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Giriş 
Irak, 2003 yılından bu yana siyasi sisteminde

istikrarını engelleyen, çıkarlarını yeniden ta-
nımlayan ve siyasi sistem olarak işlevselliğini
etkileyen bir kriz yaşamaktadır. Genel olarak
siyasi sistemlerin temel varsayımlarından
birisi, acil durumlara uyum sağlamaları ge-
reken bu gibi durumlara etkili çözümler bul-
malarını sağlayan yöntemlere sahip olmalarıdır.
Bu araçlar, rejimlerin sürdürülebilir olmasını
ve rejimin ana aktörlerinden kaynaklı düzen-
sizliklerin olumsuz etkilerinin de önlenmesini
sağlar. Siyasi normların, anayasaların, yürür-
lükteki yasaların, kurumsal yapıların ve oto-
ritenin, sistemin çökmesini engelleyen ögeler
olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir.
Demokratik geçiş dönemlerinde kurallar be-
lirlenirken rasyonellik ve sağduyunun eksik
olması hâlinde bu durum, sürdürülebilir de-
mokratik bir sistem inşa edilememesi ile ne-
ticelenecektir.  Başka bir ifadeyle geçiş aşa-
masında yaşanan tökezleme, kurulmakta olan
demokratik teşebbüsü tehdit edecektir.

2003 sonrası Irak’ta politik yaşama rengini
veren, siyasi sistemi yöneten rekabetçi ve bazı
durumlarda dışlayıcı totaliterlik (dinî, mez-

hepsel, ulusal) oldu. Bu dönemde barışçıl ik-
tidar değişimini garanti edecek, hak ve hukuku
koruyacak ve halkın devletini kuracak demo-
kratik bir sistem inşa etme vaadini hayata
geçirmektense Irak’ın yakın tarihinin en teh-
likeli siyasi, ekonomik ve sosyal zorbalık tür-
lerinden biri olarak, güçlü bir partiler tiranlığı
ortaya çıktı. Totaliter siyasi sistem, devletin
tüm sınıflar, dinler, mezhepler, ırklar, milli-
yetler, kültürler ve klanlar arasında tarafsız
olduğu; siyasi parti işlerine müdahale etmediği
ve eşit bir şekilde katılımı güvence altına alan
ve siyasi ve entelektüel görüşler arasından
seçim hakkı veren demokratik sistemlerdeki
kurumsal tarafsızlık kavramını göz ardı et-
miştir.

Şu anda Irak siyasi sistemi farklı siyasi,
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda, her
düzeyde karmaşık bir kriz yaşamaktadır. Bu
durum, siyasi huzursuzluğun ortaya çıkmasına,
sosyal ve sivil barışın sağlanamamasına,  ulusal
değerlere ve referanslara sadakatte çok baş-
lılığa, çatışmaların ve çelişkilerin çoğalmasına
yol açmaktadır. Böylece siyasal ve toplumsal
çözülme olgusu şiddetlenmiş ve devlet aygıtı
zayıflayarak felç olmuştur. Irak’ı gelişmesi
için uygulanmakta olan kalkınma ve yeniden
yapılanma politikalarında karşılaşılan aksak-
lıklara eklendiğinde bu durum, çeşitli zaman-
larda ülkeyi bölünmenin eşiğine getiren şiddete
veya iç savaşa yol açmaktadır. Sonuçta, “stra-
tejisi olmayan bir devleti çöküşe karşı savun-
masız” hâle getiren siyasi sistemin krizi de-
rinleşmiş ve yeni bir şey inşa etmenin eşiğine
gelinmiştir.

Irak’taki siyasi aktörlerin devletin inşasına
ilişkin vizyonları farklılık göstermekte ve bir-
biriyle çelişmektedir. Irak devletinin inşası
için ortaya konulmuş olan anayasal çerçeve
de açmazın çözümüne katkıda bulunmamıştır.
Üstelik mevcut durumu daha karmaşık hâle

