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SADR HAREKETI İÇIN ZOR SEÇIM:
POPÜLER MUHALEFET MI YOKSA
İKTIDAR ORTAKLIĞI MI?
Ahmed en-Noufan

GIRIŞ

S

iyasi blokajın ardından en büyük siyasi blokun (Sadrist blok) parlamentodan ve siyasi süreçten çekilmesi

ve bir çoğunluk hükûmeti kurulamaması,
Irak’taki siyasi durum hakkında zihinlerde

karışıklığa yol açmıştır. Sadr Hareketi’nin lideri Mukteda es-Sadr’ın bu ani kararıyla
seçim hesapları, siyasi denge ve ağırlıklar
birden değişmiştir. Bu suretle Irak’taki siyasi
süreç, Sadr Hareketi yandaşlarının hükûmet
merkezi, parlamento ve yabancı elçiliklerin
bulunduğu Yeşil Bölge’nin önünde oturma

Sadr Hareketi İçin Zor Seçim: Popüler Muhalefet mi Yoksa İktidar Ortaklığı mı?

Sadr Hareketi’nin lideri Mukteda es-Sadr basın toplantısı

Sadr Bloku’nun
aldığı toplumsal
ve siyasi tavırların
çoğuna iki kimlik
unsuru eşlik
etmektedir: Siyasi
bir örgüt yani “parti”
ve liderleri Mukteda
es-Sadr’ın dinî veya
hukuki konumuna
uygun bir
“toplumsal akım”.
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eylemiyle istikrarsız bir aşamaya girmiştir. Parlamentodan
çekilme kararı sadece doğaçlama bir hareket değil, müttefikleri nezdinde hükûmet kurmak amacıyla diğer bileşenlerden siyasi güçlerle diyalog
başlatmak için bu çekilmeden
yararlanmak isteyen rakipleri
karşısında şaşırtıcı ve şok edici bir hareket olmuştur. Sonuç
olarak, Sadr Bloku’nun lideri
bu karşı duruşla ve daha sonra
parlamento binası içinde oturma eylemlerine dönüşen kitlesel gösterilerle Koordinasyon
Güçleri’ndeki rakiplerine popüler bir şekilde karşı durma
fırsatı bulmuştur. Bu hareket,
Bakanlar Kurulu Başkanlığı için
Koordinasyon Çerçevesi adayı
Muhammed Shiaa es-Sudani’nin bu makama geçişine engel olmuştur. İzleyen süreçte
protestocuların talepleri, iç ve
dış aktörlerin ulusal diyalog

çağrısında bulunan açıklamaları ve tutumları, Sadr protestolarının istediği reformları
gerçekleştirmesini sağlayacak
geniş bir halk desteği elde
edememesi ve el-Kazımi’nin
erken seçimlerin önünü açmasıyla gevşemiştir.
Sadr Bloku’nun pozisyonunu anlayabilmek için sosyal ve politik katmanda Sadr
Bloku’na eşlik eden iki kimliği
bilmek gerekmektedir. Bu iki
kimlik, Sadr Bloku’nun kimliğini karmaşık hâle getirmektedir.
Bu kimliklerin içerikleri iki durumu da kuşatan bir bağlamda
ele alınmalıdır.

SADRCILAR VE HALK
MUHALEFETININ
TERCIHI
Sadr Bloku, siyasi yelpazede aşırı sağ ve sol arasında hareket etme konusunda büyük

Ahmed en-Noufan

Sadr Hareketi’nden protestocular 29 Ağustos 2022’de hükûmet binasını bastı.

