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kim 2019’da patlak veren hükûmet 

karşıtı protesto gösterileri ve göste-

rilerin bir sonucu olarak Başbakan 

Adil Abdülmehdi’nin istifası, 2020’nin hemen 

başında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü 

Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şaabi 

Komisyonu Genel Sekreteri Ebu Mehdi Mü-

hendis’in Bağdat Havalimanı’nda öldürülme-
si gibi hadiselerin ardından erken seçimlere 
giden Irak’ta, Musul’un seçim öncesi ve son-
rası dönemdeki durumu önem arz etmekte-
dir. 2014 yılında terör örgütü IŞİD tarafından 
birçok bölgesi tahrip edilen Musul’un, özel-
likle merkezî otoritenin yetersizliği sebebiyle 
yeniden yapılanmasının henüz tamamlana-
madığı görülmektedir. Nitekim Ninova vila-
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yetinin valiliğini yapan isimler 
2017’de vilayetin kurtuluşun-
dan 10 Ekim 2021’de gerçek-
leştirilen seçimlere kadar 3 kez 
değişmiş, yerel yönetim anla-
mında da istikrarsız bir süreç 
yaşamıştır. Vilayetteki tahriba-
tın giderilememesi, yetersiz 
altyapı sistemleri, ekonomik 
sorunlar seçime giden süreçte 
halk nezdinde önemli bir de-
ğişken olarak görülmektedir. 
Seçim süreci ve sonrasındaki 
atmosfer paralelinde, Irak’ın 
birçok bölgesinde olduğu gibi 
Musul genelinde de seçime 
katılım oranının düşük olma-
sının, halkın muzdarip olduğu 
konuların siyasi yöntemlerle 
çözülemediği inancından kay-
naklandığı söylenebilir. 

10 Ekim 2021’de erken seçi-
me giden Irak’ta kesin olmayan 
ilk seçim sonuçları Irak Bağım-
sız Yüksek Seçim Komiserliği 
(IBYSK) tarafından açıklanmış-
tır. Hem Irak’ın geleceği ve is-
tikrarı hem de Irak ile komşu 
bölge ülkelerinin ilişkilerini ya-
kından ilgilendiren seçimlerin 
açıklanan ilk sonuçlarının sürp-
riz unsurlar içerdiğini söyle-
mek mümkündür. Açıklanan ilk 
sonuçlara göre Sadr Hareketi, 
toplam 329 milletvekili olan 
parlamentoda 73 sandalye ka-
zanarak birinci parti olurken; 
Parlamento Başkanı Muham-
med Halbusi’nin liderliğini üst-
lendiği Takaddum Koalisyonu 
37 sandalye ile ikinci olmuştur. 

Diğer yandan İran’a yakınlığı ile 
bilinen ve önceki seçimlerde 
48 milletvekili kazanabilen Fe-
tih Koalisyonu’nun parlamen-
toda ciddi bir güç kaybederek 
bu seçimlerde 15 sandalyede 
kalması seçimlerin bir başka 
önemli neticesi olmuştur. Ay-
rıca IKBY’ye bağlı siyasi parti-
lerin seçimlerde kazandıkları 
sandalye sayıları da hem Irak 
siyaseti hem de IKBY’nin kendi 
iç siyasetlerinde yeni dinamik-
leri ortaya çıkarması açısından 
önem taşımaktadır. Bu bağ-
lamda KDP’nin Irak Parlamen-
tosundaki sandalye sayısını 
25’ten 33’e yükselterek yeni 
kurulacak hükûmette söz sa-
hibi olacak başat aktörlerden 
biri olduğunu söylemek müm-
kündür. 

