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IRAK’TA EYLEMCILERE YÖNELIK 
SUIKASTLAR VE ETKILERI:          

IHAB EL-VEZNI ÖRNEĞI

GIRIŞ

Ekim 2019’da kamu hizmetleri-
nin sağlanamaması, yolsuzluk, dış 
müdahaleler ve işsizlik gibi çok kat-

manlı ve iç içe geçmiş nedenlerle ülke ça-
pında patlak veren hükûmet karşıtı protesto 
gösterilerinin Kerbela’da örgütlenmesin-
de önemli bir rol oynayan sivil aktivist İhab 

el-Vezni’nin 8 Mayıs’ı 9 Mayıs’a bağlayan ge-

ce evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce öl-

dürülmesi Kerbela’da protestocuları bir kere 

daha sokağa dökmüştür. Suikast anına ilişkin 

görüntülerin sosyal medyada paylaşılması 

tepki toplamış, öğlen meydanların yolunu 

tutan eylemciler akşam saatlerinde ellerin-

de Irak bayrakları ve Vezni’nin resimleriyle 

E
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İslam’ın en kutsal mabetlerinden biri olan 
İmam Hüseyin Türbesi’nde Vezni’nin cena-
zesi için toplanmıştır. Eylemciler burada “İran 
dışarı” ve “halk hükûmetin düşmesini istiyor” 
sloganları atmış, ardından Kerbela’daki İran 
Başkonsolosluğunun yolunu tutarak konso-
losluğun dış duvarlarında tekerlek ve barikat 
yakmıştır.1 

Aslında Vezni daha önce Aralık 2019’da 
protesto meydanından eve dönerken bir su-
ikast girişimine maruz kalmış, Vezni’nin sui-
kastı atlatmasına rağmen onu aracıyla evine 
bırakan önde gelen başka bir eylemci haya-
tını kaybetmiştir.2 Bu bağlamda protesto ha-
reketinin önemli isimlerine yönelik gerçek-
leşen suikastlar gerek suikastın meydana 

1 “Iraq Reinforces Security Presence at Iran Consulate in Karbala”. Middle East Monitor, 2021. 
2 “Iraqi Activist’s Killing Sparks Protests against Impunity”. Arab News, 2021. 

geldiği vilayette gerekse komşu vilayetteki 
eylemcileri sokağa dökmeye devam etmek-
tedir. Zira Vezni suikastının ardından Necef, 
Bağdat, Zikar, Divaniye, Musenna ve Babil’de 
sokağa çıkan protestocular bazı ana yolları 
işgal ederek ve lastik yakarak Kerbela’daki 
protestocularla dayanışma sergilemiştir. 

Protestocu cinayetlerinin artarak devam 
ettiği konjonktürde yetkililerin hiçbir faili yar-
gı önüne çıkaramaması, artık protestocular 
nezdinde devletin acizliğinden ziyade ey-
lemcilere şiddet uygulayan silahlı grupların 
kollandığı fikrini güçlendirmektedir. Bu ne-
denle Vezni suikastının faillerinin bulunarak 
yargı önüne çıkarılması için Başbakan Ka-
zımi’ye üç gün mühlet veren protestocular, 

Şiddet eylemleri neticesinde Bağdat’taki protestolarda hayatını kaybeden eylemcileri anan üniversite öğrencileri, Şubat 2020. 
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Kerbela Valisi ve Emniyet Mü-
dürü’nün de görevlerinden alı-
narak faillerle iş birliği yapma 
suçundan yargılanmasını talep 
etmekte, bu olmadığı takdirde 
meydanları tekrar işgal etmek-
le yetkilileri tehdit etmektedir.3  

SUIKASTLARIN 
ARDINDA KIM VAR?