Şu anda Irak siyasi sistemi farklı
siyasi, ekonomik, sosyal ve
kültürel alanlarda, her düzeyde
karmaşık bir kriz yaşamaktadır. Bu
durum, siyasi huzursuzluğun
ortaya çıkmasına, sosyal ve sivil
barışın sağlanamamasına,  ulusal
değerlere ve referanslara sadakatte
çok başlılığa, çatışmaların ve
çelişkilerin çoğalmasına yol
açmaktadır. 
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getirerek başka açmazlar yaratmıştır.  Bun-
lardan bazıları, Irak kimliğinin unsurlarının
net bir şekilde ortaya konulamamasından, si-
yasi sistemin doğasından ve varolan üç otorite
arasındaki ilişkilerden kaynaklanmaktadır.
Bunlar, daha ziyade birbiriyle bağlantılı olmayan
hususları ve ihtiyaçları anayasa potası içinde
eritmeye çalışma çabası, anayasanın devletlerin
ve halkların yaşamındaki rolü ve yeri konu-
sundaki farkındalık eksikliği veya aceleyle ya
da kasıtlı olarak yapılan başarısız müdahaleler
ile oluşmaktadır.

Uluslararası ilişkiler alanındaki birçok dü-
şünür ve analist için devlet, artık Ortadoğu’daki
çatışmaları anlamada tek ve en önemli faktör
değildir. Bu çatışmaları yorumlamak ve anla-
mak için öncelikle etnik veya mezhepsel fay
hatları ile bölünmüş siyasi grupların doğru
algılanması zorunluluk hâline gelmiştir. Irak,
Amerikan işgali ve bununla bağlantılı olarak
ülkenin ulusal bütünlüğünü tehdit eden ciddi
sorunlar ve krizlerle şiddetlenmiş olan bu iki-
lemi yaşayan ülkelerden biridir. Belki de bu
krizlerden en tehlikelisi mezhepçiliğin pekişmiş
olmasıdır. Irak toplumunun, tüm yelpazeyi
sarsan bir ulusal kimliğin yitirilmesi ve alt
kimliklerin ulusal kimlik aleyhine yükselişi
aşamasından geçmekte olduğunu söyleyebi-
liriz.

Irak’taki dış müdahale ikilemi, siyasi sistem
krizi açısından büyük bir açmaz olarak kabul
edilmektedir. Irak’taki siyasi sürecin tarafları
arasında mutabakata ve uzlaşmaya varılma-
sında dış faktörün rolü ve derin etkisi açıkça
ortaya çıkmıştır. Zira, değişimin dinamiği ve
çevre ile etkileşimi, komşu ülkeleri Irak dos-
yasında yoğun bir şekilde taraf olmaya ve bazı
sorunlardan çıkar elde etme arayışına itmiştir.
Değişim sonrasında kurulan yeni düzen, Irak
toprakları ve halkı pahasına, dışarıdan müdahil
olanlara bölgesel genişleme imkânı veren,
siyasi kazanım fırsatları sunan verimli bir alan
açmıştır.

2005 Anayasası’nın Sorunları
Devlet, politik, ekonomik ve sosyal bir pro-

jedir ve bireylerin kimliğini tanımlayan bir ya-
pıdır. Aynı zamanda dışarıya da bakan,
bireyin/yurttaşın güvenliğini teminat altına
alan kurumların, sınırları içinde yaşayabildiği
siyasi bir projedir. Ancak çok sayıda araştırmacı,
Irak Anayasası’nın yeni ve etkin bir devletin
kurulması bakımından gerekli garantileri sağ-
layamayan bir anayasa olduğu konusunda
hemfikirdir1.

Siyasi sistem krizinin unsurlarını izah eder-
ken Irak Anayasası’ndan başlamak mümkün-
dür. Anayasanın bir insanın hayatındaki en
önemli belge olduğunu söylemek abartı ol-
mayacaktır. Anayasa sadece yönetenler ile
yönetilenler arasındaki ilişkiyi düzenlediği için
değil, aynı zamanda halkın kolektif kimliğini
ifade eden politik ve sosyal değerleri de içer-
diğinden çok önemli bir belge niteliğindedir.
Etkin bir demokratik sistemin kurulabilmesi
için demokratik değerleri açıkça benimseyen,
bu değerleri yerleştirmek ve sürdürmek için
kişisel ve toplumsal hakları yasal güvence
altına alan bir anayasanın bulunması zorun-
ludur.

