
ORSAM

KAZIMİ HÜKÛMET PROGRAMI
ÖNCELİKLERİ VE HÜKÛMETİ
BEKLEYEN ZORLUKLAR

Analiz
No: 256 / Temmuz 2020

SALİH BERKE ŞENDAĞ



Analiz No:256

Telif Hakkı

Ankara - TÜRKİYE ORSAM © 2020

Bu çalışmaya ait içeriğin telif hakları ORSAM’a ait olup, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca
kaynak gösterilerek kısmen yapılacak makul alıntılar dışında, hiçbir şekilde önceden izin alınmaksızın
kullanılamaz, yeniden yayımlanamaz. Bu çalışmada yer alan değerlendirmeler yazarına aittir; ORSAM’ın
kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır.
ISBN: 978-605-06622-0-7

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi
Adres : Mustafa Kemal Mah. 2128 Sk. No: 3 Çankaya, ANKARA

Telefon : +90 850 888 15 20  Faks: +90 312 430 39 48

Email : info@orsam.org.tr

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı (AA)

ORSAM



o r s a m . o r g . t ro r s a m . o r g . t r

Yazar Hakkında

Salih Berke Şendağ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Binghamton) Küresel
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Çift Diploma Lisans Programı’ndan 2019 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Doğu Çalışmaları bölümünde tezli yüksek
lisans programına başlamıştır. Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) bünyesinde Irak Çalışmaları Ko-
ordinatörlüğü’nde bursiyer olarak görev yapmaktadır. Genel ilgi alanları arasında Ortadoğu’da ulus kimlik
inşası, siyasal İslam ve ABD-Ortadoğu ilişkileri bulunmaktadır.

Temmuz 2020

KAZIMİ HÜKÛMET PROGRAMI
ÖNCELİKLERİ VE HÜKÛMETİ
BEKLEYEN ZORLUKLAR

ORSAM ANALİZ



Analiz No:256

Kazımi Hükûmet Programı Öncelikleri ve Hükûmeti Bekleyen Zorluklar2

İçindekiler

Giriş ..................................................................................................................................................3

Irak’ı Yeni Seçimlere Taşımak ............................................................................................................4

Koronavirüs Salgınıyla Mücadele ......................................................................................................6

Silah Kullanma Hakkının Devlet Tekeline Alınması ve Haşdi Şaabi..................................................8

Ekonomik Kriz ve Yolsuzlukla Mücadele ........................................................................................10

Protestolar ve Ortak Iraklılık Kimliği Vurgusu ................................................................................14

Sonuç ................................................................................................................................................16

Dipnotlar ............................................................................................................................................18



Kazımi Hükûmet Programı Öncelikleri ve Hükûmeti Bekleyen Zorluklar 3

o r s a m . o r g . t r

Giriş

Irak eski Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin 29

Kasım 2019’da hükûmet karşıtı göstericilerin

talebi doğrultusunda istifa etmesiyle Irak’ta baş-

layan yeni hükûmeti oluşturma çabaları, yaklaşık

altı ay süren ve Iraklı siyasi partilerin sıkı pazar-

lıklarına sahne olan bir süreci beraberinde getir-

miştir. Bu süreç içerisinde gerek hükûmeti kurma

görevini üstlenen ilk aday olan Muhammed

Tevfik Allavi gerekse ardılı Adnan el-Zurfi,

siyasi partilerin çeşitli itirazlarına takılarak hü-

kûmeti kurma girişimlerinde başarısız olmuştur.

Öncülü olan iki adayın aksine, Mustafa Kazımi’nin

Irak’ta yeni hükûmeti kurmayı başarması tam

da bu noktada Iraklı siyasi partiler arasında

varılan bir uzlaşıya işaret etmektedir. Nitekim

Mustafa Kazımi’nin 7 Mayıs 2020 tarihinde Irak

Parlamentosunda okuduğu hükûmet programının

oy çoğunluğu ile kabul edilmesi, Kazımi hükû-

metinin izlemeyi taahhüt ettiği rotanın Iraklı

siyasi partilerden destek bulduğunu, tam destek

bulmasa bile en azından bu önceliklerin siyasi

partiler nezdinde üzerinde uzlaşılabilir bulun-

duğunu göstermektedir. Her ne kadar Başbakan

Kazımi’nin siyasetin içinden gelen bir isim ol-

maması yeni hükûmeti kurma noktasında farklı

siyasi partilerden destek bulmasını kolaylaştıran

bir unsur olarak öne çıksa da devam eden süreçte

kendisine verilen siyasi desteğin sürüp sürme-

yeceği Başbakan Kazımi’nin atacağı adımlara

bağlı gözükmektedir. 

Bu minvalde 7 Mayıs 2020’de Irak Parla-

mentosunda kabul edilen hükûmet programı,

Başbakan Kazımi ve kabinesinin izleyeceği siyasi

tutuma ve yeni hükûmetin önceliklerine dair

önemli ipuçları taşımaktadır. Sekiz ana başlıktan

oluşan yeni hükûmet programının ilk kısmı

Kazımi hükûmetinin önceliklerine ayrılmış ve

bu öncelikler aşağıda belirtildiği üzere 9 maddede

sıralanmıştır. 

Bunlar:

1. Seçim yasası nihai hale getirildikten sonra

ülkede adil ve özgür erken seçimlerin yapıl-

ması.

2. Koronavirüs salgını ile mücadele için kay-

nakların seferber edilmesi ve Irak’ta modern

bir sağlık sisteminin temellerinin atılması.

3. Silah kullanımının devlet kurumları ve askerî

birlikler tekeline alınması ve hukukun üstün-

lüğünün temin edilmesi.

4. Mevcut ekonomik kriz ve düşen petrol fiyat-

larıyla başa çıkacak, ülkenin gelir kaynaklarını

çeşitlendirecek özel bir bütçe yasa taslağının

hazırlanarak parlamentoya sunulması.

5. Irak toplumunun tüm kesimleri ile ulusal di-

yaloğun başlatılması, protesto hareketlerinin

taleplerinin dinlenmesi, protestolar sürecinde

orantısız ve illegal şiddet uygulayarak Iraklı-

ların can kaybına yol açanların adalet önüne

çıkarılması ve şehitlerin ailelerine sahip çı-

kılması.

6. Irak’ın egemenliğinin ve güvenliğinin ko-

runmasına ek olarak, oluşturulacak millî bir

vizyon çerçevesinde Irak’taki yabancı asker-

lerin geleceğine yönelik müzakereler gerçek-

leştirilmesi, millî vizyon bağlamında terörle

mücadelenin ve Irak’ın güvenliğinin sürdü-

rülmesi.

7. Yolsuzlukla mücadele ve Irak’ın kamu kay-

naklarının korunması için gereken tüm yasal

prosedürlerin uygulanması.

8. Irak vatandaşlığının ortak değerlerinin teşvik

edilmesi, Irak’ın etnik ve dinî çeşitliliğine

saygı göstererek ayrımcılığın her türünün

reddedilmesi.

9.Yerinden edilmiş Iraklı vatandaşların evlerine

dönebilmesi için gereken tüm imkânların sağ-

lanması ve yerinden edilmiş kişiler meselesinin

nihai çözüme ulaştırılması.
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Aslında Kazımi, hükûmeti kurma görevini

üstlendiği 9 Nisan 2020 tarihinden yalnızca bir

gün sonra devlet televizyonunda yaptığı ilk ulusa

sesleniş konuşmasında; Irak’ın egemenlik hak-

larının korunmasının hükûmetin kırmızı çizgisi

olacağını, yolsuzlukların şiddetle üzerine gidi-

leceğini, 1 Ekim 2019’dan beri meydanlarda

olan göstericilerin taleplerinin karşılanarak Iraklı

eylemcilere şiddet uygulayanların adalete teslim

edileceğini, ortak bir Iraklılık kimliği ve millî

bir vizyon çerçevesinde hareket edileceğini ve

ülkede silah kullanma hakkının yalnızca devletin

meşru saydığı güvenlik güçlerine ait olmasının

sağlanacağını belirtmiştir. Başka bir deyişle,

Başbakan Kazımi yeni hükûmetin öncelikleri

arasında saydığı dokuz maddenin beşini hükûmeti

kurma görevini üstlenmeden yalnızca bir gün

sonra açıklamıştır. Bu önceliklerin önemi, hem

1 Ekim 2019’dan beri Bağdat ve güney vilayet-

lerde meydanlarla sokakları dolduran çoğunlukla

genç ve işsiz Iraklı eylemcilere hem de ortak bir

zeminde buluşmakta oldukça zorlanan ve dağınık

yapıda olan Iraklı siyasi partilere aynı anda hitap

edebilmesinde yatmaktadır. 

