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rak’ta 2003 sonrası yapılan bütün 

parlamento seçimlerinde, seçim ya-

salarında yapılan değişiklikler ne-

deniyle farklı sistemler uygulanmıştır. Seçim 

sisteminin temsil üzerindeki etkisi ise toplum-

sal dönüşümün ötesinde siyaset kurumunun 

farklılaşmasına sebep olmuş ve seçmen ta-

leplerinin parlamentoya sağlıklı bir şekilde 

yansımasını engellemiştir. Toplum ve siyaset 

mekanizması arasındaki bu ayrışma, Ekim 

2019 gösterileri ile zirve yapmış ve toplumsal 

talepler doğrultusunda hem dönemin başba-

kanı istifa etmiş hem de yeni gelen hükûmet 

yeni bir seçim yasası hazırlamıştır. Bu seçim 

yasası, siyasi değişkenlerin ötesinde toplum 

içerisindeki farklı dinamiklerin etkili olduğu 

Irak’ta, Sadr Hareketi’nin lehine sonuçlar orta-

ya çıkartmıştır. 2021 yılında yapılan parlamen-

to seçimlerinde bu sistem kullanılmış ancak 

seçimlerin ardından siyasi oluşumların anla-

şamaması nedeniyle hükûmet krizi çıkmıştır. 

Hükûmet krizinde yeni seçim sistemi doğ-
rultusunda oluşan bloklardan hiçbirinin hükû-
meti kurabilecek sayıya sahip olamamasına 
ek olarak ülkenin kronikleşen sorunlarından 
dolayı siyasal ayrışma derinleşmiş ve taraflar 
uzlaşamamıştır. Bu kriz ancak parlamentodaki 
en büyük oluşum olan Sadr Hareketi’nin istifa 
etmesiyle yerlerine diğer bloklardan seçilen 
yedek milletvekillerinin göreve başlamasıyla 
aşılabilmiştir. 

Bu nedenle çalışmada, Muhammed Şiya 
es-Sudani liderliğinde hükûmetin kuruluşu-
nun arka planı olarak değerlendirilebilecek 
2018 seçimlerinin ardından özellikle ülkenin 
başat aktörü olan Irak Şiileri arasındaki ay-
rışma ve toplum ile siyaset arasındaki ayrış-
manın açıklanması önem taşımaktadır. Zira 
Sudani kabinesinin yapısı, hükûmet programı 
ve yönetimdeki ilk dönemi, aşağıda değinilen 
2018-2022 arka planının bir mirası olarak de-
ğerlendirilebilir. 
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18 Ekim 2018 tarihinde yapılan seçimle-
rin ardından Sadr Hareketi ve Fetih Koalisyo-
nu’nun parlamento içi bloklaşmada birbirine 
üstün pozisyon elde edememesi uzlaşı adayı 
olarak Adil Abdulmehdi’nin hükûmeti kurma-
sına zemin hazırlamıştır. 1 Ekim 2019 tarihin-
de Bağdat ve güney vilayetlerde başlayan 
hükûmet karşıtı gösteriler hassas bir zeminde 
kurulan Abdulmehdi kabinesini hızla yıprat-
mıştır. Böylece 2003 sonrasında Abdulmehdi, 
görev süresini tamamlayamadan istifa eden 
ilk Irak başbakanı olmuştur ancak istifanın ar-
dından da parlamento bloklarından hiçbirinin 
hükûmeti kurmaya yeter boyutta olmaması 
ülkede bir başbakanlık krizi ortaya çıkarmıştır. 
Abdulmehdi’nin ardından boşalan başbakan-
lık koltuğunun doldurulması için en büyük 
parlamento blokunun görevlendirilmesi te-
amülüne rağmen bu tespitin parlamentoda 
yapılamaması usul tartışmalarına yol açmıştır. 
Buna rağmen teamülün yerine getirilmeme-
siyle yeni uzlaşı adayları aranmıştır. Döne-
min Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından 
Muhammed Tevfik Allavi ve Adnan Zurfi’nin 
hükûmeti kurmakla görevlendirilmesine rağ-
men başarısız olmalarıyla süren kriz, Irak Ulu-

sal İstihbarat Servisi Başkanı Mustafa el-Ka-
zımi’nin hükûmeti kurmasıyla sona ermiştir. 
Kazımi üzerinde siyasal bloklar tarafından 
büyük çaplı bir uzlaşı sağlanamamış olmasına 
rağmen Salih’in, Kazımi kabinesinin güvenoyu 
alamaması durumunda “siyasi bloklar yerine 
kendi adaylarını görevlendirmeye” başlayaca-
ğını açıklaması, “zorunlu bir onayı” beraberin-
de getirmiştir. 

Kazımi kabinesi, hükûmet programında yer 
aldığı üzere, göstericilerin erken seçim tale-
bini karşılamak amacıyla yeni seçim yasası-
nın yapılmasından itibaren ülkeyi seçimlere 
götürmüştür. Bu yasa ile tek seçim bölgeleri 
olarak dizayn edilen vilayetler kadın kotası ile 
eşit sayıda seçim bölgelerine bölünmüş ve bu 
seçim bölgelerinde en çok oy alan adayların 
temsil hakkına sahip olması kararlaştırılmıştır. 
Bu denklem içerisinde Irak’ta 10 Ekim 2021 ta-
rihinde, 2003 sonrasının ilk erken seçimi icra 
edilmiştir. Seçimlerde 2018 seçimlerinde de 
kullanılan elektronik seçim cihazları kullanıl-
masına rağmen, seçim güvenliğinin önceki 
seçimlere göre daha başarılı bir şekilde sağ-
landığı görülmüştür. 

SUDANI KABINESININ 
KURULUŞUNUN  
ARKA PLANI 

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed El-Halbusi (sağda) 
ve Başbakan Muhammed Şii El Sudani (solda) Bağdat kentindeki 
parlamento binasında bir araya geldi.
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Aşağıda Irak parlamento seçimlerindeki seçmen, oy ve katılım oranını gösteren tablo yer 
almaktadır.

Tabloda görüldüğü üzere 2021 seçimleri, 
incelenen bütün seçimler arasında en düşük 
katılımlı seçimler olmuştur. Bunda toplumsal 
olarak seçimlere ve siyasal sürece olan gü-
venin azalmasının etkili olduğu söylenebilir. 
Bu bağlamda toplum ve siyasetçiler arasında 
açılmış olan mesafenin oluşturduğu tehdidin 
ülkedeki hükûmet için baskıya dönüştüğü 
görülmektedir. 

Toplum ve siyaset mekanizması arasında 
ortaya çıkan ayrışmanın, siyasal mekanizma-
da meşruiyet sorunları yaşanmasına yol aça-
cağı öngörülebilir. Öyle ki seçimlere katılımın 

yüzde 50’nin altına düştüğü iki seçimden ilki 

olan 12 Mayıs 2018 seçimlerinin ardından ül-

kede yönetime ilişkin sorunlar artmıştır ancak 

bu sorunların tırmanmasında siyasi oluşumlar 

arasında artan ayrışmalar da olumsuz etkide 

bulunmuştur. Diğer yandan 2021 seçimlerin-

den önce seçmen tanımının “oy verme hakkı-

na sahip Iraklılardan elektronik seçim kartını 

teslim alan kişiler” olarak değiştirilmesiyle 

açıklanan katılım arasında doğrudan bağ bu-

lunmaktadır. Zira seçmen sayısının önceki 

seçimlerle aynı kabul edilmesi durumunda 

katılım oranı yüzde 37,28’de kalmaktadır. 

30 Ocak
2005

15 Aralık
2005

10 Mart
2010

30 Nisan
2014

12 Mayıs
2018

10 Ekim
2021

Seçmen 14.662.639 15.568.702 18.892.000 21.503.875 24.352.253 22.116.368

Oy 8.550.571 12.396.631 11.526.412 13.013.765 10.840.969 9.077.779

Katılım Oranı 58,32 79,63 61,01 60,52 44,52 41,05

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

 -

 5.000.000

 10.000.000

 15.000.000

 20.000.000

 25.000.000

 30.000.000

Irak Parlamento Seçimlerinde Seçmen, Oy ve Katılım Oranı

Seçmen Oy Katılım Oranı

% % % % % %

%

%

%

%

%

%

%

%

%



Feyzullah Tuna Aygün  I  Yusuf Can Ayaz

6www.orsam.org.tr

Aşağıda Dünya Bankasının, Irak’ın nüfus tahminini gösteren grafik yer almaktadır.
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Kaynak: Dünya Bankası

Nüfus sayımı yapılamaması nedeniyle Irak 
nüfusu ile ilgili kesin bir veri olmamasına rağ-
men Dünya Bankasının tahminlerine göre, 
katılım oranının yüzde 40’ı geçmesi mümkün 
görülmemektedir. Hatta 2018 yılındaki seç-
men sayısının nüfusa oranının 2021 yılı için 
uyarlanması yapıldığında, ülkedeki seçmen 
sayısı yaklaşık 26 milyona denk gelmekte-
dir. Bu varsayımdan hareketle katılım yüzdesi 
34,91’e kadar düşmektedir.

Seçimlere katılım oranının düşüşü ile bir-
likte siyasi süreçte yaşanan tıkanıklıklar ara-
sında bağ kurulmasının mümkün olduğu söy-
lenebilir. Zira en düşük katılım oranına sahip 
olan 2021 seçimlerinin ardından, seçimlerle 
hükûmetin kurulması arasında geçen sürenin 
2003 sonrası döneminde yaşanan en uzun sü-
reç olduğu görülmektedir. Hatta 2021 seçim-
lerinden önce yapılan seçimlerde, seçim ve 

hükûmetin kurulması arasında geçen sürenin 
ortalama 167 gün olduğu söylenebilir. 2021 yı-
lındaki seçimlerin ardından ise bu süre iki ka-
tından daha fazla uzayarak 382 güne çıkmıştır.