Devlet, politik, ekonomik ve sosyal
bir projedir ve bireylerin kimliğini
tanımlayan bir yapıdır. Aynı
zamanda dışarıya da bakan,
bireyin/yurttaşın güvenliğini
teminat altına alan kurumların,
sınırları içinde yaşayabildiği siyasi
bir projedir.
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Irak Anayasası, vatandaşlarına adalet, hak
ve özgürlük sağlamak için devlet ile vatan-
daşları arasındaki siyasi, sosyal ve ekonomik
ilişkiler sistemine dair kuralları ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Anayasanın diğer rolü, ulusal
birliğin ve devletin egemenliğinin garantörü
olmaktır. Bununla birlikte, 2003 yılından sonra
Iraklı dinî partilerin siyasi söylemine mezhepçi
ideolojik yaklaşım hâkim olmuştur. Bu hâki-
miyet, anayasanın, modern bir devlet anaya-
sasında olması gereken anayasal ilkeleri temel
alan bilimsel yaklaşımlar ile tutarsız bir şekilde
yorumlanmasına da sebep olmuştur. Anayasal
uygulamalar, demokrasi felsefesinin özüyle
çelişen ve rızaya dayalı demokratik irade kav-
ramını baltalayan “sayısal Şii çoğunluk” kon-
septi ile yürütülmektedir. Dolayısıyla siyasal
sistem, Irak’taki çeşitli kimlikler arasında
sosyal uyumu temin edememiştir ve kapsayıcı
ulusal birliğin garantörü olmak yerine toplumun
parçalayan faktörlerden biri hâline gelmiş-
tir.2

Siyasi sistem krizinin ilk emaresi, anaya-
sanın “Irak Cumhuriyeti, hükûmet sistemi
temsili/parlamenter cumhuriyet olan egemen,
bağımsız bir federal devlettir ve bu anayasa,
Irak’ın birliğinin garantörüdür” şeklindeki ilk
maddesi üzerinden teşhis edilebilir. Zira, baş-
kent Bağdat ile ilişkiler açısından sadece Irak
Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) federal sistemin
imkânlarından yararlanırken geri kalan şehirler
hükûmetle ilişkilerinde merkezî otoriteye bağlı,
düzensiz valiliklerdir ve merkezî hükûmetin
baskılarına ve siyasi denge hesaplarına maruz
kalmaktadır. Irak’ta IKBY’ye benzer bölgeler
kurma girişimleri, anayasal açıdan yasal ol-
masına rağmen güçlü siyasi aktörler tarafından
engellenmektedir. 

Anayasalar düzenleyici bir belge olarak ni-
telendirilirler ve yönetenler ile yönetilenler
arasındaki güç ilişkisinin tüm biçimlerini ve
onların çıkarlarını ortaya koyan sıkı, kapsamlı
metinlerdir. Metinlerin netliği ve yapısal he-
defleri yorum yapılmasına açık değildir. Devlet,



istikrarı ve güç paylaşımını pekiştirme rolü
ile hayatın tüm alanlarına müdahil olur. Örneğin
anayasa, cumhurbaşkanını af çıkarabilen,
uluslararası antlaşmaları ve anlaşmaları onay-
layan, Temsilciler Meclisi tarafından çıkarılan
yasaları imzalayan, kararname çıkarma hakkı
olan, sadece onursal bir pozisyon sahibi değil
hükûmette etkin görevi olan bir yetkili olarak
tanımlamıştır. Ne var ki anayasa, kararna-
melerin hukuki niteliğini ve gücünü belirtme-
mektedir, ayrıca kararnamelerle düzenlenmesi
gereken yetkileri tanımlamamıştır. Bu belir-
sizlik, yasama meclisinin temel yetkisinden
mahrum kalmasına yol açabilir.

Anayasa metnindeki diğer net olmayan hü-
kümlere bir başka örnek, hayati önemine rağ-
men, petrol ve doğal gaza ilişkindir. 112.
madde şu şekildedir: “Ülkenin farklı bölgele-
rinde dengeli kalkınmayı sağlayacak şekilde,
eski rejim tarafından haksız yere mahrum bı-
rakılarak zarar gören ve daha sonra zarar
gören bölgeler için belirli bir süre tahsis edil-
mesi; gelirlerin nüfus dağılımıyla orantılı
olarak adil bir şekilde dağıtılması şartıyla
mevcut sahalardan çıkarılan petrol ve gazın
yönetimini federal hükûmet, üretim yapılan
bölgelerdeki valilikler ve yerel hükûmetlerle
birlikte üstlenir; bu bir kanunla düzenlenir.”
Refahın yönetilmesi, hırsızlığın önlenmesi ve
adil paylaşım açısından stratejik önemine rağ-
men, anayasada öngörülen söz konusu kanun
15 yıldır düzenlenmemiştir.