Her ne kadar protestocuları 
şiddet eylemlerinden koru-
mak ve protestoculara şiddet 
uygulayanları yargı önüne çı-
kartmak Irak Başbakanı Mus-
tafa el-Kazımi’nin hükûmet 
programındaki en önemli vaat-
lerinden biri olsa da Irak İnsan 
Hakları Yüksek Komisyonuna 
göre Ekim 2019 protestoların-
da öne çıkan eylemci, gazeteci 
ve insan hakları savunucusuna 
karşı gerçekleşen 81 suikast 
girişiminin 25’i mevcut hükû-
met döneminde gerçekleşmiş 
ve bu suikastlarda en az 10 kişi 
hayatını kaybetmiştir.4 Protesto 
sürecinin başından bu yana ise 
yerel veya ulusal düzeyde adı 
bir şekilde bir şekilde eylem-
lere mal olmuş 34 aktivist ha-
yatını kaybetmiştir. Kitleleri ör-
gütlemede oynadıkları rollerle 
öne çıkan protestocular, sui-
kast girişimlerinin dışında kaçı-
rılma, ölüm tehdidi ve işkence 
gibi spesifik ve sistematik bir 

3 Suadad al-Salhy, “Iraq: Protesters Raise Outcry After Government Fails to Name Activist’s 
Killers”, Middle East Eye, 2021. 

4 Şuradan erişilebilir: https://twitter.com/aliakramalbayat/status/1391465548630958087 
5 Fadıl en-Neşmi, “Irak’ta Kaçırılan Bir Aktivistin Babasının Öldürülmesinin Ardından ‘Genel 

Seferberlik’ Çağrısı”, Şarkul Avsat, 2021.

sindirme kampanyasına maruz 
kalmaya devam etmektedir. 
Bunun güncel örneklerinden 
biri mart ayında Meysan vila-
yetinde yaşanmış, vilayetteki 
gösterilerin örgütlenmesinde 
önemli bir rol oynayan ancak 
bir buçuk yıldır kayıp olan avu-
kat oğlu için adalet arayan Ca-
sib el-Hecli, Amara’da oğlunun 
resmiyle katıldığı bir eylem 
esnasında faili meçhul cina-
yete kurban gitmiştir.5 11 Mart 
2020’de Amara’da suikasta 
uğrayan iki aktivistin ölüm yıl 
dönümü gerekçesiyle düzen-
lenen anma eyleminde Hec-
li’nin oğlunun sesini duyurma-
ya çalışırken öldürülmesi, başlı 
başlına durumun vahametini 
ortaya koymuştur. 

Eylemcileri hedef alan sui-
kastlar, protestocular arasında 
cinsiyet ayırt etmemekle bir-
likte daha acımasız oldukça 
eylemcileri yıldırma konusun-
da daha başarılı olacağını dü-
şünmektedir. Bunun en önemli 
örneği Ağustos 2020’de Basra 
vilayetinde görülmüştür. Vila-
yetin önde gelen aktivistlerin-
den Tahsin eş-Şahmani’nin 15 
elden fazla atışla öldürülmesi-
nin ardından Şahmani’nin evi-
ne aynı araçta taziye ziyaretine 
giden üç eylemciye seyir hâ-

Eylemcileri hedef 
alan suikastlar, 
protestocular 
arasında cinsiyet 
ayırt etmemekle 
birlikte daha 
acımasız oldukça 
eylemcileri 
yıldırma 
konusunda daha 
başarılı olacağını 
düşünmektedir.

https://twitter.com/aliakramalbayat/status/1391465548630958087
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lindeyken ateş açılmış, eylemciler yaralı da 
olsa kurtulmayı başarmıştır.6 Ancak Şahmani 
cinayetinden beş gün sonra yine vilayetteki 
önemli bir aktivist doktor ve kadın hakları sa-
vunucusu Riham Yakub aracının içinde uğra-
dığı bir suikast sonucu hayatını kaybetmiştir.  