Buradan hareketle 2010 yılında da ortala-
manın üzerinde süren hükûmet kurulma süre-
cinin ardından, seçimlerde İyad Allavi önder-
liğindeki Vataniye Koalisyonu birinci oluşum 
olmasına rağmen, Şii grupların hükûmeti kur-
mak istemesinden doğan yasal itirazlar nede-
niyle gecikmiştir. Bu doğrultuda Irak Federal 
Yüksek Mahkemesi (IFYM) hükûmeti en büyük 
seçim koalisyonu yerine en büyük parlamento 
içi blokun kurması gerektiğini açıklamış, 2014 
seçimlerinde de başbakanın ismi konusunda 
tartışmalar yaşanmış olmasına rağmen se-
çimlere ayrı giren Şii grupların da parlamento 
için bloklaşmada bir araya gelmesi nedeniyle 
isim tartışması bloklar içerisinde yaşanmış ve 
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hükûmet kurulabilmiştir ancak oluşturulan bu 

teamül, sonraki seçim dönemlerinde bir ge-

cikme faktörüne dönüşmüştür.

2021 seçimlerinin ardından 2018’de olduğu 

gibi seçimlere giren tarafların hükûmeti kura-

bilecek sayıya sahip ortak bir parlamento blo-
ku kuramaması nedeniyle gecikmelere uygun 
bir zemin oluşmuştur. Bu durum 2021 seçim-
lerinin ardından kurulan hükûmetin, 2003 son-
rasının en gecikmiş hükûmeti olmasına sebep 
olmuştur.

Aşağıda 2003 sonrası Irak’ta yapılan parlamento seçimlerine ilişkin önemli tarihleri gösteren 
tablo yer almaktadır. 

# Seçim Tarihi Seçim Sonuçlarının Ilanı Parlamento Oturumu Hükûmetin Kurulması

1 30 Ocak 20051 13 Şubat 20052 16 Mart 20053 3 Mayıs 20054

2 15 Aralık 20055 10 Şubat 20066 16 Mart 20067 20 Mayıs 20068

3 7 Mart 20109 26 Mart 201010 14 Haziran 201011 22 Aralık 201012

4 30 Nisan 201413 25 Mayıs 201414 1 Temmuz 201415 8 Eylül 201416

5 12 Mayıs 201817 9 Ağustos 201818 3 Eylül 201819 25 Ekim 201820

6 10 Ekim 2021 27 Aralık 2021 9 Ocak 2022 27 Ekim 2022

1 “Attacks in Iraq on Election Day”, CNN, 30 January 2005 

2 “Shiites Win Most Votes in Iraq Results Show”, The New York Times, 13 February 2005. 

3 “Iraqi Parliament meets for first time”, ABC News, 16 March 2005.

4 “New Iraqi government sworn in”, The Guardian, 3 May 2005. 

5 “High turnout in Iraqi elections”, The Guardian, 15 December 2005.

6 “As results of Iraqi election are announced, Annan urges quick formation of Government”, United Nations News, 10 February 
2006. 

7 “Iraqi Parliament briefly convenes”, ABC News, 16 March 2006. 

8 “Iraq’s new unity government sworn in”, CNN, 20 May 2006. 

9 “The 2010 Iraqi Parliamentary Elections”, New York Times, 11 March 2010.

10 “Iraqi elections an historic achievement, UN says as results are announced”, UN News, 26 March 2010. 

11 “New Iraqi parliament to hold first session June 14”, France 24, 8 June 2010. 

12 “After Months, Iraqi Lawmakers Approve a Government”, New York Times, 22 December 2010. 

13 “Security Council welcomes timely, peaceful parliamentary elections in Iraq”, UN News, 30 April 2014.

14 “Official Election Results Announced 25th of May”, Iraq-Business News, 5 May 2014. 

15 “Iraq’s parliament fails to agree on formation of new government”, The Washington Post, 1 July 2014. 

16 “Parliament swears in unity government”, BBC News, 8 September 2014. 

17 “Iraqis vote in first elections since IS defeat”, BBC News, 12 May 2018. 

18 “Recount shows Iraq’s Sadr retains election victory, no major changes”, Reuters, 10 August 2018. 

19 “Rival blocs vie for majority as new parliament meets”, Al-Jazeera, 3 September 2018. 

20 “Iraq’s New Prime Minister Forms Government Five Months After Election”, The Wall Street Journal, 25 October 2018.
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2021 seçimlerinin ardından yaşanan ola-
ğanüstü gecikmelerde anayasal takvimin 
işlerliğini kaybetmesi etkili olmuştur. Zira 
anayasada seçim sonuçlarının nihai olarak 
açıklanmasına ilişkin bir süre sınırı olmaması, 
itiraz sürecinin de ucu açık bir şekilde yaşan-
masına neden olmuş ve sürelerin aşılması 
durumu için bir yaptırım belirlenmemiştir. Ya-
şanan itiraz süreci 2018 seçimleri kadar uzun 
sürmemesine rağmen genel anlamda süre-
cin iki aydan fazla uzamasına neden olmuş-
tur. 

Parlamento içi seçim süreçlerinin başla-
masından önceki son aşama olan parlamen-
tonun toplanmasında ise anayasa 15 günlük 
bir zaman sınırı koymaktadır. Buna rağmen 

21 Ahmed Rasheed and Haider Khadim, “Iraq’s new parliament elects speaker in first step towards establishing a govt”, Reuters, 
10 January 2022.

daha önce bahsedildiği gibi 2010 yılında ya-

şanan gecikmenin ötesinde 2021 seçimlerinin 

dışındaki bütün seçimlerde bu sürenin aşıldığı 

görülmektedir. Diğer yandan 2021 seçimlerin-

de sonuçların açıklanması gecikse de parla-

mentonun hızlı bir şekilde toplanabilmesi sü-

recin takvime uygun bir şekilde işleyeceğine 

yönelik işaret olarak değerlendirilmiştir. Buna 

rağmen parlamentonun ilk oturumunun ar-

dından bu beklenti ortadan kaybolmuştur. Zi-

ra anayasaya göre bu oturumda parlamento 

başkanına ek olarak iki yardımcının da seçil-

mesi gerekmektedir. Ancak yapılan oturumda 

yardımcılar seçilmemiş sadece parlamento 

başkanı olarak Muhammed el-Halbusi ikinci 

kez seçilmiştir.21

21  Ahmed Rasheed and Haider Khadim, “Iraq’s new parliament elects speaker in first step towards establishing a govt”, Reuters, 
10 January 2022.
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Seçim Sonuçlarının İlan Edilmesi

Aşağıda Irak’taki seçim tarihleri ve nihai seçim sonuçlarının açıklanmasına kadar geçen gün 
sayısını gösteren grafik yer almaktadır. 
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Aşağıda nihai seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 
parlamentonun ilk oturumuna kadar geçen gün sayısını gösteren 
grafik yer almaktadır.

30 Ocak
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Parlamento Oturumu

Hükûmet kurulma sürecinde 
seçimlerdeki aksamaya rağmen 
parlamento başkanının seçilmiş 
olması nedeniyle anayasaya gö-
re cumhurbaşkanlığı seçimi için 
30 günlük takvim başlatılmıştır. 
Ancak hükûmeti kurması öngö-
rülen başbakan adayı konusun-
da siyasi grupların bir uzlaşı sağ-
layamaması, cumhurbaşkanlığı 
konusunun hem geri planda 
kalmasına hem de süreci ilerlet-
mek isteyen aktörler tarafından 
üzerinde uzlaşıya varılmamış 
cumhurbaşkanı adaylarının orta-
ya sürülmesine neden olmuştur. 

Buradan hareketle takvim 
doğrultusunda ilerleyen süreç 
yeni bir çıkmazla karşılaşmıştır. 
Ayrıca isim tartışmalarının öte-
sinde siyasi tarafların hükûmetin 
şekli konusundaki tartışmaları da 
taraflarca belirlenen başbakan 
adayını görevlendirmesi bekle-

nen cumhurbaşkanı adaylarına 
yönelik tartışmanın alevlenmesi-
ne yol açmıştır. Bu nedenle 2003 
sonrasında Kürt ve hatta KYB 
kotasına dönüşen makam için 
başta KYB ve KDP olmak üzere 
uzlaşı zemini ortaya çıkmamıştır. 
Ancak Sadr Hareketi’nin istifa-
sıyla yerlerine diğer bloklardan 
seçilen milletvekillerinin göreve 
başlamasıyla süreç devam ede-
bilmiştir. Bu aşamada 2021 se-
çimleri parlamentonun toplan-
masının ardından hükûmetin en 
geç kurulduğu seçim olmuştur. 
Hatta 2010 yılındaki olağanüs-
tü gecikmeye rağmen bu süreç 
ortalama 85 günde tamamlan-
mış, 2021 seçimlerinin ardından 
ise bu süreç neredeyse dört kat 
daha uzun sürmüş ve 291 günde 
tamamlanmıştır.

Bu doğrultuda bakıldığı tak-
dirde parlamentonun ilk oturu-

IRAK 
ANAYASASI         
55. MADDE

Parlamentonun 
ilk oturumunda 

bir başkan 
ve iki başkan 

yardımcısı 
seçilir. Gizli 

ve doğrudan 
oylama yapılır 

ve nitelikli 
çoğunluğu alan 

adaylar seçilir. 
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mu haricindeki bütün süreçler-
de 2021 seçimleriyle beklenen 
ortalama gecikmelerin ötesinde 
geçildiği görülmektedir. Hatta 
Sadr Hareketi’nin istifa etmesiyle 
sürecin bir şekilde devam ede-
bildiği, istifa kararı gelmemesi 
durumunda ise siyasal sistemin 
tamamen çökme tehdidi altında 
olduğu söylenebilir. 