Seçim sürecinde, koalisyon 
ve partilerin nasıl performans 
göstereceği ve olası terör sal-
dırılarına karşı kentlerdeki gü-
venliğin nasıl sağlanacağı me-
rak edilen hususların başında 
gelmiştir. Diyala’dan başla-
yarak Musul’a kadar uzanan 
bölgede terör örgütü IŞİD’in 
saldırılarının yoğunlaşması 
nedeniyle seçim atmosferi-
ni kötüleştirebilecek güvenlik 
zafiyetlerinin yaşanma olasılığı 
seçimler öncesi ciddi endişe-
lere neden olmuştur. Ancak 
Türkiye’nin uluslararası seçim 
misyonu olarak gözlemlediği-
miz Irak’ta, merkezî hükûmetin 
seçim güvenliğini önemsedi-
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sonrasındaki 
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ğini, Ninova’daki güvenlik güçlerini ve kırsal 
bölgelerde devriye sayısını arttırdığını söyle-
mek mümkündür. Ayrıca seçim merkezlerin-
de hem federal polis hem de Irak Ordusun-
dan güvenlik güçlerinin görevlendirildiği ve 
güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığı gözlem-
lenmiştir. 

Irak’ta seçim sonuçlarının açıklanmaya 
başlanması ile birlikte bazı vilayetlerdeki 
sonuçların kazanan veya kaybeden koalis-
yonlar, partiler ve adaylar açısından sürpriz-
ler doğurduğunu söylemek mümkündür. Bu 
vilayetlerden biri, başkent Bağdat’tan sonra 
31 milletvekili ile parlamentoda en çok san-
dalyeye sahip Ninova olmuştur ve burada 
ortaya çıkan sonuçların siyasi, askerî ve eko-
nomik meselelere nasıl yansıyacağı merak 
edilen hususların başında gelmektedir. Do-
layısıyla Musul seçimlerinin Irak iç siyaseti 
açısından önemli sonuçlar doğurduğu ve 
tanınmış birçok siyasetçinin yerini yeni isim-
lerin aldığı gözlemlenmektedir.1

1 ‘Familiar names fade away while others rise in Mosul election’, Gareth Browne, MENA News, 14.10.2021.

31 sandalye için 858 adayın yarıştığı Mu-

sul’da en çok milletvekili çıkaran partiler, 30 

sandalye ile KDP ve 8 sandalye ile Takaddum 

Koalisyonu olmuştur. Bu açıdan, önümüzde-

ki dönemde Kürtlerin ve Sünnilerin Musul’un 

geleceğini şekillendirecek gelişmelerde ba-

şat rol oynayacakları değerlendirilebilir. Öte 

yandan İran destekli siyasi oluşum olan Fetih 

Koalisyonu’nun Musul’da yalnızca bir millet-

vekili çıkarabilmesi ve özellikle Telafer’i de 

kapsayan 2. Seçim Bölgesi gibi güçlü ol-

dukları bölgelerde milletvekili çıkaramamış 

olması, bölgedeki güç dengelerinin nasıl şe-

killeneceğine dair de önemli mesajlar vere-

bilir. Zira Sincar meselesi gibi konularda hem 

siyasi ağırlığını hem de sahadaki askerî varlı-

ğını birer çarpan olarak elinde bulundurmak 

isteyen İran yanlısı Şii grupların Musul’da ve 

Irak genelinde uğradığı başarısızlık, bölge 

siyasetinde avantajı başta KDP olmak üzere 

Kürt siyasi partiler ile Sünni siyasi partiler ta-

rafına kaydırabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Takaddum Partisi lideri Muhammed Halbusi’nin görüşmesi.
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KDP’NİN MUSUL BAŞARISI VE 
SİNCAR MESELESİ

Irak’taki seçimlerin Musul açısından en 

merak edilen hususlarından biri, terör ör-

gütü IŞİD’den kurtarıldıktan sonra bir başka 

terör örgütü PKK’nın ve İran destekli Şii milis 

grupların varlık gösterdiği Sincar’da nasıl bir 

tablo ortaya çıkacağıydı. Musul’un üçüncü 

seçim bölgesi olan Sincar’daki toplam üç 

sandalyeyi de kazanan KDP, seçimlerin ga-

libi olmuştur. Seçimlerin öncesinde KDP’nin 

milletvekili adaylarının Sincar’a girişini en-

gelleyen terör örgütü PKK’nın desteklediği 

milletvekili adaylarının ise iki bin oyu ge-

çememiş olmasının altı çizilmelidir. Oysa 

örgüt, Sincar’daki varlığını meşrulaştırmak 

amacıyla bölgede “halk tabanına” sahip ol-

duğunu defalarca öne süren bir söylem 

stratejisi izlemişti. Hatta PKK tarafından aday 

Aşağıda seçim bölgelerine göre oluşumların kazandığı sandalye sayıları yer almaktadır.