Önde gelen aktivistlere yönelik bu tür 
suikast girişimleri, protesto hareketi içerisin-
de öne çıkan eylemcilerin susturulmasına 
yönelik girişimlerin adeta bir hedef listesi 
varmışçasına gerçekleştirildiğini göstermek-
tedir. Ekim ayında gerçekleştirilecek erken 
seçim arifesinde partileşerek siyasete gir-
meyi planlayan protesto grupları her ne ka-
dar siyasi açıdan bölünmüş bir yapı sergilese 
de bu suikastların arkasında hangi kişi veya 
grupların olduğu konusunda ortak bir tutum 
benimsemektedir. Nitekim Basra’dan önemli 
bir aktivist, “hükûmet ve güvenlik güçlerinin 
bir şey yapmamasına karşın Riham, Tahsin ve 
Hişam el-Haşimi’nin katilleri aynıdır”7 açıkla-
masını yaparak protestoculara karşı eylem-
lerin sistematik ve belli bir grup tarafından 
gerçekleştirildiği imasında bulunmuştur.

Bir medya kuruluşuna konuşan İhab 
el-Vezni’nin annesi Samira Kazum, oğlunun 
paramiliter gruplardan sayısız ölüm tehdidi 
aldığını, sokakta özgürce gezebilen milis-
lerin ellerinde bir çeşit ölüm listesi olduğu-
nu ve listedeki eylemcilerin tek tek ortadan 
kaldırıldığını vurgulamıştır.8 Vezni suikastının 
ardından medyaya demeçlerde bulunan 
Kerbela’daki eylemciler de Vezni’nin annesi-
nin söylemlerine benzer bir şekilde tüm ey-
lemcilerin katilinin bölgedeki kimi ülkeler ta-

6 “Series of Killings Plunges Iraq Activists into Familiar Fear”. France 24, 2020.
7 Ibid.
8 Activist’s Killing Triggers Protests in Iraq’s Karbala. Video, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=9z1fvm2WXG4&t=35s&ab_

channel=AlJazeeraEnglish 
9 “Activist’s Killing Triggers Protests In Iraq’s Karbala”. Al Jazeera, 2021.
10 Renad Mansour, Networks Of Power: The Popular Mobilization Forces And The State in Iraq (Chatham House, 2021), p.37 

rafından desteklenen milis gruplar olduğunu 
ve artık çocukların bile bu faili meçhul cina-
yetlerin sorumlularını bildiğini vurgulamıştır.9  

Basra’dan Bağdat’a, Kerbela’dan Mey-
san’a Irak’ta eylemlerin görüldüğü vilayet-
lerde protestoculara yönelik suikastların 
faili konusunda Hişam el-Haşimi cinayeti 
oldukça kritik öneme sahiptir. Daha önce te-
rörle mücadele konusunda Irak hükûmetine 
danışmanlık yapmış radikalleşme ve milis 
gruplar uzmanı Haşimi’nin Irak’ta ve Batı’da 
tanınan üst düzey bir isim olmasının yanı sı-
ra suikasta uğradığı 6 Temmuz 2020 tarihin-
de Irak Hizbullah’ı ve Haşdi Şaabi’deki milis 
gruplara yönelik bir çalışma yürütüyor ol-
ması dikkat çekicidir. Ketaib Hizbullah başta 
olmak üzere hiçbir milis grubu suikastı kabul 
etmese de protestocular ve Irak’ı takip eden 
Batılı uzmanlar, cinayetin arkasında İran’la 
ilintili milis gruplar olduğu konusunda hem-
fikirdirler. 