Bütün tartışma ve aksama-
lara rağmen Sudani kabinesi 
27 Ekim 2022 tarihinde yapılan 
güvenoyu oylamasıyla göreve 
başlamıştır.22 Sadr Hareketi’nin 
istifasının ardından Şii Koordi-
nasyon Çerçevesi önderliğinde 

22 “Iraq’s parliament votes to approve new PM, government”, Al Monitor, 27 October 2022.

kurulan Devletin İdaresi Koa-
lisyonu, hükûmetin arkasındaki 
başat güç hâline gelmiştir. Bu 
durum hükûmetin, olağanüstü 
gecikmenin ardından kurulmuş 
olmasıyla beraber okunmasıyla 
hızlı kararlar gelmesi gerektiği-
ni işaret etmektedir. Zira hem 
Ekim 2019 gösterilerinin siyaset 
üzerinde bıraktığı etki hem de 
toplumun siyasete olan güve-
ninin yeniden tesis edilebilme-
si için hükûmetin karar verme 
mekanizmasını hızlı bir şekilde 
işletmesi gerekmektedir. Ayrıca 
hükûmetin bu doğrultuda Irak’ın 
kronikleşen sorunlarının çözümü 
için adımlar atması beklenebilir.

IRAK 
ANAYASASI         
72. MADDE
Irak
Anayasası’na
göre (2/b)
cumhurbaşkanı
yeni parlamento
için seçimler
yapılana ve
parlamento
toplanana kadar
görevine devam
eder. Ancak
parlamento ilk
oturumunu
takip eden
30 gün
içerisinde yeni
cumhurbaşkanı
seçilmelidir.

22  “Iraq’s parliament votes to approve new PM, government”, Al Monitor, 27 October 2022.
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Aşağıda ilk parlamento oturumundan hükûmetin kurulmasına kadar 
geçen gün sayısını gösteren grafik yer almaktadır. 
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Aşağıda Irak parlamento seçimlerinin ardından hükûmetin kurulmasına kadar geçen gün 
sayılarını gösteren grafik yer almaktadır. 
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Irak’ın hâkim unsuru hâline gelen Şii grup-
lar arasındaki ayrımlar ülkenin idari sorunları-
nın artmasına neden olmuştur. Hatta Mukte-
da Sadr seçimlerden galip çıkmasına rağmen 
diğer Şii grupların muhalif kanatta birleşmesi 
bu sorunu kötüleştirdiği gibi seçim sonucuna 
rağmen içerisinde Sadr’ın olmadığı bir hükû-
metin teşkil edilmesine de zemin oluşturmuş-
tur. Bu aşamada kurulacak hükûmeti, Sünniler 
ve Kürtler de desteklemiş ancak hükûmetin 
arkasındaki asıl itici unsur Sadr Hareketi dışın-
da kalan bütün Şiilerin birleşerek oluşturduğu 
Şii Koordinasyon Çerçevesi olmuştur. 

Bu denklem içerisinde Muhammed Şiya 
es-Sudani tarafından parlamentoya sunulan 
21 ismin 27 Ekim 2022 tarihinde eksiksiz bir 
şekilde güvenoyu almasıyla bakanlar kurulu 
yeter sayısı olan üçte iki oranı oluşmuştur. Bu 
doğrultuda Mustafa el-Kazımi önderliğindeki 
geçici hükûmetin görev süresi tamamlanmış 
ve güç devri barışçıl bir şekilde gerçekleş-
miştir. 23 kişiden oluşması beklenen bakan 
listesinde Çevre Bakanlığı ve İmar ve İskân 
Bakanlığına yönelik aday isimler parlamento-

23 “Iraqi Parliament Approves Remaining Ministers of PM Sudani’s Cabinet”, Basnews, 3 December 2022.

ya sunulmamıştır. Bu durumun temelinde ise 
Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdis-
tan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki ba-
kanlık paylaşım anlaşmazlığı yer almıştır. Kabi-
nenin göreve başlamasının ardından bir aydan 
daha fazla süre geçmesine müteakiben KDP 
ve KYB arasında varılan uzlaşı doğrultusunda 
Irak Parlamentosu, 3 Aralık 2022 tarihinde top-
lanarak Nizar Amedi’ye çevre bakanı, Bengin 
Rekani’ye de imar ve iskân bakanı olarak gü-
venoyu vermiştir.23 

Başbakan olarak görevlendirilen Suda-
ni’nin toplumsal desteğin sağlanabilmesi açı-
sından önemli bir kişi olduğu söylenebilir. Zira 
Sudani, 2003’ten beri başbakan pozisyonuna 
gelenler arasında ikinci bir ülke vatandaşlığı 
olmayan ilk isim olarak bilinmektedir. Buna 
ek olarak Baas döneminde de Irak’ta yaşamış 
olması onun 2003 sonrası dönüşen toplumu 
daha iyi anlayabilmesine imkân tanımaktadır. 
Bu tecrübesine ilaveten 2003 sonrasında Da-
va Partisi’nde siyasete atılarak Meysan valisi, 
insan hakları bakanlığı, sanayi bakanlığı ve 
çalışma ve sosyal işler bakanlığı gibi görevle-

SUDANI KABINESINE 
BAKIŞ Sudani kabinesi, Irak Parlamentosunda güvenoyu alarak göreve 

başladı. 
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ri üstlenmesi devlet içerisinde sahip olduğu 
tecrübeyi de göstermektedir. Ancak özellikle 
toplumsal tabanda hakkında yolsuzluk soruş-

turması açılmamış bir siyasetçi olarak tanın-
ması Sudani’nin en güçlü yanını oluşturmak-
tadır.

# Pozisyon Isim Aidiyet Üst Aidiyet

- Başbakan
Muhammed Şiya 

es-Sudani
Fırateyn Akımı

Şii 
Koordinasyon 

Çerçevesi

1
Başbakan 

Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanlığı

Fuad Muhammed 
Hüseyin

Kürdistan 
Demokratik 

Partisi

Kürdistan 
Demokratik 

Partisi

2
Başbakan 

Yardımcısı ve 
Petrol Bakanlığı

Hayan Abdul 
Gani Abdulzehra     

el-Seved

Kanun Devleti 
Koalisyonu

Şii 
Koordinasyon 

Çerçevesi

3
Başbakan 

Yardımcısı ve 
Planlama Bakanlığı

Muhammed Ali 
el-Timimi

Takaddüm 
Koalisyonu

Egemenlik 
Bloku

4 Maliye Bakanlığı
Taif Sami 

Muhammed  
el-Şekerci

Fırateyn Akımı
Şii 

Koordinasyon 
Çerçevesi

5 Savunma Bakanlığı
Sabit Muhammed 

Said Rıza            
el-Abbasi

Reform İçin 
Kararlılık, Azim 

Koalisyonu

Egemenlik 
Bloku

6 İçişleri Bakanlığı
Abdul Emir Kamil 

el-Şammari
Fırateyn Akımı

Şii 
Koordinasyon 

Çerçevesi

Seçimlerden 382 gün sonra kurulan ve Irak’ı erken seçim olmaması durumunda ülkeyi 2026’ya 
kadar yönetmesi beklenen Sudani kabinesini gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. 
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7 Sağlık Bakanlığı
Salih Mehdi 

Mutalib                
el-Hasnavi

Meclisi Ala
Şii 

Koordinasyon 
Çerçevesi

8
Göç ve Göçmenler 

Bakanlığı
İvan Faik Yakup

Babilyon 
Hareketi

Babilyon 
Hareketi

9 Ulaştırma Bakanlığı
Rezak Muhaibes 
Acami el-Saadavi

Bedir Örgütü
Şii 

Koordinasyon 
Çerçevesi

10
Su Kaynakları 

Bakanlığı
Aoun Diab

Tasmim 
Koalisyonu

Şii 
Koordinasyon 

Çerçevesi

11
Çalışma ve Sosyal 

İşler Bakanlığı
Ahmed Casim 

el-Esedi
Ulusal Sened 

Topluluğu

Şii 
Koordinasyon 

Çerçevesi

12
Gençlik ve Spor 

Bakanlığı

Ahmed 
Muhammed 

Hüseyin Kasım 
el-Murka

Kanun Devleti 
Koalisyonu

Şii 
Koordinasyon 

Çerçevesi

13 Eğitim Bakanlığı
İbrahim Namis 

Yasin Musa              
el-Cuburi

Azim Koalisyonu
Egemenlik 

Bloku

14 Ticaret Bakanlığı
Ether Davud 

Selman el-Gureyri
Azim Koalisyonu

Egemenlik 
Bloku
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15 Adalet Bakanlığı
Halid Selam Said 

Şivani

Kürdistan 
Yurtseverler 

Birliği

Kürdistan 
Yurtseverler 

Birliği

16 Elektrik Bakanlığı
Ziyad Ali Fadıl   

el-Razic
Fazilet Partisi

Şii 
Koordinasyon 

Çerçevesi

17 İletişim Bakanlığı
Hiyam Abud 

Kazım el-Yasiri
Akd-i Vatani

Şii 
Koordinasyon 

Çerçevesi

18 Tarım Bakanlığı
Abbas Cabir 

Ubeyde el-Alavi
Kanun Devleti 

Koalisyonu

Şii 
Koordinasyon 

Çerçevesi

19
Yüksek Eğitim 

Bakanlığı
Naim Abid Yasir 

el-Abudi
Sadıkun (Asaib 

Ehlil Hak)