Diğer yasaların ve siyasi normların aksine
anayasa, devletin inşası ve siyasi istikrarın
sağlanması; çeşitli düzeylerde ve yollarda sis-
temin hedeflerine ulaşma konusundaki ça-
lışmalarının düzene sokulması için çerçeveyi
belirler. Bunu yaparken bazı aktörlerin veya
alt bileşenlerinin; galiplerin veya kaybedenlerin
değil, devletin ali menfaatleri söylemini kullanır.
Ancak siyasi sistem krizinin, en güçlü aktörün

anayasa ve diğer hukuki metinler ve siyasi
uzlaşı dili üzerinde belirleyici olmasına neden
olduğu açıktır.

Ülkenin geleceğinde kilit karar mercii olan
siyasi aktör, “örgütlenmenin olmadığı bölge-
lerin veya valiliklerin haklarını güvence altına
almaktan sorumlu komisyon” veya “kamu hiz-
metlerinden sorumlu konsey” gibi bazı kamu
otoritelerini, özellikle bağımsız organları askıya
almayı kararlaştırmıştır. Bu organlar için ya-
salar daha sonra çıkarılmıştır ancak yine de
anayasadaki görevlerini yerine getirmeleri
fiilen askıya alınmıştır.

Irak’ta rejime dayatılan politik mutabakat,
siyasi eylemlerin ve demokratik değerlerin
özüyle çelişen çarpıtılmış kurallar bütünüdür.
Neticede, anayasal uzlaşmazlıkları çözmek
üzere anayasa ile görevlendirilmiş Federal
Yüksek Mahkeme tarafından temsil edilen
Yüksek Yasama Kurumu, çıkarılan anayasal
hükümleri doğrudan etkileyebilmekte veya
diğer yasa ve yönetmeliklerle çelişebilmektedir.
Federal Mahkeme gibi hayati bir kurumun
açık siyasi baskı ve şantaja maruz kalması,
cumhurbaşkanının hükûmeti kurmak üzere
“en büyük blok”u görevlendirmesi ilkesi, en
önemli örnek olarak kabul edilebilir. Anayasa
Mahkemesi, 2010 yılında seçimlerin galibi ve
“en büyük blok” kavramları üzerine ortaya
çıkan anlaşmazlığı çözmeye karar vermişti.
Bu, siyasi sistemin başarısızlığını ve hükûmetin
kaderinin yabancı müdahale ile belirlenmeye
çalışıldığını ortaya çıkaran siyasi bir skandaldı.
Bu büyük krizin yankıları bugün de devam et-
mektedir.

Yürütme organı veya yasama organı tara-
fından icra edilen bir anayasa ihlalinin tespit
edilmesi yüksek yasama ve anayasal denetim
kurumlarının sorumluluğu olup uygunsuz ey-
lemlerin suç olarak cezalandırılması gerekir.
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Irak’ta, herhangi bir incelemeye ve sorumluluğa
konu olmaksızın, yasama ve yürütme kurumları
tarafından düzinelerce anayasa ihlali gerçek-
leştirilmiştir. Örneğin, Federal Yüksek Mah-
keme, hükûmetin genel nüfus sayımını 2009
Bütçe Kanunu’nda belirtilen süre zarfında, en
geç 31/12/2010 tarihine kadar yapmamış ol-
masına dair anayasa ihlali tespit etmiştir ve
bu anayasa ihlali 1/2/2010 tarihli 69/ Federal
/2009 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Parla-
mento, hükûmeti bu ihlalden sorumlu tutabilirdi
ancak en güçlü siyasi aktörün desteğinin alın-
ması ihtiyacı ve politik söylemler, hükûmetin
herhangi bir yasama veya yürütme ihlalinden
sorumlu tutulmasını engellemiştir. “Denet-
leyici” yasama makamının ihlallerine gelindi-
ğinde, parlamentoda oturumlar siyasi neden-
lerle sonuçsuz kaldığı ve tarafların belirli çö-
züme ulaşmakta başarısız olduğu dönemde
kamuya açık oturumların anayasal olmadığını
açıkça ifade eden Federal Yüksek Mahkeme
kararı hatırlanabilir.

