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GİRİŞ
rak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Ali Bapir’in liderliğini yaptığı Kürdistan İslami Cemaati’nin
(Komal) 4. Olağan Kongresi 18-19 Şubat
2021 tarihinde Süleymaniye’de yapılmıştır.
Yapılan kongrede hem Komal’ın hem de
IKBY’deki Kürt İslamcı cenahın geleceği
açısından önemli değişim kararları alın-

I

mıştır. Nitekim kongrede Komal’ın iç tüzüğünde düzenleme yapılmış ve Komal idari
yapısı ve ideolojik formasyonunda değişikliğe gidilmiştir. Ancak Ali Bapir’in karşısına
herhangi bir rakip çıkmaması nedeniyle
Bapir, dördüncü kez Komal’ın Başkanı seçilmiştir. Ayrıca kongrede, delegelerin oy
çokluğuyla partinin Kürdistan İslami Cemaati olan ismi radikal bir kararla Kürdistan
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Adalet Cemaati olarak değiştirilmiştir.1

Komal’ın son
kongresinde
yaptığı değişiklikler
yeni olmamakla
birlikte, bir yönüyle
normalleşmenin
üçüncü
aşaması olarak
betimlenebilir.

Kongrede dördü kadın olmak
üzere 22 Başkanlık Kurulu üyesi seçilirken, daha önce “emir”
olarak tanımlanan parti liderliği
makamı da “başkan” olarak değiştirilmiştir. Öte yandan, parti iç
tüzüğünün 22 maddesinde değişikliğe gidilerek “Siyasi Kurul
(Mektebi Siyasi)” ismi “Yüksek
Kurul (Encümeni Bala)” olmuş
ve partinin logosu da yenilenmiştir. Önceki logoda bulunan
kelime-i tevhid cümlesi buğday
başağıyla değiştirilmiştir.2 Ayrıca Bapir, basın toplantısında
“Komal’ın MKYK’sında kadınların katılımının kendi oyları ile
yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseldiğini ve bunun da cemaatin
ilerlemesinde önemli adımlar
olduğunu” ifade etmiştir.3 Son
kongrede yapılan radikal değişiklikler IKBY kamuoyunda
gündem olurken parti içinde de
tartışmalara yol açmıştır.

ALI BAPIR VE
KOMAL’IN DÖNÜŞÜMÜ
Komal’ın son kongresinde yap
tığı değişiklikler yeni olmamakla birlikte, bir yönüyle normalleşmenin üçüncü aşaması
olarak betimlenebilir. Nitekim
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2003 yılında Komal’ın merkezinin Hurmal beldesinden Süleymaniye ve Erbil’e taşınması
ve silahı bırakarak siyasi mücadeleye başlaması normalleşmenin birinci aşaması; 2010’da
düzenlenen 2. Kongresi’nde Ali
Bapir’in önerisi üzerine partinin
bayrağı ve logosunda bulunan
silah ve Kur’an-ı Kerim resmi
yerine kelime-i tevhid kullanılması ve başka değişimler ikinci
aşama olarak değerlendirilebilir. Bütün zorluklar ve eleştirilere rağmen, Komal’ın son
kongrede yaptığı değişiklikler
olan üçüncü aşama da genel
hatlarıyla kendisiyle ilgili olumsuz imajı değiştirmeye yönelik
bir hamle olarak değerlendirilmektedir.
Ali Bapir, 1987’de silahlı bir
parti olarak kurulan İslami Hareket’ten (Bizutnewey İslami)
siyasi bakış açısının farklılığı
nedeniyle ayrılarak 31 Mayıs
2001 tarihinde Süleymaniye’ye
bağlı Hurmal beldesinde Komal’ı kurmuştur.4 Sünni kimlikli
olup İran’a yakınlığıyla bilinen
partinin günümüzde IKBY Parlamentosunda 7, Irak Parlamentosunda ise 2 milletvekili
bulunmaktadır. Kurulduğundan
bu yana partinin kesintisiz liderliğini yapan Bapir’in, Komal’ın
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Kongre salonunun girişindeki Komal flamaları.

