği açı-
sından önem taşımaktadır. Zira yaşanabilecek 
kırılmaların ülkeyi iç savaşın eşiğine götürme 
riski taşıdığı söylenebilir.

Seçim Usulsüzlükleri

2021 seçimlerinde de önceki seçimlerde ol-
duğu gibi elektronik sandıkların kullanılacak 
olması, bu sistemlerin güvenliğinin sağlanma-
sı konusunda endişeleri ortaya çıkarmaktadır. 
Zira 2018 seçimlerinde söz konusu sistemlerin 

98  “International observers prepare for Iraq’s elections” (Uluslararası gözlemciler Irak seçimleri için hazırlanıyor) Al-Monitor. 1 
Eylül 2021. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) https://www.al-monitor.com/originals/2021/08/international-observers-prepare-
iraqs-elections 

güvenliğindeki eksikliklerin doğurduğu so-
nuçların önüne geçmek için siber güvenlik fir-
maları ile anlaşmaya gidilmiştir. Buna rağmen 
seçim gününde ve oyların olası elle yeniden 
sayımında takip edilmesi gereken bir husus 
da oy kullanma ve oy sayımı esnasında ger-
çekleşebilecek hile ve usulsüzlüklerdir. Se-
çimlerden çıkacak sonuçların halk nezdinde 
kabul görmesi ve meşru olması açısından bu 
gibi olayların önüne geçilmesi gerekmektedir. 
Bu nedenle IBYSK tarafından yapılan davet 
üzerine Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Arap 
Birliği ve birçok uluslararası organizasyon se-
çim güvenliğinin sağlanması için Irak’a göz-
lemci göndereceklerini bildirmiştir.98 Ancak 
2018 seçimlerinde ciddi miktarda uluslararası 
gözlemcinin bulunması usulsüzlüklerin önüne 
geçmemiştir. Bu yüzden 10 Ekim seçimlerinde 
de sandık başında hile ve usulsüzlüklerin ya-
şanması ihtimal dâhilindedir. Ne yerel güvenlik 
güçlerinin ne de uluslararası gözlem misyon-
larının seçimlere hile karışmasının önüne ge-

Bağdat’ta seçim sandıklarının bulunduğu en büyük depoda 
çıkan bir yangın .

IRAK’TA SİYASAL 
YAPININ RİSKLERİ         
VE SEÇİMLER
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çememesi 2021 seçimlerinde halk nezdinde 

farklı boyutta bir tepkiye neden olabilir. Erken 

seçimlerin düzenlenmesi 2019’da patlak veren 

protesto hareketinin temel taleplerinden bi-

riyken seçimlere hile karışmasının hâlihazırda 

güçlü olan müesses nizam karşıtı kitleyi tekrar 

harekete geçirebilir. Öyle ki protesto hareketi-

nin başında eylemcileri hedef alan şiddet ey-

lemleri karşısında protestocular yılmamış, dö-

nemin başbakanı Adil Abdülmehdi’nin istifası 

ve erken seçim vaatleri üzerine protestoların 

kapsamı daralmasına rağmen devam etmiştir. 

Bu durumda gösterilerin ortaya çıkmasına ne-

den olan dinamiklerin benzerinin yeniden be-

lirmesi durumunda benzer gösterilerin tekrar 

yaşanma ihtimali göz önünde tutulmalıdır. 

Gösterilerin Yeniden Yayılması

Erken seçim gündemi göstericilerin çağrıları 

doğrultusunda ortaya çıkmış olsa da devam 

eden süreçte gösterilere katılım sağlayan kitle 

siyasi süreçlerden uzak tutulmuştur. Nitekim 

reform çağrıları cevapsız kalmış, protestocu-

ları hedef alan şiddet eylemleri form değiş-

tirerek devam etmiş ve Ekim protestolarıyla 

seferber olan Irak gençliğinin siyasi hayata 

katılması için anlamlı girişimlerde bulunulma-

mıştır. Hatta gösteri hareketlerinin desteğini 

almak üzere kurulan parti ve koalisyonların 

boykot kararı aldığı görülmüştür. Bununla be-

raber gerek Kazımi hükûmetinden gerek Irak 

siyasi sisteminden hoşnutsuz Iraklılar varlığı-

nı sürdürmektedir. Ayrıca gösteri hareketiyle 

tam olarak vücut bulan Irak kimliğinin önce-

lenmesi akımı, İran ve ABD’nin Irak’taki etkisi-

ne karşıtlık olarak da devam etmektedir.

 Hükûmet değişimi ve Covid-19 salgını ile 

beraber kitlesel hareketlenmelerde azalma 

olsa bile ülkenin güney vilayetlerinde sokak-

larda gösteriler yaşanmaktadır. 2021 yılı hazi-

ran ayının son haftasındaki elektrik kesintileri 

ile görüldüğü üzere kamu hizmetlerinde kriz 

niteliğindeki eksiklikler protesto olaylarını ve 

toplumsal hareketleri tetikleyebilmektedir. 

Bu sebeple seçimlere giden dönemde ve se-

çimleri takip eden gün ve haftalarda kitlesel 

hareketlerin ortaya çıkma ihtimali önemini ko-

rumaktadır. 

Seçim öncesi süreçte gösterilerin tekrar yo-

ğun bir şekilde ortaya çıkma ihtimali güçlen-

mektedir. Bu da genel anlamda sürecin kırıl-

ganlığını göstermektedir. Nitekim 2003 son-

rasında ilk kez bir başbakanın görev süresini 

tamamlayamamasına neden olan gösteriler 

aynı zamanda ülkede yeni bir seçim yasasının 

yapılmasına da yol açmıştır. Bu anlamda so-

kak hareketlerindeki yeni artışlar Irak siyasal 

sistemi ve sonrası için bir risk faktörü olarak 

varlığını korumaktadır. 