Irak’ı Yeni Seçimlere Taşımak

Hükûmet programında dikkat çeken ilk husus,

yeni hükûmetin ülkeyi erken seçimlere taşıma

Eski Başbakan Adil Abdülmehdi’nin
protestocuların talebi doğrultusunda
istifa etmesiyle başlayan altı aylık
siyasi boşluk sürecinde Irak, ülke
içinde protestoculara karşı şiddet
eylemlerinin tırmandığı ve IŞİD
saldırılarının ivme kazanarak arttığı bir
döneme girmiş; aynı süreçte petrol
fiyatlarının dibe vurması ve
koronavirüs salgını gibi kendisinden
bağımsız dış etmenler nedeniyle
şiddetli ekonomik darbelere maruz
kalmıştır. 
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gayesinin belirtilen diğer tüm hedeflerin üzerinde

konumlandırılmasıdır. İlk madde bizatihi Kazımi

hükûmetinin doğasına dair içinde önemli bir

okuma barındırmakta, bu kabinenin Irak’ın sahne

olduğu krizlerin ürünü olan bir acil durum hü-

kûmeti olarak meydana geldiğinin altını çiz-

mektedir. Nitekim eski Başbakan Adil Abdül-

mehdi’nin protestocuların talebi doğrultusunda

istifa etmesiyle başlayan altı aylık siyasi boşluk

sürecinde Irak, ülke içinde protestoculara karşı

şiddet eylemlerinin tırmandığı ve IŞİD saldırı-

larının ivme kazanarak arttığı bir döneme girmiş;

aynı süreçte petrol fiyatlarının dibe vurması ve

koronavirüs salgını gibi kendisinden bağımsız

dış etmenler nedeniyle şiddetli ekonomik darbelere

maruz kalmıştır. Ek olarak, 3 Ocak 2020’de İran

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı

Kasım Süleymani ve Haşdi Şaabi Komisyonu

Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in

ABD tarafından SİHA saldırısı sonucunda Bağdat

Havalimanı’nda öldürülmesiyle Irak, ABD-İran

gerginliğinin Körfez’den sonraki yeni merkez

üssü haline gelmiştir. Tüm bu krizleri nihai

çözüme ulaştırmaktan ziyade bu krizleri gelecek

seçimlere kadar idare edebilecek bir hükûmete

duyulan ihtiyaç, siyasi parti üyelik geçmişi ol-

mayan ve uzlaşmacı kişiliği ile öne çıkan Kazı-

mi’nin yeni hükûmeti kurmasındaki en önemli

unsurlardan birini teşkil etmiştir. 1 Ekim 2019’dan

beri meydanları dolduran göstericilerin en önemli

taleplerinden birinin yeni bir seçim yasası kap-

samında Irak’ta erken seçimler düzenlenmesi

olduğu göz önüne alındığında; ülkeyi erken se-

çimlere taşıma vaadinin yeni hükûmet programının

ilk sırasında yer alması, hem Kazımi’nin Iraklı

protestocuların isteklerini öncelikli hale getirdiğine

hem de yeni hükûmetin kendisini her şeyden

önce bir geçiş hükûmeti olarak konumlandırdığına

işaret etmektedir. Bu noktada Kazımi’nin kendisini

Irak’ta hükûmeti kurma sürecine götüren kon-

jonktürel ve siyasi faktörlerin fazlasıyla bilincinde

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Siyasi yapının değişmesi için hayatlarını feda
eden Iraklı göstericilerin cesaretini hayranlıkla
karşıladığını belirten Kazımi, hükûmetinin gü-
venoyu almasından yalnızca iki gün sonra yeni
bir seçim yasası oluşturmak ve Irak’ı erken se-
çimlere taşımak için Irak Yüksek Seçim Komi-
serliğiyle istişare edecek, sivil toplumun önde
gelen isimlerini ve konunun uzmanlarını içinde
barındıran bir komite kurulacağını açıklamıştır.1

Ancak Kazımi yeni bir seçim ve siyasi partiler
yasası yaparak ülkeyi erken seçimlere taşıyabilmek
hem parlamentonun onayına ihtiyaç duymakta
hem de kendilerini mevcut seçim sisteminin
üzerine bina etmiş siyasi partilerin istekleriyle
Iraklı göstericilerin ivedilikle talep ettiği siyasi
reformları ortak bir paydada buluşturabilmesi
gerekmektedir. İlaveten, 2020 devlet bütçesinin
parlamentoya sunulmaması nedeniyle Irak Yüksek
Seçim Komiserliğinin teknik ve insani altyapısının
nasıl finanse edileceği ve Irak Yüksek Seçim
Komiserliğinin yeni seçim bölgelerini hangi et-
menlere göre oluşturulacağı, henüz cevabı bi-
linmeyen ve ülkenin yeni seçimlere taşınabilme
noktasındaki süreci uzatacağı görülen sorulardır.
Bu yüzden yeni seçim yasasının onaylanarak
Irak’ın erken seçimlere sahne olması göstericilerin
talep ettiği altı aylık bir süreç içerisinde pek
mümkün görünmemektedir.

2003 sonrası dönemde kayda
değer bir ilerleme gösteremeyen
Irak’ın sağlık altyapısının
yetersizliği nedeniyle, COVID-
19’un ülkede ilk tespit edildiği
Şubat 2020’den beri Iraklı yetkililer
yeni koronavirüs ile mücadele
stratejisini salgının yayılmasını
radikal tedbirlerle frenlemek
üstüne kurmuştur.



Koronavirüs Salgınıyla Mücadele

Yeni hükûmetin içine doğduğu ve ivedilikle

ele alınması gereken diğer önemli sorun ise yeni

tip koronavirüs salgını (COVID-19) ile etkili

mücadeledir. 38 milyon nüfusa sahip Irak’ta her

10 bin kişiye yalnızca 1.4 hastane yatağı ve 8

doktor düşmekte, ülkede yaklaşık 600 solunum

cihazı bulunmaktadır.2 2003 sonrası dönemde

kayda değer bir ilerleme gösteremeyen Irak’ın

sağlık altyapısının yetersizliği nedeniyle, CO-

VID-19’un ülkede ilk tespit edildiği Şubat

2020’den beri Iraklı yetkililer yeni koronavirüs

ile mücadele stratejisini salgının yayılmasını ra-

dikal tedbirlerle frenlemek üstüne kurmuştur.