2001’deki ilk kongresinde partinin “Allah’a ve
İslam’a hizmet etmek” için kurulduğunu söylerken 20 yıl sonra Komal’ın daha fazla halkın
hizmetine ve ulusal meselelere odaklanarak
Kürt halkının haklarını elde etmesine yönelik
çaba harcayacağına vurgu yapması oldukça
şaşırtıcı görünmektedir. Öyle ki 1992’de Bizutnewey İslami’nin 17 MKYK üyesi arasında
sadece Ali Bapir’in, partinin IKBY seçimlerine
ve parlamentosuna katılmasına karşı tutum
sergilediği bilinmektedir. O dönemde Bapir,
parlamentoya katılmanın “İslam’ın yasalarına
karşı ve zehir içmek gibi” olduğunu vurgulamış ve Bizutnewey İslami’nin askerî karargâhında yaptığı bir söyleşide parlamentoyu
“Küfür Evi” (Xaney kufur) olarak betimlemiştir.
Ancak aradan geçen zamanın ardından Bapir’in “parlamentoda biz 7 milletvekili yerine
17 hatta 27 milletvekiline sahip olursak daha
etkin bir rol oynayacağız” yönündeki ifadele-

ri dikkate alındığında geçirdiği dönüşüm ve
gelecekte daha aktif olacakları anlaşılmaktadır.
Bapir, Komal’ın son kongresinde siyaset ile
dinin tamamen ayrılması gerektiğini söylese
de bu öneri Germiyan bölgesinde etkin olan
Komal liderleri tarafından sertçe reddedilmiş
ve kongrede oylamaya sunulmamıştır. Bu
bağlamda, Komal’ın, siyaset ile İslami tebliğ faaliyetleri yürüten kanatları resmî olarak
ayrılmasa da sahada farklı kanallardan ilerlediği değerlendirilmektedir. Nitekim Komal’ın
Payam adlı televizyon kanalında haber ve siyasi programlara ağırlık verilirken Bangawaz
adlı kanalında sadece tebliğ faaliyetleri, ahlak ve toplumsal sorunlara ilişkin İslami bakışlar çerçevesinde programlar yer almaktadır. Hatta IKBY’de ekonomik kriz başlamadan
önce Payam Dizi (Payam Drama) kanalının
açılmasına karar verilse de ekonomik kriz
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nedeniyle söz konusu proje askıya alınmıştır.
Ayrıca, Komal’a yakın eğitim ve bilinçlendirme için Nuri Hikme Kuruluşu ve Bağış Kurulu
gibi dernek ve vakıflar ise sadece tebliğ ve
bağış faaliyetleri yürütmektedir.
IKBY’de faaliyet gösteren İslami parti ve
grupların üyelerinin bölgelere göre bakış açıları farklılık göstermektedir. Örneğin,
Germiyan, Kerkük ve Halepçe bölgelerinde
İslami grupların İslami meselelere yaklaşımlarının daha sert olduğu bilinmektedir.
Nitekim Dilşad Germiyani, Diler Germiyani,
Nazım Abdullah ve Hacı Kasım gibi partinin etkin isimleri Bapir’in partideki değişime
ilişkin bakış ve önerilerine karşı çıkmaktadır. Bu anlamda Komal MKYK Üyesi Dilşad
Germiyani’nin, partinin basın organı olan
Payam kanalında kadın sunucunun haberleri okumasına karşı çıktığı iddiası bu sertliği
örneklemektedir. Buna karşın Süleymaniye
merkezi, Bitwen ve Pişder, Erbil ve Duhok
bölgelerindeki parti mensuplarının daha
ılımlı olduğu gözlemlenmektedir. Nitekim
son kongrede 892 delegeden 531 delegenin
oyuyla yüzde 59,5 oranı sağlanarak partinin
ismi değiştirilmiştir. Buna karşın 369 delege
yani yüzde 41,5 oranıyla karşı oy kullandığı
dikkate alındığında partideki radikal kanadın etkinliği görülecektir.5 Ancak tartışmalara
rağmen Bapir’in kongredeki konuşmasında,
yapılan düzenlemelerin dünyada ve Ortadoğu’da yaşanan değişimlere uyma zorunluluğundan kaynaklandığını vurgulaması,
partideki isim ve motivasyon değişikliğinin
nedenini göstermektedir.

