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Giriş
Irak’ta bir yılın ardından yeni bir gösteri
dalgası patlak vermiştir. 1 Ekim 2019’da başlayan
gösterilerin hızı yaklaşık 1 hafta içerisinde durmuş
olsa da protestolara yol açan sorunların çözülebildiğini söylemek zor görünmektedir. Nitekim
söz konusu gösterilerin devam etmesi yönünde
bir eğilim söz konusudur. Bu anlamıyla Irak
halkının zincirlerini kırdığı söylenebilir. Gösterilerde özellikle gençlerin başı çekiyor olması,
gösterilerin en belirgin niteliğini oluşturmaktadır.
Irak’taki nüfus verilerine göre 35 yaş altı nüfus,
Irak nüfusunun yaklaşık yüzde 75’i olduğu düşünüldüğünde gençlerin Irak’ta yeni bir süreci
başlattığını ve değişim istediğini söylemek yerinde
olacaktır. Nitekim birkaç yıllık süreçte Irak’taki
genç nüfusun siyasetten sosyal yaşama kadar
hemen her alanda ağırlığının arttığını söylemek
mümkündür. Bununla birlikte gösterilerdeki temel
öğenin işsizlik ve ülkedeki yolsuzluğa karşı çıkış
olduğu görülmektedir. Ancak bu sorunları sadece
bugünle özdeşleştirmek doğru değildir. Bu anlamıyla Irak’ın bugün içerisinden geçtiği sürecin
birikimsel olduğu söylenebilecektir. Başka bir

Son gösterilerin ilk çıkış noktası
da Irak Başbakanı Adil
Abdulmehdi’nin Terörle
Mücadele Birimi Komutanı
Abdulvahab el-Saadi’yi
görevden alması olmuştur.
Saadi, etnik, dini ve mezhepsel
kimliği ne olursa olsun tüm
Iraklıların çok sevdiği bir
komutan olmakla birlikte
ABD’ye yakınlığı ile de
bilinmektedir.

ifade ile ABD’nin 2003’te Irak’ı işgalinin ardından
oluşan yeni düzene bir tepki olarak ve ülkenin
genel dinamikleri içerisinde değerlendirmek gerekmektedir.

