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022 yılı Irak için siyasi, askerî, eko-
nomik ve sosyal gelişmelerin yoğun
olduğu bir zaman dilimi olmuştur. 

10 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen Irak 
parlamento seçimlerinin ardından yürütülen 
hükûmet kurma süreci, bu süreçte yer alan 
siyasi aktörlerin tutumları, geçici Irak hükû-
metinin otoritesini sarsan sokak hareketleri 
ve yeni hükûmetin kurulması Bağdat hükû-
metinin iç politika ajandasını doldururken; 
Irak’ın uluslararası diyalog ve diplomatik kanal 
arayışları, İran ve Türkiye’nin Irak’ın kuzeyine 
yönelik operasyonları gibi gelişmeler Irak’ın 
bölgesel ve uluslararası politikasında ön pla-
na çıkmaktadır. Diğer taraftan petrol ve doğal 
gaz çalışmaları başta olmak üzere yeni proje-
ler konusunda yaşanan gelişmeler, bütçe so-

runu ve Gıda Güvenliğine Acil Destek Yasası, 
Bağdat-Erbil arasında yaşanan bütçe sorunu, 
yolsuzlukla mücadele, döviz krizi gibi konular 
2022 yılında Irak’ın gündeminde olan ekono-
mik meseleler olarak kayda geçmiştir. Askerî 
olarak ise Şii milis gruplar arasında çatışmaya 
varan anlaşmazlıkların yaşanması, sokak ha-
reketleri ve milis grupların bu hareketlere et-
kisi, Irak’a yapılan sınır ötesi operasyonlar, PKK 
ve IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin 
Irak’ta yarattığı sorunlar, üst düzey güvenlik 
ve istihbarat personeli atamaları ve güvenlik 
bürokrasisinde yapılan değişiklikler ön plana 
çıkmaktadır. Bu çerçevede çalışmada, belirti-
len zaman diliminde Irak’ta yaşanan gelişme-
ler ele alınmış ve 2023 yılına dair beklentiler ve 
öngörüler değerlendirilmiştir.
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10 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen Irak 
parlamento seçimlerine ilişkin sonuçların 27 
Aralık 2021 tarihinde Irak Federal Mahkemesi 
tarafından kabul edilmesiyle1 başlayan hükû-
met kurma süreci Sadr Hareketi lideri Mukte-
da es-Sadr ile İran destekli Şii siyasi oluşum-
lardan müteşekkil Şii Koordinasyon Çerçevesi 
arasında yaşanan gerilim çerçevesinde şe-
killenmiştir. Mukteda es-Sadr, 2003 yılından 
sonra kurulan tüm ulusal mutabakat hükû-
metlerine karşın kurulacak hükûmetin ulusal 
çoğunluk hükûmeti olması gerektiğini ortaya 
atmış ve Şii Koordinasyon Çerçevesi’ni bir bü-
tün olarak yeni Irak hükûmetinde görmekten 
imtina etmiştir.2 Bu çerçevede mezhepçilik-
ten uzak bir hükûmet kurulması gerektiğini 
belirten Sadr, Sünni ve Kürt siyasi partilerle iş 
birliğini ön planda tutmuştur. Şii Koordinas-
yon Çerçevesi ise Sadr’ın aksine ulusal birlik 
hükûmeti kurmayı amaçlamıştır. Dönemin Irak 
Cumhurbaşkanı Berham Salih’in çağrısıyla 9 

1 “Iraqi court certifies election results”, Al Monitor, 27 December 2021.

2 “Iraq’s Sadr says ‘no place for militias’ in new government”, Middle East Monitor,  8 January 2022.

3 “Halbousi re-elected speaker of parliament during chaotic first session”, Rudaw, 9 January 2022.

4 “Two wounded as rocket fire targets Iraq’s parliament speaker’s home: Authorities”, Al Arabiya News, 26 January 2022.

Ocak 2022’de toplanan Irak Parlamantosu, 
ilk oturumunu sokaklara milislerin çıkmasına 
varacak derecede gergin bir ortamda gerçek-
leştirmiştir. Oturumda Sadr Grubu ve Şii Ko-
ordinasyon Çerçevesi Grubu arasında fiziksel 
müdahaleye varan tartışmaların yaşanması 
2022 yılında yaşanacak olan gelişmelerin ha-
bercisi olmuştur. 228 milletvekilinin katıldığı 
oylamada Parlamento Başkanı Muhammed 
el-Halbusi yeniden seçilmiş ve birinci parla-
mento başkan yardımcısı Sadr Bloku’ndan 
Hâkim ez-Zamili, ikinci parlamento başkan 
yardımcısı ise Kürdistan Demoktarik Partisi’n-
den (KDP) Şahvan Abdullah olmuştur.3

Irak Parlamentosunun ilk oturumda yaşa-
nan gerginlikler kısa sürede mesaj niteliğinde-
ki şiddet eylemlerine dönüşmüş ve Sadr Ha-
reketi ile müttefik olan Halbusi’nin Anbar’daki 
evinin yakınlarına roket atılmış,4 Takaddum 
Koalisyonu’na ait Bağdat Ofisi el bombasıy-

IÇ POLITIKA

Sadr Hareketi taarftarları 2019 yılında gerçekleştirilen 
ekim gösterilerinin yıl dönümünde sokağa çıkarak 
Parlamento Başkanı Halbusi’nin istifaya davet etmiş ve bu 
amaçla parlamento oturumunu engelleme girişiminde 
bulunmuştur. 
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la saldırıya uğramış ve diğer bir 
Sünni parti olan Hamis Hancer 
liderliğindeki Azim Koalisyonu’na 
ait siyasi karargâhın da hedef 
alındığı belirtilmiştir. Seçimlerde 
beklediği başarıyı yakalayama-
yan Şii Koordinasyon Çerçeve-
si’nin, parlamentoda çoğunluğu 
oluşturduğunu iddia ederek gü-
cünü kontrol ettiği milis gruplara 
dayaması, Sadr ile ittifak yapan 
siyasi oluşumların saldırıya uğra-
ması konusunda gözleri Şii milis 
gruplara çevirmiştir. 

Halbusi, parlamento başkan-
lığı görevini üstlenmesinin ar-
dından Irak Cumhurbaşkanlığı 
makamı için aday başvurularını 
açmış ancak seçimlerde siyasi 
gücünü arttıran KDP’nin, Kürdis-
tan Yurtseverler Birliği (KYB) ile 
arasında devam eden gerginlik-
ler cumhurbaşkanının seçilmesi-
ni geciktirmiştir. Irak’ta 2003’ten 
sonra cumhurbaşkanı teamül 
olarak Kürtlerden seçilmektedir. 
Makam konusundaki uzlaşmaz-
lık ise sadece KDP-KYB arasın-
da kalmamış ve beklenin aksine 
hükûmet kurma sürecinin de 
etkisiyle genişlemiştir. Cumhur-
başkanı seçimi için düzenlenen 
oturumun boykot edilmesi se-
çimi geciktirmiş ve bu nedenle 
cumhurbaşkanı ancak 13 Ekim 
2022’de seçilebilmiştir.5

Hükûmetin kurulmasına yö-
nelik çalışmalarına devam eden 

5 “Iraqi parliament elects Abdul Latif Rashid as new president”, Al Jazeera, 13 October 2022.

6 “Irak: Mukteda es-Sadr’ın tanıdığı süre üçlü ittifakı dağıtırken, Koordinasyon Çerçevesi’nin 
yeniden kenetlenmesini sağlıyor”, Şarkul Avsat, 29 Mayıs 2022.

7 “Sadr withdrawal from Iraqi parliament challenges Shiite rivals”, Al Jazeera, 13 June 2022.

Mukteda es-Sadr, Sadr ailesin-
den olan Cafer es-Sadr’ı mart 
ayında başbakan adayı olarak 
ön plana çıkarmış ancak Cafer 
es-Sadr’a diğer siyasi oluşumlar 
tarafından da sıcak bakılmasına 
rağmen hükûmetin ulusal birlik  
hükûmeti değil çoğunluk hükû-
meti olarak kurulması konusun-
da Sadr’ın ısrarcı olması bu ça-
banın karşılıksız kalmasına sebep 
olmuştur. Sünni Egemenlik Koa-
lisyonu ve KDP ile yaptığı “Vatanı 
Kurtarma İttifakı” adıyla bilinen 
üçlü ittifakla çoğunluk hükûmeti-
ni kurmak konusunda başarı sağ-
layamayan Sadr, ramazan ayında 
Şii Koordinasyon Çerçevesi’ne 
hükûmeti kurmak için 40 günlük 
süre tanıdığını belirtmiştir.6 Bu sü-
reçte Egemelik İttifakı ve KDP’nin, 
Sadr ile yaptıkları ittifaka sadık 
kalması ve hükûmetin kurula-
maması üzerine Sadr, bağımsız 
milletvekillerine çağrıda buluna-
rak, 15 gün içerisinde hükûmet 
kurmalarını ve Irak’ı mevcut siyasi 
krizden çıkarmalarını talep etti-
ğini açıklamıştır ancak bu adım 
da başarısız olmuştur. Hükûmeti 
kurma çalışmalarının başarısız-
lıkla sonuçlanmasının ardından 
Sadr, 9 Haziran’da milletvekil-
lerinin istifaya hazır olduğunu 
açıklamış ve Sadr Bloku’nun 73 
milletvekili 12 Haziran’da istifa 
etmiştir.7 Gelişmeleri değerlen-
dirmek üzere Halbusi ve Azim 
Koalisyonu lideri Hamis Hançer 