Gerek Haşimi’nin yakınları ve çalışma 
arkadaşlarının açıklamaları gerekse Haşi-
mi’nin yarım kalan çalışmasından yayımla-
nan kısımlar cinayete ilişkin tutarlı bir anlatı 
oluşturmaktadır. Buna göre 2019’un son ay-
larında Haşimi’nin de içinde bulunduğu dev-
let bürokratları ve Haşdi Şaabi temsilcileri 
arasında gerçekleştirilen bir güvenlik top-
lantısında Haşimi, Haşdi Şaabi’yi hedef ala-
rak açık bir şekilde ekimden beri sokaktaki 
göstericilere Haşdi Şaabi’nin saldırdığını söy-
lemiştir.10 Bu eleştiriyi toplantıdaki bir Haşdi 
Şaabi mensubunun sızdırması sonucunda 
Haşimi sistematik bir şekilde ölüm tehditleri 

https://www.youtube.com/watch?v=9z1fvm2WXG4&t=35s&ab_channel=AlJazeeraEnglish
https://www.youtube.com/watch?v=9z1fvm2WXG4&t=35s&ab_channel=AlJazeeraEnglish
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almaya başlamış ancak Haşimi bunun üzeri-

ne iyi ilişkilere sahip olduğu Asaib Ehlil Hak 

lideri Kays el-Hazali’ye giderek yardım talep 

etmiştir. Her ne kadar Hazali’nin tek bir tele-

fonu tüm bu ölüm tehditlerinin önüne geç-

se de Mühendis ve Süleymani’nin 3 Ocak 

2020’de öldürülmesiyle Hazali kişisel gü-

venlik nedenleri neticesinde gizlenmeye çe-

kilmiş; savunmasız kalan Haşimi, Haşdi Şaabi 

hakkındaki araştırmasını tamamlamasına ve 

duyurmasına fırsat verilmeden suikasta ma-

ruz kalmıştır. Suikastın ardından Başbakan 

Kazımi, Haşimi’nin evine giderek bizzat ta-

ziyede bulunmuş ve Haşimi’nin kanının yer-

de kalmayacağını açıkça belirtmiştir. Ancak 

cinayete ilişkin soruşturmada gelinen son 

aşamada faillerin İran’a kaçtığı ve dolayısıyla 

bu kişilerin hâlen adalete teslim edilemediği 

bilinmektedir.11 Cinayet dosyası üzerinde ça-

11 Ibid.
12 Frontline PBS.  Shia Militia Ordered Hisham Al-Hashimi’s Murder, Officer Says. Video, 2021. https://www.youtube.com/

watch?v=CSvMUWkexI4&ab_channel=FRONTLINEPBS%7COfficial 
13 Suadad al-Salhy, “Iraq: Protesters Raise Outcry After Government Fails to Name Activist’s Killers”, Middle East Eye, 2021.

lışan Iraklı bir istihbarat subayı, kimliğini gizli 
tutarak gerçekleştirdiği bir röportajda faille-
rin Ketaib Hizbullah tarafından tutulan kiralık 
katiller olduğunu, suikastın Haşimi’nin grup 
hakkındaki yorumları nedeniyle işlendiğini 
söylemiştir.12 

IRAN GÖSTERICILERE YÖNELIK 
SUIKASTLARIN NERESINDE?

Vezni’nin cenazesi için İmam Hüseyin 
Türbesi’nde toplanan göstericilerin burada 
slogan atmasından üç gün sonra Ketaib Hiz-
bullah ve grupla ilintili Rab’allah, Kerbela’da-
ki mabetleri “merkez ve güney vilayetlerde 
çatışma ve tahribat yaratan fitnecilerden” ko-
rumaya hazır olduklarına ilişkin bir açıklama 
yayımlayarak İran Başkonsolosluğuna yapı-
lan saldırının arkasında İngiltere’nin Bağdat 
Büyükelçiliğinin olduğunu iddia etmiştir.13