Gösterilerin İçsel ve Dışsal
Faktörleri
Irak’taki gösterilerde içsel ve dışsal faktörlerin
iç içe geçtiği görülmektedir. Gösterilerin iç dinamiklerine baktığımızda; devlet düzenindeki
bozukluk ve ülkedeki savaşların ortaya çıkardığı
sorunları görmek mümkündür. Irak’ta 2003
sonrası yeni düzende, devlet halen kurumsallaşmasını tamamlamış değildir. Tümüyle siyasetin
şekillendirdiği bir devlet mekanizması nedeniyle
ülkedeki siyasi kamplaşma ve kutuplaşmanın
devlete ve yönetim mekanizmasına da sirayet
ettiği görülmektedir. Irak’taki siyasetin çok
parçalı yapısı, devlet yönetimini olumsuz etkilemektedir. Bugüne kadar kurulan hükümetlere
bakıldığında, Irak Parlamentosu’nda temsil edilmeye hak kazanan bütün grupların aynı zamanda
hükümet içerisinde de “ulusal birlik hükümeti”
adıyla yer aldığı bir hükümet yapısı oluşmuştur.
Bu noktada, hükümeti dengeleyecek bir muhalefet
eksikliğinin ortaya çıktığı söylenebilecektir.
Ancak ayrışan siyasetin doğası gereği, hükümette
yer alan etnik, dini ve mezhep temelli bütün
siyasi oluşumlar, devlet ve kamu faydası yerine
grupsal çıkarlarına hizmet etmiş, pozisyonundan
memnun olmayan ya da daha fazla pay isteyen
gruplar ise hükümet içi muhalefete başlamıştır.
Bu durum yönetimsel süreçlerde tıkanıklığa yol
açmış ve devlet işlemez hale gelmiştir. Çünkü
moderatör konumundaki başbakan, hükümeti
ayakta tutabilmek için bütün taraflara ayrıcalıklar
tanımak ya da idare etmek durumunda kalmış
ve böylece yapılan hataların üstü kapatılmıştır.
Nitekim bugün Irak ciddi bir yolsuzluk sarmalıyla
karşı karşıyadır. Dünya Şeffaflık Örgütü’ne göre
Irak, 180 ülke arasından 168. Sırada bulunmaktadır. 2003’ten bu yana Irak’ta 450 milyar dolarlık
orsam.org.tr
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kamu fonunun kayıp olduğu konuşulmaktadır.
Nitekim devlet basit kamu hizmetlerini bile sağlamakta güçlük çekmektedir. Dünya kanıtlanmış
petrol rezervleri açısından dördüncü sırada olan
Irak’ta halen elektrik, su, sağlık, ulaşım gibi
basit kamu hizmetleri dahi tam anlamıyla sağlanamadığı için yaşam şartları halkın sabredemeyeceği noktaya gelmiş durumdadır.
Son gösterilerin ilk çıkış noktası da Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin Terörle Mücadele
Birimi Komutanı Abdulvahab el-Saadi’yi görevden alması olmuştur. Saadi, etnik, dini ve
mezhepsel kimliği ne olursa olsun tüm Iraklıların
çok sevdiği bir komutan olmakla birlikte ABD’ye
yakınlığı ile de bilinmektedir. Ancak Saadi’nin
IŞİD’le mücadeledeki başarıları ve Terörle Mücadele Birimi içerisindeki yolsuzlukla mücadeledeki tavrı, bütün Irak halkı tarafından takdir
edilmektedir. Nitekim Saadi’nin görevden alınmasının ardından sosyal medyada tepkiler çığ
gibi büyümüş ve sokak gösterilerinin başlamasına
neden olmuştur.
Bu noktada gösterilere yol açan dışsal faktörlere de değinmekte fayda görülmektedir. Irak
açısından dışsal faktörler denildiğinde ilk akla
gelen etken ABD-İran çekişmesidir. Zira Saadi’nin
görevden alınmasında, ülkedeki ABD-İran çekişmesinin ana etkenlerden biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Saadi’nin görevden
alınmasından birkaç haftada önce IŞİD’le savaşın
ana aktörü olan ve daha sonrasında buradan kazandığı popüler desteği siyasi kazanca dönüştüren
Haşdi Şaabi’nin yapısında değişiklik yaşanmıştır.
Haşdi Şaabi Heyeti’nin Başkan Yardımcılığı
kontenjanı kaldırılmış, örgütün sahadaki en etkili
kişisi olarak bilinen ve İran’a yakınlığı ile tanınan
Ebu Mehdi Mühendis kızağa çekilmiştir. Söz
konusu değişikliğin ABD’nin baskısıyla yapıldığı
en fazla konuşulan konulardan biri olmuştur.
Bunun karşılığında da Saadi’nin İran baskısı nedeniyle görevden alındığı söylenmektedir. Bu
Bakış: 101

değişikliklerle somutlaşan ABD-İran çekişmesinin
Irak’ın her alanına yansıdığını söylemek yanlış
olmayacaktır. Halkın da artık bu çekişmeden
ciddi bir biçimde rahatsızlık duyduğu, bağımsız
ve dış müdahaleden uzak bir ülke istediği gösterilerde net bir şekilde görülmüştür. Bu istek gösterilerdeki sloganlara da yansımıştır. Gösterilerde
sıkça “katil Amerika”, “İran dışarı”, “özgür Bağdat” ve “özgür Irak” gibi sloganlar atılmıştır.
Gösterilerde milis grupların, bazı siyasi partilerin
binaları hedef alınmış, ABD, İran ve İsrail bayrakları yakılmıştır.

4 Ekim Cuma günü Irak’taki en
büyük Şii dini mercii Ayetullah
Ali El-Sistani hutbede
protestoculara yönelik şiddeti
kınamış ve hükümeti reform
yapmadığı konusunda
eleştirmiştir.