Silahlı Grupların Seçimlere Müdahalesi

İran’a yakınlığı ile bilinen milis gurupların ül-

kedeki yaşam koşullarını protesto eden gös-

tericileri ve siyasi aktivistleri hedef almaları, 

seçim sürecine yaklaşırken dikkat edilmesi 

gereken başka bir konudur. Milisler ve pro-

testocular arasında şiddet sarmalının artması 

ihtimali, seçim güvenliğini ve genel anlamda 

ülkenin istikrarını tehdit etmektedir. 

Özellikle protestocuların sokaklara dökülme-

si, milis grupların “istikrarı ve güvenliği tesis 

etme” gerekçesiyle eylemcileri hedef alması-

na neden olabilir. Böyle bir gelişme karşısında 

Irak Ordusunun devreye girmesi ve milis-ordu 

çatışmasının meydana gelmesi kuvvetle muh-

temeldir. Nitekim Ekim 2019 protestolarının 

etkisinden henüz kurtulmuş olan Irak Ordusu, 

geçen iki yıl içerisinde milis grupların protes-

toculara yönelik şiddet eylemlerine karşı dur-

maya çalışmıştır. Örneğin, Ocak 2021 tarihin-

de Nasıriye protestolarında Bedir Örgütüne 

bağlı bazı polis güçleri protestocuların üstüne 
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ateş açmış ve 7 gösterici hayatı-
nı kaybetmiştir.99 Bunun üzerine 
Irak ordu birlikleri bölgeye inti-
kal etmiş ve polis gücüne ateş 
açarak göstericileri korumuştur. 
Irak Ordusuna nazaran dağınık 
ve eğitimsiz olan milis güçler 
kayda değer bir direniş göste-
remeden dağılmıştır. Bölgeye 
müdahalede bulunan alayın ko-
mutanı, yaşanan olaylardan son-
ra tutuklanmıştır. Bu gibi ara ara 
patlak veren gerginlikler, seçim 
sonrasında toplu eylemlerin yi-
nelenmesi hâlinde milis güçler 
ve ordu arasında silahlı çatışma 
çıkabileceğini göstermektedir. 

Öte yandan silahlı grupların yıl-
lar içinde Irak siyasetinde güçlü 
bir yer edinmesi ve devlet ku-
rumlarındaki nüfuzunu artırma-
sı seçimlerin tarafsız ve adilce 
yürütülemeyeceği endişesini 
doğurmuştur. Nitekim 2021 yılı-
nın Mart ayında düzenlenen bir 
anket çalışmasında Iraklı katı-
lımcıların yüzde 77’si İran yanlısı 
milislerin siyasi etkisi sebebiyle 
ekim ayında yapılması planla-
nan seçimlerin tarafsız bir şekil-
de yürütülemeyeceği görüşünü 
bildirmişlerdir.100

Darbe İhtimali

1933 yılında Irak Krallığı’nın ku-
rulmasından 2003’te ABD’nin 
Irak’ı işgali arasında geçen 70 

99  “Additional protests, clashes likely through mid-January following violent 
demonstrations Jan. 10” (10 Ocak’taki şiddetli eylemleri takiben Ocak ayının ortasına 
kadar daha fazla protesto ve çarpışma bekleniyor) Garda World. 10 Ocak 2021. (Erişim 
Tarihi 23 Eylül 2021) 

100  “Uprising or Election: What Kind of Change Do Iraqis Want?” (Kalkışma ya da Seçim: 
Iraklılar Ne Tür Bir Değişim İstiyor?) The Washington Institute Fikra Forum. 12 Mart 2021. 
(Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

yıl içerisinde Irak’ta yedi başarı-
lı darbe gerçekleştirilmiştir. Son 
başarılı darbe girişimi 1979 yı-
lında Saddam Hüseyin’i Irak’ın 
başına getirmiştir. Saddam Hü-
seyin’in yönetimi boyunca bir-
den fazla başarısız darbe girişimi 
olmuştur. 

ABD işgali ile beraber Irak askerî 
güçlerinin neredeyse tamamen 
tasfiye edilmesi üzerine Irak Or-
dusunun darbe kapasitesi ciddi 
anlamda azalmıştır. Diğer yan-
dan Irak Ordusunun operasyon 
komutanlıklarına bölünmüş ya-
pısı nedeniyle merkeziyetçi yapı-
dan uzaklaştırıldığı söylenebilir. 
Nitekim yükselişi süresince ope-
rasyonel anlamda oldukça kısıtlı 
olan terör örgütü IŞİD militanları 
bile Irak güvenlik güçlerine karşı 
hızlı kazanımlar elde ederek ül-
kenin yaklaşık üçte birini ele ge-
çirmiştir. ABD önderliğindeki IŞİD 
karşıtı koalisyonun müdahaleleri 
ve Haşdi Şaabi’nin kurulmasıyla 
IŞİD’in işgali püskürtülse de Irak 
Ordusu 2003 öncesi kapasite-
sinden uzaktır. ABD’nin her yıl 
Iraklı askerlerin eğitimi ve IŞİD’le 
mücadele bağlamında kapasite 
artırımı için milyonlarca dolarlık 
bütçe ayırdığı bilinmektedir. Bu 
açıdan Irak Ordusu içerisinde 
ABD destekli klikler bulunmakla 
beraber hâlâ Baasçı eğilimin de 
devam ettiğini belirtmek gerekir. 
Seçim boyunca ve sonrasındaki 

Irak’taki 
güvenlik 
kurumlarının 
ABD işgali 
sonrasında 
ciddi anlamda 
zayıfladığı ve 
parçalandığı 
görülmektedir. 
Bu sebeple 
merkezî olarak 
koordineli 
bir darbenin 
gerçekleşmesi 
zayıf bir 
ihtimaldir.
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süreçte İran varlığının ivme kazanması ve İran 

sponsorlu milislerin hükûmette daha güçlü bir 

pozisyona erişmesi Irak Ordusunu demokrasi 

dışı bir hamle yapmaya zorlayabilir.