Sadr taraftarları 
Yeşil Bölge’de, 

Şii Koordinasyon 
Çerçevesi 

taraftarları 
Bağdat 

merkezinde 
gösteriler 

gerçekleştirirken 
Sadr, Irak Yüksek 
Yargı Konseyine 
parlamentonun 

feshedilmesi 
çağrısında 

bulunmuştur.
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Erbil’i ziyaret ederek KDP lideri 
Mesut Barzani ile görüşmüştür. 
Bu çerçevede siyasi tıkanıklığın 
çözümü için siyasi arenada ol-
ma gerekliliğinin altını çizseler de 
Sadr Bloku’ndan istifa eden mil-
letvekillerinin yerini 23 Haziran’da 
düzenlenen olağanüstü oturum-
da yemin eden yeni milletvekil-
leri almıştır.8 Bununla birlikte Şii 
Koordinasyon Çerçevesi’nin, KDP 
ile görüşme sürecinde bir “ulusal 
hizmet hükûmeti” kurmak istedi-
ği öne sürülmüş9 ve Sadr Hare-
keti’nin masanın dışında kaldığı 
müzakere süreci başlamıştır.

Sadr’ın siyasetten çekilme-
sinin yaklaşık bir ay sonrasında 
Kanun Devleti Koalisyonu lideri 
Nuri el-Maliki’ye ait olduğu id-
dia edilen ses kayıtlarının ortaya 
çıkması ve kayıtlarda Mukteda 
es-Sadr’ın İngilizlerin kuklası ol-
makla itham edilmesi, Sadr ve 
Maliki arasındaki gerilimi arttır-
mıştır.10 Ses kayıtlarına yanıt ola-
rak takipçilerine Cuma namazın-
da bir araya gelme çağrısı yapan 
Sadr, 15 Temmuz 2022’de gösteri 
niteliğinde bir namazda mesajını 
kitlesine ulaştırmıştır. Sadr’ın ver-
diği mesajda, adı yolsuzluklarla 

8 “Irak’ta Sadr Bloku’nun istifa eden vekillerinin yerine gelenler göreve başladı”, Basnews, 
23 Haziran 2022.

9 “KDP: Coordination Framework did not fulfill their promises”, Shafaq News, 27 July 2022.

10 “Iraq: latest leak of recording by former PM sparks more outrage”, Middle East Monitor, 
20 July 2022.

11 “Iraqi protesters break into parliament denouncing the nomination of new premier”, CNN 
News, 28 July 2022.

12 “Iraq Cleric’s Followers Camped Out in Parliament for Second Day”, Bloomberg, 31 July 
2022.

13 “Iraq: Dozens injured as Iraqi parliament stormed again”, BBC News, 31 July 2022.

14 “Iraqi Shiite Cleric Urges More to Join Parliament Takeover”, Bloomberg, 31 July 2022.

anılan Maliki’ye atıf yapılarak yeni 
hükûmette yolsuzluk yapan si-
yasetçilerin yer almaması ve bu 
kişilerin cezalandırılması çağrısı 
yapılmıştır. Bununla birlikte aynı 
süreçte Şii Koordinasyon Çerçe-
vesi’nin başbakan adayı olarak 
Muhammed Şiya es-Sudani’yi 
göstermesi Sadr Hareketi’nin 
tepkisini çekmiş ve Sadr’ın ta-
kipçileri 27 Temmuz günü Yeşil 
Bölge’yi doldurarak Sudani’nin 
adaylığını protesto etmiştir. Sadr, 
takipçilerini, eylemin amacına 
ulaştığını belirterek sokaklardan 
geri çekmiş fakat 29 Temmuz’da 
Sadr’ın çağrısı üzerine takipçi-
leri tekrar eyleme başlamıştır.11 
Eylemcilerin, 30 Temmuz günü 
Yeşil Bölge’de yer alan Irak Par-
lamentosuna girmesi güvensizlik 
ortamını arttırırken,12 gösterilerde 
125’den fazla kişi yaralanmıştır.13 
Sadr ise eylemin, siyasi sistemde 
radikal bir değişiklik için büyük 
bir şans olduğunu açıklamıştır.14 
Eylemlerin ardından siyasi krizin 
çözümünü sağlamak için siya-
si liderlerle görüşen Birleşmiş 
Milletler (BM) Genel Sekreterinin 
Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak 
Yardım Misyonu (UNAMI) Baş-
kanı Jeanine Hennis-Plasscha-

Cumhurbaşkanı 
seçilen Abdullatif 
Reşid, Şii 
Koordinasyon 
Çerçevesi’nin  
başbakan adayı 
olarak sunduğu 
Muhammed 
Şiya es-Sudani’yi 
hükûmeti 
kurmakla 
görevlendirmiştir.
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ert, 1 Ağustos’ta KDP lideri Mesut Barzani,15 
3 Ağustos’da dönemin Irak Cumhurbaşkanı 
Berham Salih,16 4 Ağustos’ta Fetih Koalisyonu 
lideri Hadi el-Amiri17 ve 5 Ağustos’ta Sadr18 ile 
görüşmüştür. Görüşmelerin olumlu geçtiğinin 
belirtilmesine rağmen Sadr, parlamentonun 
feshini talep ettiğini açıklamıştır.19 Sadr taraf-
tarları Yeşil Bölge’de, Şii Koordinasyon Çerçe-
vesi taraftarları Bağdat merkezinde gösteriler 
gerçekleştirirken Sadr, Irak Yüksek Yargı Kon-
seyine, parlamentonun feshedilmesi çağrı-
sında bulunmuştur.20 Sadr’ın, parlamentonun 
feshini gündeme getirmesi, Parlamento Baş-
kanı Halbusi dâhil olmak üzere bazı siyaset-
çiler tarafından olumlu karşılanırken, bu talep 
Haşdi Şaabi Heyeti Başkanı Falih el-Feyyad ve 
Maliki tarafından net bir şekilde reddedilmiş-
tir.21 Gösteri hareketlerinin artması dönemin 
yetkililerinin de dikkatini çekmiş ve dönemin 
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin daveti 
üzerine 17 Ağustos’ta ulusal diyalog toplantı-
sı gerçekleştirilmiştir. Sadr toplantıyı faydasız 
bulduğunu belirterek temsilci göndermemiş-
tir.22

Ulusal diyalog toplantılarıyla müzakere 
zemininin hazırlanması, eylül ayında Şii Ko-
ordinasyon Çerçevesi, Egemenlik Koalisyo-
nu, Azim Koalisyonu, KDP, KYB ve Babiliyun 

15 “Başkan Barzani: KDP seçimlere hazırdır”, Rudaw, 1 Ağustos 2022.

16 “Cumhurbaşkanı Salih: Mevcut koşullar, sükunet ve samimi bir diyalog gerektiriyor”, Irak Haber Ajansı, 3 Ağustos 2022.

17 UNAMI Resmî Twitter Hesabı, https://twitter.com/UNIraq/status/1555249779914973191?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp   
%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1555249779914973191%7Ctwgr%5E6a4313b8775c20f261d4c9   31a032914c67452410%7C 
twcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.middleeastmonitor.com%2F20220805-un-envoy-meets-sadr-to-end-political-
crisis-in-iraq%2F

18 “Plasschaert arrives in Najaf”, Shafaq News, 5 August 2022.

19 “Seyyid Es Sadr: Parlamentonun feshedilmesi, alternatifi olmayan popüler ve siyasi bir talep haline geldi”, Irak Haber Ajansı, 
06 Ağustos 2022.

20 “Iraq judiciary dismisses al-Sadr’s demand to dissolve parliament”, Al Arabiya, 12 August 2022.

21 Yassine Aydi; Ekrem Biçeroğlu, “Irak’taki Haşdi Şabi, Sadr’ın parlamentoyu feshetme çağrısını reddetti”, Anadolu Ajansı, 4 
Ağustos 2022.

22 Haydar Karaalp, “Irak’ta Şii lider Sadr, katılmadığı ulusal diyalog toplantısını faydasız olarak nitelendirdi”, Anadolu Ajansı, 18 
Ağustos 2022.

23 Framework’s Announcement of New Alliance in Iraq Stumbles at Halbousi’s Resignation”, Şarkul Avsat, 28 September 2022.

24 “Irak’ta meclis 2 ay sonra toplandı”, Trt Haber, 28 Eylül 2022.

25 “Rockets hit Baghdad for second day as Iraq unrest escalates”, Al Jazeera, 29 September 2022. 

