
2003 yılında Baas rejiminin
çökmesinin ardından kurulan
yeni sistemde 2011, 2012-2013
ve 2015-2018 yıllarında yoğun
gösteriler yaşanmasına
rağmen 1 Ekim’de başlayan
gösteriler katılımcı ve kapsam
açısıyla bunlardan ayrışmıştır. 

B aşta Bağdat olmak üzere
1 Ekim 2019 tarihinde
özellikle Irak’ın güney vi-

layetlerinde başlayan gösteriler
Irak siyasetinde genel bir kırılmaya
neden olmuş ve bir milat olarak
değerlendirilmiştir. 2003 yılında
Baas rejiminin çökmesinin ardın-
dan kurulan yeni sistemde 2011,
2012-2013 ve 2015-2018 yılla-
rında yoğun gösteriler yaşan-
masına rağmen 1 Ekim’de
başlayan gösteriler katılımcı
ve kapsam açısıyla bun-
lardan ayrışmıştır. 

Irak’taki Gösterilere
Genel Bakış

Irak Terörle Mücadele Birimi
Komutanı Abdul Vahap el-Saa-
di’nin görevden alınması üzerine

Bağdat’ta başladıktan sonra diğer
vilayetlere yayılan gösterilerin ilk
gününde üç göstericinin hayatını
kaybetmesi göstericilere karşı şid-
det kullanılacağını göstermiştir.
Zira gösterilerin üçüncü gününde
güvenlik güçleri, göstericilere karşı
mermi ve biber gazı ile müdahalede
bulunmuştur. Diğer yandan gös-
terilerin dördüncü gününde Sairun
Koalisyonu Lideri Mukteda Sadr’ın
hükûmete yönelik istifa ve erken
seçim çağrısı, Irak Parlamentosu
Başkanı Muhammed el-Halbu-
si’nin “Göstericilerin talepleri ye-
rine getirilmezse sokaklara gide-
ceğim” açıklaması ve Bağdat Vilayet
Meclisinin oy birliğiyle Vali Felah
el-Cezairi’nin görevden alınması
gösterilerin ivme kazanmasına ne-
den olmuştur. Bu noktada göste-
ricilerin öne çıkan talepleri şu şe-
kilde olmuştur:

• Hükûmetin istifa etmesi ve ku-
rulacak hükûmet içerisinde
2003’ten sonra siyasi pozisyon
elde etmiş kişilerin olmaması,

• Yeni başbakanın ikinci vatan-
daşlığının olmaması ve yeni
seçim ve komisyonu yasası ile
erken seçimlere gidilmesi,

• Göstericilere karşı şiddet uy-
gulayanların yargılanması ve
altyapı eksikliklerinin gideril-
mesi için yatırım yapılması,

• Yolsuzluğa karışmış yetkili ve
siyasilerin yargılanması, genel
müdür seviyesinin üstündeki
bütün çalışanların maaşlarının
düşürülmesi ve genç istihda-
mının arttırılması yer almıştır. 
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Gerek siyasilerin gösterilerin ortaya
çıkardığı ivmeden yararlanma isteği
gerekse de Abdulmehdi hükûme-
tinin bu ivmeden yararlanarak
sosyal tabanını genişletme isteği
doğrultusunda, göstericilerin ta-
leplerine yönelik Bakanlar Kurulu
kararı ile reform paketi açıklan-
mıştır. Bu karar kapsamında 100
bin sosyal konut, 150 bin Iraklıya
sosyal yardım, 150 bin genç için
eğitim verilmesi ve başarılıların
istihdam veya kredi ile destek-
lenmesi, gösterilerde hayatını
kaybedenlerin şehit sayıl-
ması ve tazminat alması,
yaralananların hastane
masraflarının karşı-
lanması yer almış-
tır. 

Gösterilerin altıncı gününde açık-
lanan pakette yer alan maddelerin,
göstericilerin uzun vadeli taleple-
rine cevap vermekte yetersiz kal-
mıştır. Hatta üç ay süreyle öde-

necek “geçici maaşlar”
gösterilerin dindiril-

mesi için hükûmet
tarafından sunulan

rantiye ekono-
misine ait bir

öge olarak
ön plana

ç ı k -

makla birlikte göstericilerin talep-
lerinin tersi olduğu söylenebilir.
Zira göstericiler, Irak siyasetinde
değişiklik yapılması istenirken
daha önce Maliye Bakanı (2004-
2006), Cumhurbaşkanı Yardımcısı
(2005-2011) ve Petrol Bakanı
(2014-2016) olarak görev yapan
ve siyasi sistemin parçası olan Ab-
dulmehdi, taleplerin dindirilmesi
için kalıcı veya uzun süreli reform
yerine konut inşası ve sosyal yar-
dım gibi geçici önlemlerle sorunu
çözmeye çalışmıştır. 6 Ekim 2019
tarihinde açıklanan reform pake-
tinin üstünden iki gün geçmesinin
ardından Irak kabinesi ikinci bir
reform paketi açıklamıştır. Bu re-
form paketi içerisinde seçim ya-
salarının yenilenmesi vaadinin
yanı sıra Irak Elektrik Bakanlığına
projeler için 12,6 milyon dolar
ayrılması ve 3 bin yoksul aileye
ücretsiz elektrik kullanabilme-
leri için güneş enerjisi kitleri
dağıtılması gibi unsurlar yer
almıştır. Ayrıca Ticaret Ba-
kanlığınca gençlerin işlettiği
küçük girişimlere vergi
muafiyeti getirilmiştir.
Buna ek olarak vilayetler
özelinde göstericilerin ta-
leplerinin ve özel ihtiyaç-
larının tespit edilmesi
için komisyonların ku-
rulmasına karar veril-
miştir. 