bir esnekliğe sahiptir. Bunun nedeni, öteki
siyasi güçlerde olduğu gibi Irak meselelerine bakışında da bu bakışın doğasına hâkim
olan ve istikrarla karakterize edilen kalıplara
tabi olmamasıdır. Bu durumu anlama gayesiyle Sadr Bloku’nun attığı siyasi adımlara
bakıldığında iki sonuca varılabilir. Bunlardan
birincisi, Sadr Bloku’nun liderinin alacağı kararlar konusunda, en yakın ekip arkadaşlarını
bile bilgilendirmeden karar alma konusunda
mutlak yetkiye sahip olmasıdır. Bu, kurumsal
yapılar tarafından yönetilen ve parti yapısı
içindeki yetkileri, rolleri ve karar alma sürecini tanımlayan iç düzenlemelere bağlı olan
diğer siyasi parti ve hareketlerden farklı bir
duruma işaret etmektedir. İkincisi ise Sadr
Bloku liderinin, Sadr taraftarlarının sorunlara,
1

hep beklenen sonuçları üreten geleneksel
yöntemlerle yaklaşmak gibi bir zorunluluk
hissetmediğini açıkça anlamış olmasıdır. Bu
nedenle her zaman ani kararlarla seyircisini
cezbetmeye çalışmakta, bu da taraftarlarının
kendisiyle coşkulu ve sıra dışı bir etkileşim
kurmasını sağlamaktadır.1
Son on yıllık siyasi geçmişine bakıldığında, Sadr Bloku’nun Irak’taki siyasi meselelerin hemen hepsinde etkili ve etkileşim
içinde olmaya çalıştığı görülmektedir. Blok,
diğer siyasi güçlerle büyük ölçüde tutarlı
duruşlar sergilemektedir. Ancak Sadr Bloku’nu Irak’taki mevcut siyasi ortamdan farklı
pozisyonlar benimsemesini sağlayan yeni
durum, yönetimdeki ve sokaktaki etkisinin

Al-Issa Manahi Charter, “Al-Sadr’ın Geri Çekilmesi, Siyasi Bir Manevra veya Yeni Bir Kriz”, Al-Naba, 28 Haziran 2022.
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Sadr Bloku’nun
lideri ve elitleri,
hatta rakipleri ve
muhalifleri de Sadr
Bloku tabanının
ülkedeki siyasi
durum üzerinde
büyük bir etkiye
sahip olduğunun
oldukça farkındadır.
Bu durum, Sadr
yanlıları iktidarın
dışındayken dahi
geçerlidir. Bu da
liderleri Mukteda
es-Sadr’a siyasi
kararları hükûmet
dışından etkileme
konusunda daha
fazla esneklik
sağlamaktadır.

dikey ve yatay olarak genişlemesidir. Bu, liderinin yönetimde
iktidarı paylaşma ve devleti inşa
etmedeki başarısızlığın yükünü
taşıma konumundan, güç dengesini ve hükûmetlerin oluşumunu dışardan etkileyen bir akıl
hocası veya sponsor konumuna geçmesini kolaylaştırmıştır.
Sadr Bloku’nun lideri, özellikle
yüksek otoritenin Kerbela’daki
Cuma vaazlarını askıya almasından sonra, siyasi güçlere ve
hükûmet kurumlarına, siyasi
durum ve hükûmet performansına ilişkin önemli noktalar da
dâhil olmak üzere tavsiyelerde bulunup rehberlik ederek,
adeta Necef’teki en yüksek
otoriteye eşdeğer bir rol üstlenmek istemektedir. Bu pozisyon,
Sadr’ın parlamentodan çekilmesinin ardından 15 Temmuz
2022’de Bağdat’ta düzenlediği
toplu Cuma namazı hutbesinin içeriğinde ve ardından Sadr
Bloku’ndaki liderlerin açıklamalarında açıkça ortaya çıkmıştır.
Tam da bu bağlamda, Sadr
Bloku’nun liderini bu yaklaşım
değişikliğine sevk eden saikleri
teşhis edebiliriz. Bu, Irak siyasi
gerçekliğine detaylı bir ilgiliyi ve
aşağıda olduğu gibi muhalefet
ekseninden uzaklaşmayı içerir:
1- Irak siyasi sürecinin üzerine inşa edildiği denge, uzlaşı ve
ortaklık denklemini değiştirme2
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nin zorluğu. Bu, Sadr Bloku’nun
liderini, beşinci dönem Irak Parlamentosundaki en büyük blok
olmayı başarıp 73 sandalye
kazandıktan sonra siyasi süreçten çekilme kararı almaya sevk
etmiştir. Belki bazıları Sadr’ın
bu hamlesini bir geri çekilme
ya da hükûmet kuramamasından kaynaklanan zayıflık olarak okumaktadır. Ama aslında
onun bu manevrası, kendisini
çevreleyen siyasi kısıtlamaları
gevşetmeye yönelik cesur bir
girişim mahiyetindedir. Burada,
Sadr Bloku’nun liderinin, lider
kadrosunun, ayrıca rakiplerinin
ve muhaliflerinin, blokun ülkedeki siyasi tablo üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunun
farkında olduklarını belirtmek
gerekir. Sadr yanlılarının iktidardan uzak olduğu durumlarda
bile liderleri Mukteda es-Sadr,
siyasi kararları dışarıdan etkilemek için daha fazla esnekliğe
sahip olabilir.2
2- Koordinasyon Çerçevesi›nin uzlaşıya dayalı bir vizyonla hükûmete katılımı, Sadr
Bloku’nu Şii bileşenler içinde
liderliği hedefleyen rakiplerini
hedef alan girişimlerde zora sokacak ve Sadr’ı, başta reddettiği, değiştirmeye çalıştığı denge,
uzlaşı ve ortaklık denklemine
uymak zorunda bırakacaktır. Bu
nedenle Sadr Bloku liderleri,
rakiplerini vatandaşlar arasın-