Siyasi sistemdeki her iki denetim otoritesi
de bugün askıya alınmıştır. Yukarıda bahse-

dildiği üzere, sistemin içindeki herhangi bir
kurum gibi Irak Parlamentosu da politik kon-
sensusa ve en güçlü ve en etkili karar vericinin
hâkimiyetine tabidir. Bunun kanıtı, son yıllarda
yaşanan mali yolsuzlukların boyutu ve güvenlik
sisteminin çöküşüdür. Hiçbir hükûmet veya
bakan bunlardan sorumlu tutulmamıştır. İkinci
önemli kurum olan Federal Mahkeme, iki üye-
sinin peş peşe ölümü sonrasında toplantı için
yasal yeter sayı kalmaması nedeniyle askıya
alınmıştır. Dolayısıyla siyasi sistemdeki en
önemli kurumun karar alma mekanizması
felç olmuş ve hukuki anlaşmazlıkları çözemez
hâle gelmiştir. Bu kurumu yeniden faaliyete
geçirmek için yasal değişiklik veya yeni bir
yasayı çıkarmak için siyasi ve hukuki uzlaşı
gerekmektedir. Demokrasi, varlığını devlet
düzeni, anayasa, kuvvetler ayrılığı ve toplumda
gerçekleştirdiği işlevlerle gösterir. Bu, aynı
zamanda Irak halkının kültürüne ve medeni-
yetine de yansır. 

Demokratik kurumların başarısının belir-
leyicilerinden biri, demokratik toplumun en-
telektüel ve kültürel içeriğidir. Siyasi çoğulculuk
kültürü, mahremiyete saygı, rekabet ve ana-
yasanın etkin bir şekilde uygulanması sağ-
lanmadan Irak’ta siyasi ve ekonomik sistem
gelişmeyecektir. Bazı Iraklı politikacıların

Siyasi çoğulculuk kültürü,
mahremiyete saygı, rekabet ve
anayasanın etkin bir şekilde
uygulanması sağlanmadan Irak’ta
siyasi ve ekonomik sistem
gelişmeyecektir. Bazı Iraklı
politikacıların teorik algıları bu
yaklaşımın iyi bir göstergesidir
ancak böyle bir anlayış, somut
adımlar atılmadan anlamlı veya
inandırıcı olamaz. Irak’taki etkili
siyasi aktörün retoriğinde
“demokrasi”, siyasi sistemin
açmazlarından biridir

o r s am . o r g . t r
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teorik algıları bu yaklaşımın iyi bir göstergesidir
ancak böyle bir anlayış, somut adımlar atıl-
madan anlamlı veya inandırıcı olamaz. Irak’taki
etkili siyasi aktörün retoriğinde “demokrasi”,
siyasi sistemin açmazlarından biridir. İktidar-
daki dinî partilerin yönetime dair ideolojilerine
hızlı bir bakış atıldığında demokratik değerler,
barışçıl güç aktarımı, seçimler ve kuvvetler
ayrılığı hakkında herhangi bir gösterge bu-
lunmaz. “Hâkimiyet Allahındır” söyleminin
benimsenmesi, “Yüce Allah’a bağlılık, şeriat,
iyiliği emretme ve kötülüğü engelleme” adları
altında siyasi ve silahlı grupların kurulmasına
yol açan fiilî süreçlere neden olmuştur. Bu
gruplar, devleti, istikrarı veya dini, mezhepsel
ve etnik çoğulculuğu dikkate almayan katı
dinî yapılardır. 