nin bayrağı ve logosunda bulunan silah ve
Kur’an-ı Kerim resmi kelime-i tevhid ile değiştirilmiş ve bayrağın rengi IKBY genelinde
İslami devrimlerin simgesi olarak kullanılan
beyaz yerine turuncu kullanılmaya başlanmıştır. Son kongrede ise bayraktaki kelime-i
tevhid kaldırılarak sadece buğday başağı yer
alması yönünde karar alınması, değişimin
kademeli olarak yürütüldüğünü göstermektedir. Nitekim Bapir, bir açıklamasında Irak
Yüksek Seçim Kurulunun kuralları ve isteği
bağlamında Komal’ın başındaki kişinin kullandığı “emir” ifadesinin “başkan” olarak değiştirildiğini ve bayrak üzerindeki kelime-i
tevhid’in kaldırıldığını vurgulamıştır.6 Ayrıca
Bapir, İslam’ın dört halife döneminden sonra
halife kelimesinin Emîrü’l-mü’minîn’e (müminlerin emîri) değiştirildiğini hatırlatarak Komal’ın da emir kelimesini başkanla değiştirmesinin normal olduğuna işaret etmekte ve
meşruiyet zemini kazanmaya çalışmaktadır.
Bu bağlamda, Komal Kongre Üyesi Osman
Ali’nin “uzmanların görüşlerini alarak partinin
adını değiştirmeye karar verdik. Ben daha
önce camide hocalık yaptım ancak parlamentoya gittiğimde ‘İslami’ kelimesinin parti
isminde kullanılması bazı kesimlerce olumsuz algılanmaktadır. Bazı grupların bu ismi
kötüye kullandığı görülmüştür. Öte yandan,
çok sayıda insan sırf İslami adından dolayı
Komal’a katılmak istememektedir. Bu nedenle attığımız bu adımla birkaç amacı hasıl
etmeyi düşünüyoruz ancak İslami temel ve
ilkelerimiz olduğu gibi kalacaktır” yönündeki
ifadeleri de değişikliğin motivasyonuna dair
mesaj içermektedir.7

Komal’ın 2010’da düzenlenen 2. Kongresi’nde de Ali Bapir’in önerisi üzerine parti-

Tıpkı Osman Ali gibi Ali Bapir de başka bir
açıklamasında “toplumumuzda ve dünyada
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bazı kesimler tarafından İslam
kelimesi terörizm ve şiddet
olarak algılandığı için Komal
bu değişimleri düşündü” demiştir.8 Ancak Bapir, herkesin
Komal’ı desteklemesi yönünde
çağrıda bulunsa da “bu değişimler gelecekte Komal’ın MKYK’sında İslami yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin yer
alacağı anlamına gelmediği”ni
söylemiştir.9 Bapir’in açıklamasında İslami yükümlülüklerini
yerine getirmeyenlerin Komal’ın üyesi olabilecekse de
MKYK üyesi olmayacağı veya
yüksek sorumluluklar verilmeyeceği anlaşılmaktadır. Ancak
bu durum her ne kadar kendi
tabanının hassasiyetlerini dikkate aldıklarını gösterse de
değişimin samimiyetini sorgulatacaktır. Nitekim partinin iç
tüzüğünde yer alan “İslam’ın
esaslarını uygulamayan hiç
kimsenin Komal’da yer bulamayacağı” ibaresi soru işaretlerini daha da artıracaktır.
Komal’ın yaptığı bu değişiklikler parti içinden ve kamuoyundan olmak üzere iki yönlü
eleştiriye konu olmaktadır. Birincisi, İslami bir geçmişe sahip
Komal’ın önce muhafazakâr
bir partiye sonra da seküler
bir partiye adım attığı yönündedir. Zira kongrenin hemen