Koalisyonu’nun bir araya gelerek “Devleti Yö-
netme İttifakı”nı kurmasıyla somut sonuçlar 
vermeye başlamıştır. Eylül ayı içerisinde parla-
mentoya dönmeyi kesinlikle reddeden Sadr’a 
karşı daha önce Sadr ile ittifak bağı bulunan 
Halbusi, yeni koalisyonunun kurulduğuna dair 
haberlerin yayılmasının ardından istifa edece-
ğini açıklamış ancak Halbusi’nin güçlenmesini 
sağlayan bu istifa olayı koalisyonun kuruldu-
ğunun açıklanmasına zemin hazırlamıştır.23 Bu 
noktada Halbusi’nin, Irak iç politikasında ön-
görülemez hamleleriyle bilinen Sadr’ın tepki-
sinden çekindiği görülmektedir. Halbusi’nin is-
tifasını sunduğu oturuma 235 milletvekili katı-
lırken, milletvekillerinin sadece 13’ünün “evet” 
oyu kullanması Halbusi’nin siyasi gücünü teyit 
etmesini sağlamıştır.24 Ayrıca oturumun 28 Ey-
lül’de yani 2019 yılında düzenlenen ekim gös-
terilerinin yaklaşan yıl dönümüne paralel za-
man diliminde Sadr takipçilerinin gösterilerine 
rağmen yapılması, Sadr’ın artık yeni kurulacak 
hükûmetin dışında kaldığına işaret etmiştir. Ni-
tekim eylül ayında yapılan gösteriler temmuz 
ayında yapılan gösteriler gibi şekillenmemiş 
ve güvenlik önlemleri ve güvenlik güçlerinin 
mukavemeti Sadr takipçilerinin müdahalele-
rine engel teşkil etmiştir. Buna rağmen Yeşil 
Bölge’de hükûmet binalarının çevresine roket 
düşmesine engel olunamamıştır.25
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Yeni hükûmetin kurulmasına ilişkin tartış-
maların yaşandığı ekim ayında Sadr, Irak’ta 
yaşanan sorunların yolsuzluklardan ve devlet 
denetiminin dışında silah kullanımından kay-
naklandığını öne sürerek kendisine bağlı olan 
Seraya es-Selam milis grubunun Selahaddin 
vilayetinin dışındaki faaliyetlerini dondurdu-
ğunu açıklamıştır.26 Yeni kurulacak hükûmetin 
bir milis hükûmeti olacağını savunan Sadr’ın, 
bu hamleyle askerî bir hedef olmaktan kaçın-
dığı görülmektedir. Nitekim hükûmet kurma 
sürecinde Sadr destekçilerinin ve İran destekli 
Şii milis grupların karşı karşıya gelmesi Irak’ta 
Şiiler arası iç çatışmaların çıkabileceği şeklin-
de yorumlanmıştır. Sadr’ın, askerî faaliyetle-
rini askıya alması hükûmet kurma sürecinde 
yaşanabilecek muhtemel çatışma riskini de 
azaltmıştır. 

13 Ekim’de Irak Parlamentosunda ger-
çekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde  , 
KYB’nin adayı Berham Salih’e karşı yarışarak 
ikinci turda oyların çoğunluğunu almış ve 162 
oyla cumhurbaşkanı seçilmiştir.27 Seçimler-
den önce kendi adayını yarıştan çeken KDP 
ise seçimlerde Reşid’i destekleyerek kazan-
masını sağlamıştır. Reşid görevi devralarak Şii 
Koordinasyon Çerçevesi’nin  başbakan adayı 

26 “Shia cleric freezes all armed factions in Iraq except one province”, Middle East Monitor, 6 October 2022.

27 “Iraqi parliament elects Abdul Latif Rashid as new president”, Al Jazeera, 13 October 2022.

28 “Iraq elects new president and premier, ending stalemate”, Arab News, 12 October 2022.

29 “Al-Sudani: talks are ongoing to form the new government”, Shafaq News, 23 October 2022.

30 “Iraq’s new premier meets with cabinet”, 28 October 2022.

olarak sunduğu Sudani’yi hükûmeti kurmakla 
görevlendirmiştir.28 Sadr Hareketi hükûmete 
katılmayı reddetmiş ve yeni hükûmeti milis 
hükûmeti olmakla suçlamış ve yolsuzluklar 
konusunda uyarıda bulunmuştur. Sudani ise 
yeni kabineyi kurma çalışmalarına ağırlık ve-
rerek başbakanlık görevine başlamış ve Şii 
Koordinasyon Çerçevesi tarafından sunulan 
adayların arasından ve kendi tavsiye ettiği 
isimlerden oluşan bir kabine listesi hazırlamış-
tır.29 27 Ekim’de gerçekleştirilen oturumda ye-
ni kabinedeki 23 bakan adayından 21’i güve-
noyu alarak görevine başlamıştır.30 Güvenoyu 
alan kabineyle birlikte Irak’ın yeni hükûmetinin 
programı da kabul edilmiştir. 

Irak hükûmeti 2023 ocak ayı itibarıyla yeni 
hükûmet programı konusunda çeşitli adımlar 
atmıştır. Yolsuzluklarla mücadele ve hükû-
metten çalınan paraların iadesi, 140. madde-
nin uygulanması için komite oluşturulması, 
şehir merkezlerinden ordu birliklerinin çeki-
lerek asayişin bölgedeki güvenlik güçlerine 
bırakılması gibi konularda çalışmaya başlayan 
yeni hükûmetin 2023 bütçesine yönelik çalış-
maları ön plana aldığı ancak iktidarı gelmeden 
önce açıkladığı “ülkeyi erken seçimlere götür-
me amacını” askıda tuttuğu görülmektedir.

26  “Shia cleric freezes all armed factions in Iraq except one province”, Middle East Monitor, 6 October 2022.

27 “Iraqi parliament elects Abdul Latif Rashid as new president”, Al Jazeera, 13 October 2022.

28 “Iraq elects new president and premier, ending stalemate”, Arab News, 12 October 2022.

29 “Al-Sudani: talks are ongoing to form the new government”, Shafaq News, 23 October 2022.

30 “Iraq’s new premier meets with cabinet”, 28 October 2022.
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2022 yılı Irak dış politikası, hükûmet krizin-

den bağımsız gelişmemiştir. İran’ın Şii Koor-

dinasyon Çerçevesi üzerindeki etkisi, UNAMI 

Başkanı Plasschaert’ın siyasi aktörlerle görü-

şerek krizin çözümü için çabalaması gibi ge-

lişmeler hükûmet çalışmalarının dış etkilerden 

bağımsız yürümediğini göstermektedir. Diğer 

taraftan hem geçici hükûmetin hem de yeni 

hükûmetin devam ettirdiği arabuluculuk rolü 

Irak dış politikasının temel taşını oluşturmak-

tadır. Bu kapsamda Irak’ın uluslararası temas-

larda denge politikasını ön planda tuttuğu, 

ekonomik iş birliğini gözettiği ve özellikle Arap 

devletleriyle siyasi entegrasyon çalışmalarını 

gündemde tuttuğu görülmektedir.

Irak’ın 2022’deki uluslararası temaslarına 

bakıldığında Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şük-

rü ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’nin 

Irak ziyaretlerinin ve İtalya Cumhurbaşkanı 

Giorgia Meloni’nin31 ziyaretinin üst düzey te-

maslar arasında öne çıktığı görülmektedir. Di-

31 “President Meloni visits Iraq”, Governo.it, 23 December 2022 

32 “Iran: Al-Kadhimi conveyed to Iran points from Saudi Arabia regarding bilateral talks”, Irak Haber Ajansı 27 June 2022. 

ğer taraftan geçici hükûmetin Başbakanı Ka-
zımi’nin Suudi Arabistan ve İran’ı ziyaretiyle32 
beraber, Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Reşid ve 
yeni Başbakan Sudani’nin ziyaretlerinin önem 
taşıdığı söylenebilir. Ayrıca ikili resmî tamasla-
rın dışında Irak hükûmetinin de dâhil olduğu 
uluslararası zirvelerin Irak dış politikasındaki 
denge arayışı bakımından önem taşıdığının 
altı çizilmelidir. Bu çerçevede 2022 yılında 
gerçekleştirilen Cidde Güvenlik ve Kalkınma 
Zirvesi, Arap-Çin Zirvesi ve 2021 yılında ger-
çekleştirilen Bağdat İşbirliği Ortaklık Zirve-
si’nin ikincisi olarak kabul edilen Ürdün’deki 
zirvenin, Irak’ın arabulucu rolünü pekiştirmesi-
ne katkı sağladığı söylenebilir. Kazımi’nin, Cid-
de Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi’nde, Irak’ın, 
bölgede herhangi bir koalisyonun ya da ekse-
nin parçası olmadığını belirtmesi Ortadoğu’da 
denge politikasıyla ön plana çıkan Irak’ın ulus-
lararası platformlardaki tutumunu net bir şe-
kilde göstermektedir. Buna ek olarak Irak’ın, 
“bölgeyi nükleer silahlardan uzak tutmak için 

DIŞ POLITIKA
Dönemin Başbakanı Kazımi, Cidde Güvenlik ve Kalkınma 
Zirvesi’nde, Irak’ın, herhangi bir siyasi kutbun parçası 
olmadığını belirtmiş ve bağımsız dış politikanın altını 
çizmiştir. 
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bir diyalog çözümünü destekle-
diğini” vurgulayan Kazımi, Filistin 
sorununun çözüme kavuşması-
nın önemli olduğunu kaydede-
rek33 hem İran’ın silahlanmasına 
gönderme yapmakta hem de 
Filistin meselesinin müzakere 
zemininde değerlendirilmesine 
işaret ederek Irak’taki İsrail kar-
şıtlığını daha dengeli bir  tabana 
oturtmaktadır. Diğer taraftan Su-
dani’nin, Irak’ı temsil ettiği Arap-
Çin Zirvesi’nde “Kuşak ve Yol Gi-
rişimi’nin” ve bölgesel istikrarın 
desteklenmesine yaptığı vurgu34 
da bu saptamayı desteklemek-
tedir. Bağdat İşbirliği ve Ortaklık 
Konferansı’nın ikinci turunun ise 
tüm katılımcı ülkelerin Irak’ın ya-
nında olduğunu vurgulayan net 
bir mesajla sona ermesi Irak’ta 
sağlanacak istikarın bölgesel 
önemine işaret etmektedir.35

Irak, bölgesel ilişkilerinde Ba-
tı müttefiki olan Arap ülkeleriyle 
ilişkilerini geliştirerek hem Orta-
doğu’daki arabulucu konumunu 
desteklemeyi hem de Irak’ın Kör-
fez Savaşı’ndan sonra Arap dün-
yasıyla koparılan bağlarını güç-
lendirmeyi amaçlamaktadır. Bu 
politika aynı zamanda Irak’ın eko-
nomik iş birliği yaptığı alternatif-
lerini arttırmakta ve İran’a olan 

33 “Kazımi, Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu”, TEBA Ajansı, 16 
Temmuz 2022. 