Necef Valisi Luay el-Yasiri’nin istifasını talep eden göstericiler, 14 Mart 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=CSvMUWkexI4&ab_channel=FRONTLINEPBS%7COfficial
https://www.youtube.com/watch?v=CSvMUWkexI4&ab_channel=FRONTLINEPBS%7COfficial
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Bu bağlamda her ne kadar Kazımi hükû-
metinin göreve gelmesiyle federal polis gi-
bi kolluk kuvvetlerinin protestoculara karşı 
uyguladığı orantısız şiddetin önü alınsa da 
hesap verilebilirlikten uzak ve emir-komuta 
zincirinin dışında hareket eden milis gruplar 
için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. 
Haşdi Şaabi içerisinde hiçbir tugayın protes-
toculara yönelik suikast ve şiddet olaylarının 
sorumluluğunu üstlenmemesine rağmen 
bazı suikastların, daha önce sabıkası olma-
yan genç bireylerin milis gruplar tarafından 
tetikçi olarak tutulmasıyla işlendiği bilinmek-
tedir.14 Suikastlarda daha önce suç geçmişi 
olmayan tetikçilerin kullanılması cinayet so-
ruşturmalarının milis gruplara uzanmasının 
önüne geçmekte, böylelikle resmî yapının 
içerisinde hareket eden ve hatta maaşları 
bizzat devlet tarafından karşılanan İran ile 

14 Michael Knights, “Back into the Shadows? The Future of Kata’ib Hezbollah and Iran’s Other Proxies in Iraq”, CTC Sentinel 13,         
no. 10 (2020): 16.

15 Ibid.
16 “Inside the Plot by Iran’s Soleimani to Attack U.S. Forces in Iraq”. Reuters, 2020.

ilintili milis grupların Irak güvenlik bürokrasi-

sinin bir parçası olarak kalmasının önü açıl-

maktadır. Önde gelen protestoculara yönelik 

bazı suikast eylemlerinde, spesifik bir hedef 

veya hedefler listesi verilen tetikçilerin aylık 

1500 dolara kadar ücret alabildiği ortaya çık-

mıştır.15

Protestoculara yönelik bu strateji, tıpkı 

Haşdi Şaabi Komisyonunun üyesi olmayan 

düşük profilli milis grupların ülkedeki ABD 

misyonlarına yapılan saldırıları üstlenmesi 

gibi resmî yapıda temsil edilen milis grup-

ların hesap verme zorunluluğunu ortadan 

kaldırmaktadır. Bu inkâr ve gölge milis stra-

tejisinin aslında protestoların başladığı Ekim 

2019’da Bağdat’ta milis grubu komutanlarıy-

la görüşen Kasım Süleymani tarafından ge-

liştirildiği iddia edilmektedir.16 

Ketaib Hizbullah’la ilintili Rab’allah grubu mensupları, Bağdat’ta düzenledikleri araç konvoyu geçidinin                                      
ardından açıklama yaparken, 25 Mart 2021.
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Öyle ki bu noktada Bedir Ör-
gütü’nün Eylül 2019’da protes-
toları durdurmak için “Em niyet 
Güçleri” isminde bir oluşum 
kurduğu,17 hatta Ketaib Hizbul-
lah ve Haşdi Şaabi İstihbarat 
Direktörü Ebu İman el-Baha-
li’nin bizzat protestocular ve si-
vil toplum aktivistleri hakkında 
dosya oluşturduğu araştırma-
larda öne sürülen bilgiler ara-
sındadır.18 Nitekim Ketaib Hiz-
bullah’ın kıdemli isimlerinden 
ve Haşdi Şaabi Merkezi Gü-
venlik Birimi lideri Hüseyin Fa-
lih Aziz el-Lami’nin Bağdat’taki 
protestoların bastırılmasında 
eylemcilere yönelik adam ka-
çırma ve işkence gibi metotlara 
başvurduğu ABD Hazine Ba-
kanlığı tarafından not edilmiş 
ve protestocuları öldürmekle 
suçlanan el-Lami, bakanlık ta-
rafından Aralık 2019’da terörist 
listesine alınmıştır.19 ABD hem 
Haşdi Şaabi Heyeti Başkanı 
Falih Feyyad’ın hem de Haşdi 
Şaabi Heyeti Başkan Yardım-
cısı Ebu Fedek’in İran Devrim 
Muhafızları Kudüs Gücü’yle 
iltisakını vurgulayarak Ocak 
2021’de Falih Feyyad’a Küresel 
Magnitsky İnsan Hakları So-
rumluluk Yasası kapsamında 
yaptırım kararı almış, Ebu Fe-
dek’i ise doğrudan terör liste-

17 Michael Knights, “Back into the Shadows? The Future of Kata’ib Hezbollah and Iran’s 
Other Proxies in Iraq”, CTC Sentinel 13, no. 10 (2020): 16.