ardından, partiden istifa eden
Komal Kifri Sorumlusu Muhammed Kerim Abu Cihad’ın
“İslamiyeti gösteren İslam kelimesi önce partimizin isminden
koparıldı sonra da partinin İslami ilkelerden uzaklaştırılmasından korkuyorum” yönündeki açıklaması bu eleştirileri
göstermektedir. Ayrıca, adaletin önce parti içinde sonra da
toplumda uygulanmasına ilişkin eleştiriler yapılmaktadır. Nitekim istifa eden Abu Cihad’ın
“Komal o kadar adil olsun ki bizim bakışımız da Payam televizyon kanalında yayımlansın.
Başka kanallarla görüşlerimizi
paylaşmayalım” ifadesi parti içi
eleştiri mekanizmasının zayıflığına işaret etmektedir. İkincisi
ise geçmişte radikal İslamcı
bir lider olan Bapir’in ılımlı ve
modern bir lidere dönüşümü
sonucunda
sekülerleşeceği
yönündeki eleştirilerdir.

Ali Bapir de başka
bir açıklamasında
“toplumumuzda
ve dünyada bazı
kesimler tarafından
İslam kelimesi
terörizm ve şiddet
olarak algılandığı
için Komal bu
değişimleri
düşündü” demiştir.

1994’te ılımlı bir İslami parti
olarak kurulan Kürdistan İslami Birliği’nin (Yekgirtu) hem
parti toplantılarında ve olağan
kongrelerde hem de basında parti isminde bulunan “İslami” kelimesinin kaldırılması
veya değiştirilmesi defalarca
kez gündeme gelmiş ancak
değiştirme konusunda somut
bir karar alınmamıştır. Hatta
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Mamosta Ali Bapir: Ema Tanha Paşgri Nawakaman Goriwa, Nawarokman Nagoriwa,
Shanpress, 27 Şubat 2021.
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Ali Bapir: Labrdni Paşgri İslami Bo Mamalakrdna Lagal Daraway Xoman, Sharpress,
24 Şubat 2021.
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Kongre salonunun görüntüsü.

Yekgirtu’da “İslami” kelimesinin kaldırılması
veya değiştirilmesi önerisi, MKYK ve Yüksek
İstişare Kurulunun bazı üyeleri tarafından da
desteklenmektedir. Nitekim Yekgirtu Yüksek
İstişare Üyesi Kurulu Ebubekir Kervani ve
IKBY Parlamentosunda Yekgirtu Milletvekili
Abubekir Haladni, Komal’ın 4. Kongresi’nin
başarıyla bitmesini ve özellikle de “İslami”
kelimesinin değiştirilmesini Komal için büyük
bir zafer olarak nitelemiştir. Yazdığı bir makalede Komal’ın değişikliklerini ilerleyici ve cesur kararlar olarak değerlendiren Abubekir
Karwani, Ali Bapir’in yaklaşımının değişmesini önemsediğini vurgulamıştır.10 Ilımlı kimliğinin yanı sıra Türkiye ve Müslüman Kardeşler
ile iyi ilişkilere sahip olan Yekgirtu’da “İslami”
kelimesi muhafaza edilirken, kuruluş itibari
ile silahlı bir güç olan ve daha katı gelenek-

lere sahip olan Komal’daki bu değişimin oldukça radikal bir karar olduğu görülmektedir. Nitekim bu eleştirilere karşın kongreden
sonra yaptığı basın konferansında “Allah’ın
yeryüzünde peygamberlere adaleti uygulamasını emrettiği için” değişikliğe gittiklerini
savunan Bapir’in, “biz sadece partideki ‘İslami’ kelimesini ‘adalet’ ile değiştirdik, cevheri
değiştirmedik ve İslam’dan uzaklaşmayacağız” şeklindeki açıklamaları da eleştirilerin
önüne geçmemiş görünmektedir.11 Ancak
Bapir değişimle ilgili olarak Komal’ın resmî
yayın organlarından biri olan peyam.net adlı
internet sitesinde yayımladığı makalesinde
değişimin İslam açısından siyaset ve idarede
olabileceğini belirterek söz konusu değişimi
savunmuştur.12