Raid Al-Hamid, “Sadr Bloku’nun Istifasının Ardından Irak’ta Olası Senaryolar Neler?”,
Anadolu Ajansı, 14 Haziran 2022.
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Mukteda es-Sadr, es-Sadr’ın Kufe’deki konutunda Başbakan Mustafa el-Kazımi ile bir araya geldi.

da artan yaygın hoşnutsuzlukla doğrudan
karşı karşıya getirerek onları mahcup duruma düşürecek ve halk tarafından beklenen
bir kurtarıcı olarak siyasi arenaya dönmek
için uygun fırsatı bekleyecektir.
3- Sadr kitlesi dışından, özellikle Ekim
2019 Hareketi sempatizanları başta olmak
üzere diğer kesimlerle hareket ederek, bunların siyasi sistemi ve anayasayı değiştirmek,
yolsuzlukla mücadele gibi siyasi öncelikleri doğrultusunda cesur siyasi girişimlerde
bulunmak ve halk/kitle desteği kazanmak.
Sadr Bloku hâlâ Sadrcılara pek güvenmiyor
ve bunların çoğunluğu, özellikle Ekim 2019
hareketinin 25’ten fazla milletvekilinin mecliste temsil edilmesini sağlama başarısını sahiplenmesi benzeri bazı siyasi hareketlerden
sonra, reform çağrısı ve geleneksel güçlere

karşı koyma çağrısı altında Şii bileşenin liderliğinin meşruiyetine Sadr’la birlikte katılmak
istememektedir.

SADRCILAR VE İKTIDARI
PAYLAŞMA SEÇENEĞI
Sadr Bloku’nun amacı, aldığı geçici önlemler veya siyasi süreçten çekilme gibi
taktik hareketlere rağmen siyasi ve popüler
varlığını pekiştirmek olarak kalmaya devam
etmektedir. Ancak Sadrcıların iktidara dönüşü, Sadrcı Blok’un iktidarın dışında kalmasının mevzu bahis olamayacağı, teşvik edici
bir siyasi ve sosyal ortamın varlığına bağlıdır.
Aksi takdirde blok, önceki on yılda biriktirdiği
gücün çoğunu kaybedecektir. Buna dayanarak, iktidara dönüş konusu “ihtiyaç” bağlamında ele alınmaktadır. Ancak daha fazla