Nitekim geçtiğimiz yıl içerisinde bu yönde 

gündem açık bir şekilde ortaya çıkmasa da 

söylentiler şeklinde varlığını korumuştur. 17 

Mart 2020 tarihinde, Muhammed Tevfik Alla-

vi’nin hükûmet kurmada başarısız olmasının 

ardından hükûmet kurma görevini eski Ne-

cef Valisi ve Milletvekili Adnan ez-Zurfi’nin 

devralması üzerine Irak’ta darbe söylentileri 

çıkmıştır. Benzer bir senaryoda hükûmetin ku-

rulamaması, yönetimsel yetersizlik, enerji ve 

elektrik sorunu, işsizlik ve güvenlik sorunlarıy-

la birleşince askerî bir darbe tekrar gündeme 

gelebilir. Ancak Irak’taki güvenlik kurumlarının 

ABD işgali sonrasında ciddi anlamda zayıfladı-

ğı ve parçalandığı görülmektedir. Bu sebeple 

merkezî olarak koordineli bir darbenin gerçek-

leşmesi zayıf bir ihtimaldir.

Öte yandan Haşdi Şaabi’nin gittikçe kurumsal-

laşmasıyla beraber Irak Ordusuna paralel bir 

yapı olarak denkleme dâhil olduğu söylene-

bilir. Özellikle Fetih Koalisyonu, seçimlere ka-

tılım oranının düşük kalmasıyla parlamentoda 

temsil oranını artırması beklenen gruplardan 

biridir. Buna rağmen hükûmet kurma müzake-

relerinden uzak tutulursa silahlı milis grupların 

yönetime el koymaya kalkışması ihtimaller dâ-

hilindedir. Ancak Haşdi Şaabi’nin hâlâ oldukça 

dağınık bir grup olduğu ve nizami bir ordudan 

uzak olduğu unutulmamalıdır. Bu açıdan her-

hangi bir silahlı güç elde etme girişimi, çabuk 

sonuç vermeyeceğinden Irak Ordusu ve Haş-

di Şaabi’yi karşı karşıya getirebilir.

101  “Iraq: the murder of activist Ihab Al Wazni highlights widespread political killings” (Irak: Aktivist Ehab el-Vezni’nin katledilmesi 
yaygın siyasi cinayetlerin altını çiziyor) The National News. 9 Mayıs 2021. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

102  “Iraq releases top Iran-backed militia commander Qassem Musleh” (Irak, İran destekli milis grubun üst düzey komutanını 
saldı) The National News. 9 Haziran 2021. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

Boykot İhtimali ve Düşük Katılım 

Seçime katılım oranlarının düşük kalması ve 
protesto hareketine katılan kitlenin seçimi 
boykot etmesi seçimlerden sonraki dönemi 
belirsizleştiren faktörlerden birisidir. Nitekim 
2018 seçimleri Saddam sonrası dönemde ka-
tılımı en düşük seçim ve 2019 protestolarının 
habercisi niteliğinde olmuştur. Benzer bir se-
naryonun bu seçimlerde tekrarlanması, seçim 
sonrasında kurulacak hükûmetin halk deste-
ğine ve meşruiyetine gölge düşürebilir. Böyle 
bir durumda düşük katılım oranına bağlı ola-
rak kitlesel hareketlerin Ekim 2019 seviyele-
rine çıkması ihtimali gündeme gelebilecektir. 

Öyle ki protestolardaki aktif rolü ile tanınan 
sivil aktivist İhab el-Vezni’nin Basra’da kimliği 
belirsiz kişiler tarafından silahlı bir saldırıda 
katledilmesinden101 sonra Ekim protestolarının 
Basra ayağının temsilcileri seçimlerin boykot 
edileceğini açıklamıştır. Siyasi suikasttan son-
ra gelen boykot kararının arkasında, hükûmet 
yetkililerinin göstericileri hedef alan şiddet 
eylemlerini kovuşturamaması ve protestocu-
ların taleplerinin yanıtsız kalması yatmaktadır.

Kazımi yönetimi, Vezni suikastı soruşturması 
kapsamında Haşdi Şaabi Anbar Komutanı Ka-
sım Muslih’i mayıs ayında tutuklamıştır. Milis 
grupların tutuklama kararının ardından Yeşil 
Bölge’de silahlı araçlarla gövde gösterisi yap-
masından ve tansiyonu tırmandırma tehditle-
rinden sonra Muslih serbest bırakılmıştır.102 Mi-
lislerin baskısıyla ciddi bir suçtan soruşturulan 
Haşdi Şaabi komutanının yargıdan muaf tutul-
ması göstericilerin boykot kararının arkasın-
daki önemli faktörlerdendir. Eğer Basra’daki 
boykot seçim dönemine kadar devam eder ve 
protesto hareketinin diğer bölgelerdeki tem-
silcileri de boykot çağrısı yaparsa seçimlerde-
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ki katılımın düşük kalacağını söylemek müm-
kündür. Seçimlere katılımın düşük oranlarda 
kalması yeni hükûmet için ciddi meşruiyet 
problemlerine ek olarak aşağıdaki üç noktada 
belirsizlik oluşturmaktadır. 