Seçim Bölgesi 
/ Oluşumlar

1. 
Seçim 

Bölgesi

2. 
Seçim 

Bölgesi

3. 
Seçim 

Bölgesi

4. 
Seçim 

Bölgesi

5. 
Seçim 

Bölgesi

6. 
Seçim 

Bölgesi

7. 
Seçim 

Bölgesi

8. 
Seçim 

Bölgesi
Toplam

KDP 2 4 3 1         10

Takaddum 
Koalisyonu 

        1 2 2 3 8

Reform için 
Hasm Hareketi

      1 1 1     3

Kanun Devlet 
Koalisyonu

        2       2

Irak Ulusal 
Projesi

          1     1

Kürdistan 
Koalisyonu

1               1

Fetih 
Koalisyonu

            1   1

Cemahir el-
Vataniye Partisi

        1       1

Azem Irak           1     1

Bağımsız 
Adaylar

      2       1 3

Toplam 3 4 3 4 5 5 3 4 31
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gösterilen kişilerin Yezidilerle 
mutabık kalınarak belirlendi-
ği öne sürülmüştü. Eski Musul 
Valisi Muzahim Hayyat, se-
çimlerden kısa süre önce IKBY 
dışında kalan Kürtlerin çoğun-
luk olarak yaşadığı bölgelerde 
Sincar’da 2 binden fazla Arap 
seçmenin seçim kartını almak 
için PKK’nın baskı yaptığını öne 
sürmüştür.2 Ancak seçim so-
nuçları, terör örgütü PKK’nın 
Sincar’daki varlığını silah zo-
ruyla sürdürdüğünü, merkezî 
hükûmet ve IKBY’nin PKK’yı 
bölgeden çıkarmak için ortaya 
koyduğu girişimlerin haklılığını 
göstermektedir.

Seçim öncesinde Sincar’a 
giremeyen KDP’li milletveki-
li adaylarından üç ismin Sin-
car’dan milletvekili seçilmele-
rine rağmen terör örgütü PKK 
tehdidi nedeniyle seçimlerden 
sonra da kente giremedikleri 
bilinmektedir. Bu durum, Sin-
car’daki gücünü bizzat bölge-
nin temel dinamiklerine hâkim 
olarak pekiştirmek isteyen 
KDP’nin Sincar’ın PKK ve milis 
gruplardan temizlenmesi için 
daha aktif bir politika izlemesini 
beraberinde getirebilir. Bilhas-
sa Sincar meselesinin lehine 
çözümü Bağdat’taki temasları-
nı artırması beklenen KDP, se-
çimlerde gösterdiği başarı ne-
deniyle de merkezî hükûmetin 
muhatap olarak kabul edeceği 

2 ‘Sinjar: PKK confiscates voters’ IDs’, Shafaq News, 10.09.2021.

ilk aktör olacaktır. Bu durumun 
Sincar Anlaşması’nın uygulan-
ması konusunda ortaya konu-
lan iradeyi güçlendireceği ön-
görülebilir. Öte yandan bölge-
de tutunmak için daha yoğun 
bir çaba içerisine girebilecek 
olan PKK ise, İran destekli Şii 
milis gruplar gibi yerel aktör-
lerden daha fazla destek ta-
lebinde bulunacaktır. Sincar’ın 
İran, Irak ve Suriye rotasında 
taşıdığı stratejik önem, İran 
destekli milis grupların (her ne 
kadar parlamentodaki siyasi 
güçlerinde kayıplar yaşanmış 
olsa da) Sincar noktasında si-
lahlı olarak daha fazla direnç 
ortaya koymalarına sebebiyet 
verebilir. Bu minvalde ele alı-
nacak bir gelecek senaryosu 
kapsamında Sincar Anlaşması 
paralelinde bir değerlendirme 
yapıldığında, merkezî hükûmet 
ile IKBY ittifakının güçlenmesi, 
PKK ve milis grupların bu ittifa-
kın atacağı adımlara karşı da-
ha agresif bir tavır takınmasına 
neden olabilir. 