2005 Anayasası, sivil demokratik bir devletin
ilkeleriyle çelişen bir dizi hüküm içermektedir.
Bunlar, Irak’taki pek çok siyasi, ekonomik ve
sosyal sorunun çözümüne yardımcı olmak bir
kenara, siyasi süreçte taraflar arasında bö-
lünmelere ve fikir ayrılıklarına yol açmaktadır.
Birçok anayasa maddesi ciddi sorunların gün-
deme gelmesine neden olmaktadır. Temel
konular ve sorunlar şu şekilde tanımlanabilir:
2. maddede “Devletin resmî dini İslam’dır ve
İslam yasamanın temel kaynağıdır” ifadesi
mevcuttur. Paragraf A’da, “İslam’ın yerleşik
değerleriyle çelişen bir yasa çıkarmak caiz
değildir” hükmü vardır. Çelişkili bir şekilde,
Paragraf C’de de belirtildiği üzere Paragraf
B’de, “demokrasi ilkelerine aykırı” veya “bu
anayasada öngörülen temel hak ve özgürlük-
lere aykırı hiçbir kanun çıkarılamaz” hükmü
yer almaktadır. Bunlar, kamu politikalarındaki
çelişkilerin ve partilerin, kurumların ve dinî
şahsiyetlerin mevcut hâkimiyet ve tekeli ne-
deniyle ikinci bölümde yer alan hak ve özgür-
lüklere ilişkin tüm hükümleri geçersiz kıl-
maktadır.

Irak’ta siyasi sürecin aktörleri arasındaki
mevcut iktidar mücadelesi, rejim krizinin
devam etmesine, servetin ve kaynakların da-
ğıtımında adaletin sağlanamamasına, insan
haklarının ve demokrasinin garanti edileme-
mesine, iktidarın barışçıl bir şekilde devredi-
lememesine ve dışlayıcı bir mezhepçi ve etnik
ideolojiye dayanmasına neden olmaktadır. Bu
durum, anayasal devleti ve kurumlarını inşa
etme konusunda teokratik ve sivil partiler
arasındaki krizleri derinleştirmiştir. Böylece,
toplumda siyasi kaosa ve militarizasyonuna
neden olan ciddi yapısal kusurlar ve devam
eden savaş ve şiddet olgusu ortaya çıkmıştır.
Irak’ta yaşanan olayların gelişimi ve devam
eden siyasi kriz, bugün Ortadoğu’da demokratik
anayasal devlet modeli ile İran İslam Cumhu-
riyeti’nin totaliter teokratik modeli yayma gi-
rişimi arasında keskin çelişkiler yaşandığı ah-
laki bir sorunu gündeme getirmektedir.

1921’deki başlangıcından bu yana modern
Irak devletine eşlik eden istikrarsızlıklar ne-
deniyle siyasi partiler, tarihi boyunca hiçbir
zaman kurumsal olgunluğa ulaşamadı. Kap-
sayıcı ulusal kimliğin ve Irak toplumunun ol-
gunlaşmasındaki eksiklik, küresel ideolojilerle
mücadelede İslami bir yanıt oluşturan gele-
neksel değerlerden etkilenmektedir. Bu, son-
rasında Irak’taki cumhuriyetçi rejimlerin uy-
guladığı baskı politikalarının Irak halkı arasında
yol açtığı boşluğu doldurmaktan çok ulusal
sorunu ağırlaştırmış, siyasi partiler ve seçim
blokları arasında etnik bölünmelere yol aç-
mıştır. Anayasa, siyasi sistemin değişmesine
yol açan işgal gücü mevcudiyetinde, istisnai
ve huzursuz koşullarda yazıldığı için buna yol
açan birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler,
anayasanın son hâlini büyük ölçüde etkile-
miştir.



2003 Sonrasında Irak’ta Politik Sistem Krizi 9

o r s am . o r g . t r

Güvenlikte Karar Alma Krizi

Irak’ta silahlı kuvvetlerin yeniden inşası ve
ordunun oluşturulmasına ilişkin stratejik ka-
rarlar alınması sürecinde siyasi karar makamı,
gücünü esas olarak mevcut sahnenin tepesinde
yer alan muhalefet partileriyle bağlantılı milis
gruplardan alıyordu. ABD Ordusu 25. Piyade
Tümeni Operasyonlar Komutan Yardımcısı
General “Mick Bednarek”, Amerikan işgalinden
sonraki kuruluş aşamasında, Irak ordusunda
sadece beş aktif tümen yani yaklaşık 50.000
asker olduğunu tahmin ediyor ki bunların sa-
vaşa hazırlık seviyesi %60 ile 65 arasındadır.
Amerikan ordusundaki yetkililer, Irak ordu-
sunda şu anda ordunun değil, Haşdi Şabi
gruplarının liderliğine bağlı birimlerin mev-
cudiyetini teyit etmektedir.3 Savunma Bakanlığı
Ortak Harekât Komutanlığı bünyesinde yer
alan bu birimler dışında, yukarıdakilere ek
olarak başbakanın, silahlı kuvvetler başko-
mutanının ve Savunma Bakanlığının, Irak or-
dusunun bir parçası olan ve federal hükûmet

tarafından finanse edilen Kürt Silahlı Kuvvetleri
(Peşmergeler) üzerinde herhangi bir kontrolü
bulunmamaktadır.