Diğer yandan 27 Ekim
2019 tarihinde hükûme-
tin arkasındaki en büyük
parlamento grubu olan
Sairun Koalisyonunun
muhalefete geçtiğini açık-

lamasının ardından göste-
rilerin ilk ayının tamamlan-

dığı 31 Ekim 2019 tarihinde
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Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih,
Abdulmehdi’nin görevden ayrıla-
cağını açıklamıştır. Zira Abdul-
mehdi’nin açıkladığı popülist re-
form paketleri, göstericilerin ta-
leplerinin karşılanması konusunda
yetersiz kalmıştır. Ayrıca gösteri-
cilerin en önemli taleplerinden bi-
risi olan erken seçimlere gidilmesi
talebine rağmen, Abdulmehdi’nin
istifa kararı açıklandıktan sonra
ancak henüz resmî olarak istifasını
sunmadan önce Nisan 2020’de
yapılması beklenen vilayet meclisi
seçimleri süresiz olarak ertelemiş-
tir. Sadr’ın muhalefete geçmesinin
ardından memurlara genel grev
çağrısı yapması ve Irak’taki en bü-
yük Şii dinî merci Ayetullah Ali
el-Sistani’nin “Başbakan görevini
yapamamaktadır ve hükûmet ye-
nilenmelidir” açıklaması Abdul-
mehdi’yi resmî olarak istifasını
sunmaya zorlamıştır. Zira 30 Ka-
sım tarihinde Irak Parlamentosuna
sunulan istifa kararı ertesi gün
onaylanmıştır. 

Başbakanlık Krizi

Irak Anayasası’na göre başbakanın
istifasının ardından cumhurbaş-
kanı tarafından 15 gün içerisinde
görevlendirilecek birisinin 30 gün
içerisinde güvenoyu alması, ala-
maması durumunda ise 15 gün
içerisinde yeni birisinin görevlen-
dirilmesi gerekmektedir. Ancak
2014 Parlamento Seçimlerinin ar-
dından Irak Federal Yüksek Mah-
kemesi kararı doğrultusunda en
büyük parlamento blokunun hü-
kûmeti kurmakla görevlendirilmesi
beklenmektedir. Buna rağmen
2018 seçimlerinin ardından par-
lamentoda en büyük blok tespit
edilmemiş, en büyük blok oldu-

ğunu iddia eden iki blokun ortak
adayı olan Abdulmehdi hükûmeti
kurmuştur. 

Büyük blokun belirlenmemiş ol-
ması isim belirleme konusunda
inisiyatifin cumhurbaşkanı ve par-
tiler arasında gidip gelmesine ne-
den olmuştur. Bu nedenle kapsayıcı
olmayan ve tek taraflı olarak hü-
kûmeti kurmakla görevlendirilen
Muhammed Tevfik Allavi ve Adnan
Zurfi başarılı olamamıştır. Alla-
vi’nin başarısız hükûmet kurma
girişiminin ardından partilerin uz-
laşı sağlayamaması üzerine Salih,
Zurfi’yi hükûmeti kurmakla gö-
revlendirmiştir. Zurfi’nin adaylığı
da siyasi çevrelerce kabul görme-
mesine rağmen aday gösterilmesi,
Salih tarafından Zurfi’den sonra
aday gösterilecek kişide uzlaşı sağ-
lanması amacıyla yapıldığı söyle-
nebilir. Zira Zurfi’den sonra Irak
Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı
Mustafa el-Kazımi’ye Salih tara-
fından hükûmeti kurma görevi
verilmiş, başta Fetih Koalisyonu
Başkanı Hadi Amiri’nin itirazıyla
karşılaşmasına rağmen Fetih Koa-
lisyonundan da destek alan el-Ka-
zimi hükûmeti kurmuştur. 

Başbakanlık krizi el-Kazimi’nin
hükûmeti kurması ile
bitmesine rağmen yeni
kurulan hükûmet yeni tip
koronavirüs salgını (Covid-19),
seçim ve komisyon yasaları,
mali kriz ve ABD-İran
geriliminin Irak’a etkileri gibi
birçok sorun ile karşı karşıya
kalmıştır.