Bu doğrultuda Mart 2020’de koronavirüs ile

mücadele için bir kriz masası oluşturulmuş ve

kriz masası da salgının etkisinin yoğun olarak

hissedildiği İran başta olmak üzere Irak’ın tüm

sınır kapılarını kapatmış, vilayetler arasındaki

ulaşımı ve havayolu uçuşlarını askıya almış,

dinî mabetleri, toplu buluşma alanlarını ve ça-

lışması elzem görülmeyen kamu kurumlarını

geçici bir süreliğine kapatmış ve birçok kez

gerek tam gerek kademeli bir şekilde ülke gene-

linde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar

vererek radikal tedbirlere başvurmuştur. Nitekim

eski Irak Sağlık Bakanı Cafer Allavi, COVID-

19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler

noktasında Irak’ın “dünyanın en iyi ülkelerinden

biri” olduğunu, ancak salgının kontrolden çıkması

durumunda diğer ülkeler gibi Irak’ın da virüsle

başa çıkabilecek kaynaklardan yoksun olduğunu

belirtmiştir.3

Ancak 22 Nisan 2020’de Irak Sağlık Bakan-

lığının ülkede ikinci gün üst üste koronavirüs

vakasının görülmediğini açıklamasından sonraki

dönemde Irak’ta koronavirüs ile mücadele ted-

birlerinde yumuşamaya gidilmiştir. Ülke genelinde

uygulanan sokağa çıkma yasağı 12 saatlik bir

süreye indirilirken, daha sonra sokağa çıkma

yasağı dışında kalan saatler boyunca kamu ku-

rumlarının, fabrikaların ve dükkânların yeniden

Kazımi Hükûmet Programı Öncelikleri ve Hükûmeti Bekleyen Zorluklar6
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faal durumda olmasına izin verilmiştir. Ancak
tedbirlerin hafifletilmesi uzun sürmemiş, özellikle
Mayıs 2020’nin ikinci yarısında Irak’ta korona-
virüs vakalarının yeniden artışa geçtiği kayde-
dilmiştir. Örneğin, mayıs ayının ikinci haftasında
24 saat içinde 199 vaka tespit edilmesiyle şubat
ayından beri Irak’ta bir gün içinde gözlemlenen
en fazla koronavirüs vakasına ulaşılırken, bu ta-
rihten sonra neredeyse her hafta Irak’ta 24 saat
içinde tespit edilen en fazla koronavirüs vaka
sayısı tekrar tekrar aşılmış; ülkede 18 Mayıs
2020’de 3554 olarak tespit edilen toplam koro-
navirüs vaka sayısı, yalnızca iki hafta içinde
%80 artarak 1 Haziran 2020’de 6439’e yüksel-
miştir.4 Ek olarak, 5 Haziran 2020’de Irak’ta ilk
defa bir gün içerisinde tespit edilen COVID-19
vaka sayısı 1000’i geçerken, bu tarihten sonra
ülkede bir günde tespit edilen vaka sayısı yalnızca
bir kez 1000’in altına düşmüş ve 24 Haziran
2020 itibarıyla Irak’ta tespit edilen günlük CO-
VID-19 vaka sayısı 2000’in üstüne çıkmıştır.
Nitekim Uluslararası Kurtarma Komitesi de
Irak’taki yeni tip koronavirüs vaka sayısının Ha-
ziran 2020 boyunca %600 arttığını açıklayarak
Irak’taki koronavirüs vakalarındaki dramatik
artışa dikkat çekmiştir.

Her ne kadar Irak Parlamentosu Koronavirüs

Kriz Hücresi Başkanı Hasan Kabi COVID-19

vaka sayısındaki bu artışı Irak halkının koronavirüs

ile mücadele tedbirlerine riayet etmemesinin bir

sonucu olarak nitelendirse de ülkede koronavirüs

toplam vaka sayısının dramatik bir şekilde

artması, özellikle Irak’ta bahsi geçen aylarda

yapılan koronavirüs test sayısındaki dikkat çekici

artışla paralellik göstermektedir. Irak’ta ilk ko-

ronavirüs vakasının tespit edildiği Şubat 2020’den

Kazımi’nin hükûmeti kurduğu 7 Mayıs 2020 ta-

rihine kadar yapılan toplam koronavirüs test

sayısı 120 bin civarındayken; yeni hükûmetin

kurulmasından sonraki yalnızca bir aylık süreçte

yaklaşık 170 bin yeni koronavirüs testi yapılmış,

ülkede koronavirüs salgınının başlangıcından bu

yana yapılan toplam COVID-19 test sayısı 6

Haziran 2020 itibarıyla 294 bine yükselmiştir.5

Özellikle Haziran 2020’nin ikinci yarısı boyunca

ülkede yapılan günlük koronavirüs test sayısının

10 binin altına düşmemesi ve 22 Haziran 2020’de

Irak’ta salgının başlangıcından bu yana yapılan

COVID-19 test sayısının 450 bini geçmesi bu

bağlamda dikkate değerdir. Dolayısıyla, Irak’ta

hızla artan COVID-19 vakalarının ikinci bir dal-

gadan ziyade hem tedbirlere yeterince riayet

edilmemesinin hem de ülkenin bir günde ger-

çekleştirdiği test sayısındaki kayda değer artışla

nedensellik gösterdiğini öne sürmek mümkündür.

Başka bir deyişle, Irak’ta koronavirüs test kap-

asitesindeki artışla beraber salgının gerçek bo-

yutları netlik kazanırken, tedbirlere uyulmaması

ise salgının ülkedeki kapsamını genişletmektedir. 

Irak Başbakanı Kazımi önderliğindeki kriz
masası, Ramazan Bayramı haftası ve Haziran
2020’nin ilk iki haftası boyunca ülkede kesintisiz
sokağa çıkma yasağı uygulanmasına kanaat ge-
tirmiş, bu süre zarfı boyunca yalnızca fırın ve
eczaneler gibi işletmelerin açık kalmasına izin
vererek koronavirüs ile mücadele tedbirlerinin
yumuşatılmasını askıya almıştır. Irak’taki CO-
VID-19 vaka sayısındaki dramatik artış temel
alındığında, hükûmet programında da belirtildiği
üzere önümüzdeki dönemde Başbakan Kazımi’nin
koronavirüs ile mücadele tedbirlerinin yumuşa-
tılması ve yeniden açılma konularında çok daha
temkinli bir rota izleyeceği öne sürülebilir.
Örneğin her ne kadar Irak’ta uygulanan kapsamlı

o r s a m . o r g . t r

Irak’ta koronavirüs test
kapasitesindeki artışla beraber
salgının gerçek boyutları netlik
kazanırken, tedbirlere uyulmaması ise
salgının ülkedeki kapsamını
genişletmektedir. 



sokağa çıkma yasağı Haziran 2020’nin ikinci
haftasından sonra yalnızca akşam 18 ile sabah 5
saatlerini kapsayacak şekilde hafifletilse de,
sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu ile
dinî mabetler ve toplumsal etkinliklere yönelik
kısıtlamalar yürürlükte tutularak normalleşme
gündeminin dışında bırakılmıştır.

Ancak hükûmet programında öncelik olarak
belirtildiği üzere ülkenin yetersiz sağlık altyapı-
sının modern standartları yakalaması hem uzun
bir vade hem de istikrarlı bir hükûmetin bu ko-
nudaki kararlılığını gerektirmektedir. Bundan
dolayı, Kazımi’nin Irak’ta kısa dönemde yapısal
bir sağlık dönüşümü gerçekleştirmekten ziyade
koronavirüs krizi nedeniyle çökebileceği belirtilen
mevcut sağlık sisteminin korunmasına yönelik
politikalar izleyeceği, mevcut sağlık sistemini
kökten değiştirmek yerine konjonktürel şartların
ve hükûmetin imkânlarının elverdiği ölçüde orta
vadede sistemi daha verimli ve işlevsel hale ge-
tirebilecek sağlık reformlarını yürürlüğe koy-
masının ihtimal dahilinde olduğu söylenebilir.

Silah Kullanma Hakkının Devlet

Tekeline Alınması ve Haşdi Şaabi

Aynı bağlamda, hükûmet programında üçüncü

sırada belirtilen ülkede silah kullanma hakkının

devlet tekeline alınması hedefi de kapsayıcı bir

siyasi tabana sahip olup olamayacağı meçhul

olan, gücünü henüz konsolide etmemiş ve her

şeyden önce bir geçiş hükûmeti olarak tanımlanmış

bir iktidar için kısa vadede zor görünmektedir.

Ancak ülkede silah kullanımının devlet kurum-

larıyla sınırlandırılmasına yapılan vurgu kendi

içinde iki önemli mesaj barındırmaktadır. Bun-

lardan birincisi, Bağdat ve güney vilayetlerde 1

Ekim 2019’dan beri süren protestolarda gösteri-

cilere karşı aidiyeti belirsiz silahlı grupların ve

milis güçlerin — devlet adına devlete rağmen

— uyguladığı şiddet eylemlerinin meşruiyet ka-

zanmasını engellemektir. Nitekim Başbakan Ka-

zımi gerek hükûmet programında gerek birçok

basın açıklamasında Iraklı göstericilere karşı

şiddet uygulayan ve silah kullanan grupların is-

tisnasız bir şekilde adalete teslim edileceğini

belirtmiştir. 