18 Ibid, 10.
19 Ibid.
20 Salih Şendağ and Mehmet Alaca, “ABD’nin Haşdi Şaabi Liderlerine Yaptırım Kararlarının 

Anlamı”, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, 2021. 
21 Michael Knights, “Back into the Shadows? The Future of Kata’ib Hezbollah and Iran’s 

Other Proxies in Iraq”, CTC Sentinel 13, no. 10 (2020): 16.

sine eklemiştir. Bedir Örgütü 
çıkışlı ve Ketaib Hizbullah’ın 
ilk üyelerinden Ebu Fedek’in 
küresel terörist listesine dâhil 
edildiği kararda Fedek’in “Iraklı 
sivil toplum liderlerine ve ak-
tivistlere karşı işlenen suikast, 
kaçırma ve işkence olaylarında 
bizzat rol oynadığının” altı çizil-
miştir. Feyyad’a ilişkin yaptırım 
kararında ise Feyyad’ın “pro-
testoları bastırmak için kurulan 
kriz masasının bir parçası ola-
rak Kudüs Gücü’yle beraber 
hareket ettiği ifade edilmiş, 
ABD Hazine Bakanı Steven 
Mnuchin yaptığı yazılı açıkla-
mada Feyyad’ı “barışçıl protes-
toculara karşı işlenen cinayet-
leri koordine eden bir siyasi ve 
milis figür” olarak nitelemiştir.20 
Bedir Örgütü ve Ketaib Hiz-
bullah’ın dışında Haşdi Şaabi 
bünyesindeki Seraya Talî’a-
tü’l-Horasani ve Ketaib Seyyid 
eş-Şuheda’nın, kimliğini gizle-
me ihtiyacı duymadan doğru-
dan protestocu cinayetlerinde 
rol aldığı vurgulanırken bahsi 
geçen tüm bu grupların doğ-
rudan veya dolaylı olarak yü-
rüttüğü protestocuları yıldırma 
stratejisinin bu gruplara bizzat 
Devrim Muhafızları Kudüs Gü-
cü tarafından tevdi edildiği be-
lirtilmektedir.21

Suikastlarda daha 
önce suç geçmişi 
olmayan tetikçilerin 
kullanılması 
cinayet 
soruşturmalarının 
milis gruplara 
uzanmasının 
önüne geçmekte, 
böylelikle resmî 
yapının içerisinde 
hareket eden ve 
hatta maaşları 
bizzat devlet 
tarafından 
karşılanan 
İran ile ilintili 
milis grupların 
Irak güvenlik 
bürokrasisinin 
bir parçası olarak 
kalmasının önü 
açılmaktadır.
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Bu bağlamda değerlendi-
rildiğinde protestocuların mey-
danlarda neden İran karşıtı slo-
ganlar attığı ve hedeflerinde 
neden İran konsolosluklarının 
bulunduğu daha net okun-
maktadır. Nitekim her ne kadar 
büyük Ayetullah Ali es-Sista-
ni’nin 2014’teki cihat fetvasın-
dan önce kurulmuş Fasâil adı 
verilen milis grupların Irak’ta 
özellikle yoksul kesime hitap 
eden belirli bir tabanı olsa da 
protestocular bahsi geçen mi-
lis grupları Iraklı kimliğinden 
uzak, ülkede İran’ın ajandasını 
sürdüren vekil gruplar olarak 
tanımlamaktadır. Dolayısıyla 
Ekim 2019’daki protestoların 
başlamasıyla ülke genelinde 
eylemcilerin hedefi olan ilk 
İran misyonu da Kerbela’daki 
İran Konsolosluğu olmuş; 25 
Ekim 2019’da Kerbela’daki İran 
Başkonsolosluğunun etrafında 
tekerlek yakan protestocular, 
3 Kasım 2019’da konsoloslu-
ğa taş ve yanıcı madde fırlat-
mış ve konsolosluktaki İran 
bayrağını indirerek yerine Irak 
bayrağını çekmişlerdir.22 Aynı 
ay içerisinde Necef’teki İran 
Konsolosluğu da iki kere pro-
testocuların öfkesine maruz 
kalmış, “İran dışarı” sloganları 
atan eylemciler konsolosluğu 
abluka altına almıştır. Öyle ki 
eylemler nedeniyle kullanı-
lamaz hâle gelen Necef’teki 
İran Başkonsolosluğu ancak 
10 Şubat 2020’de yeniden açı-