Tüm bu yaşananlara rağmen ne başbakan ne
siyasi gruplar ne de dini merci tam bir sorumluluk
üstlenmemiş aksine sorumluluğu bir başkasına
yüklemeye çalışmıştır. 4 Ekim Cuma günü Irak’taki en büyük Şii dini mercii Ayetullah Ali ElSistani hutbede protestoculara yönelik şiddeti
kınamış ve hükümeti reform yapmadığı konusunda
eleştirmiştir. Sistani ayrıca, yolsuzlukla mücadelenin devam etmesi gerektiğini, gerçek bir
adım atılmazsa protestoların ancak geçici olarak
duracağını belirterek, bugün olanları daha önceki
hükümete söylediklerini, ama uyulmadığını belirtmiştir. Ardından Mukteda el-Sadr, hükümetin
istifa etmesi ve uluslararası gözetim altında erken
bir seçim yapılması çağrısında bulunmuştur.
Buna eski Başbakan Haydar el-Abadi de destek
vermiştir. Zaten hali hazırda Hikme Hareketi
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lideri Ammar el-Hekim hükümetten çekildiğini
açıklayarak parlamentoda bir muhalefet grubu
oluşturmuştur. Buna karşılık Hadi el-Amiri’nin
önderliğindeki Fetih Listesi, Adil Abdulmehdi’ye
reformların yapılması için her türlü yetkiyi verdiklerini açıklamıştır.
Önce bir reform paketi açıklayan Irak hükümeti, daha sonra 10 Ekim 2019 tarihinde alınan
kararla kabine revizyonu gerçekleştirmiştir. Gösteriler başlamadan önce istifa eden Sağlık Bakanı’nın yerine Cafer Allavi’nin ismi Irak Parlamentosu’ndan onay almış, Suha Halil de yeni
Eğitim Bakanı olmuştur.
Buna rağmen Irak’taki tansiyonun düştüğünü
söylemek mümkün değildir. Zira tüm itidal çağrılarına, açıklamalara, sokağa çıkma yasaklarına
ve sert müdahalelere rağmen halkın tansiyonu
düşmemiş ve 100’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi gösterilerde yaralanmıştır.
Son sokak hareketlerinin temel çıkış noktasının
ekonomik istikrarsızlık olduğunu gösterir en
önemli kanıt; Irak hükümetinin gösterileri dindirmeye yönelik ilan etmiş olduğu reform paketidir. Daha önce de ifade edildiği üzere açıklanan
reform paketinde;

• Tüm kentlerde sınırlı ve düşük gelir sahiplerine
tahsis edilen arsalara başvuru yolunun açılması
ve Basra kentinde 4 hafta içerisinde hak
edilmiş 17 bin arsanın dağıtımının tamamlanması,
• Ülke genelinde 100 bin konut inşasını kapsayan
ulusal iskân programı hazırlanması ve uygulanması, en yoksul bölge ve kentlere öncelik
verilmesi, kentlerde ihtiyaç sahibi ailelerin
tespiti için komiteler kurulması,
• Maliye Bakanlığının tahsis edilecek arsalara
konut inşa edenlerin ve kredi alanların sayısını
artırmak için konut fonu mevcudunu güçlendirmesi, bunun 2020 bütçesine dahil edilmesi
ve kredilerin faizden muaf tutulması,
• Çalışamayacak durumda olan 150 bin işsize
üç ay boyunca aylık 175 bin dinar (147 dolar)
yardım sağlanması,
• Ülkede 150 bin genç için eğitim programları
hazırlanması ve 3 ay sürecek eğitim boyunca
her birine 175 bin dinar maddi destekte bulunulması, söz konusu programlarda başarılı
olanların yatırım şirketlerinde istihdam edilmesi
veya orta ve küçük ölçekli işletmeler açmaları
için uygun krediler sağlanması,
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• Valilikler tarafından, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım departmanlarıyla koordineli şekilde, sosyal yardım
sağlanacak dezavantajlı 600 bin ailenin tespit
edilmesi,
• Protestolarda hayatlarını kaybeden göstericiler
ve güvenlik güçlerinin “şehit” kabul edilmesi
ve ailelerine tüm hak ve imtiyazların sağlaması,
Sağlık Bakanlığı’nın güvenlik güçlerinden
ve göstericilerden yaralananların tedavisini
üstlenmesi, hükümetin yurt dışında tedaviler
de dahil tüm masrafları karşılaması gibi kararların alındığı açıklanmıştır. Ayrıca ikinci
bir reform paketinin daha hazırlanacağı ifade
edilmiştir.
Reform paketinin içeriğinden de görüldüğü
üzere; özellikle alt gelir grubunun istihdamını
ve refahını arttırıcı önlemler öncelikli olarak
alınmıştır. Ülkede genç nüfusun ülke nüfusunun
büyük bölümünü oluşturduğu gerçeğinden hareketle ve gençlerin geniş sokak gösterilerinde
başı çektiği düşünüldüğünde; gençlere yönelik
istihdam paketlerini içeren reformun önemi ve
gerekliliği de ortaya çıkmaktadır.
Grafik 1. Irak Dinarı – Euro Döviz Kuru Gelişimi