Stratejik güvenlik kararları, genellikle başta
Savunma ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere
Genelkurmay Başkanlığı ve Silahlı Kuvvetler
Başkomutanlığı gibi devletin güvenlik kurumları
tarafından alınır. Bununla birlikte, güvenlik
kararı veren kurumlarının çeşitliliği/çokluğu
ve 2003’ten bu yana benimsenen mezhepsel
denge mekanizması içindeki siyasi aktörlere
bağımlılık nedeniyle Irak’taki mesele son de-
rece karmaşık ve iç içe geçmiş durumdadır.
Stratejik karar alma sürecine dâhil olan askerî
birimlerin sayısı yaklaşık 8 kuruma ulaşmış
bulunmaktadır ve hepsi Silahlı Kuvvetler Baş-
komutanlık Ofisi ile bağlantılı olduklarını ve
onun emirlerini uyguladıklarını iddia etmek-
tedir. Ancak özellikle de Suriye, Yemen ve
Lübnan’daki Haşdi Şabi gruplarından bazılarının
sınır ötesi güvenlik amaçlı mevcudiyeti gibi
olaylar bunun tersini kanıtlamıştır.



Irak güvenlik teşkilatının performansını
zayıflatan şey, kurumlar arasındaki koordi-
nasyonun zayıf olması veya hiç olmamasıdır
zira her kurum bilgiyi kendisine saklar ve
bunu kendi etkisini güçlendirmek için kullanır.
Özel durumlar ve gündemler, bu kurumların
etkililiğini engellemede olumsuz bir rol oy-
namaktadır. Sadakat ve ideolojik yönelimlere
ek olarak, Haşdi Şabi yönetimi dinî doktrin
üzerine odaklanırken ve bunun etkisi kamu
davranışında, medyada ve siyasi yönelimlerde
ortaya çıkmaktayken halkın çoğunluğu bunları
direniş ve mücadelenin bir parçası olarak
görmektedir. Terörle Mücadele Servisi, Ame-
rikan eğitiminin özel bir ürünü olarak görül-
mektedir. NATO’nun rolü ve Irak’taki eğitimi
konusuna bakıldığında da aynı durum geçer-
lidir.4

Resmî güvenlik kurumlarının liderlerinin
çoğu, siyasi ve dinî parti ve gruplara bağlılık
hissetmektedir ve bazen bu, sınırların ötesin-
deki güvenlik aktörleri ile ideolojik bağlılığa
kadar uzanmaktadır. Böylece resmî kurumların

ulusal kimliklerini yitirmesine ve ülkeyi sınır
boyunca kaosa iten, kritik süreçler yaşamasına
neden olan güvenlik kararı karmaşası ortaya
çıkmaktadır. Bunun etkisi, terör örgütü IŞİD’in
Haziran 2014’te Irak’a girmesi olayında ya-
şanmıştır ve Irak topraklarının üçte birinde
güvenliğin yok olmasına ve sosyal çöküşe
neden olmuştur.

Güvenliğin etkinliği açısından, PKK terör
örgütünün Kuzey Iraktaki varlığı, siyasi sistem
krizine bir başka örnek olarak verilebilir. Erbil
ve Süleymaniye’deki siyasi aktörler ve güvenlik
sorumluları arasındaki stratejik ayrışmalar,
terör örgütüne Kandil ve Şengal Dağları böl-
gelerinde varlığını sürdürebilmesi için gerekli
etki alanını sunmakta ve iki konum arasında
hareket özgürlüğü sağlamaktadır. Bu güvenlik
kartı Irak sahasındaki bölgesel çatışmalarda
da kullanılabilmektedir.