SÜNNİ SİYASETİNİN 
YENİ AKTÖRÜ: 
TAKADDUM 
KOALİSYONU

Irak Parlamentosu Başkanı 
Muhammed Halbusi’nin liderli-
ğindeki Takaddum Koalisyonu, 
37 sandalye ile Sadr grubunun 
ardından en fazla milletvekili-
ne sahip ikinci parti olmuştur. 

Seçim sonuçları, 
terör örgütü PKK’nın 
Sincar’daki varlığını 
silah zoruyla 
sürdürdüğünü, 
merkezî hükûmet 
ve IKBY’nin PKK’yı 
bölgeden çıkarmak 
için ortaya koyduğu 
girişimlerin 
haklılığını 
göstermektedir.
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Irak’taki Sünni siyasetinin merkezlerinden 
olan ve 8 seçim bölgesinde 31 milletveki-
li çıkaran Musul’da ise 8 milletvekili çıkaran 
Takaddum, özellikle Arap nüfusun da yoğun 
yaşadığı altı, yedi ve sekizinci seçim bölge-
lerinden sandalye elde etmiştir.3 Musul’dan 
çıkan Sünni milletvekili sayısı sürpriz olma-
mıştır. Seçimler öncesinde Irak’taki Sünni 
siyasetinin seçimlerde yarışan iki önemli 
aktörü Takaddum Koalisyonu ve Azim İttifa-
kı arasındaki rekabetin nasıl sonuçlanacağı 
asıl merak edilen hususlardan biri durumun-
daydı. Takaddum Koalisyonu’nun Musul’dan 

3 Takaddum Partisi, Musul’un beşinci seçim bölgesinden 1; altıncı ve yedinci seçim bölgesinden 2; sekizinci seçim bölgesinden 
ise 3 milletvekili çıkarmıştır. 

8 sandalye kazanmasına karşılık Azim İtti-
fakı’nın yalnızca 1 milletvekili çıkarabilmiş 
olması; Musul’da iki aktör arasındaki Sünni 
siyasi liderliği yarışını Takaddum Koalisyo-
nu’nun lehine çevirmiştir. Azim İttifakı’nın 17 
bin civarında oy ile Musul’da kazandığı tek 
sandalye 6. bölgeden çıkmış ve ittifak, diğer 
seçim bölgelerinde milletvekili çıkarmaya 
dahi yaklaşamamıştır. Takaddum Koalisyonu 
ise Musul’da; 5. Seçim Bölgesi’nde 1, 6. Se-
çim Bölgesi’nde 2, 7. Seçim Bölgesi’nde 2 ve 
8. Seçim Bölgesi’nde 3 koltuk almayı başar-
mıştır.

3 Takaddum Partisi, Musul’un beşinci seçim bölgesinden 1; altıncı ve yedinci seçim bölgesinden 2; sekizinci seçim bölgesinden ise 
3 milletvekili çıkarmıştır. 

Aşağıda Ninova vilayetinin seçim bölgelerini gösteren tablo yer almaktadır.

Seçim 
Bölgeleri

Ninova Seçim Bölgeleri
Toplam 
Koltuk 
sayısı

Genel 
Koltuk 
Sayısı

Kadın 
Koltuk 
sayısı

1. Seçim 
Bölgesi

Mahmur, Hamdaniye, Bartılla, Nemrud, Kuveyr, 
el-Kalk, el-Karaç

3 2 1

2. Seçim 
Bölgesi

Başika, Şeyhan, Faruk, Fayda Tilkeyf, Vana, el-
Kavşi

4 3 1

3. Seçim 
Bölgesi

Sincar, eş-Şumül, el-Kahtaniye, el-Keyvaran 3 2 1

4. Seçim 
Bölgesi

Telafer 1-2-3, Zummar, Rabia, İyaziye 4 3 1

5. Seçim 
Bölgesi

Hammam el-Alil, eş-Şura, el-Geyyara, el-
Mamun, el-Hadra, el-Baac, Halepçe 

5 4 1

6. Seçim 
Bölgesi

Eş-Şifak, el-Urabi, er-Rifai, Yeni Musul, el-
Hamedat, el-Mansur, Bab el-Cedid, Vadi Hacer, 
el-Hadba, Ebu Tammam, Muhallebiye, el-
Yermuk