Öte yandan, silah kullanımının devlet tekeline

alınması gerekliliğine yapılan vurgu; Irak’ta

devlet dışı silahlı aktörlerin güç kullanarak

modern ulus devletlere ait olan meşru güç kul-

lanma tekeline ortak olma tehlikesinin altını çiz-

mektedir. Bu yönüyle Irak’ta silah kullanımının

devlet tekelinden çıkması, devletin meşruiyetini

sarsmanın yanı sıra devlet dışı aktörlerin devlete

alternatif bir şekilde kendisine sadakat devşire-

bilmesine ve devlete karşı sonuçlar doğurabilecek

başına buyruk aksiyonlar alabilmesine imkân

vermektedir. Nitekim kimliği belirsiz gruplarca

2019 ve 2020 boyunca ABD Büyükelçiliği başta

olmak üzere yabancı misyonların ve hükûmet

binalarının bulunduğu Bağdat’taki Yeşil Bölge’yi

hedef alan onlarca füze saldırısı gerçekleşmiş

ve her seferinde Irak hükûmeti bu saldırıları de-

faatle kınamıştır. Bilhassa Haşdi Şaabi bünyesinde
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Silah kullanımının devlet tekeline
alınması gerekliliğine yapılan vurgu;
Irak’ta devlet dışı silahlı aktörlerin güç
kullanarak modern ulus devletlere ait
olan meşru güç kullanma tekeline
ortak olma tehlikesinin altını
çizmektedir. Bu yönüyle Irak’ta silah
kullanımının devlet tekelinden
çıkması, devletin meşruiyetini
sarsmanın yanı sıra devlet dışı
aktörlerin devlete alternatif bir şekilde
kendisine sadakat devşirebilmesine ve
devlete karşı sonuçlar doğurabilecek
başına buyruk aksiyonlar alabilmesine
imkân vermektedir. 
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faaliyet gösteren İran’la bağlantılı gruplar 2020’nin

yalnızca ilk çeyreğinde Irak’taki ABD varlığına

karşı 25 ayrı saldırı düzenlemiş ve birçok kez

ABD ile Irak hükûmetini karşı karşıya getirmiştir.6

Bu noktada özellikle Haşdi Şaabi şemsiyesi

altında yer alan Ketaib-i Hizbullah grubunun

Kasım Süleymani suikastine misilleme olarak

11 Mart 2020’de Bağdat’ın 20 kilometre kuze-

yindeki Taci Hava Üssü’ne düzenlediği roket

saldırısında iki Amerikan ve bir İngiliz askerinin

hayatını kaybetmesi bir dönüm noktası olmuş

ve tüm bu belirtilen etmenlerle beraber silah

kullanan devlet dışı aktörlerin Irak’ın egemenlik

haklarına içeriden nasıl bir tehdit oluşturabileceğini

gözler önüne sermiştir.7 Dolayısıyla, IŞİD ile

topyekûn savaş benzeri olağanüstü bir durumun

sona ermesinden sonra Ketaib-i Hizbullah gibi

İran’la bağlantılı olduğu iddia edilen devlet dışı

aktörlerin silah tutmaya devam etmesi, Irak’ı

Lübnan örneğinde olduğu gibi bir “Hizbullah-

laşma” sürecine götürebilecek bir tehlike olarak

değerlendirilmektedir.8910

Fakat Başbakan Kazımi’nin hükûmeti kurma

görevini üstlenmesinden bu yana yaptığı silahların

devlet tekeline alınması vurgusunun, 2014’te

IŞİD’in Musul istilasının üzerine Şiilerin en

büyük dinî mercii olan Ayetullah Ali el-Sistani’nin

“cihat” fetvasıyla kurulan ve Kazımi’nin tüm

demeçlerinde meşru bir güvenlik gücü olarak

nitelendirdiği Haşdi Şaabi’yi ve Haşdi Şaabi’ye

bağlı grupları tenzih ettiğinin altı çizilmesi, Ka-

zımi’nin bu söyleminin başlıca Haşdi Şaabi

ismini kullanan ancak devlet nezdinde kayıt

altında olmayan grupları hedef aldığı belirtil-

melidir. Zira bu gruplardan İran’a yakın ve İran

ile ilintili olanların gerek Iraklı protestoculara

gerekse ülkede konuşlu IŞİD’e karşı uluslararası

koalisyon güçlerine karşı şiddet eylemlerinde

bulunması devletin meşruiyetine zarar vermek-

tedir.

Hükûmeti kurmasından yalnızca 10 gün sonra

Haşdi Şaabi Genel Merkezi’ne düzenlediği zi-

yarette Kazımi, Haşdi Şaabi üniforması giyerek

Irak ordusu ile Haşdi Şaabi güçleri arasındaki

koordinasyonun ülke güvenliği için hayati bir

öneme sahip olduğunu ve Ortak Operasyonlar

Komutanlığının bir parçası olan Haşdi Şaabi’nin

IŞİD ile mücadelede temel bir yapı taşı teşkil et-

tiğini belirtmiştir. Ancak Kazımi’nin IŞİD’e karşı

mücadelenin kahramanları olarak nitelendirdiği

Haşdi Şaabi güçlerinin ülke güvenliği noktasındaki

önemini vurgulayan demeçlerinin aksine, Baş-

bakan’ın ziyaretinde öne çıkan husus Haşdi

Şaabi Genel Merkezinde daha önce yer alan

Kasım Süleymani’nin ve Ayetullah Hamaney’in

resimlerinin yerine yalnızca Ebu Mehdi el-Mü-

hendis’in resminin bulunması olmuştur. Bu zi-

yaretinde Başbakan Kazımi’ye Haşdi Şaabi’den

Nisan 2020’de ayrılarak özel istekle Başbakanlığa

bağlanan Ayetullah Sistani’ye yakın dört grubun

eşlik etmesi de ayrıca dikkat çekmiştir. Ek olarak,

Başbakan Kazımi’nin Haşdi Şaabi Genel Mer-

kezindeki konuşmasından yaklaşık üç hafta sonra

önemli bir başka gelişme meydana gelmiş ve

Başbakanlığının ilk ayları itibarıyla
Kazımi’nin Haşdi Şaabi konusunun
üzerine ayrıca yoğunlaştığını,
Kazımi’nin siyasi risk ve sorumluluk
alarak Haşdi Şaabi üzerindeki
hükûmet kontrolünü arttırmak ve
Haşdi Şaabi’nin kurumsallaştırılması
noktalarında kararlı bir tutum
sergilemeye hazır göründüğünü
söylemek mümkündür. Böylesine bir
tutumu sergilerken özellikle Haşdi
Şaabi’nin hem devlete olan
bağlılığına hem de Iraklı kimliğine
yapılan vurgu kayda değerdir. 
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Haşdi Şaabi Komisyonu Başkanı Falih Feyyad,

4 Haziran 2020’de yeni bir kararname yayınla-

mıştır.11 Haşdi Şaabi’nin Başkomutan’ının Baş-

bakan Kazimi olduğunun vurgulandığı bu ka-

rarnamede, yapıya bağlı kuvvetlerin resmî izin

olmadan herhangi bir askerî faaliyet düzenlemesi

yasaklanırken, talimatlara uymayanların hesap

vereceği ifade edilmiştir. 