www.orsam.org.tr
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siyasi kazanım elde etmek için gücünün bazı unsurlarını feda etmesi gerekebilecektir.
Sadr Bloku’nu meşgul eden en önemli konulardan biri, iktidara geri dönüş ve siyasi
nüfuz elde etme konusudur. En önde gelen
hususlar şunlardır:
1- Sadr Bloku tabanının liderine mutlak
itaati. Sadr Bloku, vilayetlerin çoğunda büyük bir etkiye ve mevcudiyete sahiptir. Ayrıca bu, belirli bir coğrafi alanla sınırlı kalmayıp
Bağdat’ın yanı sıra orta ve güney illerdeki
ilçe ve bucaklara kadar uzanan bir kitleyi
harekete geçirebilme gücünü de içermektedir. Böylesi geniş alanda mevcudiyet, Sadr
Bloku’na ve liderine seçimlerde diğer siyasi
güçler üzerinde karşılaştırmalı bir avantaj
sağlayan insan kantonları mahiyetindedir.
Seçim bölgelerinin coğrafi dağılımlarına uygun şekilde bölünmesi, bloka 73 milletvekili
sandalyesi elde etmelerini sağlamıştır. Sadr
Bloku liderlerinin, herhangi bir pozisyon veya meseleyle ilgili lehte pozisyon alma veya muhalefet etme konusundaki etkilerinin
sınırlarını bildiğine şüphe yoktur. Burada,
diğer destekleyici koşullar da mevcutsa bu
örgütsel harekete geçme yeteneğinin herhangi bir hükûmet, siyasi durum veya proje
için yıkıcı olabileceği belirtilmelidir. Bu koşullarda, Sadr Bloku rakiplerinin tercihlerinin,
onlara herhangi bir meşruiyet sunmamak
için bloku provoke etmemesi zorunludur.
Koordinasyon Çerçevesi başbakan adayını
açıkladıktan sonra ortaya çıkan durum yani
sokağa çıkıp oturmak tam da bu olmuştur.
Sadr Bloku’nun destekçileri parlamento binasında oturma eylemi yaparak hükûmetin
geçişini engellemişlerdir. Üstelik bir bölgede
250 ila 400 bin göstericiyi, diğer valiliklerde

ise bu sayının iki katı kadar göstericiyi harekete geçirme konusunda yüksek kabiliyete
sahiptirler.3
2- Halkın artan hoşnutsuzluğu: 2003’ten
bu yana iktidardaki siyasi güçlerin kamu hizmetlerini güvence altına alacak ve vatandaşlar üzerindeki ekonomik baskıları azaltacak
şekilde yönetim tesis edememesi, büyüyen
ve öfkeli bir halk hoşnutsuzluğunun ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Bu hoşnutsuzluk düzeyinin hala kontrol altında tutulabiliyor olmasına rağmen siyasi durum ve genel
bütçe kanununun onaylanmasındaki gecikme ve benzeri tıkanma durumlarının devam
etmesi bunu her an kontrolden çıkarabilir.
Bu risk, Birleşmiş Milletler Irak Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert tarafından Mayıs
2022’de Irak’taki4 genel durum hakkında Güvenlik Konseyine verdiği brifingde dile getirilmiş, sosyal ve dinî aktörlerin artık halktaki
gerilimi azaltamadığı ve siyasi aktörlerin tansiyonu düşüremediği; siyasi partiler ve fraksiyonların vatandaşların çıkarları pahasına
statükodan yararlandığı vurgulanmıştır. Belki
de burada Irak kamuoyunun aşırı uç medya
ya da akımlardan çokça etkilendiğini, buna
mukabil ılımlı tutum sergileyenlerle etkileşime girmediğini belirtmekte fayda vardır. Bu
nedenle blokun popülist bir eğilim içinde
olduğu söylenebilir. Kaldı ki Ekim 2019 hareketi ve öncesindeki protestolar Iraklılar arasındaki korku duvarlarını yıkmış ve halk siyasi
görüşlerini açıkça ifade etmeye başlamıştır.
3- Koordinasyon Çerçevesi’nin güçleri
arasında farklı pozisyonlar. Sadr Bloku, siyasi konularda, koordinasyon çerçevesindeki
rakiplerinin pozisyonlarından farklı pozis-

3

Harith Hassan, “Şii Güçler ve Irak Seçimleri, Bir Model Olarak Sadr Hareketi, Bir Vaka Değerlendirmesi”, Arab Center for Research
and Policy Studies, 7 Ekim 2021, s. 4-5.