22 “Iraq Unrest: Protesters Attack Iranian Consulate in Karbala”. BBC News, 2019.

labilmiştir. Basra’da 2018’in yaz 
aylarında başlayan hükûmet 
karşıtı gösterilerde de benzer 
bir durum yaşanmış, vilayette-
ki İran Başkonsolosluğu Eylül 
2018’de eylemciler tarafından 
ateşe verilerek geçici bir süre 
kullanılamaz hâle getirilmiştir.  

ERKEN SEÇIMLER 
YAKLAŞIRKEN 
PROTESTOCU 
SUIKASTLARININ 
ARTMASI NE IFADE 
EDIYOR?

Irak İnsan Hakları Yüksek 
Komisyonu, Vezni suikastının 
ardından yazılı bir açıklama 
yayımlayarak protestocu, ga-
zeteci ve kanaat önderlerine 
yönelik suikast, korkutma ve 
yıldırma faaliyetlerinin ivme-
lenerek devam ettiğini ve gü-
venlik güçlerinin failleri açığa 
çıkarma ve kan dökülmesinin 
önüne geçme konusunda ba-
şarısız olduğunu vurgulamıştır. 
Irak’taki statükoyu korumak 
için şiddeti enstrümanlaştıran 
milis gruplarla statükoya kar-
şı meydanların yolunu tutmuş 
protestocular arasındaki tezat, 
erken seçimler çerçevesinden 
bakıldığında daha net okun-
maktadır. Suikast, kaçırma, 
ölüm tehdidi ve şantaj gibi 
protestoculara karşı sürdürü-
len bu yıldırma kampanyası, 
sosyal bir hareket teşkil eden 
ve “Ekimciler” olarak da nitele-

Her ne kadar büyük 
Ayetullah Ali es-
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nen protestocuların kendilerine siyasi bir ta-
ban bularak Ekim 2021’deki erken seçimlere 
katılmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Bu 
bağlamda Ekim 2019 protestolarını sahiplenen 
ya da protesto sürecinde kurulup seçimlere 
katılmayı planlayan 20’ye yakın siyasi oluşum, 
Vezni suikastının ardından 10 Ekim’de yapılma-
sı planlanan erken genel seçimleri boykot et-
me kararı almıştır. Boykot kararı alan oluşum-
lar arasında en fazla üyeye sahip protestocu 
partilerinden biri olan ve tescil için 25 milyon 
dinarlık ücretten daha fazlasını üyelerinden 
toplamayı başarabilmiş Beytü’l Vatani ve Irak 
Komünist Partisi’nin de bulunması dikkat çe-
kicidir. 