Kaynak: tradingeconomics.com/ Irak Merkez Bankası
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İstikrarsızlığın Göstergesi Temel Makro
Ekonomik Faktörler
Irak Dinarı 2003 sonrasında 2009 yılına kadar
stabil bir çizgi takip etmiştir. Yukarıda da bahsedildiği gibi; 2003 sonrasında mezhepsel ve istikrarsız bir yönetim şekline dönüşen Irak’ta,
yönetimden dışlanan Sünniler ve yönetimde
ağırlık kazanan Şiiler arasında özellikle 20062008 yıllarında mezhepsel çatışmalar baş göstermiştir. Grafik 1’den de görülebileceği üzere;
2009 yılından başlayarak Irak Dinarı yüzde
1500’leri bulan oranlarda yabancı para birimlerine
karşı devalüasyon yaşamıştır. 2011 yılında Obama
yönetiminin asker çekme kararı sonrası ülke
çeşitli silahlı grupların denetimi altına girmiştir.
Bu politik istikrarsızlık ilk olarak ülke ekonomisini
etkilemiştir. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin
(IKBY) statüsü, o bölgede çıkarılan petrolün çıkarılması ve gelirinin paylaşılması gibi birçok
konu ekonomi üzerinde baskı yaratmıştır. İran’ın
ülke siyaseti ve ekonomisi üzerindeki nüfuzu ve
baskısının da etkisi ile kötü yönetilen devlet
bütçesi ekonomik yıkımın tetikleyici unsurları
olmuştur. Göstericiler özellikle, hızla artan devlet
bütçesinin istihdama ve ekonomik büyüme ve
refaha dönüşmediği konusunda birleşmiş durumdadır.
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Satın alma gücü paritesi bazlı GSYİH’sine
bakıldığında Irak ekonomisi 2003’ten bu yana
yükselen bir grafik çizmektedir. Grafik 2’den de
görüleceği üzere; Irak dinarının satın alma gücü
paritesine göre hesaplanmış milli hasılası başarılı
bir grafik çizmiştir. Özellikle, 2017 yılından iti-

Irak GSYİH’sinin yıllık büyüme hızı da 2016
yılından itibaren eksi yönlü bir seyir izlemiştir.
Bu dönemde yaşanan IŞİD saldırıları gibi siyasi
olayların ekonomi üzerindeki etkisinin kesin
olarak hissedildiği söylenebilecektir. Özellikle
günümüze doğru gelindiğinde ekonomik tablonun

Grafik 2. Irak - Satın Alma Gücü Paritesine Göre GSYİH

Kaynak: IMF: World Economic Outlook (WEO) Database, Nisan, 2019

baren düşüş eğilimine giren gelen milli hasılasını
söz konusu dönemlerdeki siyasi istikrarsızlığa
bağlamak mümkündür. IŞİD terörünün ülke geneline yayılması gibi olağanüstü olayların da
etkisi olduğunu söylemek yerinde olacaktır.

daha da kötüleştiği ve bugünkü sokak gösterilerinde halkın motivasyonunda etkili olduğu söylenebilecektir. Grafik 3’te yer alan GSYİH
büyüme hızı göstergelerinin de yukarıdaki savımızı
destekler nitelikte geliştiği görülmektedir.
orsam.org.tr
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Öte yandan, Grafik 4 ve 5’te yer alan cari
açık ve devlet bütçesi GSYİH oranlarına bakıldığında aynı seyrin devam ettiği ancak 2019 yılı
başı itibari ile IŞİD sorununun da büyük ölçüde
ortadan kalkması ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile bütçe dengesinde iyileşmeler olduğu

terilen yolsuzluk kavramının Irak yönetimini
sarmaladığı belirtilmektedir.
Irak’ın yolsuzluk endekslerinde en üst sıralarda
yer alması bu iddiayı destekler niteliktedir. Öyle
ki; Dünya Şeffaflık Örgütü verilerine göre Irak,
180 ülke arasından yolsuzluk sıralamasında 168.