34 “Riyad Arap-Çin İş birliği ve Kalkınma Zirvesi Sonuç Bildirisi”, Emirates News Agency, 9 
Aralık 2022. 

35 “Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı ‘Irak’a destek’ bildirisiyle sona erdi”, Şarkul Avsat, 
21 Aralık 2022.

36 “Ürdün-Suudi Arabistan elektrik bağlantı projesinin 2025’te tamamlanması bekleniyor”, 
TRT Haber, 27 Eylül 2022.

37 “Iraq parliament to hold closed session after Iran, Turkey strikes”, The New Arab, 22 
November 2022.

bağımlılığı azaltmak konusunda 
fayda sağlamaktadır. Diğer ta-
raftan bu ilişkilerin, Irak’ın kronik 
problemlerinin çözümünü sağla-
maya yönelik katkısı da göz ardı 
edilmemelidir. Nitekim Kazımi’nin 
Irak ve Suudi Arabistan’ın elektrik 
şebekesinin birbirine bağlı oldu-
ğuna dikkat çekerek gelecekte 
Körfez ülkeleri, Mısır ve Ürdün 
arasındaki elektrik şebekesi-
nin de birbirine bağlanmasının 
sağlanacağını belirtmesi karşı-
lıklı çıkar ilişkilerinin daha güçlü 
seyredeceğini göstermektedir. 
Ürdün Ulusal Elektrik Şirketinin, 
Ürdün-Suudi Arabistan elekt-
rik bağlantı projesinin 2025’te 
tamamlanmasının beklendiğini 
açıklaması bu tespitin somut bir 
örneği olarak karşımıza çıkmak-
tadır.36

Irak’ın bölgesel ilişkilerinde 
ön plana çıkan bir diğer gelişme 
ise Türkiye ve İran’ın Irak toprak-
larında yürüttükleri operasyonlar 
olmuştur. Operasyonların amaç, 
kapsam ve hedef bakımından 
birbirinden farklı olmasına rağ-
men Iraklı yetkililer tarafından 
birlikte değerlendirilmesi37 dik-
kat çekmiştir. Diğer taraftan Su-
dani’nin sınır muhafız güçlerinin 
oluşturulmasına yönelik adım 

Irak, bölgesel 
düzeyde Batı 

müttefiki olan 
Arap ülkeleriyle 

ilişkilerini 
geliştirerek hem 

Ortadoğu’daki 
arabulucu 

konumunu 
desteklemeyi 

hem de 
Irak’ın Körfez 

Savaşı’ndan 
sonra Arap 
dünyasıyla 

koparılan 
bağlarını 

güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır.
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atması da Irak topraklarının herhangi bir ülke-
ye karşı düşmanca niyetle kullanılmamasının 
sağlanması bağlamında sorunun çözümü için 
önem teşkil eden bir gelişme olmuştur. 

İran ve Suudi Arabistan arasında kurulan 
diyalog konusunda 2021 yılında olduğu gibi 
2022 yılında da merkez konumda olan Irak, di-
yalog yoluyla bölgesel istikrarın sağlanmasın-
da önemli bir fonksiyona sahiptir. Bu kapsam-
da Bağdat toplam beş kez İranlı ve Suudi yet-
kililerin toplantısına ev sahipliği yapmış ve Irak 
Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Tahran ve Riyad 
arasındaki diyaloğun güvenlik seviyesinden 
diplomasi seviyesine taşınmasını umduklarını 
belirtmiştir.38 Bu doğrultuda Irak’ın, Ortado-
ğu’da bölgesel istikrarın sağlanmasında kilit 
bir pozisyona sahip olduğu söylenebilir.

Irak dış politikasına bütüncül yaklaşım-
la bakıldığında, Kazımi hükûmetinin dengeli 
uluslararası ilişkiler kurduğu ve bu politikayı 

38 “Iraklı Bakandan İran-Suudi Arabistan Görüşmeleriyle İlgili Açıklama”, Tesnim Haber Ajansı, 27 Eylül 2022. 

geçici hükûmet döneminde de devam ettir-
diği, Sudani hükûmetinin ise denge politika-
sını sürdürerek Irak’a, alternatif siyasi ortak 
ve ekonomik fırsat sağlama yaklaşımını pay-
laştığı görülmektedir. Sudani hükûmetinin, iç 
politika ve ekonomi alanlarında halefi olan Ka-
zımi hükûmetiyle birçok farklılığı bulunmasına 
rağmen dış politikanın benzer çizgide olması, 
dengeli dış politika arayışından kaynaklan-
maktadır. Örnek vermek gerekirse Arap-Çin 
Zirvesi bildirisinde uluslararası bir mesele 
olarak gündeme gelen Rusya’nın Ukrayna’ya 
müdahalesi konusuda, taraf belirtmeksizin 
hukuki çözümün tavsiye edildiği görülmekte-
dir. Bu durum Irak da dâhil olmak üzere Arap 
ülkelerinin sorunların bir parçası olmak iste-
meme gayretinden kaynaklanmaktadır. Irak 
da bu politika doğrultusunda dış politikada 
sorunların değil, çözümün bir parçası olmayı 
arzulayarak bir diplomatik kanal olmayı amaç-
lamaktadır.

36  “Iraklı Bakandan İran-Suudi Arabistan Görüşmeleriyle İlgili Açıklama”, Tesnim Haber Ajansı, 27 Eylül 2022. 
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2022 yılında Irak’ta ön plana çıkan eko-

nomik meseleler; bütçe sorunu, Irak Federal 

Yüksek Mahkemesi’nin (IFYM) IKBY’nin petrol 

ve gaz yasasının anayasaya aykırı olduğu-

na karar vermesi, Bağdat-Erbil bütçe sorunu, 

Gıda Güvenliği Yasası’nın kabul edilmesi, Irak 

Maliye Bakanı Ali Abdulemir Allavi’nin istifası, 

döviz krizi, yeni hükûmetin ekonomi politikası 

ve yolsuzluklarla mücadele konu başlıklarıyla 

özetlenebilir. 

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, 15 Şubat 

2021 tarihinde IKBY’nin petrol ve gaz yasasının, 

federal hükûmetin anayasasına aykırı olduğu-

na karar vermiştir. Karar metninde, IKBY’nin 

2007 tarihli 22 sayılı “Petrol ve Gaz Yasası”nın 

Irak Anayasası’nın 110, 111, 112, 115, 121 ve 130. 

maddelerine aykırı olduğu vurgulanmakla 

beraber kararda, “bölgeden ihraç edilen pet-

rol gelirlerinin Irak Petrol Bakanlığına teslim 

edilmesi gerektiği” ifadesi yer almıştır. Karara 

IKBY’de çeşitli makamlardan tepkiler gelmiş 

ve konuya ilişkin Bağdat-Erbil görüşmelerinin 

39 “Baghdad launches legal action against Kurdistan’s oil companies”, Iraq Oil Report, 2 June 2022. 

devam ettiği vurgulanmıştır. Irak Petrol Bakan-

lığı ise IKBY’nin, karara uymama konusundaki 

ısrarı üzerine bölgede faaliyet gösteren ulus-

lararası petrol şirketlerine karşı yasal işlem 

başlatılacağını duyurmuştur. Bu gelişmeden 

sonra çok sayıda uluslararası petrol şirketi-

nin, kendilerini 5 Haziran’da Bağdat Ticaret 

Mahkemesine davet eden bir mektup aldığı 

belirtilmiştir Ayrıca, Irak’ın resmî petrol kuru-

mu Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketinin 

(SOMO) Genel Müdürü Alaa el-Yasiri de Bağ-

dat’ın uluslararası davalar açmaya hazırlandı-

ğını açıklamıştır.39 Hükûmet krizinin yaşandığı 

süreçte gündemde olan bu konu çözümlen-

mese de KDP’nin bir hükûmet bileşeni olarak 

ön plana çıkması ve hükûmetin kurulmasını 

desteklemek karşılığında Bağdat hükûmetin-

den aldığı sözlerden birinin “petrol ve gaz ya-

sasının çıkarılması” olması çözüm çabalarının 

2023 yılında yoğunlaşacağını göstermektedir.