329 koltuklu Irak Parlamentosun-
da 266 milletvekilinin katıldığı 7
Mayıs 2020 tarihli Parlamento
Oturumunda 22 kişilik kabine için
sunulan 20 bakan adayından
15’inin güvenoyu alabilmesi siyasi
partilerin Kazımi hakkındaki çe-
kincelerini göstermiştir. Buna rağ-
men 6 Haziran 2020 tarihinde
Kazımi, yedi farklı bakan adayını
parlamentoya sunarak kabinesini
tamamlamıştır. Kabine kurulma-
dan önce Kazımi tarafından hü-
kûmette Irak’ın bütün unsurlarının
temsil edileceği açıklanmasına rağ-
men Türkmen kesimlerden bir ba-
kan kabinede yer almamıştır. An-
cak parlamento, Kazımi’ye Türk-
menlerin de kabinede temsil edi-
lebilmesi için yeni bir devlet ba-
kanlığı oluşturulması yetkisi ver-
miştir. Ancak gösterilerin ilk yılı
dolmasına ve hükûmet yaklaşık
beş ayını doldurmasına rağmen
Türkmen bakan adayı henüz par-
lamentoya sunulmamıştır. 

Kazımi Kabinesi ve Irak’ın
Geleceğinde Göstericilerin
Rolü

Başbakanlık krizi el-Kazimi’nin
hükûmeti kurması ile bitmesine
rağmen yeni kurulan hükûmet
yeni tip koronavirüs salgını (Co-
vid-19), seçim ve komisyon yasa-
ları, mali kriz ve ABD-İran gerili-
minin Irak’a etkileri gibi birçok
sorun ile karşı karşıya kalmıştır.
Ancak yeni hükûmetin işlerlik ka-
zanmasının önündeki en büyük
engel -Abdulmehdi hükûmetinde
olduğu gibi- parlamentoda ken-
disine ait bir blokun olmamasıdır.
Ulusal Hikmet Akımı Başkanı Am-
mar el-Hekim’in önderliğinde oluş-
turulan yaklaşık 40 vekilin üye
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olduğu Iraklılar Koalisyonu kurul-
muştur. Ayrıca Irak eski Başbakanı
Haydar el-Abadi’nin liderliğinde
kurulan Nasr (Zafer) Koalisyonu-
nun hükûmeti desteklediği bilin-
mektedir. Bu iki blokun aksine di-
ğer bloklar hükûmete bağlamsal
düzeyde destek vermekte veya
muhalefet etmektedir. Kazımi’yi
destekleyen bloklar, parlamentoda
çoğunluğu elde etmesine rağmen
bu blokların Kazımi ile organik
bir bağının olmaması nedeniyle
Kazımi’nin denge politikası yü-
rütmeye itmektedir. Diğer yandan
kötü senaryo olarak blokların hü-
kûmetten desteklerini çekmesi
durumunda tekrar bir başbakanlık
krizi yaşanması beklenebilir.

Siyaset üzerinde baskı oluşturan
1 Ekim 2019 tarihinde başlayan
gösteriler, Covid-19 nedeniyle ilan
edilen sokağa çıkma yasaklarının
gevşetilmesi ile yeniden başlamış-
tır. Kazımi kabinesinin kurulma-
sının ardından parlamentoda oku-

nan hükûmet programının da gös-
tericilerin taleplerine yönelik ögeler
içerdiği görülmektedir. Hükûmet
programında yer alan “özgür ve
adil seçimlerin yeni seçim yasasının
ardından yapılması”, “devlet dışı
silahlı aktörlere ait silahların dev-
lete aktarılması” ve “ekonomik
kriz ile mücadele için özel bütçe
çıkartılması” gibi gösterilerde dil-
lendirilen taleplerin göstericiler
tarafından yeterli görülmemesi
hükûmet üzerindeki baskının ge-
lecekte daha fazla artmasına neden
olabilir. 

Kazımi kabinesi üzerinde bulunan
birçok baskı unsurundan birisi
Irak kaynaklı ABD - İran gerilimidir.
Irak içerisindeki İran’a yakın milis
gruplar ve ABD güçlerinin birbirini
hedef alması Irak’ı doğrudan et-
kilemekte ve Irak bu iki aktörün
güç çekişmesinin alanı hâline dö-
nüşmektedir. Hatta İran Devrim
Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü
Komutanı Kasım Süleymani ve

Haşdi Şaabi Komisyonu Başkan
Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in
ABD saldırısı sonucunda Bağdat’ta
öldürülmesi çatışmanın boyut art-
tırmasına neden olmuş ve doğru-
dan Irak siyasetini etkilemiştir.
Bunun üzerine Bağdat ve Was-
hington arasında düzenlenen “Stra-
tejik Diyalog” görüşmeleri ile iliş-
kilerin geleceği üzerinde müzakere
yapılmıştır. Diğer yandan Irak’taki
İran ve ABD varlığına karşı çıkan
göstericiler, hükûmetten Irak’ı bu
gerilimden uzak tutmasını iste-
mektedir. Dolayısıyla bu gerilimde
yoğunlaşmanın görülmesi göste-
ricileri tekrar hükûmet karşı tu-
tuma yöneltebilir. Bu noktada Irak
sosyo-politik gelişmelerinde daha
önce görülmediği ölçüde etki sahibi
olan göstericilerin, Irak’taki mevcut
sorunlara ve dinamiklere ilişkin
tutumunun Irak’ın geleceğine etki
edecek başat faktörlerden olduğu
söylenebilir. 
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