Birinci olarak seçim boykotu, siyasi hayata ye-
ni adım atacak ve yeni bir temsil kaynağı ola-
cak genç nüfusun parlamentodaki temsilini 
azaltacak, öte yandan sabit ve sadık seçmen 
desteğine sahip Sadr Hareketi ve Fetih Koa-
lisyonu gibi siyasi oluşumların parlamento-
daki temsilini orantısız bir şekilde arttıracaktır. 
Böyle bir sonuç silahlı uzantıları olan ve Irak 
devletine paralel şekilde hareket eden siyasi 
hareketlerin hak ettiğinden daha fazla siyasi 
temsil hakkına sahip olması anlamına gele-
cektir. 

Katılımın düşük kaldığı bir seçim ve sonrasında 
ortaya çıkacak hükûmet, ilk başta gösterilerin 
çıkmasına yol açan siyasi ve toplumsal dina-
mikleri değiştirmeyecektir. Bir başka deyişle 
ülkeyi belirsizliğe sürükleyen sorunlar seçim 
boykotu ile çözüme kavuşmayacak, tam ter-
sine boykot, bu sorunların devamından yarar 
gören kesimlerin güçlenmelerine neden ola-
bilecektir. Hatta 2003 sonrasında kurulan siya-
si düzenin sorumlularının seçmen desteğinin 
sabit kalmasından dolayı seçmen denklemine 
yeni grupların katılmaması mevcut sisteme 
parlamento aracılığıyla alternatif getirileme-
yeceği anlamına gelmektedir. 

Aşağıda IBYSK’nin 25 Nisan 2021 tarihli verile-
rine göre vilayet bazında seçmen kartını alan 
seçmen sayısını gösteren tablo yer almaktadır.

# Vilayet Seçmen Sayısı
Elektronik Seçmen Kartlı 

Seçmen Sayısı
Kart Alan Seçmen Oranı

1 Bağdat 5.793.605   2.633.414   45,45%

2 Ninova  2.330.632   993.216   42,62%

3 Basra 1.887.231   1.276.085   67,62%

4 Süleymaniye 1.425.705   842.980   59,13%

5 Dikar 1.312.275   875.011   66,68%

6 Babil 1.281.860   852.430   66,50%

7 Erbil 1.238.379   577.597   46,64%

8 Anbar 1.091.644   560.516   51,35%

9 Diyala 1.074.442   830.377   77,28%

10 Kerkük  1.011.928   702.703   69,44%

11 Selahaddin 957.291   515.609   53,86%

12 Necef 946.853   615.962   65,05%

13 Vasit 855.861   652.958   76,29%

14 Duhok 822.703   520.729   63,29%

15 Kadisiye 815.737   564.280   69,17%

16 Kerbela 770.838   432.169   56,06%

17 Meysan 763.140   482.422   63,22%

18 Müsenna 527.555   387.799   73,51%

Toplam 24.907.679   14.316.257   57,48%
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Seçimlere katılımın düşük oranda seyretmesi 
seçimlerin meşruiyetine de gölge düşürecek-
tir. Öyle ki terör örgütü IŞİD’in Musul’u ele ge-
çirmesinden kısa bir zaman önce gerçekleşti-
rilen ve mezhepsel tansiyonun yüksek seyret-
tiği 2014 seçimlerinde bile seçime katılım ora-
nı yüzde ellinin üzerinde seyretmiştir. 2018’de 
zirve yapan düşük katılım problemi ülkedeki 
seçim sisteminin işlevselliğine olan inancın 
düştüğüne işaret etmektedir. Iraklılar, Saddam 
Hüseyin dönemi sonrasında bir türlü başa çı-
kılmayan yolsuzluk ve yönetimdeki verimsizli-
ğe yönelik hoşnutsuzluklarını daha az oy kul-
lanarak göstermektedir. Nitekim geleneksel 
siyasi aktivitelere katılım azaldıkça, protesto 
hareketleri gibi olguların arttığı görülmektedir. 
Bu vesileyle seçimlere katılım oranlarının yüz-
de 40-50 bandında seyretmesi Irak demokra-
sisi için meşruiyet krizine yol açma potansiyeli 
taşımaktadır. Şimdiden seçimlerin boykot edi-
leceğini açıklayan protesto hareketinin Basra 
ve Kerbela merkezlerinin de benzer bir sonuç 
arayışında olduğu söylenebilir. Nitekim boy-
kot mesajlarında seçim sürecine dâhil olarak 
Irak’taki siyasi sisteme meşruiyet tanınmaması 
gerektiği söylenmektedir. Bu açıdan protesto 
hareketinin boykot kararının daha sistemsel 
bir değişime yol açma amacı taşıdığı görül-
mektedir. 

Son olarak, Şii siyasi oluşumların bu seçim-
lerde de bölünmeye gitmesiyle beraber se-
çimlerin net bir kazananı olmayabilir. Bununla 
birlikte farklı siyasi hedef sahibi ve uzlaşıya 
varması zor olan siyasi grupların bir arada ba-
rınacağı bir hükûmet senaryosu ortaya çıkabi-
lir. Böyle bir sonuç, Irak’ı normalleştirmeye ve 
uzun vadeli reforma kavuşturmaktan ziyade 
kısa vadeli çıkarlar için kendi içinde çekişme 
yaşayan bir hükûmeti beraberinde getirebi-
lecektir. Öte yandan kurulacak bir çoğunluk 

103  “Attack on protest camp leaves six dead, dozens wounded in Iraq’s south” (Irak’ın güneyindeki eylemciler kampına saldırı 6 
kişiyi öldürdü) Middle East Eye. 27 Kasım 2020. (Erişim Tarihi 23 Eylül 202) 

hükûmeti, yönetim konusunda güçsüz ka-
lacak ve mevcut siyasi düzeni değiştirmeye 
yönelik girişimlerde bulunmak için gerekli oy 
desteğini parlamentoda bulamayacaktır.  