Aya Kongray Komal, Yekgirtu Baraw Daxrani Zyatir Dabat?, M.Ali Bapir Hokari Kranaway Komal Bwa., Shanpress, 20 Şubat 2021.

10
11

Cawhar w Newaroki Komal Parezrawa
watch?v=q_640hsri5g, 27 Şubat 2021.
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Öte yandan, Komal’ın isim değişikliği tartışmalarının da yeni
olmadığı bilinmektedir. Geçmişte partinin Aram Kadir liderliğindeki etkin bir kanadı olarak
bilinen Reformcular (Reformxwazan) parti ismindeki “İslami” kelimesinin kaldırılması
için çaba göstermiştir. Ancak
çabalarında başarısız olan Reformcular, Komal’dan ayrılarak
şimdiki Irak Cumhurbaşkanı ve
Kürdistan Yurtseverler Birliği
(KYB) MKYK Üyesi Berham Salih ve Yekgirtu MKYK Başkanı
Muhammed Rauf ile birleşerek 17 Eylül 2017 tarihinde Demokrasi ve Adalet Koalisyonu
Hareketi’ni kurmuştur.13
Komal’ın son kongresinde dikkat çeken başka bir konu ise Ali
Bapir’in dördüncü kez rakipsiz
olarak partinin lideri seçilmesidir. Kongreden önce ve kongre
esnasında parti başkanlığı için
aday olmayacağını açıklayan
Bapir, hiç kimsenin başkanlığa
aday olmaması nedeniyle yeniden aday olmuştur. Burada
ilgi çeken husus ise neredeyse bütün Ortadoğu’da olduğu
gibi IKBY’de de parti başkanlığı
koltuğuna ilk kurucusu dışında kimsenin aday olamamasıdır zira yeni bir aday olması
hâlinde delegelerden yeterli
desteği göremeyeceği düşünülmektedir. Hatırlanırsa Yek-

girtu’nun 6. Kongresi’nde partinin kurucusu ve Genel Sekreteri Salahaddin Bahaddin
kendi isteği ile aday olmamış
ve dört aday arasından Muhammed Farac, partinin genel
sekreteri olarak seçilmiştir. Ancak dört yıl sonra Bahaddin,
yeniden meydanlara dönerek
7. Kongre’de genel sekreter
olarak seçilmiştir. Bu anlamda hem Komal’da hem de IKBY’de faaliyet gösteren bütün
siyasi partilerde, gelecekte
parti içerisinde parti liderliğine
rakip oluşmasından ve yönetici
adayları yetiştirmekten çekinildiği gözlemlenmektedir.

GELECEK
BEKLENTILERI
Komal’ın 4. Kongresi’nde yapılan değişikliklerin beklentileri
ne ölçüde karşılayacağı henüz
bilinmese de partinin radikal
siyaseti bölgede güçlü karşılık bulmadığı için değişikliğe
gidildiği tartışılmalarını haklı
çıkarmaktadır. Her ne kadar
Ali Bapir bu değişikliklerin IKBY’de İslami partilerin birlik ve
beraberliğini güçlendireceğini
iddia etse de14 Komal’ın seçimlerde seküler partilerle koalisyon kurma ihtimalini güçlendirmektedir. Zira İslami partilerin odaklandığı toplumsal
tabanın benzerliği nedeniyle

13

Hawpaymani Dimukrasi w Dadparwari Kongra Dabastet, Kurdistan24, 10 Ocak 2018.

14

Mamosta Ali Bapir: Ema Tanha Paşgri Nawakaman Goriwa, Nawarokman Nagoriwa,
Shanpress, 27 Şubat 2021.