Bu bağlamda 25 Haziran 2020’de Irak Terörle

Mücadele Kurumu’na bağlı bir güç, Yeşil Bölge’ye

saldırı düzenleyecekleri iddiasıyla Bağdat’taki

Ketaib-i Hizbullah karargâhına baskın düzenlemiş

ve gruba mensup 14 kişiyi gözaltına almıştır.12

Kimsenin hukukun üstünde olmadığı vurgulanarak

ilk defa Kazımi döneminde hükûmete bağlı bir

gücün Haşdi Şaabi bünyesindeki bir gruba ope-

rasyon düzenlemesi ayrıca dikkat çekmiştir. Do-

layısıyla, Başbakanlığının ilk ayları itibarıyla

Kazımi’nin Haşdi Şaabi konusunun üzerine

ayrıca yoğunlaştığını, Kazımi’nin siyasi risk ve

sorumluluk alarak Haşdi Şaabi üzerindeki hükûmet

kontrolünü arttırmak ve Haşdi Şaabi’nin kurum-

sallaştırılması noktalarında kararlı bir tutum ser-

gilemeye hazır göründüğünü söylemek müm-

kündür. Böylesine bir tutumu sergilerken özellikle

Haşdi Şaabi’nin hem devlete olan bağlılığına

hem de Iraklı kimliğine yapılan vurgu kayda de-

ğerdir.  

Ekonomik Kriz ve Yolsuzlukla
Mücadele

Silah kullanma tekelinin yalnızca devlete tah-

sisinin yanı sıra yeni hükûmet programında be-

lirtilen Irak’ın ekonomik kaynaklarını çeşitlen-

dirme konusu da ancak uzun dönemde ulaşıla-

bilecek bir hedef teşkil etmektedir. Zira Kazımi

hükûmetinin Maliye Bakanı ve Başbakan Yar-

dımcısı Ali Allavi, Irak devlet bütçesinin %92’sinin

ham petrol ihracatına dayandığını ve bu durumun

kabul edilemez olduğunu vurgulayarak küresel

petrol fiyatlarının düştüğü bir senaryoda Irak

ekonomisinin ne kadar kırılgan olabileceğini
gözler önüne sermiştir.13 Örneğin, Brent petrolün
varil fiyatının 100 dolar üzerinde seyrettiği 2011-
2014 arası dönemde Irak yaklaşık 30-40 milyar
dolar dış ticaret fazlası verirken, Dünya Bankası
Irak Ekonomik Gözlem Raporu’nda ham petrol
varil fiyatının 30 dolar olarak hesaplandığı 2020
tahmininde Irak GSYH’sinin yıl sonunda  %9,7
küçüleceği öngörülmüştür.14

Vergi almak haricinde devlet bütçesinin ne-

redeyse tamamına yakın bir kısmının petrol ih-

racatından elde edilen sermayeye dayalı olduğu

Ortadoğu’daki birçok rantiye devlette olduğu

gibi, Irak ekonomisinde de devlet en büyük

işveren konumundadır. Irak’ın petrol ihracatı,

ülkenin tüm ihracatının %95’inden fazlasını

temsil etmekte olup, petrol satışlarından elde

edilen gelirin büyük çoğunluğu kamu harcama-

larının ve özellikle ülkedeki 4 milyondan fazla

kamu görevlisinin yıllık 45 milyar doları geçen

maaşlarının ödenmesine ayrılmaktadır.1516 Küresel

petrol fiyatlarının dibe vurmasının yanı sıra ko-

ronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerinin ge-

tirdiği ekonomik yük, Irak’ta kamu görevlilerinin

maaşlarının gelecek aylarda ödenip ödeneme-

yeceği sorularına sebep olmuştur.

Irak’ta halen 2020 yılına ait devlet bütçe

yasası Parlamentoya sunulmadığı için, bütçe he-

saplamaları ham petrol varil fiyatının 56 dolardan

Küresel petrol fiyatlarının dibe
vurmasının yanı sıra koronavirüs
salgınıyla mücadele tedbirlerinin
getirdiği ekonomik yük, Irak’ta kamu
görevlilerinin maaşlarının gelecek
aylarda ödenip ödenemeyeceği
sorularına sebep olmuştur.
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baz alındığı 2019 bütçe yasası üzerinden yapıl-

maktadır. 17 Şubat ve Mart 2020’de dramatik bir

şekilde azalan Brent petrol varil fiyatı her ne

Haziran 2020’de 30 doların üzerine yeniden tır-

mansa da petrol fiyatlarının bütçede öngörülen

56 doların altında kalması Irak’ta 2020 yılında

ekonomik daralmanın devam edeceğine işaret

etmektedir. Nitekim BM Dünya Gıda Programı

Irak Ofisi, Irak’ın 2020 yılındaki mevcut harca-

malarını finanse edebilmek için Brent petrolün

varil fiyatının 76 dolar seviyesinde olması ge-

rektiğini belirtmiştir.18 Bu minvalde Kazımi’nin

Irak’ta ekonomik darboğaz yaşanırken başbakanlık

görevini üstlendiğini söylemek yanlış olmaya-

caktır. Başbakan Kazımi de Parlamentodan gü-

venoyu almasından yaklaşık iki hafta sonra

devlete bağlı Sabah gazetesi için kaleme aldığı

makalesinde; hükûmeti devralırken hemen hemen

boş bir devlet hazinesi teslim aldığını, yolsuz-

lukların devlet hazinesine giren gelirleri tükettiğini

ve memur maaşlarının ödenebilmesi için hükû-

metin tüm alanlarda acil kaynak arayışına mecbur

kaldığını ifade etmiştir.19 Öyle ki Maliye Bakanı

Allavi de Irak’ın içinde bulunduğu ekonomik

durumun 2005 ve 2006’dan çok daha kötü oldu-

ğunu vurgulayarak ekonomide reform yapmanın

kaçınılmaz olduğunu, aksi takdirde ekonominin

duvara çarpacağını açıklamıştır. Ali Allavi ayrıca

Irak’ın mali sıkıntılarının temelinde aslında ne

petrol fiyatlarındaki düşüşün ne de koronavirüs

krizinin olduğunu belirterek, Irak’ın ekonomik

altyapısındaki sorunların çok daha derin ve büyük

olduğuna, varılan noktanın aslında 2003’ten beri

izlenen yanlış ekonomi politikalarının bir sonucu

olduğuna parmak basmıştır. 