Grafik 3. Irak GSYİH - Yıllık Büyüme Hızı

Kaynak: tradingeconomics.com/ Irak Merkez Bankası

Grafik 4. Irak Cari Açık - GSYİH Oranı

Kaynak: tradingeconomics.com/ Irak Merkez Bankası

görülmektedir. Ancak bu iyileşmelerin halka
yansımasının söz konusu olmadığı, sokak olaylarının temel motivasyonlarından biri olarak gösBakış: 101

sırada yer almaktadır. 2003’ten bu yana Irak’ta
450 milyar dolarlık kamu fonunun kayıp olduğu
söylentisi de bu verilerle örtüşür mahiyettedir.
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Grafik 5. Irak Devlet Bütçesi - GSYİH Oranı

Kaynak: tradingeconomics.com/ Irak Merkez Bankası

Grafik 6. Irak – Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE

Kaynak: tradingeconomics.com/ Irak Merkezi İstatistik Kurumu (COSIT)

Grafik 6’da yer alan enflasyon verilerine bakıldığında ise; 2011 yılından itibaren Irak’ta
hayat pahalılığının giderek arttığı ve halkın satın
alma gücünün günden güne düştüğü açıkça görülmektedir. Kamuda şeffaflığın önemli ölçüde
düşük olduğu Irak’ta geçerliliği tartışmalı hale
gelen verilerde dahi açıkça görülecek bu refah
kaybı ülke vatandaşlarının son olaylardaki motivasyonunu açıklamaya yardımcı olmaktadır.

Kötü Yönetimin Etkisi
Art arda seçilen hükümetler, doğal kaynak
zengini olan ülkenin büyük petrol gelirlerini 40
milyona yaklaşan nüfusa yaymada ve canlı bir
ekonomi yaratmada başarısız olmuştur. İstihdama
dönüştürülemeyen bu gelirler, yolsuzluk ve yozlaşmanın üst düzeye çıktığı bir ortamda buharlaşmış ve halkın refah düzeyi günden güne düşmüştür. Ülkede gelir dağılımı giderek bozulmuş
orsam.org.tr
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fakir ve zengin arasındaki makas her geçen gün
daha da artmıştır. Üretim faktörlerinden en önemlilerinden biri olan insan kaynağı noktasında
genç nüfus oranı ile çok avantajlı olan Irak, bu
avantajını kullanamamış; her yıl çalışma yaşında
gelen 800 bin gence istihdam sağlama noktasında
başarısız olmuştur.
Irak, bütçesinin yüzde 90’ını oluşturan petrol
fiyatlarında 2014-16 yıllarında yaşanan düşüşten
sonra ekonomik sorunlarını çözmek için geçici

2003 sonrasında ABD’nin yanı
sıra, özellikle kurulan
hükümetlerde İran etkisi de gözle
görülür şekilde artmıştır. İran’la
ilintili yöneticilerin ağırlıklı
olarak görev başına gelmesi ve
İran etkisinin devletin her
kademesinde hissedilir hale
gelmesi yolsuzluk olaylarındaki
artışı beraberinde getirmiştir.

Bakış: 101

adımlar atmıştır. IŞİD ile savaş ise tüm bu sorunların üzerine gelmiş ve ülke ekonomisinin
resesyona girmesine sebep olmuştur. IMF rehberliğinde; hemen hemen bütçesinin yüzde 75’ini
kullandığı kamu çalışanı maaşlarında düzenlemeler, vergilendirmenin sağlanması ve kamuya
daha fazla istihdamın önünü kesmek gibi önemli
düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Ancak, protestolar
sonrası ilan edilen reform paketlerinde; hali
hazırda ülkenin büyük bölümünün devlet bütçesinden maaşa bağlı olduğu bir yapıda, halka
devlet kadrolarında yeni istihdam alanları sözü
verilmesi, ülke ekonomisinin geleceği konusunda
endişeleri ve riskleri arttırmaktadır.
Yaklaşık bir yıl önce göreve başlayan Başbakan
Adil Abdulmehdi, kendisi için büyük bir kriz
teşkil eden ve giderek artan protestolara karşı
ekonomiyi elden geçirme sözü vermiş ve yeni
reform paketleri hazırlamıştır. Hükümet, protestocuların istihdam ve daha iyi yaşam koşulları
taleplerini dikkate aldığını göstermek adına bu
reform paketi ile özellikle dezavantajlı kesimlere
iş ve fon sözü vermiştir. Ancak protestocular,
Abdulmehdi’nin reform vaadini boş vaatler
olarak değerlendirip bu paketi reddetmiştir.
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Paris’in Sorbonne Üniversitesi mezunu bir
ekonomist olan Başbakan Abdulmehdi, yolsuzluğa
ve ekonomik sorunlara tepkinin en önemli motivasyon olduğu son seçimlerde uzlaşma lideri
olarak göreve başlamıştır. Iraklıları siyasi ve
ekonomik sistemi yeniden düzenleyebileceğine
ikna etmekte güçlük çeken Mehdi, kendi söylemlerinde de Irak’ın kalıplaşmış söz konusu
sorunları için sihirli bir çözüm olmadığını dile
getirmektedir.