2021 seçimlerinin ardından hükûmetin ku-

rulamamış olması, bütçenin kabul edileme-

EKONOMI
Irak’ta kurulan yeni hükûmet, yolsuzluklar mücadele 
konusunda gösterdiği çabayla halk nezdinde güvenilirliğini 
arttırmaktadır.
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mesi gibi temel bir ekonomi problemine se-
bep olmuştur. Gıda fiyatları konusunda istikra-
rın sağlanması ve Kazımi liderliğindeki geçici 
hükûmetin harcamaları konusunda yetki veril-
mesi amacıyla mart ayında “Gıda Güvenliğine 
Acil Destek Yasa Tasarısı” parlamentoya su-
nulmuştur. Bu teklif Irak Federal Mahkemesi 
tarafından “geçici hükûmetin yasa tasarısı su-
namayacağı çünkü bu durumun yasayı, yasa 
dışı hâle getireceği” şeklinde karşılık bulmuş-
tur.40 Yasa, harcama yetkisinin yolsuzlukları 
arttıracağı konusundaki endişelerden dolayı 
temkinli karşılansa da 8 Haziran 2022 tarihinde 
Irak Parlamentosu tarafından onaylanmış ve 
böylelikle geçici hükûmete 25 trilyon Irak di-
narı (yaklaşık 17 milyar dolar) tahsis edilmiştir.41

Irak’ta bütçe sorunu sadece Bağdat mer-
kezli yaşanmamakta, Bağdat ile Erbil arasında 
yaşanan bütçe sorunu da merkezî hükûmeti 
etkilemektedir. 2019 yılında Bağdat ile Erbil 
arasında yapılan anlaşmaya göre IKBY’nin, 
ihraç ettiği günlük 250 bin varil petrolün ge-
lirini Bağdat’a teslim etmesi hâlinde Bağdat’ın 
Erbil’e %12,67’lik bütçe payını göndermesi ge-
rekiyordu. Ancak Erbil’in mükellefiyetini yerine 
getirmemesi ve Bağdat’ın bütçeyi yollama-
ması, bütçe kaynaklı yeni ekonomik sorunla-
rın ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. 
2022 yılında da netliğe kavuşturulamayan 
sorun, IKBY’nin petrol ve doğal gaz yasasının 
yasa dışı olduğu kararının alınmasıyla yeni bir 
boyut kazanmıştır. Bu çervevede 2022 yılında 
Bağdat-Erbil heyetleri arasında gerçekleşen 
toplantılarda konunun geniş çaplı değerlen-
dirildiği söylenebilir. Hükûmetin kurulmasıyla 
Başbakan Sudani, Petrol ve Gaz Yasası için 
IKBY ile görüşmeler yapılacağını söylemiş42 

40 Yusuf Can Ayaz, “Irak’ta Gıda Güvenliği Yasası Nasıl Okunmalı?”, Ortadoğu Analiz, Sayı: 116.

41 Haider Ibrahim, “Iraqi parliament approves emergency food security bill”, Al Monitor, 9 June 2022.

42 “Irak Başbakanı Sudani: Petrol ve Gaz Kanunu için Kürdistan Bölgesi ile görüşeceğiz”, Rudaw, 8 Kasım 2022.

43 “Kürdistan Bölgesi ve Irak heyetleri 2023 bütçesini görüşmek için bir araya geldi”, Basnews, 27 Kasım 2022. 

44 “Erbil heyeti, Irak Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi”, Basnews, 13 Aralık 2022.

ve 27 Kasım’da IKBY heyeti Bağdat’ı ziyaret 
etmiştir. Bu çerçevede Planlama Bakanı Mu-
hammed Tamimi ve Maliye Bakanı Tayif Sa-
mi’nin de katıldığı görüşmede 2023 bütçesi 
başta olmak üzere Bağdat-Erbil arasında so-
runlara neden olan konular ele alınmıştır.43 
Görüşmelerde 2023 bütçe kanunundaki IKBY 
payı görüşülmüş ve iki taraf arasında bir ko-
misyon oluşturularak çalışmalara başlanması 
kararlaştırılmıştır. Aralık ayında da Cumhur-
başkanı Reşid ve Petrol Bakanı Hayyan Abdul-
gani de dâhil olmak üzere üç güren süren te-
maslarda Bağdat yetkilileriyle görüşmüştür.44 
Bazı Kürt milletvekillerinin IKBY bütçe payında 
artış beklentisi de bulunmakla beraber müza-
kereler sürmekte ve sorunun 2023 bütçesinin 
belirlenmesiyle açıklığa kavuşturulması bek-
lenmektedir.

2022 yılının şubat ayında dönemin Maliye 
Bakanı Ali Abdulemir Allavi, Irak ekonomisinin 
uzun soluklu devam edemeyeceği, ülke gelir-
lerinin dolardan kaynaklanması sebebiyle do-
ların düşmemesi gerektiği, mevcut durumda 
istihdam edilen memur sayısının Irak’ı büyük 
bir yük altında bıraktığı gibi sebeplerle Irak 
ekonomisini eleştirmiştir. Allavi’nin, Mukteda 
es-Sadr ve Parlamento Başkan Yardımcısı ve 
Sadr Hareketi mensubu Hâkim ez-Zemili’ye 
yönelttiği eleştiriler geniş çaplı tartışmala-
ra yol açmıştır.  Sadr Hareketi mensuplarıyla 
Allavi arasındaki çekişme kendisini Irak Par-
lamentosunda da göstermiştir. Mukteda es-
Sadr, 18 Şubat 2022 tarihinde sosyal medya 
hesabından Irak Parlamentosunu, Allavi ve 
Merkez Bankası başkanını döviz kuru ve di-
ğer mali konular hakkında bilgi almak üzere 
oturuma davet etmiştir. Parlamento Başkan 
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Yardımcısı Hâkim ez-Zamili tara-
fından oturuma davet edilen Al-
lavi, davet ediliş şeklini de eleş-
tirerek parlamentoya gelmeyi 
reddetmiştir. Allavi, siyasi partile-
rin hükûmet işlerine bu denli ka-
rışmasının reddedilmemesi hâ-
linde hükûmetin bağımsızlığının 
da şüpheye düşeceğini belirtmiş 
ve hükûmetin siyasi liderler ta-
rafından sosyal medya payla-
şımlarıyla yönetilemeyeceğinin 
altını çizmiştir. Merkez Bankası 
Başkanı Mustafa Galip oturuma 
katılmış fakat Allavi katılmamıştır. 
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi 
bu anlaşmazlık üzerine yorum 
yapmasa da Zamili’nin ofisinden 
yapılan açıklamada, Maliye Ba-
kanı’nın parlamentoya gelmesi, 
kendisine ilişkin sorulara yanıt 
vermesi ve kendi sorumluluğun-
daki meseleleri çözmesiyle ilgili 
gereklilikleri yerine getirinceye 
kadar seyahat yasağına tabi ola-
cağı açıklanmıştır.45 Bu gerginlik 
uzun soluklu gerilime sebep ol-
muş ve 17 Ağustos’ta istifa ettiğini 
duyuran Allavi, 10 sayfalık bir isti-
fa mektubu yazarak yolsuzluklar, 
siyasi kriz ve yabancıların Irak’ın iç 
işlerine karışması gibi sebeplerle 
görevine devam etmeyeceğini 
belirtmiştir. Dönemin Başbaka-
nı Kazımi ise  ikna çabasının ar-
dından başarılı olamayıp istifayı 

45 “Travel Ban Imposed on Iraq Finance Minister amid Dispute with Sadr”, Şarkul Avsat, 20 
February 2022. 

46 “Political deadlock, foreign meddling and corruption: Iraq’s finance minister Ali Allawi 
clarifies why he resigned in a letter to the public”, The New Arab, 18 August 2022. 

47 “Başbakan Sudani, Dürüstlük Komisyonu’ndaki Soruşturma Genel Müdürü’nü Komisyon 
dışı yaptı”, Irak Haber Ajansı, 6 Kasım 2022. 

48 “Es-Sudani, Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu’nu oluşturmaya talimat veriyor”, 
Irak Haber Ajansı, 16 Kasım 2022. 

kabul etmiştir.46 2022 yılının baş-
larında Maliye Bakanı’nın dahi 
eleştirilerine sebep olan döviz 
krizi, 2023 yılına yaklaşıldığında 
daha fazla tırmanmıştır.