4

Irak Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi Özel Temsilcisi Brifingi, BM Irak web sitesi, 17 Mayıs 2022.
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yonlar benimsemektedir. Sadr
Bloku, parlamentodan çekildikten sonra açık pozisyonlar benimseyerek ve çerçeve
liderleri üzerindeki medya ve
halk baskısını artırarak, onları
siyasi çıkmaza sürüklemeye ve
ulusal çoğunluk hükûmeti kurma çabalarında Koordinasyon
Çerçevesi cephesinde çatlak
oluşturmaya çalışmaktadır. Öte
yandan, Koordinasyon Çerçevesi güçleri iç bölünmelerin ve
aralarındaki mevzi farklılıklarının hükûmet kurma çabalarına
engel olduğunun tamamen
farkındadır. Ancak Nuri el-Maliki (2006’dan 2014’e kadar iki
dönem başbakanlık yapmıştır)
gibi çerçevenin bazı liderlerinin arzuları ve başbakanlığı
üstlenme istekleri ve Mukteda
es-Sadr ile kişisel farklılıkları
Sadr Bloku’nun sokağa çıkması
için önemli motivasyonlardan
biridir. Bu nedenle Sadr Bloku’nun lideri tartışmalı rakamlar
ortaya atılarak provoke edilmemelidir. Aksi takdirde, Sadr
Bloku bir sonraki hükûmet için
(kurulması hâlinde) bir endişe
kaynağı olacak ve hükûmetle
vatandaşlar arasındaki ilişkiyi
yeniden kurma girişimlerini engelleyecektir.
4- Diğer bileşenlerden müttefikler. Sadr Bloku, Kürt ve
Sünni siyasi güçlerle iyi ilişkiler sürdürmektedir. Kamuoyu
5

önünde siyasi kararın bir katılımcısı olarak görünmeden, rakip Şii siyasi güçlerini kendi taleplerine zorlamak için bu ilişkilere yatırım yapmaya çalışmaktadır. Bu şekilde “Vatanı Kurtarma İttifakı” içinde kalanlarla
koordinasyon
pozisyonlarını
korumaktadır. Bu ittifak, Sadrcıları Kürtler ve Sünni Araplarla
bir araya getirmiştir. Daha açık
bir ifadeyle, Sadr Bloku kendi
ihtiyaçlarının bir kısmını “Vatanı Kurtarma” ittifakındaki Kürt
ve Sünni siyasi güçlerin eski
müttefikleri aracılığıyla Koordinasyon Çerçevesi güçlerine
dayatmaktadır. Belki de “Vatanı
Kurtarma” ittifakının bozulduğu
iddiası siyasi bir manevraydı.5
5- Bölgesel ve uluslararası
durumlar. Irak’ta mevcut siyasi güçler arasındaki ilişkilerde
siyasi istikrar ve denge, Irak’ın
dış ilişkilerindeki dengeyi doğrudan etkilemektedir. Bu durum, tüm bölgesel aktörlerle
ilişkilerin doğru bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli ulusal
bir duruşa imkân verecek siyasi
istikrarın muhafaza edilmesi
bakımından bu güçlerin karşılaştığı en büyük zorluğu teşkil
etmektedir. Belki de söz konusu istikrar, birçok siyasi gücün
ortaklığa inanmaması, mevcut
iç anlaşmazlıklar sebebiyle ve
Koordinasyon
Çerçevesi’yle
Sadr Bloku güçleri arasındaki

Sadr Bloku,
“Vatanı Kurtarma”
ittifakındaki Kürt
ve Sünni siyasi
güçlerden oluşan
eski müttefikleri
aracılığıyla
Koordinasyon
Çerçevesi güçlerine
bazı şartlar
dayatmaktadır.
Belki de “Vatanı
Kurtarma”
ittifakının
bozulduğu
iddiası siyasi bir
manevradan
ibarettir.