Komal’ın 4.
Kongresi’nde
yapılan
değişikliklerin
beklentileri ne
ölçüde karşılayacağı
henüz bilinmese
de partinin radikal
siyaseti bölgede
güçlü karşılık
bulmadığı için
değişikliğe gidildiği
tartışılmalarını
haklı çıkarmaktadır.
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doğal bir rekabet alanı oluşmaktadır. IKBY’de
bulunan İslami partilerin birleşmesi, toplumun ve siyasetin sürekli konusudur ve farklı
dönemlerde farklı kişi ve gruplar tarafından
İslami parti ve cemaatlerin birleşmesine
çaba gösterilmektedir ancak hiçbir girişim
sonuca ulaşmamıştır. Örneğin, birkaç yıldır
bölgenin etkin isimlerinden biri olan Zhyar
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Halid Muhammed Salih, Komal, Yekgirtu ve Bizutneve’nin
birleşmesi yönünde girişimlerde bulunmuş
ancak hiçbir sonuç elde edememiştir. Bu
anlamda parti ismindeki “İslami” kelimesinin
“adalet” ile değiştirilmesi dahi diğer partilerle
daha yakın temas kurmasını kolaylaştırabilir.
Özellikle IKBY’de İslami partilerin seçimlerde koalisyon kapsamında seçime katılımının
yaygın olduğu düşünüldüğünde Komal’ın
hareket alanının daha da genişlediği söylenebilir.
Komal’ın 4. Kongresi’nde yapılan önemli üç
değişiklikten ikisi (“emir” sıfatının “başkan” ile
değiştirilmesi ve bayraktaki değişim) eleştirilere neden olsa da bazı gözlemciler değişimlerin olumlu ve önemli olduğunu değerlendirerek partinin topluma açıldığını ve
olumlu adımlar attığını savunmaktadır. Buna
karşın bazıları ise isim değiştirmenin yeterli
olmadığını ve isimden önce parti içinde yenilenmeyi temsil eden adil fiilî adımlar atılması
gerektiğini vurgulamaktadır. Geçmişte sadece İslamcıların partisi olarak algılanan Komal
bu değişimlerle birlikte hedef kitlesini çeşitlendirme şansı yakalayabilir. Ancak partinin
bütün liderlerinin İslamcı bir öz geçmişe sahip olduğu hatta bazı liderlerin şiddet yanlısı
olduğu dikkate alındığında, toplumun başka
kesimlerinin partiye katılmasının kısa vadede
kolay olmayacağı görülmektedir.
15

Her ne kadar Komal’daki değişimlerden sonra partiden istifalar gelse de bu, partiden
toplu ayrılmaların başladığı anlamına gelmemektedir. Zira delegelerin yüzde 59,5’inin
değişimlere oy vermesi önemli bir kesimin
bu değişime hazır olduğunu göstermektedir. Ayrıca değişimlere ilişkin Bapir’in yaptığı
açıklamalar, parti içindeki muhalifleri önemli
ölçüde ikna etmiştir. Zira Bapir sadece bir siyasi partinin lideri olarak değil aynı zamanda
bir İslam âlimi olarak değerlendirilmektedir.
Bu nedenle partiden olası ayrılıkların önü kesilmektedir. Öte yandan, kongrede Başkanlık
Kurulu üyesi olarak seçilenlerin bütünü İslami bir öz geçmişe sahip olup çoğu açısından
muhafazakâr düşünce dahi eleştiri konusu
olabilmektedir. Bu nedenle parti liderlerinin
“sadece partinin ismi değiştirildi ancak programı ve amaçları İslami bir partinin programı
olacağı ve İslam yolundan devam edeceği”
açıklamalarına dayanarak partiye katılanların
sayısının artması beklenmemektedir.
Bu değişimlerin ekim ayında yapılması beklenen Irak Genel Seçimleri’nde Komal’ın
oylarına yansımasının da zor olacağı ileri
sürülebilir. Zira Irak’ın yeni seçim yasasına
göre Komal’ın başka Kürt partiler ile koalisyon yapması gerekmektedir. Zira Irak’ın yeni
seçim yasasına göre her aday sadece belirli
bir bölgede aday olabilir, bir kişi hatta il bazında dahi aday olamamaktadır. Daha önceki
seçimlerde seçmenler 18 bölgeye bölünürken (9) sayılı 2020 Seçim Yasası kapsamında
ülke 83 bölgeye bölünmüştür. Örneğin, Süleymaniye vilayetinin 18 koltuğu 5 bölgeye
bölünmüştür. Bir bölgenin oyları başka bir
dairenin oylarına gidemediği gibi bir adayın
yeterli oy alamaması hâlinde söz konusu oylar aynı bölgede başka bir adaya gidecektir.15