2022 yılının Ekim ayında ku-
rulan yeni hükûmetin  karşı kar-
şıya olduğu en büyük ekonomik 
sorunlar; yolsuzlukla mücadele, 
Irak hükûmetinden çalınan pa-
raların iadesi ve aralık ayında tır-
manışa geçen döviz krizi olmuş-
tur. Başbakan Sudani Dürüstlük 
Komisyonundaki Soruşturmalar 
Genel Müdürü’nü, komisyonun 
prosedürlerini ihmal etmesi ne-
deniyle komisyon dışına atmış47 
ve Dürüstlük Komisyonuna inti-
kal eden büyük yolsuzluk dosya-
larını ele almak ve çalınan fonları 
geri döndürmek amacıyla Yol-
suzlukla Mücadele Yüksek Ko-
misyonu adlı yeni bir komisyon 
oluşturulması talimatını vererek 
yeni hükûmetin vaatlerine yö-
nelik adımların atıldığını somut 
örneklerle göstermiştir.48 Su-
dani’nin göreve geldiği sürece 
paralel olarak 16 Ekim’de Genel 
Vergi Dairesine ait 3,7 trilyon di-
narlık (yaklaşık 2,5 milyar dolar) 
mevduatın bir devlet bankasın-
dan çalındığının iddia edilmesi 
Şeffaflık Kurumunu harekete ge-
çirmiş ve hırsızlık zanlılarından 
birinin uçakla yurt dışına kaçmak 

2022 yılının 
Ekim ayında 
kurulan yeni 
hükûmetin  
karşı karşıya 
olduğu 
en büyük 
ekonomik 
sorunlar; 
yolsuzlukla 
mücadele, Irak 
hükûmetinden 
çalınan paraların 
iadesi ve aralık 
ayında tırmanışa 
geçen döviz 
krizi olmuştur.
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isterken havalimanında tutuklandığı basına 
yansımıştır. Aralık ayında Başbakanlık Basın 
Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Genel 
Vergi Dairesine ait 2,5 milyar dolarlık mevdu-
atın 317 milyar 535 milyon dinarının (yaklaşık 
217 milyon dolar) geri alındığı belirtilmiştir.49 
Geçici hükûmet döneminde basına yansıyan 
bu yolsuzluk skandalı,50 yeni hükûmetin yol-
suzluklarla mücadele konusunda kendisini 
ispat edebileceği ortamı yaratmış ve kasım 
ayında Irak Parlamentosunun eski Maliye Ko-
mitesi Başkanı olan Heysem el-Cuburi’nin de 
tutuklanmasıyla hem yolsuzlukların dayandığı 
siyasi bağlantıların tespit edildiği hem de halk 
nezdinde hükûmetin güven kazandığı görül-
müştür.51 Diğer taraftan Irak Merkez Bankası, 
Irak dinarının ABD doları karşısındaki değe-
rini artırmak için alınması planlanan tedbir-
lere yönelik bir bildiri yayımlamıştır. Bildiride, 
internet alışverişlerinde ya da seyahatlerde 
ABD dolarının Irak dinarı döviz kurunda 1,470 
dinardan 1,465’e düşürülmesi, özel bankaların 

49 “Irak’ta devlet bankasından çalınan 2,5 milyar doların bir kısmı daha iade edildi”, Euronews, 11 Aralık 2022.

 .Shafaq News, 16 Ekim 2022 ,”ةينويلرتلا ةبيرضلا ةمزأ ىلع ًاحيضوت ردصي يمظاكلا “ 50

51 Suadad el-Salhy, “Iraq’s ‘theft of the century’: Former senior parlamentary official arrested”, Middle East Eye, 30 October 2022.

52 “Iraq’s Central Bank moves to strengthen dinar against US dollar”, Al Monitor, 24 December 2022.

53 “Merkez Bankasından piyasaya müdahale”, TEBA Ajansı, 7 Ocak 2023.

.Ultra Iraq, 30 December 2022 ,””يداصتقالا لالقتسالا“ قيقحتل نطنشاو دض ةكرعم ىلإ وعدي يرماعلا يداه“ 54

ABD doları dışındaki para cinslerindeki rezer-
vini yükseltmesi, halka seçenekler sunularak 
insanların elinde bulundurduğu ABD dolarını 
eğitim, seyahat gibi vesilelerle devlet banka-
larına satmasının sağlanması gibi tedbirler yer 
almıştır.52 Ancak bu tedbirlerin başarılı olama-
ması ve orta/uzun vadeli çözümler için yeterli 
olamaması krizin devam etmesine sebep ol-
muştur. Ocak ayı itibarıyla piyasaya döviz so-
kan ve krizin önünde geçemeyen Irak Merkez 
Bankasının önünde gösteriler düzenlenmiştir. 
Irak  Planlama Bakanlığının açıkladığı verile-
re göre ise 100 doların değerinin 170 bin Irak 
dinarının üzerine çıkması hâlinde üç milyon 
Iraklının yoksulluk sınırına düşeceği belirtil-
mektedir.53 Ekonomik krizin iç siyasete de 
doğrudan etki ettiği görülmekle beraber Fetih 
Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri’nin aralık ayının 
sonunda yaptığı “ABD’ye karşı ekonomik sa-
vaş”54 çağrısı, krizin sorumluluğunun ABD’nin 
üzerine atılmasına ve krizin daha büyük krizle-
re sebep olabileceğine işaret etmektedir.

26  “Irak’ta devlet bankasından çalınan 2,5 milyar doların bir kısmı daha iade edildi”, Euronews, 11 Aralık 2022.

.Shafaq News, 16 Ekim 2022 ,”ةينويلرتلا ةبيرضلا ةمزأ ىلع ًاحيضوت ردصي يمظاكلا “ 27

28 Suadad el-Salhy, “Iraq’s ‘theft of the century’: Former senior parlamentary official arrested”, Middle East Eye, 30 October 2022.

29 “Iraq’s Central Bank moves to strengthen dinar against US dollar”, Al Monitor, 24 December 2022.

30 “Merkez Bankasından piyasaya müdahale”, TEBA Ajansı, 7 Ocak 2023.

.Ultra Iraq, 30 December 2022 ,””يداصتقالا لالقتسالا“ قيقحتل نطنشاو دض ةكرعم ىلإ وعدي يرماعلا يداه“ 30
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2021 seçimlerinin ardından başlayan hükû-
met krizi Irak’ta güvenlik dinamiklerinin şekil-
lenmesine yol açmıştır. Nitekim siyasi kutuplar 
olarak karşı karşıya gelen Sadr Hareketi ve 
Şii Koordinasyon Çerçevesi arasında yaşanan 
gerilim Irak Parlamentosunun ilk oturumunda 
sokaklara da yansımış ve milis grupların Bağ-
dat sokaklara çıktığı görülmüştür. Bu siyasi 
çatlak milis grupların birbirlerine karşı tutum-
larında da etkili olmuş ve Maysan’da ilk defa 
Sadr Hareketi’ne bağlı Saraya es-Selam milis 
grubu ve Asaib Ehlil Hak milis grubu arasın-
da suikastlere varan silahlı çatışmalar yaşan-
mıştır. Dönemin Başbakanı Kazımi’nin bölgeye 
gitmesi ise olayları yatıştırmamış ve iki grubun 
birbirini “kardeş” olarak tanımlamasına rağ-
men çatışmaların devam ettiği görülmüştür. 
Yaşanan infazların münferit olaylar olduğu 
hatta uyuşturucu ticareti sebebiyle yaşandığı 
basına yansımakla beraber 2019 Ekim göste-
rilerine dayanan bir arka plana sahip olduğu 
basına yansımıştır ancak hükûmet krizi konu-
sunda zıt kutuplarda olan bu milis gruplar ara-
sında yaşanan çatışma, siyasi iklimle dolaylı 
olarak ilişkilendirilmektedir. 

2021 seçimlerinde desteklediği adayların 
kazanamaması üzerine Sincar’da kontrolünü 

55 “Irak Ordusu Sincar’da YBŞ’lileri tutuklayarak silahlarına el koydu”, Basnews, 19 Ocak 2022.

arttırmaya çalışan terör örgütü PKK’nın faali-
yetleri de Irak güvenlik dosyasında önemli bir 
yer tutmaktadır. 2021’in Aralık ayında PKK’nın 
oluşturduğu Sincar Özerk Demokratik Mec-
lisi Irak hükûmetine bağlı tüm resmî kurum 
ve kuruluşların kapatılmasının kararlaştırıldı-
ğını duyurmuş ve bu gelişmelerin üzerine 30 
Aralık 2021 tarihinde Irak Ortak Operasyonlar 
Komutanlığı Sözcüsü Tahsin el-Hafaci, Sin-
car Anlaşması’nın planlandığı gibi ilerlediğini 
ve Sincar’daki güvenlik dosyasının güvenlik 
güçleri tarafından yönetilmesi konusunda an-
laşmaya vardıkları belirtilmiştir. Ocak ayında 
Ninova Operasyonlar Komutanlığına bağlı bir 
müfrezenin, PKK tarafından yönlendirilen YBŞ 
kontrol noktasını geçişi sırasında Irak askerleri 
ile YBŞ unsurları arasında gerginlik çıkmış ve 
bu olay üzerine Irak Ordusu 10 YBŞ’liyi tutuk-
layarak silahlarına el koyduğunu açıklamış-
tır.55 Ayrıca Peşmerge komutanlarından Kasım 
Şeşo’nun, PKK’nın Suriye’nin kuzeyine silah 
sevk ettiğini ve Iraklı yetkililerin PKK’nın Sin-
car’ı ikinci Kandil yapma tehlikesinden endişe 
duymaya başladıklarını dile getirmesi duru-
mun vehametine işaret etmekte ve Sincar An-
laşması’nın önemini ispatlamaktadır. Bu geliş-

GÜVENLIK
Sadr Hareketi ve Şii Koordinasyon çerçevesi arasında 
yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle yaşanan hükûmet krizi, 
Yeşil Bölge’de çatışmaların yaşandığı gösterilere zemin 
hazırlamıştır.
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melere rağmen 2022 yılı içerisinde Sincar’da 
varlık gösteren PKK’nın faaliyetlerine engel 
olunamadığı ve hâlihazırda Sincar Anlaşma-
sı’nın neden hâlâ uygulanamadığı tartışılmak-
tadır. Yeni hükûmetin ise göçmenlerin yaşa-
dıkları bölgelere geri gönderilmesine yönelik 
kararlılığını hükûmet programına yansıtması 
bölgedeki yapının dönüşmesine yönelik bazı 
gelişmelerin yaşanabileceğine işaret etmek-
tedir. 