Adel Al-Nawab, “Irak’ta ‘Vatanı Kurtarma İttifakı’: Esnek Koordinasyon”, Al-Araby AlJadeed, 3 Temmuz 2022.
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Sadr Hareketi’nin destekçileri 30 Temmuz 2022’de hükûmet karargâhını içeren Yeşil Bölge’yi bastı.

gerginlik göz önünde bulundurulduğunda
tarafların kendi iradesini başkalarına dayatmaya çalıştığı sürece gerçekleşmeyecektir.
Bu taraflardan ikincisi yani Sadr Bloku, Irak’a
yönelik değişen bölgesel ve uluslararası tutumlar üzerinden iktidara geri dönme hesapları yapmaktadır. Ancak bölgenin şu an
göreceli olarak sakin bir dönemden geçtiği
söylenebilir. Özellikle bölgesel ve uluslararası düzeydeki tüm aktörler, Irak da dâhil
olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin küresel
sorunla bağlantılı olduğu ve Irak’ta yaşanan
çoklu ve karmaşık krizler ışığında dünyanın
farklı bölgelerindekilerden kaynaklı daha
fazla çatışma ve tırmanmayı artık kaldıra6

8

mayacağı sonucuna varmış durumdadır. İstikrarsızlıkla karakterize edilen Sadr Bloku
liderinin pozisyon alışları bölge ve uluslararası ülkelere güven vermemektedir. Çünkü
günün sonunda Irak siyasetindeki denklemi
bozmanın tehlikelerinin ve tuzaklarının farkındadırlar. Buna bağlı olarak, İran’a baskı
yapmak ve müttefiklerini zayıflatmak için
Irak’ta iç gerilimi tırmandıran bölgesel ve
uluslararası güçler bile Irak’taki siyasi durumun hassasiyetinin bilincindedir ve özellikle
sadık silahlı militanların mevcut olduğu bir
ortamda, bölgesel durum üzerinde olabilecek yansımaları sebebiyle şiddetli çatışmalardan kaçınmaktadır.6

Abbas Abboud Salem, “Sadr’ın Çekilmesinden Sonra Irak Siyaset Sahnesi, Aktörlerin Çokluğu ve Seçeneklerin Eksikliği”, Trends
for Research, Studies and Consultations, 28 Haziran 2022.
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MUHTEMEL SENARYOLAR
Siyasi olayların artmasının ve hızlanmasının ardından Irak siyasi gerçeği, Sadr’ın Irak
Parlamentosundaki koltuklarını rakiplerine
bırakması neticesinde siyasi dengelerin yeniden formüle edilmesi nedeniyle yeni bir
duruma işaret etmektedir. Sadr Bloku’nun
siyasi katılımdan halk muhalefetine geçişi,
bölünmelerin ve parçalanmanın arttığı siyasi
sistemin geleceği için tehlikeli senaryolarla
sonuçlanabilir. Bu senaryolardan belki de en
önemlileri şunlardır:
1- Daha fazla müttefik ve destekçi edinme senaryosu. Sadr Bloku’nun Yeşil Bölge’yi
kendi denetimine alma durumu, halk nezdinde ve siyasi mahfillerde itiraz ve büyük
eleştiriyle karşılandı. Hükûmet kurmaya çalışan rakip güçlere irade dayatırken şiddet
kullanımı, Sadr Bloku’nun lideri Mukteda
es-Sadr’ı zor durumda bırakmış ve seçenekleri tekrar değerlendirmesine yol açmıştır. En
kötüsü de Sadr Bloku’nun Yeşil Bölge’den
çekilmesinin blok içi durumu toparlamak
amacıyla taktiksel bir geri çekilme olmasıdır. Bu, bazı liderlerinin, Sadr Bloku liderinin
genel siyasi durum hakkındaki kararlarına
ilişkin tutumlarında (teyit edilmemiş bilgilere
göre) bir bölünmeye neden olmuştur. Sokağı harekete geçirmek için halk nezdinde ya
da siyasi müttefikler arama çabasında olan
Sadrcılar, “İmam Hüseyin’in Erbain ziyareti” töreninin sona ermesinin ardından büyük
gösterilerle dışarı çıkabilirler. Bu senaryoda
Sadr Bloku, Ekim hareketinin yıl dönümünde
gösteri yapmayı planlayan sivil, toplumsal
güçlere nüfuz etmeye çalışmaktadır. Amaç,
bir yandan hükûmetin geçişini bozmak, diğer yandan aktörlere ve uluslararası topluma
Sadr müttefiklerinin ve Irak toplumunun siyasi (Koordinasyon Çerçevesi güçleri) rakiplerine karşı çıktığı mesajlarını göndermektir.