Hükümetin göstericilerden önce
infial oluşturan ve provoke eden
taraflara engel olması
gerekmektedir. Özellikle ülkeye
yönelik süregiden dış
müdahalelerin ülkedeki sorunları
daha fazla içinden çıkılamaz hale
dönüştürdüğünü söylemek
yanlış olmayacaktır. Eğer bu
durum uzun süre devam ederse,
reform paketleri de işe
yaramayabilir ve Irak daha derin
bir kaosa sürüklenebilir.

Yönetim Sistemi ve İran Etkisi
Bütçe dengesi ve enflasyon artışı gibi makro
ekonomik faktörlerdeki kötü görüntünün arkasında
elbette siyasi istikrarsızlık ve en başında kurulan
istikrarsız ve mezhepsel ilişkilere dayalı yönetim
sistemi yatmaktadır. Böyle bir sistemi kuran
ABD, askeri varlığını büyük ölçüde ülkeden
çekmiş olsa da Irak’taki sistemin çarklarını Washington’a endeksli hale getirmeyi başarmıştır.

Öyle ki, Irak’ta çıkarılan petrolün gelirinin JP
Morgan gibi finans şirketlerinin ve ABD bankalarının yönetmesi ve karar alma sürecinde etkili
olması Irak bütçesindeki istikrarsızlıkta etkili
olmaktadır.
2003 sonrasında ABD’nin yanı sıra, özellikle
kurulan hükümetlerde İran etkisi de gözle görülür
şekilde artmıştır. İran’la ilintili yöneticilerin ağırlıklı olarak görev başına gelmesi ve İran etkisinin
devletin her kademesinde hissedilir hale gelmesi
yolsuzluk olaylarındaki artışı beraberinde getirmiştir. Sokak olaylarında halkın İran’a olan öfkesinin altında yatan etken de budur. Son tahlilde,
tamamen dış müdahalelere açık, şeffaflığını yitirmiş ve ABD ve İran gibi ülkelerin etkisinde
olan bir ülke görünümündeki Irak’ta kısa ve
orta vadede ekonomik ve siyasi olarak bir istikrardan bahsetmek güç görünmektedir.
Sonuç olarak, Irak’ta gerçek bir değişim olmadan gösterilerin durmayacağını söylemek
mümkündür. Iraklı yetkililerin ve siyasetçilerin
elini taşın altına koyup sorumluluk almaları gerekmektedir. Kimliği belirsiz silahlı kişilerin
göstericilere ateş açtığına yönelik sosyal medyada
dolaşan video ve görüntüler bulunmaktadır. Hükümetin göstericilerden önce infial oluşturan ve
provoke eden taraflara engel olması gerekmektedir.
Özellikle ülkeye yönelik süregiden dış müdahalelerin ülkedeki sorunları daha fazla içinden çıkılamaz hale dönüştürdüğünü söylemek yanlış
olmayacaktır. Eğer bu durum uzun süre devam
ederse, reform paketleri de işe yaramayabilir ve
Irak daha derin bir kaosa sürüklenebilir. Bu
şartlar altında Abdulmehdi hükümetinin de ne
kadar daha görevde kalabileceği şüphelidir. Önümüzdeki süreç, 2003’ten sonra Irak’ta ilk kez 4
yıllık görev süresini tamamlayamayan bir başbakanla karşılaşılmasına sahne olabilir.
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Notlar
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