PKK’nın Irak’ta, Sincar’ın da bağlı olduğu 
Ninova, IKBY sınırlarında olup KYB’nin kont-
rolünde olan Süleymaniye, Halepçe’nin ya-
nı sıra Duhok ve Kerkük gibi birçok bölgede 
varlığı hissedilmektedir. KYB’nin, Süleymani-
ye’de gücünü arttırarak şehir merkezinde fa-
aliyetlerine ivme kazandıran terör örgütüyle 
iyi ilişkilere sahip olmasına rağmen PKK’nın 
şehrin dışına çekilmesini istediği ve PKK yanlı-
sı gazetecileri tutukladığı basına yansımıştır.56 
Etkisi Süleymaniye ile sınırlı kalmayan terör 
örgütü, 2021 yılında olduğu gibi 2022’de de 
Peşmerge’yle çatışmalara girerek bölgedeki 
asayişi sarsmıştır.57 Aynı zamanda PKK’nın pro-
paganda faaliyetleri sonucunda  2022 yılında 
Irak’ta en fazla gündeme gelen saldırılardan 
biri olan Duhok saldırısının Türkiye tarafından 
gerçekleştirildiği algısı Irak kamuoyunda ya-
yılmıştır. 20 Temmuz’da Duhok vilayetine bağlı 
Zaho ilçesinin Derkar nahiyesinin bir köyü olan 
Perekh’te sivillerin hayatını kaybetmesine se-
bep olan saldırı sonucunda 9 kişi ölmüş, yak-
laşık 29 kişi yaralanmıştır. Saldırının Türkiye 
tarafından gerçekleştirildiğinin iddia edilmesi 
Iraklı siyasetçilerin Türkiye’ye yönelik tepkile-
rini beraberinde getirmiştir. Türkiye’nin saldı-
rıyı reddederek saldırının kaynağını araştırma 

56 “KYB, Tutukladığı PKK üyeleri aracılığı ile örgüte sert mesaj verdi”, Basnews, 18 Eylül 2022.

57 “PKK’dan Peşmerge Güçlerine saldırı”, Basnews, 29 Temmuz 2022. 

58 Mehmet Nuri Uçar ve Zeynep Tüfekçi Gülay, “Prominent Iraqi politician warns country against provocations in aftermath of 
Duhok attack”, Anadolu Ajansı, 23 July 2022. 

59 “Irak strikes dissident sites in Iraqi Kurdistan, two dead”, Reuters, 14 November 2022. 

60 Iraq, Kurdistan Discuss Mechanism to Secure Border with Iran, Turkey, Şarkul Avsat, 14 December 2022.

61 “Irak Silahlı Kuvvetleri: İran ve Türkiye sınırları sıkı şekilde kontrol edilecek”, Rudaw, 4 Aralık 2022.

konusunda destek verebileceğini açıklaması 
Iraklı yetkililerin tepkilerini durdurmamıştır.58 
100’den fazla milletvekilinin imzasıyla Irak 
Parlamentosunda Türkiye ile ilişkilerinin ye-
niden değerlendirilmesine yönelik oturum 
düzenlenmiş ve bu algı Irak sokaklarında Türk 
bayrağının yakılmasına sebebiyet verecek ka-
dar ileri düzeye erişmiştir. Bu noktada Türki-
ye’ye karşı kısa süre içerisinde sistematik bir 
propagandanın yapıldığı ancak bunun Irak ka-
muoyunda karşılık bulmadığı görülmüş, Tür-
kiye’ye ilişkin tartışmalar kısa süre içerisinde 
son bulmuştur. Nitekim Duhok’taki saldırının 
Türkiye tarafından gerçekleştirildiğine yönelik 
hiçbir somut delil ortaya konamamıştır. 

Öte yandan İran’ın, Irak topraklarında dü-
zenlediği ve sivil alanları da hedef aldığı ope-
rasyonlar çeşitli tepkilere sebep olmuştur. 
İran’a yönelik saldırılar gerçekleştirerek Irak 
topraklarındaki karargâhlarına dönen ve İran 
hükûmetine karşı yapılan gösterilere sınır öte-
si destek sağlayan İran Kürdistan Demokratik 
Partisi’ni (İKDP) ve Komele’yi hedef alan İran, 
bu operasyonlarla kendi muhaliflerini Irak’ta 
vurmuştur.59 Irak hükûmeti ise operasyonla-
ra karşı Türkiye ve İran sınırlarının sıfır nokta-
sına sınır muhafız güçleri yerleştirme kararı 
almıştır.60 Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı 
Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, Sudani’nin, 
Irak topraklarının herhangi bir komşu ülkeye 
saldırmak için kullanılmasına izin verilmemesi 
için tüm sınırın garanti altına alınmasını emret-
tiğini belirterek bu gelişmenin düşmanca bir 
niyeti yansıtmadığını açıklamıştır.61

Irak’ta 2022 yılında asayiş problemlerine 
sebep olan terör örgütlerinden bir diğeri IŞİD 
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olmuştur. IŞİD özellikle arazi şart-
larından yararlanarak varlık gös-
terdiği Diyala, Kerkük, Selahad-
din hattında eylemlerini sürdür-
müştür. Irak güvenlik güçlerinin 
terör örgütüne yönelik operas-
yonları da büyük ölçüde bu böl-
geyi kapsamaktadır ancak IŞİD’in 
2014-2017 yılları arasında sahip 
olduğu imkân ve kabiliyete sahip 
olmadığı ve eylem tarzlarından 
hareketle militan kaybından ka-
çındığı ve daha düşük kapasitey-
le faaliyet gösterdiği söylenebilir. 
Bu çerçevede IŞİD eylemlerinin 
arttığına dikkat çeken aktörlerin 
Uluslararası Koalisyon ve IKBY 
olduğu görülmektedir. Irak’taki 
varlığını IŞİD’in faaliyet göster-
mesine dayandıran Uluslararası 
Koalisyon’un, Uluslararası Koa-
lisyon’dan destek alan ve 2021 
seçimlerinde kazandığı başarıyı 
tartışmalı bölgelerde kontrolünü 
arttırmaya yönelik amaçlarla kul-
lanan KDP’nin, IŞİD’in eylemlerini 
arttırdığına ilişkin söylemleri tam 
olarak doğruyu yansıtmamak-
tadır. Zira bu aktörler için IŞİD’in 
varlığı, güç maksimizasyonu ve 
kontrol alanının gelişmesine fır-
sat tanımaktadır. IŞİD’in 2022 yılı-
nın sonunda art arda yaptığı ey-
lemler Irak hükûmetinin ve hal-
kının tepkisi çekmiş ve özellikle 
Irak hükûmetinin 140. maddenin 
uygulanmasına yönelik çalışma-
lar yaptığının basına yansıdığı 
günlerde IŞİD’in 9 federal polisin 

62 “Nine Iraqi policeman killed in blast near northern city of Kirkuk, Al Jazeera, 18 December 
2022.

63 “Sudani removes head of Iraqi intelligence, other officials”, Al Monitor, 1 November 2022. 

.Shafaq News, 5 November 2022 ,”ًاتقؤم يقارعلا تارباخملا زاهج ةرادإ ىلوتي ينادوسلا “ 64

65 “Güvenlik ve istihbaratta pek çok kişi görevden alındı”, Rudaw, 3 Aralık 2022.

ölümüyle sonuçlanan bir eylemi 
gerçekleştirmesi62 büyük yankı 
uyandırmıştır.

Irak’ta yeni hükûmetin kurul-
ması güvenlik alanında yaşanan 
bazı gelişmelerin önünü açmış-
tır. Başbakan Sudani, üst düzey 
güvenlik ve istihbarat personeli 
atamaları yaparak güvenlik bü-
rokrasisi üzerindeki kontrolünü 
arttırmayı amaçlamıştır. Bu çer-
çevede kasım ayında Irak Ulusal 
İstihbarat Teşkilatı Başkanı Raid 
Cuhi ve Ulusal Güvenlik Teşkilatı 
Hamid el-Şatri’yi63 görevden alan 
Sudani, yeni bir atama yapılana 
kadar Ulusal İstihbarat Teşkilatı 
Başkanlığını kendisinin yürüte-
ceğini açıklamıştır.64 Aralık ayında 
çıkarılan kararnameyle ise İçişleri 
Bakanlığı İstihbarat Daire Başkan 
Yardımcısı ve Kazımi’nin en yakın 
güvenlik kurmaylarından olan 
General Ahmet Abu Rağif’in ya-
nı sıra Sınır Güvenliği Komutanı, 
Polis Dairesi Başkan Vekili, Uyuş-
turucu ile Mücadele Dairesi Baş-
kanı ve Federal Polis Dairesinde 
görev yapan onlarca komutan 
azledilmiştir. Yeni görevlere ata-
nanların çoğunun eski başba-
kanlar Nuri Maliki, Haydar Abadi 
ve Adil Abdulmehdi dönemle-
rinde görev yapmış kişiler olması 
dikkatleri çekmiştir.65 Sudani’nin 
bu atamalarla güvenlik alanında-
ki kontrol ve denetimini arttırdığı 
görülmektedir.