Mevcut verilere göre bu senaryoda protestolar uzun süre devam edebilir.
2- Sadr Bloku’nun şartlı dönüş senaryosu. Sadr Bloku, Ekim 2019 hareketinin güçleriyle ve iktidarda kalmak isteyen hükûmet
ekibiyle yüksek koordinasyondan memnun
olsa ya da çeşitli siyasi ve sosyal alanlardan destek görmese de protestolara geri dönecektir. Ama bu dönüş bir raunt gibi
olacaktır. Koordinasyon Çerçevesi ile Sadr
Bloku arasındaki siyasi çatışmada belirleyici
faktörler, özellikle Sadr Bloku’nun Yeşil Bölge’den çekildikten sonra taleplerinin geçici
el-Kazımi hükûmetinin hayatta kalmasına
odaklanması, erken seçimlerin 73 sandalye
kazandığı mevcut seçim yasasıyla yapılması
ve diğer taraftan Koordinasyon Çerçevesi’nin
parlamentodaki en büyük siyasi blok olarak
(Sadristlerin parlamentodan çekilmesinden
sonra) hükûmeti kurma hakkını elde tutma
arzusudur. İki parti arasındaki çelişkili pozisyonlara ve iradelerini diğerine empoze etme
çabalarına rağmen, her ikisi de siyasi süreçte istikrar ve dengeyi yeniden sağlamak için
erken seçim yapılması gerektiği konusunda
hemfikirdir. Ancak Koordinasyon Çerçevesi,
yeni bir hükûmetin kurulmasını ve mevcut
parlamentonun seçim yasasını ve seçimlerle ilgili Bağımsız Yüksek Komisyon Yasası’nı
değiştirmesini ve ardından erken seçim için
bir tarih belirlemesini şart koşmaktadır. Öte
yandan, tüm Irak siyasi partileri bu çelişki ve
bölünmenin ciddiyetinin farkındadır. Bu nedenle iki partinin, siyasi sistemin korunmasını
ve her birinin çıkarlarının gerçekleştirilmesini garanti eden bir siyasi anlaşmaya varması
için siyasi girişimlerde bulunmuşlardır. Her iki
tarafı da tatmin edecek bir çözüm üzerinde
Sadrcılarla bir anlaşmaya varmak için çok
sayıda girişimde bulunan Koordinasyon Çerçevesi liderleri de bunun farkındadır. Sadr,

www.orsam.org.tr

9

Sadr Hareketi İçin Zor Seçim: Popüler Muhalefet mi Yoksa İktidar Ortaklığı mı?

Mukteda es-Sadr, Kürt ve Sünni siyasi güçlerin “Vatanı Kurtarma”
Koalisyonu’ndan müttefikleriyle Ocak 2022’de Kufe’deki evinde buluştu.