5 4 1

7. Seçim 
Bölgesi

El-Endülüs, ez-Zuhur, ez-Nasr, el-Musenna, el-
Cezair, er-Reşidiye

3 2 1

8. Seçim 
Bölgesi

Et-Tamim, Aden, el-Karama, Selahaddin, ez-
Zehra, el-Vahde

4 3 1

Toplam 31 23 8

Kaynak: 9 Kasım 2020 tarihli 4603 numaralı Irak Parlamentosu Seçim YaKaynak: 9 Kasım 2020 tarihli 4603 numaralı Irak Parlamentosu Seçim Yasası. 
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Bununla birlikte KDP’nin 
Musul’da ortaya koyduğu ba-
şarı ve iki büyük Sünni siyasi 
partisinden daha fazla millet-
vekili çıkarabilmiş olması, Mu-
sul’un Sünni siyasetinin mer-
kezî olma özelliğinden uzak-
laştığı, ağırlık merkezinin daha 
çok Anbar’a kaydığı yönünde 
değerlendirmeleri de berabe-
rinde getirmiştir. Anbar’da 15 
sandalyenin tamamının Sünni 
siyasetçiler tarafından kaza-
nılmasına karşın Musul’da iki 
ana Sünni siyasi oluşumun 
toplam 9 sandalye alabilmesi 
bu değerlendirmeleri somut 
bir zemine taşımıştır. Böylece 
bilhassa 2020 ile ivme kaza-
nan Irak’taki ABD-İran rekabeti 
ve ABD yönetiminin Anbar’da 
“Sünni özerk bölge” oluştur-
ma girişiminde bulunabileceği 
iddiaları4 da Irak’ın geleceğine 
dair önemsenmesi gereken 
konulardan biri olarak değer-
lendirilebilir.  Nitekim Irak’ta 
ABD-İran rekabetinin artma-
sı, ABD yönetiminin Anbar’da 
özerk bir yönetim oluşturma 
çabası sergileyerek Sünni Irak-
lıları destekleyebileceği iddia-
larını gündeme getirmiştir. 

Takaddum Koalisyonu’nun 
Musul 7. Seçim Bölgesi adayı 
olan Türkmen siyasetçi Lok-
man Reşidiyeli’nin milletveki-
li seçilmesi de Takaddum’un 
Türkiye ile ilişkilerini Türk-

4 ‘US seeking to carve out Sunni state as its influence in Iraq wanes’, Middle East Eye, 2020, 
[Erişim Tarihi: 20.11.2021].

menler üzerinden kurabilmesi 
noktasında önemli bir gelişme 
olarak okunabilir. Bu neden-
le Reşidiyeli bir milletvekilinin 
parlamentoda sandalye kaza-
nabilmiş olması hem Irak’taki 
Sünni siyaseti hem Irak Türk-
menlerinin izlediği siyaset hem 
de Irak Sünni siyasi gruplarının 
Türkiye ile ilişkileri bağlamında 
olumlu sonuçlara vesile ola-
bilir. Nitekim hem Takaddum 
Koalisyonu, Lideri Muhammed 
Halbusi hem de Azim İttifakı 
lideri Hamis Hancar seçimler-
den birkaç gün önce Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile görüşmüş; iki isim de Irak 
için Türkiye’nin önemine vurgu 
yapmıştır. Musul’da Takaddum 
Koalisyonu’ndan bir Türkmen 
ismin parlamentoda temsil 
edilmesi de bu dönem için 
Türkiye ile kurulacak ilişkide 
bir köprüyü temsil etmesi açı-
sından önemli olacaktır. 