Nüfusunun yüzde 75’i 35 yaş ve altında 
olan Irak’ta, 2003 sonrası kurulan etno-sek-
teryen güç paylaşımı ve elitler arası uzlaşıya 
dayanan siyasal sisteme, işsizliğe, kamu hiz-
metlerinin temin edilememesine, yolsuzluğa, 
patronaj düzenine ve dış müdahaleye karşı 
Ekim 2019’dan beri sokakları dolduran genç 
eylemciler, Irak’ta nesillerle ilgili bir olguyu 
gözler önüne sermektedir. Zira bu düzene 
karşı çıkan protestocular, 2003 sonrası siyasi 
sistemin üzerine bina edildiği mezhepçiliği ve 
bunun bir şekilde parçası olmuş siyasi elitleri 
reddetmekte, reform ve 2003 sonrasındaki 
süreçte hiçbir şekilde siyasi bir görev üstlen-
memiş teknokrat bir yönetim talep etmektedir. 
Yani gençlik yıllarını Saddam Hüseyin rejimine 
ve ABD’ye karşı silahlı mücadeleyle geçiren ve 
bu sürecin ardından kurulan siyasal sistemde 
birincil aktör olan Şii siyasi elitlere, yine aynı 
mahallenin çocuklarından itiraz gelmektedir. 

Ellerinde Irak bayraklarıyla meydanlarda 
hem ABD hem de İran karşıtı slogan atan pro-
testoculara yönelik suikastların seçimler önce-
sinde korku atmosferi yaratmayı hedeflediğini 
ifade eden eylemciler, hükûmet sorumluluk 

alıp bu milis grupların üstüne gitmedikçe bu 
tür suikastların devam edeceğini belirtmekte-
dir. Başka bir deyişle, protestocuları korumayı 
hükûmet programındaki birincil önceliği ola-
rak açıklayan Başbakan Kazımi’nin, bu hedefi-
ni başarabilmesi için aynı programda belirttiği 
“ülkede silah kullanımının devlet tekeline alın-
ması” vaadini ivedilikle hayata geçirmesinin, 
ülkede protestoculara yönelik şiddet eylem-
lerinin önüne geçilmesinde ve güvenlik ve is-
tikrarın sağlanmasında büyük katkısı olacağını 
söylemek mümkündür. Hükûmetten umduğu 
korumayı göremediklerini dile getiren eylem-
cilerin bir kısmının devam eden ölüm tehditleri 
karşısında gönüllü olarak iç veya dış sürgünü 
tercih ettiği, kalan kısmınınsa bu tehditlere al-
dırış etmeden yolsuzluk ve ülkedeki İran etkisi 
gibi konularda sesini duyurmaya devam ettiği 
bilinmektedir. Protestoları sindirmeyi hedefle-
yen gruplar hukukun üstünde hareket ettiği 
müddetçe İhab el-Vezni gibi ikinci kısımdaki 
eylemcilerin sistematik tehditlere maruz kal-
maya devam edeceği söylenebilir. Yani İhab 
el-Vezni’nin annesi Samira Kazum’un dediği 
üzere hedefte “bugün İhab, yarın bir başkası” 
olacaktır.

Bu minvalde, suikastların devam etmesinin 
Irak’ın kurumsallaşma ve demokratikleşme 
sürecini olumsuz yönde etkileyeceği su götür-
mez bir gerçektir. Hâlihazırda Irak’ta her geçen 
seçimde seçimlere katılım oranı giderek düş-
mekte, bu da siyaset ve toplum arasındaki ma-
kasın gittikçe açılmasına sebebiyet vermekte-
dir. Nitekim 2005’te neredeyse yüzde 80 olan 
seçimlere katılım oranı, 2018 genel seçiminde 
yüzde 44’e kadar gerilemiştir. Dolayısıyla pro-
testoculara yönelik suikast ve şiddet eylemle-
rinin önünün alınamaması, halkın siyasal süre-
ce katılımını da baltalayabilecek bir nitelik taşı-
makta, bu yüzden hükûmetin ivedilikle üzerine 
gitmesi gereken bir konu teşkil etmektedir.
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