Sosyal Kırılganlık

Özellikle 2003 sonrası dönemde gösteriler, 
Irak toplumsal hayatının önemli bir parçası 
hâline gelmiştir. Ancak 2019 Ekim’inde orta-
ya çıkan gösteri hareketinin en önemli farkı, 
Irak siyasi sistemi içerisinde yer etmiş ideoloji 
veya siyasi partilerden bağımsız olarak mey-
dana gelmiş olmasıdır. Protestoların çıktığı ilk 
dönemde Sadr Hareketi destekçileri protesto-
lara ciddi katkıda bulunmuştur. Irak Komünist 
Partisi de organizasyonel olarak protestolarda 
yer almıştır. Buna rağmen herhangi bir siyasi 
aktör ya da ideoloji, protesto hareketini domi-
ne edememiştir. Nitekim Sadr ve destekçile-
ri bir süre sonra sokaklardan çekilmiş, hatta 
gösterileri hedef alan şiddet eylemlerinin bir 
parçası hâline gelmiştir.103

Gösterilerin aynı zamanda mezhepler üstü bir 
şekilde meydana gelmesi ve çağrıların mez-
hepsel ilişkilerden ziyade sistemsel sorun-
lara odaklanması geçmişteki protestolardan 
farklılık göstermiştir. Genç Şii nüfusunun 2003 
sonrasındaki dönemde kurulan düzene karşı 
duruşlarını dile getirmesi ve özellikle ülkede 
etkisini artıran İran yanlısı milislere karşı söy-
lemlerin artması da önemli bir ayrıştırıcı fak-
tördür.

Milis yapılanmalarının getirdiği sosyal ve siya-
si düzen ülkenin çoğunluğunu oluşturan Şii 
kesimi yoksulluktan çıkarma yolunda eksik 
kalmıştır. Ayrıca Ekim protestoları ile beraber 
artan şiddet sarmalı ve hedefli suikastlarla iki 
kesim arasındaki makas ciddi derecede açıl-
mıştır. Ekim protestolarının ayrıştırıcı faktör-
lerinin yanı sıra Irak’ta toplumsal çalkantılara 
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mahal veren siyasi ve toplumsal faktörler, pro-
testoların patlak verdiği 2019 yılı Ekim ayından 
beri etkisini sürdürmektedir. Nitekim Başba-
kan Kazımi hükûmeti de Ekim 2019 protesto 
hareketinin doğurduğu siyasi çalkantı sonra-
sında kurulmuş bir uzlaşı hükûmetidir. Şiddet-
ten sorumlu milislerin yargı karşısına çıkarıla-
maması, milis güçlerin keyfî hareket etmesi ve 
devlet kontrolü altına alınamaması gibi konu-
larda net adımlar atılamaması da uzlaşı hükû-
metinin işlevsizliğinden kaynaklanmaktadır. 
Bununla beraber çeşitli bakanlıklar, hükûmeti 
oluşturan partiler arasında dağıtılmıştır. Ör-
neğin, Kazımi hükûmetinin elektrik ve sağlık 
bakanları, Sairun Koalisyonu tarafından belir-
lenmiştir. Kabine pozisyonlarının parlamento-
daki koltuk dağılımı üzerinden belirlenmesi de 
liyakate dayalı atamaların yapılmasının ve ba-
kanlıklarda reform çalışmalarının yürütülme-
sinin önüne geçmektedir. Özellikle Irak siyasi 
sisteminin hükûmet kurmak için koalisyon ve 
geniş tabanlı mutabakat gerektirmesi, yöne-
timdeki işlevsizliği ve verimsizliği tetikleyen 
bir faktördür. Zira atanan bakanlar, hükûmetin 
lideri kadar ait olduğu siyasi harekete de bağ-
lıdır. 

2021 yılı içerisinde sağlık ve elektrik bakan-
lıklarındaki değişimler hesap verebilirlik sis-
teminin işlevsiz kaldığını göstermektedir. 24 
Nisan gecesi Bağdat’ta bulunan İbn el-Katip 
Hastanesi’nde çıkan yangında en az 82 kişi öl-
müş, 110 kişi de yaralanmıştır.104 Yangında ölü 
sayısının yüksek olmasının sebebi hastane yö-
netiminin oksijen tüplerini yanlış depolaması 
olarak kaydedilmiştir. Ne var ki Sairun Hareke-

104  “Death toll increases to 82 in Baghdad hospital fire” (Bağdat hastane yangınında ölü sayısı 82 oldu) Anadolu Ajansı. 25 Nisan 
2021. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021)

105  “Populist Iraq cleric demands action over deadly Covid unit fire” (Iraklı popülist din adamı Covid bakım birimindeki ölümcül 
yangın için eylem çağrısı yaptı) France 24. 14 Temmuz 2021. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

106  “Protests reported in Iraq following Electricity Minister’s resignation amid region-wide blackout” (Bölge çaplı elektrik 
kesintileri esnasında Elektrik Bakanı’nın istifasını takiben eylemler gözlemlendi)  MENA Affairs. 30 Haziran 2021. (Erişim Tarihi 
23 Eylül 2021) 

107  “Protests reported in Iraq following Electricity Minister’s resignation amid region-wide blackout” (Elektrik Bakanının İstifası 
ve Elektrik Kesintilerinin ardından Irak’ta Gösteriler Çıktı). MENA Affairs. 30 Temmuz 2021. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021)

ti’ne bağlı olan Sağlık Bakanı Hasan et-Temimi 
ancak Mukteda es-Sadr’ın çağrılarından sonra 
istifa etmiştir.105 Benzer şekilde, yaz aylarında 
rekor sıcakların kaydedildiği bir dönemde IK-
BY dışındaki bütün vilayetlerde uzun elektrik 
kesintileri yaşanmış ve kesintilere bağlı olarak 
ülkenin bazı vilayetlerinde protestolar dü-
zenlenmiştir.106 Elektrik kesintilerinin altyapı 
sorunlarıyla beraber Elektrik Bakanlığı’ndaki 
yanlış yönetim ve yolsuzluktan kaynaklandığı-
na dair söylentiler baş gösterse de dönemin 
Elektrik Bakanı Macid Mehdi Hantuş krizin 
başında istifa etmemiştir. Krizin Sadr Hareke-
ti ile anılmasından çekince duyan Mukteda 
es-Sadr, sosyal medya aracılığıyla Elektrik 
Bakanı’nı hedef alan bir kampanya başlatmış 
ve Hantuş’u istifaya zorlamıştır.107 Bu örnekler, 
siyasi sistem içindeki denge ve denetleme 
sistemlerinden ziyade parti aidiyetlerinin daha 
ağır bastığını göstermektedir. 

Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler 

Ekim ayında düzenlenmesi öngörülen seçim 
ile beraber geçerlilik kazanacak yeni seçim 
yasasınca ülke içinde yerinden edilmiş kişiler 
oy kullanabilecektir. Ancak bu kesimin se-
çimlere katılmasının önünde birtakım engel-
ler bulunmaktadır. Bunlardan en önde geleni 
seçmen kayıtlarının tamamlanması için ge-
rekli olan belgelere yerinden edilmiş kişilerin 
erişememesidir. Örneğin seçmen kayıtları-
nın sağlanması için sivil statü kimliği ve Irak 
vatandaşlık sertifikası gibi belgelerin beyanı 
zorunludur. Bu belgelerle müracaat etmeyen 
kişilerin kayıtları tamamlanamayacaktır. 



72 www.orsam.org.tr

Ekim 2021 33RAPOR Irak Siyasetinde Şii Partiler: Pozisyonlar, Seçimler ve Beklentiler

2019 yılından beri yerinden edil-

miş Iraklılardan sadece 96 bini 

seçmen kaydını tamamlayabil-

mişken, ülke genelinde yerinden 

edilmiş kişilerin sadece yüzde 

10 gibi bir oranı kayıt yaptırabil-

miştir.108 

Bütün bunlar göstermektedir 

ki ülke içinde yerinden edilmiş 

kimselerin temsil oranı Irak ge-

nel seçmeninin oranından bile 

düşük olacaktır. Siyasi ve top-

lumsal anlamda dezavantajlı 

olan bu kesim, siyasi tercihlerini 

sandığa yansıtma konusunda da 

engellerle karşı karşıyadır.

Bireysel Silahlanma ve 
Silahların Yaygınlığının 
Azaltılması

Bireysel silahlanma, ülke içe-

risinde artan silahlı gruplarla 

birlikte, 2003 sonrası dönemde 

kronik bir problem hâline gel-

miştir. Bununla birlikte ABD iş-

gali sonrası meydana gelen iç 

savaş hâli ve 2011’den sonraki 

dönemde terör örgütü IŞİD’in 

ülke topraklarını kontrol altına 

alması, Irak devletinin güvenlik 

sağlama ve silahların dağılma-

sının önüne geçme kapasitesini 

düşürmüştür. Sosyal ve siyasi 

gerginliklerin ve usulsüzlüklerin 

yükselişe geçtiği seçim dönem-

lerinde Irak, silahlanma proble-

miyle karşı karşıya kalacaktır. 

108  “Iraq’s Electoral Preparations and Processes Report No.9” (Irak Seçim Hazırlıkları ve 
Süreç Raporu Sayı 9) 2 Temmuz 2021. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021) 

109  “Uprising or Election: What Kind of Change Do Iraqis Want?” (Ayaklanma veya Seçim: 
Iraklılar Ne Tür Bir Değişiklik İstiyor?). Washington Institute. 21 Mart 2021. (Erişim Tarihi 23 
Eylül 2021)

Bu çerçevede, 2016-2020 yılları 
arasında uygulanması beklenen 
Irak Ulusal Güvenlik Stratejisi 
belgesine göre küçük ve hafif si-
lahların ulusal güvenliğe doğru-
dan etki eden başlıklardan birisi 
olarak değerlendirilmektedir. Bu 
anlamda bu silahların varlığı, “te-
rör örgütü üyeleri ve aşırıcıların 
eline geçebilme” potansiyeli ile 
tehdit olarak değerlendirilmek-
tedir. Ülkedeki siyasi atmosfer 
içerisinde ülkenin bir kısmının 
“Öteki” olarak tanımlanması bu 
silahların hedef bulabilmesine 
yol açmaktadır. Dolayısıyla bi-
reysel silahlanmanın oluştur-
duğu tehdit gibi diğer silahların 
varlığı da seçim dönemine ve 
sonrasında hükûmet kurma sü-
recine yönelik tehditlerden birini 
oluşturmaktadır. 

Yolsuzluk 

Irak’ta kurulan siyasi düzenin 
tanımlayıcı özelliklerinden bi-
risi olan yolsuzluk, ülke içinde 
reform girişimlerinin sonuçsuz 
kalmasına sebebiyet verdiği gi-
bi seçim sürecini belirsizleştir-
mektedir. Öyle ki Mart 2021’de 
düzenlenen bir anket çalışması, 
Irak’ta yolsuzlukla ilişkilendirilen 
siyasi yapının topyekûn alaşağı 
edilmesini tercih edenlerin sayı-
sının yüzde 90’ı aştığını göster-
miştir.109 Ayrıca, 2003 sonrasında 
kurulan siyasi sistemde temsil 
oranı en yüksek toplumsal gu-