Şii 
Koordinasyon 

Çerçevesi

20 Sanayi Bakanlığı
Halid Battal 

Necim
Takaddüm 
Koalisyonu

Egemenlik 
Bloku

21
Kültür, Turizm 
ve Eski Eserler 

Bakanlığı

Ahmed Fakkak 
Ahmed Bederni

Takaddüm 
Koalisyonu

Egemenlik 
Bloku

22 Çevre Bakanlığı Nizar Amedi
Kürdistan 

Yurtseverler 
Birliği

Kürdistan 
Yurtseverler 

Birliği

23
İmar ve İskân 

Bakanlığı
Bengin Rekani

Kürdistan 
Demokratik 

Partisi

Kürdistan 
Demokratik 

Partisi
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Kabinenin oluşma biçimi, özellikle son iki 
bakanın belirlenme şekli kotaya bağlı görev 
paylaşım sistemi olan muhasasanın (kota) 
Sudani kabinesinde de uygulandığını gös-
termiştir. Bu bağlamda muhasasa sisteminin 
ülkedeki birçok kronikleşen sorunun temelini 
oluşturduğu söylenebilir. Her ne kadar sistem, 
2003 sonrasında diktatöryal bir rejimden de-
mokrasiye geçiş sürecinde bütün siyasi ak-
törlerin sisteme bir şekilde entegre edilmesi-
ne katkı sağladıysa da bürokrasi ve kurumlar 
üzerinde hamilik ve yolsuzluğa zemin oluştur-

maktadır. Zira seçimlerin ardından muhasasa 
sistemi ele partiler tarafından ele geçirilen 
pozisyonlar, kamu yararından ziyade parti ve 
grup kimliği çıkarları doğrultusunda kullanıl-
maktadır. 

Sudani kabinesinin 2003 sonrası kurulan 
bütün kabinelerle görev dağılım biçimi itiba-
rıyla benzeştiği söylenebilir. Sistemin bu şekil-
de yapılanması toplum ve siyaset arasındaki 
güvensizliğin devam etmesine hatta devlet 
kurumlarına duyulan güvenin de olumsuz et-
kilenmesine neden olacağı öngörülebilir. 

Aşağıda Sudani kabinesinin muhasasa sistemi doğrultusunda paylaştırılmasıyla ortaya çıkan 
kimlik ve siyasi oluşum bazlı dağılımı gösteren tablo yer almaktadır.

Siyasi Oluşum Kimlik Bakan Sayısı

Kanun Devleti Koalisyonu Şii 3

Fırateyn Akımı Şii 2

Bedir Örgütü Şii 1

Fazilet Partisi Şii 1

Meclisi Ala Şii 1

Ulusal Sened Topluluğu Şii 1

Akd-i Vatani Şii 1

Sadıkun Şii 1

Tasmim Koalisyonu Şii 1

Azim Koalisyonu Sünni 3

Takaddüm Koalisyonu Sünni 3

Kürdistan Demokratik Partisi Kürt 2

Kürdistan Yurtseverler Birliği Kürt 2

Babilyon Hareketi Hristiyan 1
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Yukarıdaki tablonun ışığında Fırateyn Akı-
mı’nın kabinenin en büyük kazananı olduğu 
söylenebilir. Zira, parlamentoda iki milletveki-
line sahip olan parti, başbakanlık pozisyonun 
ötesinde içişleri ve maliye bakanlıklarını elde 
etmiştir. Bu görevlendirmeler, Sudani’nin ça-
lışmasını kolaylaştırıcı bir adım olarak da oku-
nabilir. Diğer yandan Şiiler arasında en fazla 
bakana sahip olan oluşumun Kanun Devleti 
Koalisyonu olması, oluşumun Irak Şiileri ve si-
yasetindeki etkinliğini korumaya devam ede-
ceğini ifade etmektedir. Diğer yandan İçişleri 
Bakanlığı, Bedir Örgütü ve Fetih Koalisyonu ile 
Kanun Devleti Koalisyonu arasında paylaştırıl-
masında sürtüşmelerin yaşanmasına rağmen 
söz konusu pozisyonun Fetih Koalisyonu ta-
rafından elde edilememesi oluşumun Şiiler 

arasındaki kaybedenlerden birisi olduğunu 
göstermektedir. 

Sünniler açısından bakıldığı takdirde ise 
toplamda elde edilen altı bakanlığın iki olu-
şum arasında paylaşıldığı görülmektedir. An-
cak Sünni siyasetinde Halbusi’nin Takaddüm 
Koalisyonu’nun Azim Koalisyonu’na ağır bastı-
ğı görülebilir. Her ne kadar iki oluşum arasında 
denge oluşturulmuş olsa da Azim Koalisyonu 
içerisindeki paylaşımda Hamis el-Hancer ve 
Musenna el-Samarrai arasındaki ayrışma etkili 
olmuştur. Bu denklem içerisinde iki bakanın 
Samarrai’ye, bir bakanın ise Hancer’e yakın ol-
duğu söylenebilir. Dolayısıyla oluşan dengeye 
rağmen Takaddüm Koalisyonu’nun Azim Koa-
lisyonu’na oranla daha bütüncül bir yapı teşkil 
ettiği söylenebilir. 

12; 52

6; 26

4; 18

1; 4

Sudani Kabinesinin Muhasasa Doğrultusundaki Dağılımı

Şii Sünni Kürt Hristiyan

Yeni hükûmette yer alan bakanların sayısı ve bakanların etnik ve dinî ayrıma göre kabinede sahip oldukları 
yüzdelik dilimler 

Aşağıda Sudani kabinesinin muhasasa sistemi doğrultusunda paylaştırılmasıyla ortaya çıkan 
kimlik bazlı dağılımı gösteren grafik yer almaktadır.
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Kürt siyasi partiler açısından ise Sünnilere 
benzer bir dengenin oluştuğu ancak aldıkları 
oy ve sahip oldukları milletvekili sayısı itiba-
rıyla KDP’nin KYB’ye olan üstünlüğünün ka-
binedeki görev dağılımı aşamasında dikkate 
alınmadığı görülmektedir. Bu noktada KDP’nin 
KYB’den bağımsız olarak aday gösterdiği 
cumhurbaşkanı adayı Abdullatif Reşid’in se-
çilmesi etkili olmuş olabilir. Zira KDP açısından 
kabinede sahip olunan sandalye sayısından 
öte KYB’nin merkez siyasette köşeye itilmesi, 
partinin Irak ve IKBY siyasetindeki yaklaşımları 

açısından daha anlamlı gelebilir.

Buradan hareketle Sudani kabinesindeki 

pozisyonların dağıtılmasında muhasasa sis-

temi doğrultusunda etnik ve mezhepsel kim-

likler etkili olmuştur. Bunun haricinde kotalar, 

etnik ve mezhepsel kimlikler doğrultusunda 

hareket eden siyasi oluşumlar arasında dağı-

tılmıştır. Bu kapsamda 23 kişilik kabinede 2003 

sonrasında ülkenin başat aktörü hâline gelen 
Şiiler 12, Sünniler altı, Kürtler dört ve Hristiyan-
lar ise bir sandalyeyle temsil edilmiştir. Irak’ta-
ki azınlık gruplarından birisi olan Hristiyanlar 
kabinede yer almasına rağmen Irak’ın üçüncü 
büyük unsuru olan Türkmenlerin bakanlar ku-
rulundaki temsilinin sağlanamamış olması da 
muhasasa sisteminin temsiliyeti sağlayamadı-
ğını gösteren bir etken olmuştur. Kabine içe-
risinde Türkmen kimliğiyle bilinen Sabit Bişar 
yer almıştır. Ancak Bişar’ın Sünni kotası olarak 
değerlendirilen savunma bakanlığı pozisyo-
nundan güvenoyu alması Türkmenlere, Türk-
men kimliği üzerinden bakanlık verilmediğini 
ve Türkmenlerin görmezden gelindiğini gös-
termektedir. Bu aşamada Türkmenlerin, Türk-
men kimliğiyle bakanlar kurulunda yer alama-
ması Türkmenlerin siyasi temsilindeki eksikliği 
göstermektedir. Diğer yandan mevcut kabine 
yapısının siyaset dışında da etkiye sahip olma-
sı beklenmektedir.

Aşağıda İnsan Güvenliği Topluluğu (Human Security Collective) tarafından 2016 - 2019 yılları 
arasında yapılan anketin toplum ve devlet kurumları arasındaki güven bağını ölçtüğü kısım yer 
almaktadır. 

Orta; 
15

Düşük; 
35

Çok Düşük; 
50

Toplum ve Devlet Kurumları Arasındaki Güven Bağı
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Aşağıda İnsan Güvenliği Topluluğu (Human Security Collective) tarafından 2016 - 2019 yılları 
arasında yapılan anketin toplumda kimlik kaynaklı sorunların varlığına yönelik algıyı ölçtüğü 
kısım yer almaktadır. 

Kabinenin yapısı itibarıyla muhasasa sis-
teminin devam ettirilmesi toplum üzerinde 
olumsuz bir etki bırakabilir. Bu anlamda yuka-
rıda yer alan verilerde Irak toplumu ve devlet 
kurumlarına güven doğrultusunda anlamlı bir 
iyileşmenin beklenmesi olası değildir. Zira Irak 
halkının büyük bir kısmı kimlik kaynaklı sorun-
ların varlığına inanmaktadır. Bu aşamada yak-
laşık dörtte üçlük kesim açısından “temsil edil-
medikleri” çıkarımında bulunulması mümkün-
dür. Zira yine yukarıda yer alan verilere göre, 
Irak’ın dörtte üçünden fazlası devlet kurum-
larına güven duymamaktadır. Buna ek olarak, 
katılımcıların hiçbirinin çok yüksek veya yük-
sek oranda güven duyduğunu açıklamamış 
olması sorunun toplumsal yansımasını açıkça 
göstermektedir. 