Sadr Bloku’nun
lideri Mukteda
es-Sadr, rejim
değişikliğine karşı
çıkan ve aralarında
eski müttefikleri
Kürtler ve Sünnileri
dahi içeren güçlerin
büyüklüğü
karşısında
şaşkınlığa
uğramıştır.

Koordinasyon Çerçevesi’nin liderleriyle diyalog kurmaktan
hâlâ kaçınmaktadır. Sadr, destekçilerinden bazı partileri veya
hükûmet kurumlarını kapatmak
gibi manevralarla halk baskısını sürdürmek ve erken seçimlerle ilgili şartlarını bu suretle
dayatmak durumunda kalabilir.
Bu senaryo en tehlikeli olanıdır
ve kitleler, Sadr Bloku ve Koordinasyon Çerçevesi arasında
çatışmayı kaçınılmaz kılacak;
siyasi sistemin güvenliğini, istikrarını ve geleceğini tehlikeye
atacak bir karşıtlığı doğurabilecektir.

SONUÇ
Sadr Bloku’nun, Irak Parlamentosunu basmasından ve
liderinin rejimi değiştirmeye ve
anayasayı yeniden yazmaya
çağırmasından sonra büyük bir
açmazla karşı karşıya kalmıştır.
Bu durum Sadr müttefiklerini
ve rakiplerini bu çağrılar karşısında konumlarını muhafaza
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eden bir tavır almaya sevk etmiştir. Çünkü Irak’taki mevcut
siyasi sistemi değiştirme süreci
ulusal mutabakat ve halk desteği yanında uluslararası destek de gerektirmektedir. Sadr
Bloku lideri, eski müttefikleri
olan Kürtler ve Sünniler de dâhil
olmak üzere rejim değişikliğine
ve anayasanın değiştirilmesine
karşı çıkan güçlerin büyüklüğü
karşısında şaşkınlığa uğradıktan sonra siyasi farklılıkları çözmek için Necef’teki dinî yüksek
makamın müdahalesine umut
bağlamaya başlamış ancak bu
makam da duruma müdahale etmekten uzak durmuştur.
Iraklı politikacılar, Birleşmiş Milletler Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert’ı krizin tarafları
arasında ulusal diyalog kurmak, farklılıkları Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği temsilcileri nezaretinde çözmek için
arabuluculuk yapmaya davet
etmiştir. Bu kuruluşlar tarafların
üzerinde mutabık kalacakları
hususların uygulanmasının ga-

Ahmed en-Noufan

rantörü olacaktır. Sadr Bloku’nun lideri, parlamentonun feshedilmesi, erken seçimlerin
yapılması gibi taleplerinde çıtayı düşürerek
el-Kazımi hükûmetini devam ettirmek veya
işleri kolaylaştırmak ve seçimlere hazırlanmak için yeni bir hükûmet teşkil edilmesini
isteyerek taleplerinde bir ayarlamaya gidebilir. Bu şekilde iktidara geri dönebilir ve siyasi bir rol kazanabilir. Ancak Koordinasyon
Çerçevesi liderleri, erken seçime gidilmeden

önce hükûmetin teşkilini ve seçim yasasının
değiştirilmesini talep etmekte ve bu suretle oturma eylemlerini bir baskı aracı olarak
tutmak ve gelecekte Sadr Bloku’nun bunu
muhaliflerinin iradesini kırmak veya belirli siyasi kararlar dayatmak için suistimal etmesini önlemeyi planlamaktadır. Siyasetçilerin ve
bu iki tarafın siyasi bir çözüme ulaşamaması
durumunda rejimin geleceği tehlikeye girecek ve muhtemelen çökecektir.
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Yazar Hakkında

Ahmed en-Nofan
Bağdat’taki Al-Nahrain Üniversitesinde politik ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştır. İlgi alanları
Irak’ın siyasi, ekonomik ve sosyal meseleleridir.

Telif Hakkı
Ankara - TÜRKİYE ORSAM © 2022
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

12

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

bakış 223