Dolayısıyla hükûmet programında öncelikler

arasında altı çizilen Irak’ın gelir kaynaklarının

çeşitlendirilmesi ve yolsuzluklarla mücadele için

tüm yasal mekanizmaların eksiksiz uygulanması

konuları, yeni hükûmetin ülkedeki mali krizin

iç sebepleriyle birlikte Irak ekonomisindeki

yapısal sorunları başarılı bir şekilde teşhis ettiğini

göstermektedir. Ancak halk oyu ile iktidara gel-

menin aksine ülkedeki olağanüstü şartların siyasi

partilere dayattığı kırılgan bir partiler üstü uz-

laşmanın eseri olan ve hükûmet programında

ilk önceliğini Irak’ı erken seçimlere taşıyacak

olan koşulları sağlamak olarak belirleyen Kazımi

hükûmetinin, doğru bir şekilde saptadığı ekonomik

sorunları kısa vadede çözecek yapısal bir dönüşüm

gerçekleştirmek için gerekli olan siyasi güçten,

zaman aralığından ve konjonktürel avantajlardan

şimdilik yoksun olduğu görünmektedir. Bir başka

ifadeyle, yeni hükûmetin saptadığı tüm bu eko-

nomik sorunların üstesinden gelmesi; uzun dönem

gerektirmenin yanı sıra Kazımi’nin içerideki

siyasi ve ekonomik başarısından, bölgesel ve

uluslararası birçok faktörün de etkileşimine bağlı

görünmektedir. Bu yüzden Irak ekonomisi için

yakın dönemde umut vadeden yegâne gelişmenin,

kendisinden bağımsız olarak gelişen koronavirüs

salgını ve dibe vuran küresel petrol fiyatları gibi

uluslararası konjonktürel etmenlerin ortadan

kalkmasının olacağını söylemek yanlış olmaya-

caktır. Nitekim IMF, koronavirüsün etkisini kay-

bettiği ve petrol fiyatlarının toparlandığı 2021

senaryosunda Irak ekonomisinin %7,2’lik bir

büyüme oranı yakalayacağını öngörmektedir.20

Bu noktada yeni hükûmetin ilk aşamada

yapısal reformlardan ziyade ekonomik tedbirlere

başvurarak mali krizin büyümesini dizginlemesi

ve ekonomide verimliliği arttıracak yollara yö-

nelerek artı değer yaratmaya çalışması daha olası

bir senaryo ortaya koymaktadır. Nitekim Kazımi

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

bakanlıklardaki üst düzey yetkililerin maaşlarının

düşürüleceğini ve devletten çift maaş alımının

önüne geçileceğini belirtmiştir.21 Başbakan sözcüsü

Ahmed Mulla Talal da basın mensuplarına verdiği

bir demecinde özel bir komitenin bakanlıklarda

çift maaş alan personelin tespit edilmesi için gö-

revlendirildiğini ve yalnızca Millî Eğitim Ba-

kanlığında 18 bin kişinin çift maaş aldığının

tahmin edildiğini açıklamıştır. Devletten çift



maaş alan bu tür kamu çalışanlarının yanı sıra

Irak’ta hiçbir iş yapmadan devletten para alan

on binlerce ‘hayalî çalışanın’ olduğu varsayıldı-

ğında yeni hükûmetin bu kişilere giden paranın

hazinede kalmasını sağlamaya yönelik politikalar

izleyeceği söylenebilir. Fakat kamu çalışanlarının

maaşlarının aksamaması için yeni hükûmetin

başvurabileceği en acil ve yakın seçeneğin borç-

lanma yoluna gitmek olduğu gözükmektedir.

Zira Maliye Bakanı Ali Allavi, kıdemli kamu

çalışanlarının maaşlarında indirime gitmenin

yanı sıra ülkedeki mali kriz nedeniyle yerel ban-

kalardan kredi almak zorunda kaldıklarını açık-

lamış ve yakın dönemde Irak’ın Dünya Banka-

sı’ndan da kredi almak istediğini belirtmiştir.22

Ayrıca bir başka demecinde Allavi, en azından

Haziran ve Temmuz 2020’de devlet memurlarının

maaşlarının ödenebilmesi için bu kredilerin bir

zorunluluk teşkil ettiğinin altını çizmiştir.

Ancak yeni hükûmetin özellikle orta ve uzun

vadede ekonomide atılacak adımlara yönelik

paylaştığı mesajlar dikkate değer nitelik taşı-

maktadır. Devlet harcamalarını rasyonelleştirmeyi

merkeze alan bir ekonomik anlayış çerçevesinde

yeni hükûmet, kamu ve özel sektör arasındaki iş

birliğini teşvik edecek ve Irak ekonomisinde

özel sektörle yabancı yatırımcının payını arttıracak

politikalara yöneleceğini açıklamıştır. Bu mali

anlayışın yanı sıra Kazımi hükûmeti, yolsuzluğu

ve kaynakların boşa harcanmasını engelleyecek

merkezi elektronik maaş ödeme sistemleri gibi

çeşitli mekanizmaların geliştirilmesini destekle-

yeceğini belirtmektedir. Bu noktada her ne kadar

yeni hükûmetin izlemeyi vaat ettiği ekonomik

adımlar çerçevesinde yolsuzluklarla mücadele

konusu diğer önceliklerin aksine mali denetimleri

sıkılaştırmak suretiyle daha kısa dönemde ulaşı-

labilecek bir hedef gibi görünse de yolsuzluk

meselesinin gerek 2003 işgali öncesi gerek 2003

sonrası dönemde Irak’ın maruz kaldığı kronik

rahatsızlıklardan biri olduğunu söylemek müm-

kündür. Nitekim Irak, Uluslararası Şeffaflık Ör-

gütünün yayınladığı 2019 Yolsuzluk Endeksi’nde

180 ülke arasından 162. sırada yer almış ve bu

konuda ülkenin en iyi derecesi aynı listede

kendine ancak 113. sırada yer bulduğu 2003 yı-

lında gerçekleşmiştir.23 Aslında Kazımi hükû-

metinin ekonomik yaklaşımı ve izlemeyi taaddüt

ettiği ekonomi politikaları, kendisini bir reform

hükûmeti olarak sunan bir önceki Adil Abdülmehdi

hükûmetiyle fazlaca benzerlik ve devamlılık

göstermektedir. Fakat protestolar nedeniyle ne-

redeyse bir yıl iktidarda kalabilen Adil Abdülmehdi

kabinesinin bahsettiği ekonomik reformları uy-

gulaması mümkün olmamış, siyasi çekişmeler

ve konjonktürel faktörler Irak ekonomisi üzerine

gölge düşürmüştür. 

Yeni hükûmetin ekonomi konusundaki en

büyük şansı dünyanın en iyi 10 üniversitesi

içinde yer alan MIT ve Harvard’da eğitim görmüş,

Dünya Bankası bünyesinde çalışmış ve 2003

sonrası geçiş hükûmetleri döneminde çeşitli ba-

kanlık görevleri icra etmiş Ali Allavi gibi yüksek

profilli ve tecrübeli bir ismin ekonomi dümeninin

başında olmasıdır. Hayatının büyük bir kısmını

Batı ülkelerinde geçirmiş olmasına rağmen Ali

Allavi, Irak’ın sorunları hakkında uzun süre kafa

yormuş ve yayınladığı eserlerde ekonomiye ek

olarak ülkenin problemleri hakkındaki birçok

konuda çözüm önerileri geliştirmiştir. Gerek

Irak’ın şimdiki mali krizi gerekse Irak’ın ileride

benzer bir kriz yaşamaması için gerçek çözümün

petrol dışı sektörün geliştirilmesinde ve özel

sektörün önündeki bürokratik engellerin kaldı-

rılmasında yattığına vurgu yapan Ali Allavi, bil-

hassa Irak ekonomisinde emareler yerine ke-

mikleşmiş sorunların tedavi edilmesine yönelik

yaklaşımıyla dikkat çekmektedir. Ancak erken

seçimler düzenlenmediği takdirde bile görev

süresi iki yılla sınırlı olan Kazımi hükûmeti

düşen petrol fiyatları, COVID-19 salgını ve yol-

suzluklar nedeniyle kırılma noktasına gelmiş

Irak ekonomisinde yapısal bir ekonomik dönüşüm

gerçekleştirmekten ziyade, kemer sıkma önlem-
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lerine ve yasal düzenlemelere yönelerek ileriki

dönemlerde bu dönüşüme zemin hazırlayacak

daha istikrarlı bir mali tablo oluşturmayı hedef-

leyen adımlar atması daha olası bir senaryo

ortaya koymaktadır. Nitekim Allavi, üç ay içeri-

sinde kemer sıkma eylemlerini de içeren yeni

bir ekonomik reform paketini tamamlayarak par-

lamentonun onayına sunmayı planladıklarını; bu

paketle birlikte kıdemli kamu çalışanlarının ma-

aşlarında indirime gidilmesinin, devletten birden

fazla sosyal yardım alımının önüne geçilmesinin

ve Irak’ta petrol dışındaki sektörlerin önündeki

engellerin kaldırılmasının amaçlandığını açıkla-

mıştır.

Irak ekonomisindeki bu tür yapısal sorunların

yanı sıra Erbil ile Bağdat arasındaki mali mese-

lelerin çözüme kavuşturulması da yeni hükûmet

için ayrıca bir gündem maddesi teşkil etmektedir.

Zira Parlamentoda onaylanan 2019 devlet bütçesi

uyarınca merkezi hükûmet IKBY’deki kamu ça-

lışanlarının maaşlarının ödenmesi için Erbil’e

yıllık bütçenin %12’sini ayırmış, buna karşılık

Erbil de ürettiği petrolden günlük 250 bin varili

Irak Petrol Pazarlama Şirketi’ne (SOMO) gön-

dermeyi taahhüt etmiştir. IKBY’nin çıkardığı

petrolü Bağdat’a göndermemesi nedeniyle Nisan

2020’de Başbakan Adil Abdülmehdi Erbil’e büt-

çede öngörülen aylık payını ödemeyi reddetmiştir.