Lokman Reşidiyeli’nin aday 
olduğu 7. Seçim Bölgesi’nde 
Musul’un diğer seçim bölge-
lerine hatta Irak’ın diğer bölge-
lerine nispeten katılımın daha 
fazla olması, Musul’da Türk-
men nüfusun siyasete daha 
aktif katılma arzusunda oldu-
ğunu göstermektedir. Nitekim 
Irak genelinde seçimlere katı-
lım oranının yüzde 41 civarın-
da olduğu fakat çoğunluğunu 
Türkmen nüfusun oluşturduğu 

Nitekim Irak 
genelinde seçimlere 
katılım oranının 
yüzde 41 civarında 
olduğu fakat 
çoğunluğunu 
Türkmen nüfusun 
oluşturduğu 7. 
Seçim Bölgesi’nin 
bulunduğu 
Karakoyun ve 
Reşidiye’de 
seçimlere katılım 
oranının yüzde 
60’ın üzerine çıktığı 
görülmüştür.
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7. Seçim Bölgesi’nin bulunduğu Karakoyun 
ve Reşidiye’de seçimlere katılım oranının 
yüzde 60’ın üzerine çıktığı görülmüştür.  Bu 
açıdan bakıldığında, Musenna, Zuhur ve Re-
şidiye gibi bölgeleri kapsayan 7. bölgenin 
gelecek seçimlerde de Türkmen siyaseti için 
önemli bir oy potansiyeli taşıdığını, Türkmen 
siyasilerin takip edeceği doğru politikalar ile 
söz konusu bölgelerin Türkmenlerin Musul 
siyasetinde ağırlık merkezlerinden biri olabi-
leceğini söylemek mümkündür. 

FETİH KOALİSYONU’NUN GÜÇ 
KAYBI VE MUSUL’A YANSIMALARI

2018 seçimlerinde 48 milletvekili kaza-
narak parlamentoda ikinci grup olan Fetih 
Koalisyonu, 2021 seçimlerinde 15 milletvekili 
çıkararak ciddi bir güç kaybı yaşamıştır. Bu 
güç kaybının gözlemlenebildiği bölgelerden 
biri de Musul olmuştur. Musul’da yalnızca 7. 

Seçim Bölgesi’nden bir milletvekili çıkara-
bilen Fetih Koalisyonu, özellikle en iddialı 
olduğu Telafer’i kapsayan dördüncü seçim 
bölgesinden hiç sandalye kazanamamıştır. 
Telafer’den önemli bir oy potansiyeli olduğu 
bilinen Fetih Koalisyonu’nun bu bölgedeki 
başarısızlığının bölgedeki oy oranının azlı-
ğından ziyade, yeni seçim sistemine uygun 
bir sistematik kuramamasından kaynaklan-
dığı da gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra 
2018’de Fetih Koalisyonu’ndan milletvekili 
olarak seçilen Türkmen siyasetçiler Muh-
tar Musevi ve Lilyal Muhammed’in seçile-
memeleri, Fetih Koalisyonu’nun bölgedeki 
oy potansiyelinde de bir azalma olduğunu 
göstermesi bakımından önemlidir. Öte yan-
dan Musul’un 7. Seçim Bölgesi’nde Türkmen 
kadın siyasetçi Munteha Abdülvahab Fetih 
Koalisyonu’ndan milletvekili seçilmiştir. Fetih 
Koalisyonu’nun Musul’da çıkardığı tek millet-

Musul.
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vekilinin Türkmen bir siyasetçi 
olması, bölgede Türkmen oy-
ları üzerinden siyasi güç kaza-
nımının Fetih Koalisyonu için 
ne denli önemli olduğunu da 
ortaya koymaktadır. Öte yan-
dan Fetih Koalisyonu ile birlik-
te seçimlerde Nasr Koalisyonu 
da önemli ölçüde güç kaybına 
uğramıştır. 2018 yılındaki se-
çimlerde Musul’da en çok mil-
letvekili çıkaran oluşum olan 
Nasr Koalisyonu, 2021 seçim-
lerinde tek bir milletvekili dahi 
çıkaramamıştır. Fetih ve Nasr 
Koalisyonu’nun Musul’daki 
seçim sonuçlarında yaşadığı 
başarısızlık, gelecek dönem-
de Musul’daki yerel siyasette 
etkin olabilecek aktörlerde bir 
değişim yaşandığını göster-
mesi bakımından önemlidir. Bu 
anlamda Musul’da güç kaybe-
den Fetih ve Nasr Koalisyon-
larına karşı KDP ve Takaddum 
siyaseten güçlenmiştir. Bu ak-
tör değişimi, hiç kuşkusuz Mu-
sul’un yeniden inşası ve Sincar 
gibi konularda kendini göste-
rebilecektir. Bilhassa Musul’un 
yeniden inşasını ön plana çıka-
ran ve kamu hizmetini Musul’a 
çekmeyi başarabilecek siyasi 
aktörlerin uzun vadede Musul 
siyasetinde yer edineceğini 
söylemek yanlış olmayacaktır. 
Bu yönüyle bakıldığında, 10 
Ekim’deki genel seçimlerden 
güçlü çıkan siyasi oluşumla-
rın yerel siyasetteki en önemli 
testlerinden birinin de terör ör-
gütü IŞİD’in getirdiği yıkımı geç 