Kriz döngüsünün farklı aşamalarında dev-
letin varlığını tehdit eden güvenlik krizlerinin
Irak’taki siyasi sisteme hiçbir faydası yoktur.
Sınırları geçen milisler ve silahlı gruplar da
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dâhil olmak üzere, devletin yetkilileri, Irak
devletinde siyasi ve güvenlikle ilgili stratejik
karar alma süreçlerinde hâlâ etkilidir. Yasama
ve yürütme yetkilerine müdahale ederek si-
yaset, ekonomi ve güvenliği etkileyebilen tüm
araçlara sahip IŞİD terör örgütünden sonra
devletin aktörleri kendilerini yeni duruma
adapte etmeyi başarmışlardır. Siyasi istikrar,
devlet gücünün, güvenlik otoritesinin, askerî
sistemin hızla güçlendirilmesi ve silahların
devlet otoritesi altına hızlı alınması hususlarına
bağlıdır. Süregelen siyasi tartışmaların sona
ermesi ve siyasi ideolojilerin değil; Irak’ın
ulusal güvenliği, savunma stratejileri, sefer-
berlik, sosyal disiplin, çıkar ve risklerin de-
ğerlendirilmesi gibi ilkelerin öncelendiği bir
vizyona doğru adım atmak için Irak’ın hâlâ
uzun bir zamana ihtiyacı vardır.

Sonuç

Irak siyasi sistemi, sistemin dengesini ve
istikrarını öteden beri tehdit etmekte olan
siyasi meşruiyet sorunu gibi birçok zorlukla
karşı karşıya kalmıştır. Ne siyasi sistemin ku-
rumları düzeyinde ne de kurumların sivil top-
lum kuruluşlarıyla olan ilişkilerinde, tüm sos-
yal, politik ve ekonomik güçlerin siyasi davra-
nışlarını kuşatan ulusal amaç için ortak bir
kimlik yoktur. Irak Cumhuriyeti’nin geleceğinde,

işgal ve parçalanmanın zorlukları ve sonuçları
ile karşı karşıya kalan kurumlar için istikrar
ve denge sağlanmalıdır.

Karar alma erkinin Irak’taki siyasi güçler
arasında paylaştırılmasının, ülkenin yüksek
çıkarlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu güçler, bir
yandan devlet kurumlarına şantaj yaparak
Irak’ın çıkarları pahasına, kendi çıkarlarını
hayata geçirmek isteyen bölgesel ve uluslar-
arası güçlerle iş birliği içine girmektedir. Öte
yandan tüm reform çabalarının başarısız ol-
masına neden olarak Irak’ı felç eden bir ortam
yaratmaktadırlar. Gerçek başlangıç, karar
alma mekanizması konusunda yeni kurallar
koyacak ve yeni kararlar alacak en üst düzey
yetkililer tarafından yapılmalıdır. Irak’ın karar
alma konusundaki yetersizliği, çoğunlukla
iddia edildiği gibi sadece mezhepsel ve etnik
ayrımdan kaynaklanmamaktadır. Asıl sorun,
hükûmet kurma süreçleri, sistemdeki yapısal
dengesizlik ve hükûmetin yetkileri ile ilgili
muğlaklıklardır. Bu durum, siyasi güçlerin bu
açığı düzeltme taahhütlerini yerine getireme-
melerinde kendini belli etmiştir. Bütün bir
yasama dönemi boyunca, siyasi reformu baş-
latmanın ön koşulu olan parlamentodaki “en
büyük blok”un seçilmesi sisteminin değişti-
rilmesi gerçekleştirilememiştir.
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Son Notlar
1 Sayyar Al-Jamil, Irak Kimliği: Anlamını Şekillendirme ve Kökleri Yeniden Canlandırma, Iraklı

Derneğinde Konferans / Toronto, 16 Mayıs 2010.

http://www.sayyaraljamil.com/Arabic/viewarticle.php?id=index-20100827-1878

2 Bir grup araştırmacı, Irak Anayasına ilişkin bir değerlendirme, Irak Çalışmaları Merkezi, (Bağdat,

2006), s. 6-7.

3 Rapor: Irak’ta Otoritesinin Başarısızlığı ve Milislerin Devletten Silah Alması, Al-Quds Al-Arabi, 23

Ekim 2015, http://www.alquds.co.uk/?p=422434.

4 Rapor: Ibrahim Al-Abadi, Rwaq Bağdat Kamu Politikası Çalışmaları Merkezi, Nisan 2020.
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