Bireysel 
silahlanmanın 

oluşturduğu 
tehdit gibi 

diğer silahların 
varlığı da seçim 

dönemine ve 
sonrasında 

hükûmet kurma 
sürecine yönelik 

tehditlerden 
birini 

oluşturmaktadır. 
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rup olan Şii nüfus bile “sistemin kendi çıkar-
larına işlemediğini düşünürken” en az yüzde 
67’lik bir oran ise “ülkenin kötü yolda olduğu” 
görüşünü benimsemiştir.  Bir başka deyişle 
yolsuzluk, Irak’taki siyasi sisteme olan güve-
nin ve desteğin zedelenmesine neden olmak-
tadır. Bütün bunlar Irak’taki genç nüfusun ve 
genel seçmenin seçim yoluyla siyasi değişim 
mekanizmasına güven duymadığını göster-
mektedir. Dolayısıyla siyasi sisteme duyulan 
güven azaldıkça seçimlere katılım ve güven 
de azalacak, siyasi hükûmetin el değiştirmesi 
sorunlu bir hâl alacaktır.  

Hükûmeti Kuran Blokların Dağılması

IKBY’nin en güçlü iki partisi Kürdistan Demok-
rat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Bir-
liği (KYB) Şii partilerle ittifak müzakerelerine 
girişmiştir. Gayriresmî olarak KYB, Fetih Koa-
lisyonu ile ittifak içerisine girmişken, KDP Sadr 
Hareketi ile ortaklık kurmuştur. Bu ortaklığa 
Dava Partisi’nin de katılması muhtemel gö-
zükmektedir.110 Irak Parlamentosunda KYB’nin 
liderliğini yapan Ala Talabani, Fetih Koalisyo-
nu’nu KYB’ye en yakın parti olarak nitelendirip 
seçimlerden sonra iki siyasi oluşum arasında 
bir ittifakın mümkün olduğunu ifade etmiştir. 
Talabani, olası bir koalisyon hükûmetinde KY-
B’nin de yer alabileceğine işaret etmektedir.

2018 seçim sonuçlarına ve günümüz dinamik-
lerine bakıldığında önümüzdeki seçimlerde 
Fetih veya Sairun Koalisyonlarının öne çıkması 
muhtemeldir. Bu iki siyasi oluşumdan birinin 
seçimleri kazanmasıyla ortaya çıkacak ittifak 
denklemiyle 10 Ekim seçimlerinden sonra 
KDP ve KYB’nin kurulacak hükûmette söz sa-
hibi olması ve bazı kabine pozisyonlarına talip 
olması muhtemeldir. Eğer IKBY’de öne çıkan 
partiler, siyasi hesaplamalarına ters bir şekil-
de, hükûmet kurma müzakerelerinden dışla-

110  “Kurdistan’s PUK forges alliance with pro-Iran factions in Iraq ahead of election” (Kürdistan’ın KYB’si seçimlerden önce İran 
yanlısı bloklarla ittifak kurdu) The Arab Weekly. 8 Haziran 2021. (Erişim Tarihi 23 Eylül 2021)

nır ve önemli kabine pozisyonlarından uzak 
tutulursa siyasal bir krizin meydana gelmesi 
olasıdır. Böyle bir dışlanma hâlinde KDP ve 
KYB’nin meclisten çekilmesi gerçek bir ihtimal 
olabilir. Bu seviyede bir boykot, hükûmet mü-
zakerelerini zora sokacağı gibi Berham Salih’in 
yerine gelecek cumhurbaşkanının belirlen-
mesine yönelik tartışmaları da meydana geti-
rebilir. Öyle ki 2003 döneminden sonra geçici 
cumhurbaşkanlığı yapmış olan Gazi Meşal Acil 
el-Yaver dışındaki tüm cumhurbaşkanları, KY-
B’den gelmiştir. 2005-2014 arasında cumhur-
başkanlığı yapmış Celal Talabani, 2014-2018 
yılları arasında görev yapmış Fuad Masum 
ve 2018’den görevini devam ettiren Cumhur-
başkanı Berham Salih KYB’den çıkmıştır. Bu 
derece bir kriz siyasi süreçlerin önünü tıka-
yacağından seçimlerin tekrarlanma olasılığı 
doğmaktadır. 

IKBY partilerinin parlamentodan çekilmeleri-
nin yanı sıra, hükûmet kurma müzakerelerinin 
uzaması da seçimin ardından karşılaşılabi-
lecek bir sorundur. Nitekim seçimlere düşük 
katılım oranı ve geniş çaplı oy desteğine sahip 
olan partilerin olmaması, birkaç aktörün uz-
laşması sonucu bir hükûmetin kurulması ge-
rektiği anlamına gelmektedir. Her siyasi hare-
ketin kendi görüş ve partnerleri olması ve bazı 
durumlarda bu partnerlerin birbiriyle çakışan 
vizyonları olması müzakerelerin nasıl şekil ala-
cağını belirsizleştirmektedir. Hükûmeti oluş-
turacak blok ya da blokların çoğunun, kısa 
vadeli planlarla bir araya gelmesi ve çakışan 
çıkarlarının bulunması hükûmetin dağılması 
ihtimalini de beraberinde getirmektedir. 