de olsa ortadan kaldırmaya 
dönük adımları ne kadar haya-
ta geçirebileceği olacaktır.  

MUSUL’DAKİ TÜRKMEN 
SİYASETİ

Musul seçimlerinde fark-
lı parti ve ittifaklarda seçim-
lere katılan Türkmen adaylar 
Türkmenlerin yoğun yaşadığı 
bölgelerde yarışarak özellikle 
4, 6 ve 7. Seçim Bölgelerinde 
dikkat çekmiştir. 2. Seçim Böl-
gesi’nden 1, 4. Seçim bölgesin-
den 14, 6. Seçim Bölgesi’nden 
2, 7. Seçim Bölgesi’nden 4 ve 
8. Seçim Bölgesi’nden 3 Türk-
men, milletvekili adayı olarak 
seçimlerde yarışmıştır. Bu kap-
samda 4. Seçim Bölgesi’nden 
Züleyha İlyas Bekkar, Hasim 
Reform Hareketi listesinden; 
6. Seçim Bölgesi’nden Sabit 
Bişar, Hasim Reform Hareketi 
listesinden; 7. Seçim Bölgesi’n-
den ise Munteha Abdulvahap 
Fetih Koalisyonu listesinden ve 
Lokman Reşidiyeli, Takaddum 
Koalisyonu’ndan milletveki-
li seçilmiştir. Aynı bölgeden 
aday olan Muntena Abdulva-
hap ve Lokman Reşidiyeli’nin, 
Şii ve Sünni siyaseti için önemli 
blokları temsil eden Fetih ve 
Takaddum’dan aday olma-
sı, söz konusu siyasi blokların 
bölgenin Türkmen çoğun-
luğa sahip olması sebebiyle 
Türkmen siyasetçilere önem 
atfettiklerini göstermektedir. 
Nitekim Şii ve Sünni eğilimlere 

Bilhassa Musul’un 
yeniden inşasını 
ön plana çıkaran 
ve kamu hizmetini 
Musul’a çekmeyi 
başarabilecek 
siyasi aktörlerin 
uzun vadede 
Musul siyasetinde 
yer edineceğini 
söylemek yanlış 
olmayacaktır.



Irak’taki Seçim Sonuçları Musul İçin Ne İfade Ediyor?

10 bakış 197

sahip seçmenlere hitap etmelerine rağmen 

Fetih ve Takaddum’un 7. Seçim Bölgesi’nde 

dengeleri Türkmenler üzerine kurduğu gö-

rülmektedir. 

Öte yandan 4. Seçim Bölgesi’nde yer alan 

ve büyük kısmını Türkmen nüfusun oluştur-

duğu Telafer’de Türkmenlerin bir milletvekili 

çıkarmış olması da seçim sonuçlarına dair 

üzerinde durulması gereken hususlardan 

biridir. 2018’deki seçimlerde iki Türkmen mil-

letvekilinin sandalye kazanabildiği Telafer’de 

bu sayının bire düşmesi ancak Musul’un di-

ğer bölgelerinde kazanılan milletvekilleri-

nin artması Musul siyasetinde Türkmenlerin 

sahip olduğu oy potansiyelinin Telafer’den 

farklı bölgelere kaydığını göstermesi bakı-

mından önemlidir. 

Diğer yandan Telafer’deki oylarını tek 

aday üzerinde toplamayı ve mevcut oy po-

tansiyelini yeni seçim sistemi kapsamında iyi 
yönetmeyi başaran KDP, Telafer’den çıkardı-
ğı bir aday ile Irak’ın genelinde olduğu gibi 
bölgedeki yerel siyasette de önemli bir ak-
tör olma başarısını göstermiştir. Bu yönüyle 
bakıldığında, KDP’nin yalnızca oy potansiyeli 
taşıdığı Kürt nüfusun fazla olduğu bölgeler-
de değil, Musul’un farklı noktalarında aktif bir 
siyaset izleyeceğini söylemek mümkündür. 