Bjardakani Bardam Hawpaymani Layanakan La Parezgay Slemani, Drawmedia, 15 Mart 2021.
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Şu anda Irak Parlamentosunda biri Süleymaniye’den biri Erbil’den olmak üzere iki vekili
olan Komal’ın başka partiler ile ittifak kurmaması hâlinde yeni dönemde parlamentoya
temsilci gönderme ihtimali zor görünmektedir. Bunun için beklenen Irak seçiminde
Komal’ın oylarında artışın veya düşüşün
tespit edilmesi güçtür. Bu nedenle Komal’ın
gerçek hacminin bu seçimde ortaya çıkması
mümkün görünmemektedir.
Öte yandan, IKBY’nin son kabinesine katılmayarak iktidara karşı sert muhalefet sergilediği göz önünde bulundurulursa Komal’ın
oylarının azalmaması hatta kısmi de olsa
artış göstermesi mümkün olabilir. Lideri Ba-

pir’in “dünyanın gidişatına uymak ve topluma
açılmak” siyaseti kapsamında Komal’ın önümüzdeki yıllarda seküler partiler ile ittifak ve
koalisyon kurması zor da olsa mümkündür.
Ancak radikal ve silahlı bir parti olarak kurulan Komal gerçekten hedef kitlesini genişletmek, normalleşmek ve ılımlı siyaset
yapmak istiyorsa partinin ve yönetim kadrosunun söylemini kademeli olarak daha kuşatıcı ve dışlayıcı olmayan bir zemine çekmek
zorundadır ve ulusal değerlere ve toplumsal
sorunlara daha fazla eğilmelidir. Buna karşın,
bölgedeki kimlik siyasetinin katılığı dikkate
alındığında mevcut kimliğinden daha uzaklaşması hâlinde ise yok olmayla karşı karşıya
gelme ihtimali göz ardı edilmemelidir.

www.orsam.org.tr

9

Yazar Hakkında

Ahmed Kadir Ali
1990 yılında Irak Halepçe’de doğmuştur. Lisans eğitimini Süleymaniye (Sulaimani) Üniversitesi Sosyal
Bilimler Fakültesi Televizyon Ana Bilim Dalında tamamlamış olan Ahmed Kadir Ali, yüksek lisans derecesini Süleymaniye Üniversitesi Televizyon Ana Bilim Dalında “Kürt Televizyon Reklamları ve Üniversite
Öğrencilerine Etkisi” başlıklı tezi ile almıştır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümünde doktorasına devam eden Ali, Irak’ta Halepçe (Halabja)
Üniversitesi Medya Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda ORSAM bünyesi
Irak Koordinatörlüğünde bursiyer olarak görev almaktadır.

Telif Hakkı
Ankara - TÜRKİYE ORSAM © 2021
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.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi
Adres
Telefon
Email
Fotoğraflar

10

: Mustafa Kemal Mah. 2128 Sk. No: 3 Çankaya, ANKARA
: +90 850 888 15 20
: info@orsam.org.tr
: Anadolu Ajansı (AA), Shutterstock

bakış 166

www.orsam.org.tr

10