Muhasasa sistemi, toplum üzerindeki etki-
sine ek olarak hükûmet içerisinde de bir ge-
rilim ve olası uzlaşamama hâlinin başlangıcı 
olarak kabul edilebilir. Zira hükûmet dışında 
etkili bir siyasi oluşumun olmaması parlamen-

to içerisinde olması gereken muhalefeti hükû-
metin içerisine taşıyabilmektedir. Bu nedenle 
geniş bir katılımla kurulan hükûmetin alaca-
ğı kararlar konusunda hükûmet içi aktörlerin 
farklı pozisyonlarının olması olağan olarak 
değerlendirilebilir. Örneğin Başbakan Suda-
ni’nin vereceği bir karar, Şii grupları tatmin 
etmesine rağmen Sünni veya Kürt grupların 
karşı çıkmasıyla sonuçlanabilir. Bunun ötesin-
de özellikle üst düzey atamalar konusunda 
kimlik bazlı kotalar göz önünde bulundurulsa 
bile aynı kimlik altında siyaset yapan grupların 
karşı karşıya gelmesi muhtemel bir durumdur. 
Dolayısıyla Sudani’nin parlamento içerisin-
de kendisine bağlı bir blokun olmayışının bu 
açıdan hükûmetin yumuşak karnını oluştur-
duğu söylenebilir. Bunun ötesinde hükûmet 
içerisinde yer alan devlet dışı silahlı aktörlere 
sahip, Şii Koordinasyon Çerçevesi gibi aktör-
ler, Irak’ın müzmin sorunlarından birisi olan 
siyaset üzerindeki devlet dışı silahlı aktörlerin 
etkisinin sürmesi nedeniyle bir diğer yumuşak 
karnı olarak değerlendirilebilir. 
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Sonuç olarak, hükûmet içerisinde yer alan 
oluşumlar itibarıyla parlamentoda nicel an-
lamda güçlü bir desteğin sağlandığı görül-
mektedir. Ancak bu aktörlerin aralarındaki 
ilişkilerin hükûmet üzerinde yıpratıcı bir etkiye 
neden olması da beklenebilir. Bunun ötesin-
de ise hükûmetin, bu geniş katılımla sosyal 
destek elde edebilmesi hükûmetin geleceği-
ni belirleyecek en önemli etkenlerin başında 

gelmektedir. Bu aşamada hükûmete ek olarak 
içerisinde yer alan siyasi oluşumların tabanı 
destekler faaliyetlerde bulunmak isteyeceği 
düşünülebilir. Bu aşamada Sudani’nin hükû-
met içerisindeki aktörleri dengeler bir pozis-
yon belirleyebilmesi ve toplumun taleplerine 
cevap verebilmesinin, hükûmetin geleceğini 
belirleyecek önemli etkenler olduğu söylene-
bilir.



Feyzullah Tuna Aygün  I  Yusuf Can Ayaz

21www.orsam.org.tr

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Suda-
ni’nin, Irak Anayasası’nın 76 maddesi 4. fıkra-
sına dayanarak kabinede yer alacak bakan-
ların isimlerini ve hükûmet programını Irak 
Parlamentosuna sunmasını müteakip izlenen 
yasal prosedür çerçevesinde listede sunulan 
bakanlar münferiden, hükûmet programı ise 
salt çoğunlukla onaylanarak güvenoyu al-
mıştır. Oylamada hükûmet programının 250 
kabul oyu aldığı görülmüştür.24 Bu çerçevede 
sunulan hükûmet programı, çoğunluk hükû-
metini oluşturan siyasi bileşenler arasında 
varılan anlaşma çerçevesinde şekillenmiştir. 
Söz konusu plan ekonomi, finans ve hizmet 
sektörlerinde reform yapılması, yoksulluk ve 
işsizlik sorunlarının iyileştirilmesi, idari ve mali 
yolsuzlukla mücadele edilmesi ve kamu malı 
israfının durdurulmasını amaçlamıştır. Ayrıca 
ekonomi alanında enflasyonla mücadele ve 
piyasa istikrarının sağlanması, askerî ve siyasi 
alanda güvenlik ve istikrarın sağlanması, ka-
nunların uygulanması, Irak’ın prestijinin güç-
lendirilmesi ve genel olarak halkın, özel olarak 
protestocu gençlerin taleplerinin karşılaması 

24 Nour H. Ayoub, Iraq’s new government outlines priorities, Al Monitor, 31 October 2022.

da hükûmet programının temel amaçları ola-

rak sunulmuştur.

Yeni hükûmetin, programın, insana yakışır 

yaşam koşulları sağlamak, adalet, eşitlik ve 

ilerleme yaklaşımına dayalı bir toplum inşa 

etmek için tüm devlet kurumlarının birbirine 

kenetlenmesi ilkesine dayandığı savunulmuş-

tur. Bu çerçevede hükûmet programının baş-

latılması için özellikle bakanlıkların ve bir ba-

kanlığa bağlı olmayan kuruluşların stratejik ve 

detaylı planlarının inşası kapsamında büyük 

ulusal sorumlulukları üstlenmesi gerektiğinin 

altı çizilmiştir.

Hükûmet tarafından halka sunulan vaat-

lerin aşağıda sunulan önceliklere dayandığı 

belirtilmiştir:

• İdari ve mali yolsuzlukla mücadele edil-

mesi,

• İşsizlik meselesinin ele alınması ve gençle-

re, kadın erkek fark etmeksizin iş fırsatları-

nın oluşturulması,

HÜKÛMET 
PROGRAMINA BAKIŞ Yeni hükûmet programında yolsuzlukla mücadele öncelikler 

arasında yer almaktadır.
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• Yoksul, dezavantajlı ve düşük gelirlilerin
desteklenmesi,

• Tarım, sanayi ve bankacılık sektörleri baş-
ta olmak üzere ekonomik ve finansal sek-
törlerde reform yapılması ve özel sektörün
desteklenmesi,

• Iraklıların hayatını etkileyen hizmetlerin iyi-
leştirilmesi ve geliştirilmesi için acilen ça-
lışmaya başlanması bu öncelikler olarak
sıralanmıştır.

• Yukarıda belirtilen amaçların yerine geti-
rilmesi ve hükûmet programının uygulan-
ması için dikkate alınacak ilkeler aşağıda
belirtilmiştir:

• Hükûmet, program aracılığıyla görevlerini
yerine getirmeyi taahhüt etmekte ve hükû-
met programının, hükûmetin performansı-
nın değerlendirilmesinde temel kriter ola-
rak görmektedir.

• Hükûmetin sorumluluğu, herkesin kendi
rolünü üstlendiği ortak bir sorumluluktur.
Bu sorumluluk yardımlaşma ve tekâmül
ruhunu güçlendirmektedir. Bakanlar kuru-
lu kararlarına bağlı kalınması ve bunların
benimsenmesi ilkesine vurgu yapmaktadır.
Ayrıca bu ilkenin ihlali, görevi yerine getir-
mede eksiklik olarak sayılmaktadır.

• Hükûmet programının eksenleri, ayrıntılı
bir hükûmet programının hazırlanması-

nın dayandığı temellerini oluşturmaktadır. 

Hükûmet programı ayrıca programın ge-

reklerine ve bakanlıkların kanun ve yönet-

meliklerinin yansıttığı görevlerine uyumlu 

bir şekilde bakanlıkların stratejik ve yürüt-

me planlarını benimsemektedir.

• Çalışmada şeffaflığın ve görevlerde netliğin

tesisi ile hükûmetin performansı itidal, ge-

rektiğinde gizliliğin korunması ve bakanlar

kurulunun iç görüşmelerinin kurul tüzüğü

uyarınca ifşa edilmemesiyle yönetilecektir.

• Hükûmet programına ve demokratik ilke-

lere bağlı kalmaya gösterilen özen çerçe-

vesinde, hükûmet programı ve demokratik

müfredat yıllık olarak veya yeni gelişmeler

gerektiğinde gözden geçirilecektir. Buna

bağlı olarak sapmalar olduğunda gerekli

düzeltmeler yapılmakta olup; ilerlemede

başarılı olunması durumunda genişletile-

cektir.

HÜKÛMET PROGRAMININ 
EKSENLERI

Yukarıdaki amaçlar ve bu amaçlara ulaşıl-

ması için uygulanacak Irak hükûmet programı 

temel olarak 23 ana eksene dayanmaktadır. 

Bu çerçevede belirtilen eksenler aşağıda de-

taylarıyla ele alınmıştır. Aşağıda bu eksenleri 

hükûmet önceliğine göre gösteren tablo yer 

almaktadır. 
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# Program Eksenleri

1 Sosyal Koruma ve Yoksullukla Mücadele

2 İşsizlikle Mücadele ve İş Olanaklarının Sağlanması

3 Göçmenler, Yeniden İmar ve Azınlıklar

4 Elektrik Kriziyle Mücadele Edilmesi

5 Sağlık Sektörü

6 İnşaat Sektörü ve Belediye Hizmetleri

7 Yolsuzlukla ve Kamu Kaynaklarının İsrafıyla Mücadele

8 Tarım ve Su Kaynakları

9 Ticaret

10 Sanayi

11 Petrol Sektörü

12 Finans ve Bankacılık Sektörü

13 Ulaştırma ve Telekomünikasyon

14 Eğitim

15 Yatırım

16 Turizm

17 Nüfus ve Kalkınma

18 İnsan Hakları 

19 Dış İlişkiler

20 Merkezi Hükûmet ve IKBY

21 Irak’ın Güvenliği ve İstikrarı

22 Stratejik Projelerin Uygulanması

23 Yasalar ve Siyasi Reformlar

Birinci eksen olan “sosyal koruma ve yok-
sullukla mücadele”, yolsuzlukla mücadeleyi 
ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini vadet-
mektedir. Sosyal koruma ve yoksullukla mü-
cadele ekseni, Sosyal koruma reformu projesi 
kapsamında yoksullara yardım edilmesi ve 
desteklerin arttırılması, yaşlılara, engellilere, 
dullara yönelik destek sağlamak üzere uy-
gun faaliyetlerin planlanması, Dünya Bankası 
ile yürütülen ortak proje kapsamında Sosyal 
Kalkınma Fonu›nu destekleyerek yoksul böl-
gelerde şartların iyileştirilmesi, yürütülecek 
programların şeffaf bir elektronik kayıt siste-
miyle yönetilerek toplumun hassas gruplarına 

daha kolay erişebilmesi olmak üzere dört te-

mel maddede özetlenmektedir.