Ancak Kazımi’nin hükûmeti kurma görevini üst-

lenmesiyle başlayan süreçle birlikte yeni hükûmet,

KDP başta olmak üzere IKBY’deki siyasi parti-

lerden destek bulmuş ve Kazımi de KDP’nin

Dışişleri Bakanlığı için aday gösterdiği Fuad

Hüseyin’e Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi et-

miştir. Aynı süreçte Irak Maliye Bakanlığı, Erbil

ile Bağdat arasında yeni ve sürdürülebilir bir

mali anlaşma yapılması kaydıyla Erbil’e nisan

ayına ait bütçe payını göndermiştir. Bu noktada

özellikle mali kriz ve merkezi hükûmetin baskısı

gibi nedenlerin de etkisiyle IKBY yetkilileri

Bağdat’a günlük 250 bin varil petrol gönderme

noktasında kararlı olduklarını belirten bir açıklama

yayınlamış ve mali meseleleri müzakere etmek

üzere Erbil’den Bağdat’a heyetler gönderilmiş-

tir.

Her ne kadar öncelikler arasında belirtilmese

de yeni hükûmet programında IKBY ile mevcut

sorunlara dair merkezi hükûmetin anayasal bir

çerçevede IKBY ile birlikte çalışması öngörül-

mektedir. Yeni hükûmetin kuruluş aşamasında

IKBY’den siyasi destek bulması ve Kazımi hü-

kûmetinin de IKBY’nin siyasi taleplerini göz

önünde bulundurarak eylemlerde bulunması Erbil

ile Bağdat arasındaki sorunların diyalog yoluyla

çözülebilmesi için umut verici bir başlangıç

olarak görünmektedir. Nitekim IKBY petrolünün

pazarlanmasının yanı sıra IKBY’nin sınır ve ha-

valimanı gelirleri, IKBY’deki kamu çalışanlarının

ücretleri, kamu projelerindeki yolsuzluklar ve

Erbil’in merkezi bütçedeki payı gibi konularda

Bağdat ve Erbil’in çelişen talepleri için müzakere

ve diyalog yolu, taraflar arasındaki mali mese-

lelerin çözülebilmesi konusunda yegâne seçenek

olarak öne çıkmaktadır. Özellikle 2017’deki ba-

ğımsızlık referandumundan sonra oldukça ze-

delenen Erbil ve Bağdat ilişkilerinin karşılıklı

güven inşası temelinde onarılabilmesi noktasında

taraflar arasındaki mali sıkıntıların giderilmesi,

kayda değer ancak bir o kadar da zorlu bir baş-

langıç olacaktır.
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gösterilerde hayatını kaybedenleri
şehit olarak tanımlaması ve
protestocuların taleplerinin
dinleneceğini vurgulaması, yeni
hükûmetin Irak sokağını arkasına
alması noktasında gösterdiği öneme
işaret etmektedir. 



Protestolar ve Ortak Iraklılık
Kimliği Vurgusu

Kazımi, hükûmeti kurma görevini üstlenme-

sinden itibaren 1 Ekim 2019’dan beri sokaklarda

olan Iraklı protestocuları sahiplenen bir tutum

sergilemiş, gösterilere dair yaptığı her açıkla-

masında protestoculara karşı şiddet uygulayan

kişilerin istisnasız bir şekilde adalete teslim edi-

leceğini belirtmiştir. Aslında Kazımi’den önce

hükûmeti kurmakla görevlendirilen ancak başarılı

olamayan Muhammed Tevfik Allavi ve Adnan

el-Zurfi de protestocular hakkında benzer bir

söylem kullanmış, ancak 2003 sonrası süreçte

siyasi görev üstlendikleri için göstericiler tara-

fından reddedilmişlerdir. Mustafa Kazımi’nin

hükûmet programında şiddet olayları sonucu

gösterilerde hayatını kaybedenleri şehit olarak

tanımlaması ve protestocuların taleplerinin din-

leneceğini vurgulaması, yeni hükûmetin Irak so-

kağını arkasına alması noktasında gösterdiği

öneme işaret etmektedir. Nitekim Kazımi’nin

hükûmet programındaki dokuz önceliğinden üçü

(erken seçimlerin düzenlenmesi, göstericilere

karşı şiddet uygulayanların yargılanması, yol-

suzlukla mücadele) doğrudan protestocuların

temel taleplerine bir yanıt niteliği taşımaktadır.

Dolayısıyla Kazımi’nin Ekim 2019’da Bağdat

ve güney vilayetlerde patlak veren ve Adil Ab-

dülmehdi’yi istifaya götüren protesto hareketle-

rinin, kendisini Başbakanlığa taşıyan süreçteki

ve hükûmetinin iktidarda kalabilmesi için bundan

sonraki dönemlerdeki öneminin bilincinde ol-

duğunu öne sürmek mümkündür.

İktidarının vaatlerden ziyade bir icraat hükû-

meti olacağını sıkça vurgulayan Kazımi, ilk ic-

raatlarını özellikle protestocuların güvenini ka-

zanma noktasında yoğunlaştırmıştır. Örneğin,

Irak Yüksek Yargı Konseyi, yeni hükûmetin ku-
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rulmasından yalnızca birkaç gün sonra Başbakan

Kazımi’nin çağrısına paralel olarak gözaltında

tutulan suça bulaşmamış tüm göstericilerin serbest

bırakılmasına karar vermiştir. Aynı bağlamda,

Mustafa Kazımi Irak Parlamentosundan güvenoyu

almasından yalnızca iki gün sonra protestoları

tetikleyen önemli unsurlardan biri olan Adil Ab-

dülmehdi’nin Korgeneral Abdulvahap Saadi’yi

görevden alma kararını geri alarak Abdulvahap

Saadi’yi yeniden Terörle Mücadele Biriminin

başına atamıştır. 2017’de Musul’u IŞİD’den geri

alma harekâtının baş aktörlerinden biri olan Kor-

general Saadi’nin görevine iade edilerek hemen

ardından terfi ettirilmesi ve Saadi’nin Başbakan

Kazımi’ye Musul’un örgüt tarafından işgalinin

altıncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Musul

gezisinde eşlik etmesi, protestocuların güvenini

kazanma noktasında Kazımi’nin kararlı olduğunu

göstermektedir. Ancak Irak’ta daha önceki dö-

nemlerde meydana gelen işsizlik kökenli protesto

hareketlerinde devletin daha fazla kamu istihdamı

yaratmak yaklaşımıyla göstericileri yatıştırmayı

tercih ettiği bilinirken, ülkenin mevcut ekonomik

şartları nedeniyle Kazımi’nin böylesi bir enstrü-

mandan mahrum olduğunu söylemek yanlış ol-

mayacaktır. Dolayısıyla Kazımi’nin Irak sokağını

yatıştırmak için kullandığı söylemlerin daha çok

protestocuların güvenliğinin sağlanması ve gös-

tericilere karşı şiddet uygulayanların adalete

teslim edilmesi üzerine yoğunlaştığı söylenebi-

lir.

Her ne kadar göstericilerin küçük bir kısmı

yeni hükûmete bir şans verilmesi gerektiğini sa-

vunsa da protestocuların önemli bir bölümünde

yeni hükûmetin eylemcilere yönelik tutumunun

söylemlerle veya sembolik adımlarla sınırlı ka-

lacağına dair bir şüphe mevcuttur. Protestocuların

sözlerden ziyade hızlı ve somut adımlar beklediği

göz önünde bulundurulursa, hükûmetin kurul-

masından yalnızca beş gün sonra Kazımi’nin

Basra vilayetinde göstericilere ateş açtığı belirtilen

İran ile ilintili olduğu bilinen Sarallah Hareketi’nin

merkezine operasyon düzenlenmesi talimatı ver-

mesi ve göstericilere ateş açmakla suçlanan beş

Sarallah mensubunun gözaltına alınması, pro-

testocuların güvenini kazanma noktasındaki Ka-

zımi’nin kendi söylemlerini destekleyen icraatlara

yöneldiği söylenebilir. Bu nedenle Mustafa Ka-

zımi’nin göstericilerle karşılıklı güven inşası

için protestocularla ortak zeminde buluşabileceği

noktalara odaklanarak göstericilerin güvenliğini

sağlama ve göstericilere karşı işlenen geçmiş

şiddet eylemlerinin soruşturulmasına yönelik

adımlar atmaya devam etmesi mümkün görün-

mektedir. 