Örneğin İran destekli siyasi ve milis oluşum-
ları içerisinde bulunduran Fetih Koalisyonu 
ile KYB’nin ortaklığı İran’ın IKBY’deki tutum-
larına göre şekil alabilir. 26 Temmuz tarihinde 
ABD’nin Irak’taki askerî misyonunu sonlandı-
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racağını duyurmasıyla İran hükûmeti IKBY’de-
ki İran menşeli muhalif Kürt grupların bölge-
den çıkarılması için baskıyı arttırmıştır. Hatta 
9-14 Eylül arasında, İran Devrim Muhafızlarına 
ait topçu birlikleri, savaş uçakları ve insansız 
hava araçları (İHA) Türkiye, İran ve Irak sınırın-
da IKBY kontrolünde Sidekan, Hacı Umran ve 
Çoman dâhil olmak üzere en az üç bölgeyi 
hedeflemiştir. Ayrıca Başbakan Kazımi’nin 12 
Eylül tarihli Tahran ziyaretinde Irak’taki muhalif 
Kürt gruplar konusu gündeme gelmiş ve İran 
Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekre-

teri Ali Şemhani, Irak Başbakanı Mustafa Kazı-

mi’den Tahran’a karşı silahlı mücadele yürüten 

Kürt partilerin IKBY’den “acilen” çıkarılmasını 

talep etmiştir. ABD’nin bölgeden çekilmesiyle 

İran’ın IKBY’de daha askerî bir tutum takınması 

KYB ile Fetih Koalisyonu arasındaki ortaklığı 

olumsuz etkileyebilir. Bu denli hassas denge-

ler üzerine kurulacak bir koalisyon hükûmeti-

nin dağılması hâlinde yeniden hükûmet kur-

ma müzakereleri başlayacağı gibi seçimlerin 

tekrarlanması da ihtimaller dâhilindedir. 
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2003 yılından itibaren Irak’ın beşinci kalıcı par-
lamentosunu belirleyecek olan ve 10 Ekim 
2021 tarihinde yapılması beklenen seçimler 
Irak’ın siyasi tarihi açısından ilkleri barındır-
maktadır. Zira seçimler ilk kez bir başbakanın 
istifa etmesi üzerine aynı parlamento dönemi 
içerisinde kurulan Mustafa el-Kazımi kabine-
si tarafından belirlenen 6 Haziran 2021 tari-
hi ertelenerek düzenlenecektir. Buna karşın 
2018 seçimlerine de bölünmüş bir şekilde 
giren Iraklı Şii partilerin bu pozisyonu korudu-
ğu söylenebilir. Hatta Ammar el-Hekim ön-
derliğindeki Ulusal Hikmet Akımı ve eski Irak 
Başbakanı Haydar el-Abadi önderliğindeki 
Nasr Koalisyonu’nun birleşmesi haricinde ay-
rışmanın derinleştiği söylenebilir. Bu ortamda 
Şiilerin, aralarındaki bölünmüşlüğe rağmen, 
nüfus potansiyelleri itibarıyla seçimlerden yi-
ne başat aktör olarak çıkmaları beklenmekte-
dir. Buna rağmen Şiiler arasında ortaya çıkan 
ayrışmalar yeni kurulacak hükûmetin içerisine 
diğer grupların girmesiyle Şii partilerden mu-
halefette kalanlar olmasına neden olabilir. 

IŞİD’in toprak hâkimiyetinin sonlandırılmasının 
ardından ulusal birlik hükûmeti adıyla, muha-

lefet de dâhil bütün partilerin katıldığı çoğun-
luk hükûmetleri kurulmuştur. Bu eğilimin 10 
Ekim 2021 seçimlerden sonra da etkili olması 
beklenmektedir. Ancak her ne kadar yeni se-
çim yasası hükûmeti kurmakla görevlendiri-
lecek kişinin en büyük seçim koalisyonundan 
gelmesini öngörse de çoğunluk hükûmeti ko-
alisyonu içerisinde yer alacak diğer aktörlerin, 
başbakan adayının belirlenmesi konusunda 
anlaşmazlığa düşmeleri muhtemel bir senar-
yodur. Bu durumda başbakan adayının be-
lirlenmesi konusunda “uzlaşı aday”larının ön 
plana çıkması söz konusu olabilir. Öte yandan, 
bu durum bir çoğunluk hükûmeti olmasına 
rağmen hükûmet koalisyonu içerisindeki iç di-
namikler nedeniyle zayıf bir hükûmetin ortaya 
çıkmasına da yol açabilir. 

Seçimlerin ardından yaşanacak siyasi pazar-
lıklar, ülkedeki güvenlik ortamını da doğrudan 
etkileyebilecektir. Bu durum kırılgan olan gü-
venlik durumunda hızlı bir kötüleşmeye neden 
olabilir. Zira terör örgütü IŞİD’in Irak’taki varlığı, 
taşrada dağlık bölgelere taşınmakta, şehirler-
de ise hücre yapılanmasına dönüşmektedir. 
Buna ek olarak terör örgütü PKK’nın Sincar ve 

Seçimlerde oyunu kullanmış bir Irak vatandaşı.SONUÇ
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Süleymaniye başta olmak üzere şehirlerdeki 

varlığı artış göstermektedir. Bu durum, özellik-

le PKK’nın artan etkinliğini göz önünde bulun-

durduğumuzda, terör örgütlerinin oluşması 

muhtemel güç boşluklarını doldurmaya hazır 

bir pozisyonda beklediği çıkarımını yapmamı-

za imkân sağlamaktadır. 

Diğer yandan 10 Ekim seçimleri, göstericilerin 

“seçimlerinin adil ve tarafsız bir ortamda yapıl-

ması” talebinin de içinde yer aldığı bir dizi ta-

lep doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz 

konusu taleplerin gerçekleştirilmediği yönün-
de bir algı, sokak eylemlerinin tekrar patlama-
sına neden olabilir. Bu doğrultuda sokak hare-
ketlerinin artması, Irak güvenlik güçleriyle milis 
grupları karşı karşıya getirebilir. Bu da güvenlik 
birimlerinin odak noktasının şehirlere kayması-
na ve taşrada güç boşluğunun oluşmasına ne-
den olabilir. Bu nedenle, 2003 yılından itibaren 
Irak’ta yapılan her seçim özel bir öneme sahip 
idiyse de 10 Ekim 2021 seçimlerinin ülkenin ge-
leceği üzerinde belirleyici etki doğurması bek-
lenmektedir. 
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