İkinci eksen olan “işsizlikle mücadele ve iş 

olanaklarının sağlanması” maddesinde, özel 

sanayi sektörünün üretim alanına öncülük 

etmesi için rolünün genişletilmesi, yatırım ve 

bankacılık sistemlerinin gözden geçirilme-

si, çeşitli sektörlerde üretimin arttırılması ve 

organize sanayi bölgelerinin kurulması, özel 

sektörün de katılımıyla konut projelerinin ko-

laylaştırılması, yerli ürünlerin korunması için 

kurumların daha işlevsel hâle getirilmesi, 

özel sektörde çalışmanın teşvik edilmesi ve 
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çalışanlar için emeklilik ve sigorta kanunu çı-
kartılarak haklarının güvence altına alınması, 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulması-
nın teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması, yoksul 
vilayetlerdeki altyapı hasarlarının giderilmesi 
ve buralardaki hizmetlerin iyileştirilmesi için 
İmar ve Kalkınma Fonu’nun kurulması ve imar 
süreçlerinin hedeflerine ulaştırılması gibi ko-
nulara odaklanılmaktadır.

Üçüncü eksen olan “yerinden edilenler 
dosyası, kurtarılan bölgelerin yeniden inşası 
ve azınlıklar” maddesinde, Kurtarılmış Şehir-
lerin Yeniden İnşası Fonu’nun desteklenmesi, 
kurtarılmış bölgelerde yerinden edilenlerin 
desteklenmesi ve geri dönüşlerin teşvik edil-
mesi, azınlıkların korunması ve Irak’ın dış göç 
vermesine neden olan etkenlerin ortadan 
kaldırılması ve Ninova’da -özellikle Sincar’da- 
özel alanların yeniden inşa edilmesi konuları-
na odaklanılmıştır.

Dördüncü eksen olan “elektrik kriziyle mü-
cadele edilmesi” maddesinde, elektrik sant-
rallerinin bakımı ve rehabilitasyonun yapılma-
sı, ulaşım ve lojistik sektöründeki tıkanıklıkların 
giderilmesi için planlama yapılması, elektrik 
projelerinin tamamlanması ve güneş enerji-
siyle elektrik üretimine ağırlık verilmesi taah-
hüt edilmiştir.

Beşinci eksen ise “sağlık sektörü”dür. Bu 
maddede, hastane projelerinin bitirilmesi, 
tıbbi merkezlerin mali olarak desteklenmesi, 
Sağlık Sigortası Kanunu’nun uygulaması ve 
ilaçların vatandaşlara daha kolay sağlanması, 
birincil ve ikincil sağlık hizmetlerinin genişleti-
lerek hastanelere yük binmesinin önüne ge-
çilmesi üzerinden sağlık alanında yapılacak 
reform ele alınmıştır. 

Altıncı eksen olan “inşaat sektörü ve bele-
diye hizmetleri” bölümünde, Basra’daki deniz 
suyunu arıtma ve elektrik üretimi projesinin 
gereksinimlerinin tamamlanması, tamamlan-
ma oranı yüzde 70’in üzerindeki tüm projele-

rin bitirilmesi, vatandaşlara yönelik hizmetle-
rin iyileştirilmesine dair planlamalar yapılması, 
başta konut krizi, okul eksikliği, yol ağı yeter-
sizliğini çözmek üzere planlanan projelerin 
Irak Kalkınma Fonu vasıtasıyla desteklenmesi 
gibi konular ele alınmıştır.

Yedinci eksen olan “yolsuzlukla ve kamu 
parasının israfıyla mücadele” maddesinde, 
Dürüstlük Komisyonu ve Mali Denetleme Bü-
rosunun desteklenmesi ve önceki hükûmetler 
tarafından uluslararası taraflarca hazırlanmış 
yolsuzlukla mücadele prosedürlerinin uy-
gulanması, kamu malının israfına sebep olan 
projelerin gözden geçirilmesi, Irak’tan çıka-
rılan paraların geri getirilmesi, yolsuzlukla 
mücadele programının bir parçası olan me-
kanizmaların geliştirilmesi ve talimatlar yoluy-
la önleyici tedbirlerin alınması gibi konulara 
odaklanılmıştır.

Sekizinci eksen olan “tarım ve su kaynak-
ları” maddesinde, çiftçilerin desteklenmesi, 
tarım projelerinin geliştirilmesi ve gereksi-
nimlerinin karşılanması için uzun vadeli tarım 
planının geliştirilmesi, yerel ürünlerin korun-
ması için pazarlama planlarının geliştirilmesi, 
Irak’ın orta ve güney bölgelerindeki sulu tarım 
projelerinin kapalı sulama sistemine dönüş-
türülmesine yönelik planlama ve drenaj sis-
temleriyle sulama sistemlerinin iyileştirilmesi, 
bilinçli su kullanımına yönelik prosedürlerin 
benimsenmesi, iklim değişikliği ve kuraklıkla 
mücadele için uluslararası iş birliği yapma gibi 
konular ele alınmıştır.

Dokuzuncu eksen olarak belirlenen “tica-
ret” maddesinde, rekabet gücünün arttırıl-
ması için teşviklerin arttırılması ve yerli ürün-
lerin desteklenmesi, yatırım sektörüne teşvik 
yoluyla ekonomik olarak petrol ticareti ba-
ğımlılığının düşürülmesi, ithalatın kontrolü ve 
Üretici Koruma Kanunu ile Tüketici Koruma 
Kanunu’nun etkinleştirilmesi, ikili ekonomi an-
laşmalarının dış ilişkiler dairesi aracılığıyla yü-
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rütülerek ticaret dengesinin sağlanması gibi 
konulara odaklanılmıştır.

Onuncu eksen olan “sanayi” maddesinde, 
sanayi bakanlığına bağlı kuruluşlara yönelik 
iyileştirme planlarının yapılması, sanayi sek-
törü koordinasyon kurulunun etkinleştirilmesi, 
hâlihazırda askıya alınan fabrikaların bir kısmı-
nın özel sektörle birlikte işletilmesi, orta, kü-
çük ve mikro ölçekli işletmeleri desteklemek 
ve geliştirmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla 
iş birliği yapılması konuları ele alınmıştır.

On birinci eksen olan “petrol sektörü”, diğer 
maddelere nispeten daha detaylı ele alınmış 
ve yapılacak yenilikler, petrol sektörü, ihracat 
sektörü, rafineri sektörü, gaz sektörü, petro-
kimya sektörü, depolama sektörü, dağıtım 
sektörü gibi alt başlıklar altında incelenmiştir. 
Bu çerçevede, üretim kapasite ve kalitesinin 
arttırılması, petrol yataklarında bulunan gazın 
(APG) kullanılması, güney limanlarından yapı-
lan ihracatın geliştirilmesi ve kuzeyde Türkiye 
ile Ceyhan Limanı’nda, sürdürülebilir ihracat 
sisteminin geliştirilmesi, ara petrol depolarının 
inşa edilmesi, petrol hareketliliğinin kontrolü 
için elektronik sistem geliştirilmesi gibi konu-
lar ele alınmıştır. 

On ikinci eksen olan “finans ve bankacılık 
sektörü” maddesinde, kamu bütçesinin yapı-
landırılması, dış borçlanmanın azaltılması için 
akılcı çözümlerin geliştirilmesi, sürdürülebilir 
ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanabil-
mesi için sürekli fon garantisinin verilebileceği 
yol haritasının benimsenmesi, yerli ürünlerin 
teşviki ve ihracat maksimizasyonu, gümrük 
ve vergi reformu, sınır kontrollerinin arttırılma-
sı, petrol gelirlerine bağımlılık yüzdesini üç yıl 
içinde yüzde 80’e düşürebilecek bir planla-
manın yapılması, bankacılık reformu gibi ko-
nular ele alınmıştır.

On üçüncü eksen olan “ulaştırma ve tele-
komünikasyon” maddesinde, ulaştırma sektö-
rünün yapılandırılması ve Irak’ın coğrafi konu-
munun kullanılarak transit geçişlerin aktifleş-

tirilmesi (bu yolla diğer ülkeler üzerinde Irak’ın 
kontrol edebileceği çıkarlarının oluşturulma-
sı), telekomünikasyon alanında hizmetlerin 
iyileştirilmesi, internet ve telekomünikasyon 
hizmetlerinin iyileştirilmesi maksadıyla ulus-
lararası bir şirketle ortaklaşa yönetilen ulusal 
anonim telekomünikasyon şirketi projesinin 
geliştirilmesi gibi konular ele alınmıştır.

On dördüncü eksen olan “eğitim” madde-
sinde, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, yeni 
okul binalarının inşası için özel sektörle iş bir-
liği, eğitimde liyakat esasına dayalı kadroların 
oluşturulması, lisans ve lisansüstü eğitimde 
bilimsel yetkinliğin arttırılması, UNESCO’nun 
desteğiyle güncellenen Ulusal Eğitim Stra-
tejisi’nin (2022-2031) derhâl uygulanması ve 
Mesleki Eğitimi Geliştirme Stratejisi’ne (TVET) 
(2014-2023) dayalı reformların gerçekleştiril-
mesi gibi konulara odaklanılmıştır.