Mustafa Kazımi’nin göstericiler ile aynı

çizgide buluşabileceği en önemli hususlardan

biri, ortak Iraklılık kimliğine dayanan millîlik

vurgusu olarak öne çıkmaktadır. Hükûmet karşıtı

protestoların Bağdat ve güney vilayetlerde baş-

laması ve bu bölgelerde sürekliliğini koruması,

göstericilerin Şii kimliğine yapılan birçok gön-

dermeyi de beraberinde getirmiştir. Buna rağmen,

göstericilerin çok büyük bir kısmının Irak siya-

setini temelden yozlaştırdığı ve ülkede ayrılıkları

derinleştirdiği gerekçesiyle etnik ve dinî kimliği

baz alan kota sistemine (muhassasa) karşı çıktığı,

ayrımcılığın her türünü reddettiği ve ülkedeki

hem İran hem de ABD etkisine yönelik muhalif

bir tavır sergilediği kaydedilmiştir.24 Özellikle

Bağdat’ın en büyük meydanı Tahrir’de gösteri-

cilerin sıkça kullandığı “Şii, Sünni, Hristiyan

değil; hepimiz birlikte bir Irak’ız” sloganının

popülerlik kazanması, göstericilerin ortak Iraklılık

kimliğine yaptığı vurgunun kayda değer bir ör-

neğidir. Bu yüzden, hükûmet programındaki ön-

celikler arasında Irak vatandaşlığının ortak de-

ğerlerinin teşvik edileceğinin belirtilmesi ve yeni

hükûmetin etnik-dinî ayrımcılığı reddedeceğine

dair atıfta bulunulması, Kazımi’nin protestocuların

taleplerinin fazlasıyla bilincinde olduğu şeklinde

yorumlanmaya müsaittir. Bilhassa dış politika

konularında millî bir vizyon oluşturulması dü-

şüncesinin ve Irak’ın ulusal egemenlik haklarının
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altının çizilmesi, Kazımi’nin önceliklerinin pro-

testocuların talepleriyle ortak bir zeminde bu-

luşmasına olanak sağlamaktadır. Ancak yeni hü-

kûmetin bu önceliklerinin siyasal doğruluk adına

ortaya konmuş söylemler olarak kalması duru-

munda Kazımi’nin göstericilerle kurmayı he-

deflediği karşılıklı güven inşasının derinden yara

alabileceğini iddia etmek yanlış olmayacaktır.

Sonuç

Muhammed Tevfik Allavi ve Adnan el-Zur-
fi’nin aksine 2003 sonrası siyasi yapının dışından
gelen ve uzlaşmacı bir isim olarak bilinen Kazı-
mi’nin parlamentodan güvenoyu alarak yeni hü-
kûmeti kurabilmesi, özellikle Kazımi’nin farklı
siyasi partilerin taleplerini dengeleyebilme nok-
tasındaki esnekliğinden kaynaklanmaktadır.
2016’da geldiği Ulusal İstihbarat Dairesi Baş-
kanlığı görevinde çeşitli çatışan/muhalif grupları
ve talepleri başarıyla dengeleyebilen Kazımi,
kabine listesini oluştururken de birçok siyasi
partiyle istişare etmiş ve kabine listesindeki
bakan adaylarını, göstericilerin de isteklerini göz
önünde bulundurarak, farklı partilerin çelişen
talepleri doğrultusunda revizyona tabi tutmuştur.
Adil Abdülmehdi’nin 29 Kasım 2019’da protes-
tocuların talebi doğrultusundaki istifası ve Irak’ın

içinde bulunduğu çalkantılı dönem, ülkenin so-
runlarını nihai çözüme kavuşturmaktan ziyade
bu sorunları bir sonraki seçimlere kadar idare
edebilecek yeni bir siyasi iradeye duyulan ihtiyacı
arttırmıştır. Petrol fiyatlarındaki dramatik düşüş
ve COVID-19 salgını gibi Irak’tan bağımsız
gelişip ülkeyi önemli ölçüde sarsan etmenler,
Kazımi hükûmetinin kurulmasına olan ihtiyacı
arttırmış görünmesine rağmen bu unsurlar aynı
zamanda Kazımi hükûmetinin hareket alanını
da önemli derece daraltan noktalar olarak göze
çarpmaktadır.

Bu bağlamda, Iraklı siyasi partilerin uzlaşısının

bir ürünü olan Mustafa Kazımi hükûmetinin,

hükûmet programında bahsettiği öncelikleri

hayata geçirebilmesi için Irak Parlamentosunda

bulduğu siyasi desteği sürdürmeye, bunun yanı

sıra Adil Abdülmehdi’yi istifaya zorlayarak tüm

bu süreci tetikleyen Irak sokağını da yatıştırmaya

ihtiyaç duymaktadır. Tam da bu noktada Kazımi’yi

bekleyen en önemli zorluklardan birinin, 2003

sonrası Irak siyasi sisteminin anahtar kelimesi

olan ve etnik ve mezhepsel kimliklerin temsiliyeti

esasına dayanan muhassasa sisteminin tümden

kaldırılmasını talep eden göstericiler ile kendini

bu siyasi sistem üzerine bina eden siyasi partiler

arasındaki dengeyi bulabilmek olacağını söylemek

yanlış olmayacaktır. Bir diğer deyişle, dış poli-

tikada ABD ve İran’ın Irak’a yönelik çelişkili

taleplerini Irak’ın ulusal egemenliğine dayalı

millî bir vizyon çerçevesinde dengelemesi bek-

lenen Kazımi’nin, iç siyasette de benzer bir for-

mülle Ekim 2019’dan beri Bağdat ve güney vi-

layetlerde meydanları dolduran göstericilerle

siyasi partilerin çelişen talepleri arasında uzlaş-

maya dayanan bir denge siyaseti dahilinde hareket

etmesi oldukça muhtemel gözükmektedir. Dola-

yısıyla  Kazımi’nin oldukça sınırlı görünen

hareket alanını genişletmesinde ve ileriki süreçte

hükûmetini tabana yayabilmesi noktasındaki en

büyük yardımcılarının siyasi partiler ile Irak so-

kağını aynı potada eritebilecek ortak bir Iraklılık
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söylemi çerçevesindeki popüler adımların teşkil

edeceğini söylemek mümkündür.

Bu noktada öne çıkan en önemli sorulardan

biri Kazımi’nin kendisini gelecek dönemlerde

de başbakanlık yapmaya yönelik bir düşüncesinin

veya hazırlığının olup olmadığıdır. Zira Kazımi,

her ne kadar parlamentoya sunduğu hükûmet

programında nispeten kapsayıcı bir siyaset anlayışı

icra edeceğinin sinyallerini verse de Irak’taki

oldukça bölünmüş toplumsal ve siyasi yapı Ka-

zımi’nin uygulamayı vaat ettiği politikalar nok-

tasındaki en önemli engellerden birini oluştur-

maktadır. Dolayısıyla Kazımi’nin protestocular

ve toplum nezdinde popüler uygulamalara yö-

nelerek hükûmetinin itibarını yüksek tutmak is-

temesi durumunda bile bazı siyasi partilerle karşı

karşıya gelmesine kesin gözüyle bakılmaktadır.

Ancak erken seçimler düzenlenmediği durumda

bile görev süresi şimdilik iki yılla sınırlı gözüken

Kazımi hükûmetinin, 2003 sonrası süreçte 17

yıldır biriken Irak’ın sorunlarını mucizevi bir

şekilde çözeceğini beklemek gerçekçi bir yaklaşım

olmayacaktır.
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