IŞİD’in 2014-
2017 yılları 
arasında sahip 
olduğu imkân 
ve kabiliyete 
artık sahip 
olmadığı ve 
örgütün eylem 
tarzlarından 
hareketle, 
militan 
kaybından 
kaçındığı ve 
daha düşük 
kapasiteyle 
faaliyet 
gösterdiği 
görülmektedir.
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Irak’ta yeni hükûmetin kurulduğu sürecin 
son aşamasında Sadr’ın silahlı güçlerini bü-
yük ölçüde tasfiye etmesi nedeniyle hükû-
met, güvenlik sıkıntısı olmadan kurulmuş 
olsa da Sadr Hareketi’nin yeniden siyasete 
girme hamlesi yapması hâlinde Şiiler arası 
çatışma olasılığının tekrar artabileceği söyle-
nebilir. Şiiler arası anlaşmazlıklarda Ayetullah 
Ali es-Sistani’nin birçok kez devreye girerek 
anlaşmazlıkların çatışmaya dönüşmemesi ya 
da çatışmanın durması için çaba sarf etmesi 
ise özellikle Şiiler arası ilişkilerde Sistani’nin 
önemini koruyarak arttıracağını göstermekte-
dir. Diğer taraftan yeni hükûmetin Haşdi Şaabi 

güçlerini kuvvetlendirmeye yönelik çalışma-
lar yapması hatta Haşdi Şaabi’nin yöneteceği 
kamu şirketinin kurularak askerî faaliyetlerin 
finansmanının sağlanması, kısa ve orta vade-
de Irak’ta milis güçlerin etkinliğinin azalmaya-
cağını göstermektedir ancak Irak hükûmetinin 
denge politikasının orta vadede verebileceği 
olumlu sonuçların askerî ilişkilere de yansıya-
bileceği ve milislerin etkisinin yumuşayabile-
ceği de ihtimal dâhilinde değerlendirilmelidir. 
Nitekim denge politikasının başarılı olması hâ-
linde İran’ın, Irak’taki etkisinin azalacağı ve bu 
doğrultuda İran destekli milis grupların faali-
yetlerinin sınırlanabileceği öngörülmektedir.
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2022 yılında Irak’ta yaşanan gelişmelerin 
büyük çoğunluğu 2021 yılında yaşananların 
izlerini taşımaktadır. Bu çerçevede 2021 yılın-
da gerçekleştirilen Irak parlamento seçimle-
rinin, hükûmet kurma sürecine doğrudan etki 
etmesi sebebiyle 2022 yılında da gündemde 
olduğu ve hükûmet krizinin yaklaşık bir ayda 
ancak çözüldüğü görülmektedir. Diğer taraf-
tan bu krizin etkilerinin siyasi alanla sınırlı kal-
mayı askerî, ekonomik ve sosyal alanlara da 
yansıdığı görülmektedir. Gösteri hareketlerinin 
ortaya çıkması, milis gruplar arası gerginlikler, 
yolsuzluklar, bütçe sorunu, piyasada istikrarın 
sağlanamaması gibi sorunlara doğrudan ya 
da dolaylı olarak sebep olan hükûmet krizinin 
ekim ayında çözülmesi, bahsi geçen konuların 
çözümünü sağlamamış olsa da çözüm sağ-
lanacak iklimin oluşması bakımından önem 
taşımaktadır. Bu kapsamda yeni hükûmetin, 
hükûmet programında ele aldığı birçok konu 
üzerine çalışma başlattığı ancak sorunların 
birçoğunun kalıtsal sorunlar olması sebebiyle 
çözüm seçeneklerinin ve yöntemlerinin ancak 
orta vadede sonuç verebileceği görülmekte-
dir. 

2022 yılında hükûmet krizinin Şiiler arası bir 
çatışmaya hatta bir iç savaşa varabilecek öl-
çeğe ulaşması, Irak’ta siyasi, askerî ve toplum-
sal unsurların, değişken ve dinamik bir yapıya 
sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum 
hükûmet krizi gibi temel bir siyasi problemin 
sosyal dinamikleri çok kolay harekete geçi-
rebildiğini göstermiş ve krizin büyük ölçüde 
Şii siyasi oluşumlar arasındaki uzlaşmazlıktan 
kaynaklanması sebebiyle halk arasında politik 
kimliklerin baskın olduğunun ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. 

Ekim ayında yeni hükûmetin, Sadr Hareke-
ti’nin ve Türkmenlerin temsiliyetinin olmadığı 
bir zemine inşa edilerek kurulması hükûmetin 
olumsuz yönlerinden biri olarak karşılanmak-
tadır. Nitekim Sadr Hareketi’nin tercih olarak 
masanın dışında kalmasıyla Türkmenlerin 
görmezden gelinmesi ayrı vakıalar olarak gö-
rülmelidir. Irak’ın, Araplar ve Kürtlerle birlikte 
asli unsuru olarak kabul edilen Türkmenlerin 
hükûmette temsil edilememesi demokrasi-
de çeşitliliğin sağlanamadığını ve hükûmetin 
sınırlı çoğulculuğa sahip olduğunu göster-
mektedir. Diğer taraftan Irak iç politikasında 

2023’TEN 
BEKLENTILER

Irak denge politikası, bölgesel olarak İran etkisini sınırlamayı 
amaçlarken, Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi, ABD-Çin rekabeti 
bağlamında önem taşımaktadır.
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hamlelerinin öngörülememesiyle bilinen bir 
figür olan Mukteda es-Sadr’ın tekrar siyasete 
dönmesi ya da toplumsal hareketlilik yönünde 
bir karar alması yeni hükûmetin yeni sorunlar-
la da yüzleşmesini gerektirebilir. 

Hükûmetin, hükûmet programında sundu-
ğu vaatler ve hükûmetin kurulduğu sürekçe 
verdiği sözleri gerçekleştirebilmek için çaba 
sarf etmeye başladığı görülse de Irak’ın kronik 
sorunlarının kısa vadede çözümlenemeyece-
ği ve bu sebeple çözüm planlamasının orta/
uzun vadede tutulması gerektiği düşünül-
mektedir. Bu nedenle hükûmetin vaatlerinin 
tamamımın kısa vadede gerçekleştirilebilme-
sinin mümkün olmadığı görülmektedir. 

Yeni hükûmetin Irak dış poltikasında Kazı-
mi hükûmetiyle benzer çizgiyi takip ettiği ve 
bu nedenle Oratadoğu’da Irak’ın arabulucu 
kimliğini güçlendirmek üzerine çalışacağı gö-
rülmektedir. Bu çerçevede Kazımi döneminde 
de gerçekleşen Arap dünyasına yönelik yakın-
laşma hamlelerinin Sudani döneminde de de-
vam edeceği söylenebilir. Diğer taraftan İran 
destekli Şii siyasi oluşumlardan müteşekkil Şii 
Koordinasyon Çerçevesi’nin adayı olarak ön 
plana çıkmasına rağmen Sudani’nin Irak’ın Ba-
tı dünyasıyla ilişkilerini geliştirebileceği izleni-
mi vermesi de bu denge politikasının devam 

edeceğine ve Irak hükûmetinin çatışmaların 
değil, çözümlerin parçası olarak ön plana çık-
mak için çabalayacağını göstermektedir. 

Bu ittifak seçenekleri yoluyla kendi iç prob-
lemlerini çözmek konusunda da fayda sağla-
yabilecek olan Irak’ın, bölgesel istikrarın sağ-
lanması konusunda orta vadede kilit bir pozis-
yona sahip olmaya devam edeceği öngörüle-
bilir. Bu noktada 2023 yılında Sudani’nin ikili ve 
bölgesel iş birliği konularına ağırlık vereceği 
söylenebilir. Nitekim Sudani iç politikada at-
tığı adımların yanı sıra bölge ülkeleriyle bir-
likte, Almanya, Fransa gibi ülkelere ziyaretler 
düzenlemektedir. Sudani hükûmetinin denge 
politikasına devam ederek Irak’ın arabulucuk 
rolünü ön planda tutma eğiliminde olması 
aşamalı olarak İran’ın Irak’taki nüfuzunun azal-
masını sağlayabileceği gibi siyasi, ekonomik 
ve askerî alanda Irak’a uzun vadeli müttefikler 
sağlayabilir. Buradan hareketle önümüzdeki 
süreçte Irak’ın Türkiye ile de ikili iş birliğini ge-
liştirmeye yönelik adımlar atması beklenmek-
tedir. Bununla birlikte Sudani’nin kısa sürede 
dış politikada attığı adımlar, küresel boyutta 
ABD-Çin rekabeti noktasında da denge kurma 
yönünde bir yol çizilmesinin mümkün olabile-
ceğini göstermektedir.herhangi bir siyasi kut-
bun parçası olmadığını belirtmiş ve bağımsız 
dış politikanın altını çizmiştir. 
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