On beşinci eksen olan “yatırım” madde-
sinde, yatırıma ilişkin mevcut prosedürlerin 
gözden geçirilmesi ve yatırımcılara destek 
verilmesi, yatırım arazileri konusunda plan ha-
zırlanması, organize sanayi bölgeleri mesele-
sinin çözüme kavuşturulması ele alınmıştır. 

On altıncı eksen olan “turizm” maddesinde, 
başta inanç turizmi olmak üzere Irak’ın turizm 
merkezi hâline gelmesi için özel sektöre teş-
vik sunulması, ekonominin önemli bir itici gü-
cü olması için arkeolojik alanlara ve türbelere 
yatırım yapılması gibi konulara odaklanılmıştır. 

On yedinci eksen olan “nüfus ve kalkın-
ma” başlığı altında, Sürdürülebilir Kalkınma 
2030’un amaç ve hedeflerine ulaşmak için 
destekleyici politikalar izlenmesi, bölgesel ve 
uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılması, 
kapsamlı bir nüfus veri tabanının sağlanması 
amacıyla iki yıl içinde genel bir nüfus sayımı-
nın yapılması için hazırlıkların tamamlanması, 
yoksulluğun ölçülmesi ve azaltılması, 2023-
2027 yılları için beş yıllık ulusal kalkınma planı 

hazırlaması gibi konular ele alınmıştır.
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On sekizinci eksen olan “insan hakları ve 
kadınların güçlendirilmesi” maddesinde, po-
lis karakolları ve gözaltı merkezlerindeki insan 
haklarına aykırı ve olumsuz durumların takip 
ve tespit edilmesi maksadıyla başbakanlığa 
bağlı bir birimin kurulması, daha önce oluştu-
rulan soruşturma komitelerinin çalışmalarını 
ve yasal prosedürleri takip etmek için bir hu-
kuk ekibi oluşturulması, insan ticaretiyle mü-
cadele görevi olan içişleri bakanlığına bağlı 
merkezî ulusal komitenin çalışmalarının takip 
edilmesi, üç ayda bir başbakanlığa rapor su-
nulması, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımıy-
la mücadele için uzman ekip oluşturulması, 
rehabilitasyon merkezlerinin güçlendirilmesi, 
İfade, Toplanma ve Barışçıl Gösteri Özgürlüğü 
Yasası’nın ve Terörle Mücadele Kanunu’nun 
gözden geçirerek yürürlüğe konulması ve 
2005 tarihli 13 sayılı kanunun yürürlükten kal-
dırılması, kadınların yasalar yoluyla güçlendi-
rilmesi ve dul/boşanmış kadınların sosyal ko-
ruma programları aracılığıyla desteklenmesi 
ele alınmıştır.

On dokuzuncu eksen olan “dış ilişkiler” 
maddesinde, başta komşu ülkeler, Körfez İş-
birliği Konseyi ülkeleri ve Arap ülkeleriyle iliş-
kilerin geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası 
örgütlerde Irak’ın lider rolünün ortaya çıkarıl-
ması, Irak’ın başka ülkelere yönelik saldırılar 
için bir koridor veya karargâh hâline getirilme-
mesi ilkesinin benimsenmeye devam etmesi 
ve diğer ülkelerden de Irak’ın iç meselelerine 
karışılmamasının talep edilmesi, Irak içinde ol-
duğu gibi yurt dışında da Iraklıların korunması 
ve büyükelçiliklerin güçlendirilmesi,  Iraklılara 
vizelerin kolaylaştırılması ve Irak pasaportu-
nun saygınlık kazanması için çaba sarf edil-
mesi gibi konular ele alınmıştır. 

Yirminci eksen olan “merkezî hükûmet ve 
IKBY” başlığı altında, Petrol ve Gaz Yasası ve 
yasanın yürürlüğe girmesi ihtiyacı başta ol-
mak üzere Bağdat ve Erbil hükûmetleri ara-
sındaki sorunların, anayasaya uygun olarak 

çözülmesine yönelik bir proje sunulması ön-
görülmektedir.

Yirmi birinci eksen olan “Irak’ın güvenliği ve 
istikrarı” maddesinde, Uluslararası Koalisyon 
ülkeleriyle diyaloğun sürdürülmesi, güvenlik 
kurumları arasındaki ilişkilerin, görev ve yet-
kilerin düzenlenmesi, güvenlik kurumlarının 
insan hakları ilkelerine bağlılıklarının kontrol 
edilmesi, askerî yetkinliğin arttırılması, ordu 
kuvvetlerinin şehirlerden çıkarılması için za-
man çizelgesi içeren özel bir planın geliştiril-
mesi, istihbarat kurumlarının çalışmalarının 
suçla mücadelede bütünleşik bir rol oyna-
yacak şekilde düzenlenmesi, Haşdi Şaabi’nin 
muharebe yeteneklerinin ve imkânlarının ge-
liştirilmesi, şehit aileleri ve gazilerin emeklilik 
imkânlarının sağlanması, kontrolsüz silahlan-
maya son verilmesi konularına odaklanılmıştır. 

Yirmi ikinci eksen olan “stratejik projelerin 
uygulanması” maddesinde, Fav Limanı proje-
sinin tamamlanması ve limanı, Irak’ın komşu 
ülkeleriyle bağlayan kara ve demir yolu ağının 
inşa edilmesi, Basra’da deniz suyunu arıtma 
tesisi ile elektrik üretim tesisine öncelik ve-
rilmesi, imalat ve petrokimya endüstrilerinde 
yeni projelerin hazırlanması, petrole yönelik 
çalışmaların arttırılması ve petrol üretimine 
yönelik ürünlerin ithalatının sınırlanması için 
yeni nesil rafinerilerin inşa edilmesi gibi konu-
lar ele alınmıştır.

Yirmi üçüncü eksen olan “yasalar ve siyasi 
reformlar” başlığı altında, ilk olarak hükûmetin 
hazırlamayı planladığı yasa tasarıları ele alın-
mıştır. Bu çerçevede hükûmetin, parlamento 
seçim yasasında değişiklik tasarısı, petrol ve 
gaz yasası tasarısı, özel sektör için emeklilik ve 
sosyal güvenlik yasa tasarısı, sivil hizmet ya-
sa tasarısı, kamu ve özel sektör arası ortaklığa 
ilişkin yasa tasarısı, Federasyon Konseyi yasa 
tasarısı, stratejik, ekonomik ve kalkınma an-
laşmaları yapmak için yasa tasarıları üzerine 
çalışma yapmayı taahhüt ettiği görülmektedir. 
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Bu eksende ikinci olarak parlamento ve vilayet 
meclisi seçimlerinin yürütülmesi için Bağımsız 
Seçim Komisyonunun desteklenmesi taahhüt 
edilmektedir. Üçüncü kısımda ise hükûmetin 
bu amaçları gerçekleştirebilmek için planladı-
ğı siyasi reformlara değinilmiştir.

DEVLETIN IDARESI KOALISYONU 
MUTABAKATI

Güvenoyu alan kabine ve hükûmet prog-
ramının uygulanabilmesi için hükûmeti des-
tekleyen siyasi oluşumlar bir protokol imza-
lamıştır. Bu protokol hükûmet programının 
yürütülmesi ve yasama ekseni şeklinde ele 
alınmıştır. Bu doğrultuda yürütme eksenin-
de, geçici hükûmetin tüm kararlarının gözden 
geçirilmesi, yatırımı destekleme kanunlarının 
çıkarılması, bütüncül gümrük politikası, yerin-
den edilmiş insanların geri getirilmesi, vilayet 
konseyi seçimlerinin gerçekleştirilmesi, 90 
gün içerisinde yolsuzluklarla mücadelede et-
kin araçların oluşturulması, askerî operasyon-
lardan görülen zararların tazmini, kayıpların 
bulunması için iş birliği, Sincar Anlaşması’nın 
uygulanması, tüm partilerin Ninova, Kerkük, 
Diyala ve Selahaddin’de anayasal ve siyasi 
faaliyetlerini icra edebilmeleri için başkaları-
nın elinde olan karargâhlarının boşaltılması, 
güvenlik boşluğunun olduğu bölgelere iliş-
kin resmî prosedürlerin tamamlanması,  140. 
maddenin uygulanmasına yönelik girişimler, 
hükûmetin kurulmasından itibaren otuz gün 
içinde Hesap Verebilirlik ve Adalet Komisyo-

nunun rapor sunması, askerî güçlerin şehir 
merkezinden çekilmesi, Bağdat-Erbil koordi-
nasyonu, IKBY dışındaki tüm Kürtçe eğitim ve-
ren okulların Federal Eğitim Bakanlığına bağ-
lanması, Kerkük dosyası için Kerkük halkından 
oluşan yerel polislerden acil durum ekiplerinin 
oluşturulması, Petrol ve Gaz Yasası’nın altı ay 
içinde anayasaya uygun olarak tamamlanma-
sı, ekonomik reform yapılması, imar desteği, 
kadınlara yönelik destek çalışmaları, uyuştu-
rucuya karşı mücadele, valilerin performan-
sının değerlendirilmesi ve değerlendirme so-
nucunda hukuki ve idari tedbirlerin alınması 
için bir komitenin kurulması gibi konular ele 
alınmıştır. 