Yeni Seçim Kanunu kapsamında se-
çim bölgelerinin daha iyi tahlil edilmesi ve 
seçmenlerin sandıklara daha fazla yönlen-
dirilmesiyle gelecek seçimlerde daha iyi 
sonuçların alınabileceği düşünülmektedir. 
Yine de Türkmenlerin Musul’daki seçim so-
nuçları bağlamında olumlu sonuçlar aldığı 
görülmektedir.  Nitekim seçim sonuçlarına 
göre, farklı ittifak ve partilerden parlamen-
toda sandalye kazanan toplam 8 Türkmen 
milletvekili bulunmakta, bu sayının yarısını 

Musul/Dicle.
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Musul’dan sandalye kazanan milletvekille-
ri oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, 
Musul’daki dört Türkmen milletvekili ile diğer 
vilayetlerden seçilen 4 milletvekilinin oluştu-
racakları parlamento gruplarının Türkmen-
leri ilgilendiren tartışmalı bölgeler veyahut 
Türkmenlere bakanlık verilmesi gibi mesele-
lerde son derece stratejik önem taşıyacağını 
söylemek mümkündür. Zira bunun bir örne-
ği geçen yıl Mustafa el-Kazımi’nin hükûmet 
kurma sürecinde yaşanmış; Türkmen mil-
letvekilleri parlamentoda oluşturdukları iş 

birliği ile kabinede bakanlık elde edebilmiş-
lerdir. Dolayısıyla, Türkmen milletvekillerinin 
Bağdat’ta görüşülecek siyasi hususlarda bir-
liktelik değil de ayrışma içerisinde hareket 
etmesi, mevcut güçlerini de önemli ölçüde 
zayıflatacak ve karar alma süreçlerindeki et-
kilerini azaltacaktır. Bu açıdan bakıldığında, 
Musul’dan seçimleri kazarak parlamentoya 
giren dört milletvekilinin Musul siyasetinin 
yanı sıra merkez siyasette Türkmenleri ilgi-
lendiren meselelerde etkin rol oynayacağını 
söylemek mümkündür. 
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Sercan Çalışkan
İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden 2017 yılında mezun olmuştur. Ardından aynı yıl içinde Milli Sa-
vunma Üniversitesi Alparslan Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Tezli Yük-
sek Lisans Programına başlamıştır. “Sosyal Medya Üzerinden Algı Savaşları: Zeytin Dalı Harekâtı” teziyle 
yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Polis Akademisinde Uluslararası Güvenlik Programında doktora 
eğitimine devam etmektedir. Genel ilgi alanı güvenlik çalışmaları çerçevesinde gayrinizami harp ko-
nuları olmakla birlikte özel ilgi alanı bölgesel çalışmalar kapsamında Irak’taki güvenlik sorunları ve Irak 
Türkmenleridir. Ayrıca Çin’in Ortadoğu politikaları üzerine de çalışmalar yürütmektedir. Hâlihazırda Or-
tadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) bünyesinde Irak Çalışmaları Biriminde araştırma asistanlığı yap-
maktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Yusuf Can Ayaz
Lisans derecesini Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden almasını müteakip Milli Savun-
ma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Bölümünde 
yüksek lisans çalışmalarına başlamıştır. “Terörizmle Mücadelenin İstihbarat Topluluğunun Dönüşümüne 
Etkisi: ABD Örneği” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Hâlihazırda Polis Akademi-
si Uluslararası Güvenlik Bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Güvenlik başta olmak 
üzere devlet dışı silahlı aktörler, istihbarat, ayaklanma ve terörizm gibi konular üzerine çalışmalarını yü-
rütmekle beraber, Ortadoğu ve Irak coğrafyasına yönelik araştırmalar yapmaktadır. ORSAM bünyesin-
de Irak Çalışmaları Araştırma Asistanı olarak çalışmaktadır. İyi düzeyde İngilizce, temel düzeyde Rusça 
bilmektedir.
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