Hükûmet programının yasama ekseninde, 
altı ay içinde Federal Konsey (Senato) Yasa-
sı’nın ve Federal Mahkeme Yasası’nın çıkarıl-
ması, seçim yasasının üç ay içerisinde değiş-
tirilmesi ve bir yıl içinde seçimlerin yapılması, 
terör örgütü üyeliği suçunun tanımlanması için 
çalışmalar, Terörle Mücadele Kanunu ve kap-
sam değişikliği, 2012’de kapatılan Devrimci 
Komuta Konseyinin kararlarının iptaline yöne-
lik kanun, Şehitler Vakfı Kanunu’nda değişiklik, 
Millî Güvenlik Kurulu Kanunu’nun çıkarılması, 
Birleşik Ulusal Kart Kanunu’nda değişiklik ya-
pılması, 72 sayılı kanunun gözden geçirilmesi, 
hükûmetin kurulduğu tarihten itibaren bir yı-
lı geçmemek kaydıyla Kerkük vilayet konsey 
seçimlerinin diğer vilayetlerle aynı tarihte ger-
çekleştirilmesi gibi konular ele alınmıştır.
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Bir yılı aşkın süredir geçici hükûmetle yö-
netilen Irak’ta tam yetkili hükûmetin kurulması 
ülkenin güncel ve kronikleşen sorunlarına hi-
tap edilebilmesi için fırsat sunmaktadır. Ancak 
bu fırsata rağmen Ekim gösterileriyle ortaya 
çıkan sosyal dinamik, hükûmetin üzerinde bir 
baskı unsuru oluşturmaktadır. Şöyle ki ülkede 
hükûmeti istifaya götüren ve gösterici destek-
li yeni siyasal oluşumların ortaya çıkmasına 
neden olan bu dinamik, hükûmet politikaları 
ve ortaya çıkabilecek yeni gelişmeler doğ-
rultusunda seferber olmaya hazır bir tabanı 
kapsayarak bu riskin temelini oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla hükûmetin faaliyetleri, göstericile-
rin ortaya koyduğu taleplerle çelişerek hükû-
metin geleceğine yönelik kırılgan bir zemin 
sunmaktadır. Bu durumda göstericilerin 2003 
sonrası siyaset içerisinde yer alan kişilere yö-
nelik olumsuz bakış açısının yeni hükûmete 
yönelik olası tepkilerin de merkezinde yer al-
ması beklenebilir. Buna karşılık göstericilerin 
yolsuzlukla mücadele, yoksulluğun azaltılma-
sı, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve siyasi 
kaynaklı olarak bireylere tanınan imtiyazların 

25 “Iraq dismantles the largest oil smuggling network in Basra”, Middle East Monitor, 3 November 2022.

kaldırılması gibi talepleri hükûmetin popülist 
bir politika izlemesine zemin oluşturmaktadır. 
Bu aşamada hükûmetin, kendisini destekle-
yen aktörlere yönelik bu baskıyı bir kaldıraç 
olarak kullanması ve bu şekilde Irak’ın kro-
nikleşmiş bu sorunlarının çözümüne yönelik 
adım atması beklenebilir. Hatta Sudani’nin 
göreve geldikten sonra ilk icraatlarından biri-
sinin Basra merkezli petrol kaçakçılığı yapan 
şebekeyi çökertmesi25 bu doğrultuda değer-
lendirilebilir. Dolayısıyla Sudani’nin popülizm 
ve uzun vadeli iyileşme arasında sağlayacağı 
dengenin, ülkenin mevcut durumunun ötesin-
de bir iyileşme sağlaması beklenebilir. 

Bu denge içerisinde hükûmeti oluşturan 
tarafların hükûmete desteğini sürdürmesi, sa-
dece hükûmet programının uygulanabilmesi 
değil, hükûmetin çalışabilir hâlde kalması açı-
sından da önemlidir. Abdulmehdi hükûme-
tinin, kendisine verilen desteklerin çekilmesi 
nedeniyle görev süresini tamamlayamamış 
olması siyasi oluşumların ulusal birlik hükû-
metleri üzerindeki etkisini de açıkça göster-

HÜKÛMET 
PROGRAMININ 
UYGULANMASINA 
DAIR ILK 
DEĞERLENDIRME Sudani kabinesi güvenoyu aldıktan sonra yemin ederek göreve 

başladı. 
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mektedir. Bu aşamada Sudani’nin önünde de 
bu tehlikenin bulunduğu söylenebilir. Diğer 
yandan hükûmet düşmese de arkasında-
ki desteğin kaybolması da risklerden bir ta-
nesidir. Bu anlamda da Sudani hükûmetinin 
oluşturmayı amaçladığı denge politikasının 
çökmesi tehdit oluşturmaktadır. Hatta Sudani 
arkasında “tek taraflı” bir desteğin yer alması 
bu ihtimalin parlamentoda ve sokakta ortaya 
çıkabileceğini göstermektedir. Zira istifa eden 
Sadr Hareketi milletvekillerinin sokağa çekil-
meleri nedeniyle parlamentoda temsil edil-
meyen geniş gösterici toplulukları ihtimalin-
den bahsedilebilir.

Parlamentonun hükûmet programı dışın-
daki gündemi de hükûmeti yıpratabilir. Zira 
2018 seçimlerinin arından seçim yasasının de-
ğiştirilmesi ve 2021 seçimlerinde bu yasanın 
uygulanması, hükûmeti de destekleyen birçok 
siyasi tarafı memnun etmemiştir. Yasanın mi-
marı olarak değerlendirilen Sadr Hareketi’nin 
ise parlamento içerisinde yer almaması, siyasi 
tarafları bu yasanın değiştirilmesi konusunda 
motivasyon sahibi olmaya itmektedir. Bu aşa-
mada ise Sudani hükûmetinin parlamentodaki 
destekçileri ve sokaktaki muhalifleri arasında 
kalması, hükûmet istikrarına zarar verebilir. 
Hatta 2023 mali yılı bütçesinin gecikmesi de 
hükûmeti destekleyen aktörler arasındaki gö-
rüş farklılıklarından kaynaklandığı Irak kamuo-
yunda açıkça dile getirilmektedir. Bunun gibi 
yüzleşmeler ise hükûmetin çalışabilirliğine 
zarar vermektedir.

Siyasetin hükûmet üzerinde oluşturabi-
leceği baskının dışında, hükûmetin vaatleri 
arasında öncelikli bir konuma sahip olan de-
zavantajlı gruplar, yoksullukla mücadele ve 
kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi başlıkla-
rın halk tarafından tatmin edici bulunmaması 
ihtimalinden bahsedilebilir. Her ne kadar bu 
başlıklar hükûmet tarafından öncelikli kabul 
edilse de hükûmetin haricindeki dinamik-
lerden etkilenmeye çok açık bir durumdadır. 

Hatta Irak dinarının dolara karşı yaşadığı değer 
kaybı bahsedilen başlıklarda daha etkili bir şe-
kilde olumsuz dönüşe imkân sağlayabilir. Zira 
Iraklıların günlük hayatlarındaki iyileşmenin 
ötesinde yapılan yatırımlar için gerekli kay-
nakların bu değer kaybıyla erozyona uğradığı 
söylenebilir. 

Diğer yandan hükûmet programındaki iler-
lemelerin sonucunda yeni gündemin eklene-
bileceği hükûmet programında yer almakta-
dır. Bu olumlu beklentiye rağmen herhangi bir 
gündem maddesinin ne zaman tamamlanmış 
sayılacağı hatta maddenin başarı ölçümüne 
ilişkin bir yöntemin belirlenmediği görülmek-
tedir. Bu aşamada hükûmet başarısının ölçü-
lebilmesi için somut bir yöntem belirlenme-
mesi, hükûmetin siyasi partiler ve seçmen 
nezdinde kabul görürlüğüyle görevine devam 
edebilmesine neden olmaktadır. 

Son olarak milis gruplar gibi siyaset dışı 
aktörlerin eylem dinamizminin hükûmet üze-
rinde olumsuz bir etkisi olabilir. Sudani hükû-
meti, ABD ve İran gerilimi gibi konularda Irak’ın 
pozisyonunu koruyabilmesine rağmen milis 
grupların ve diğer aktörlerin saldırıları ülke-
de çatışma zemininin oluşmasına yol açabilir. 
Hükûmet programı içerisinde her ne kadar, 
“devletin resmî ve meşru kurumlarının kap-
samı dışında kalan kontrolsüz silah olgusuna 
son vermek” vaadi yer alsa da devlet otorite-
sinin dışında yeni milis gruplar ortaya çıkma-
ya ve faaliyet göstermeye devam etmektedir. 
Dolayısıyla Irak’ta faaliyet gösteren devlet dışı 
silahlı aktörlerin, hükûmete dış baskının art-
masına uygun bir zemin hazırlayacağı söyle-
nebilir.

Hükûmet programı çerçevesinde görülen 
en büyük eksikliklerden birisinin ise terör ol-
duğu görülmektedir. Bu noktada Irak’ta, terör 
örgütü IŞİD ve IŞİD’e karşı mücadele kaynaklı 
sorunlara yönelik vaatlerde bulunulmaktadır. 
Diğer yandan açıkça ifade edilmemekle bir-
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likte “Anayasada da belirtildiği üzere, Irak’ın 
başka ülkelere yönelik saldırılar için bir koridor 
veya karargâh hâline getirilmemesi ilkesini 
benimsemek” ifadesiyle terör örgütü PKK’nın 
Türkiye’ye yönelik oluşturduğu tehdidin önü-
ne geçilmesine yönelik bir vaat sunulduğu an-
cak terör örgütü PKK’nın Irak merkezli ve Irak’a 
karşı oluşturduğu tehdide yönelik politika be-
lirlenmediği söylenebilir. 

Bütün bu eksiklik ve olumsuzluklara rağ-
men Sudani’nin parlamentodaki desteğini 
koruyabilmesi, halk nezdinde de kendisine ve 
hükûmete yönelik desteğin artmasına uygun 
bir zemin oluşturacaktır. Zira Iraklılar nezdin-
deki Sudani algısının oldukça olumlu olduğu 
ve Sudani’nin halka doğrudan dokunacak po-
litikalarıyla toplumsal güveni de tesis edeceği 
söylenebilir. 
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