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IRAK’TA HÜKÛMET KRİZİ 

PERSPEKTİF 

Özellikle Trump’ın ABD Başkanlığına seçilmesinden sonra dünya gündemine oturan ABD-İran çekişmesinin 
fiiliyata döküldüğü yer olmaya devam eden Irak’ta, Mayıs 2018 genel seçimleriyle beraber yeni bir siyasi kriz 
başlamış, bu seçimlerin ardından bir süre hükûmeti kuracak isim hakkında bir karara varılamamıştı. Ekim 
ayının başlarında eski Petrol Bakanı Adil Abdülmehdi’nin hükûmeti kurmasına karar verilmişti. ABD işgâli ve 
Saddam Hüseyin’in devrilmesiyle beraber siyasi otorite bakımdan zayıflamış olan Bağdat’ta, parlamento 
dışından hükûmeti kurmuş olan Adil Abdülmehdi, seçimlerden beş ay sonra 25 Ekim 2018’de güvenoyu 
oylamasının tamamlanmasıyla Irak Başbakanı seçilmişti. 

Aradan yaklaşık bir yıl geçti. Bu süre zarfında Irak halkını ilgilendiren ciddi bir olay olmamakla birlikte 
özellikle ABD işgaliyle başlayan siyasi istikrarsızlığın derinleşmesi, önü alınamayan yolsuzluk faaliyetleri, 
ekonomik sıkıntılar, kamu hizmetlerinin aksaması ve verimli kaynakların kullanılamaması gibi ciddi sorunlar 
halkın sabrını taşırmaya başladı. Aynı şekilde İran’ın Irak’taki nüfuzunu gittikçe artırması, İranlı Şiilerle 
aralarında ihtilaf bulunan ve Irak nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan Iraklı Şiilerin tepkisini çekmekteydi.  
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DEAŞ’la mücadelede önemli başarılar elde etmiş olan ve ABD’ye yakın olduğu bilinen Terörle Mücadele 
Birimi Başkanı Abdulvahhab es-Saadi’nin Başbakan tarafından görevden alınması, gösterilerin kıvılcımını 
ateşleyen etkenlerden birisi oldu. 

1 Ekim 2019 itibariyle Bağdat, Basra, Nasıriye, Meysan, Kadisiye ve Babil kentlerinde halkın sokağa 
dökülmesiyle gösteriler başlamış oldu. Gösterilerde ana hedef olarak rejimin devrilmesi gösterilirken 
özellikle İran’ın ülkedeki etkinliğine karşı ciddi tepkiler gösterildi ve İran Dini Lideri Ali Hamaney ile Devrim 
Muhafızları Ordusu Kasım Süleymani’nin posterleri ateşe verildi. 157 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda 
kişinin yaralandığı bildirilen ilk gösteriler, 6 Ekim’de Erbain törenleri nedeniyle durakladı. 25 Ekim’de Bağdat, 
Basra, Babil, Divaniye, Zîkâr, Meysan, Müsenna, Kerbela ve Necef kentlerinde gösteriler yeniden başladı. 
Hükûmetin aldığı sosyal ağları engelleme önlemi, gösterilerin devamına engel olamadı. 

Gösterilerin genel olarak Şii nüfusun yoğun olduğu güneydeki bölgelerde gerçekleştirildiği ve az sayıda 
Sünni’nin bu gösterilere katıldığı biliniyor. Ayrıca göstericilerin birçoğunun gençlerle işsiz kalmış üniversite 
mezunlarından oluştuğu, farklı grupların gösterilere bir arada iştirak ettiği gözlemleniyor. Nitelik ve talepler 
yönünden bu gösterilerin ve Mısır ile Lübnan’da yakın zamanda gerçekleştirilen gösterilerin Arap 
Baharı’ndaki gösterilerin devamı niteliğinde olduğu yorumu yapılıyor. 

Protestoların herhangi bir tarafın organizasyonuyla gerçekleşmediği ve bir parti ya da gruba bağlı 
olmaksızın gerçekleştirildiği medya tarafından dile getirilirken İran Dini Lideri Ali Hamaney, protestoların 
arka planında ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ın olduğunu öne sürdü. Haşdi Şabi kuvvetlerine bağlı olan ve son 
seçimlerde ikinciliği elde eden Fetih Koalisyonu’nun da benzer bir açıklamada bulunması, Haşdi Şabi’nin 
İran’la olan sıkı ilişkilerine bir kez daha delil olarak gösterildi. 

Göstericiler başta Haşdi Şabi’ye ait birçok bina ve ofise saldırılara devam ederken yaptığı yazılı açıklamada 
Başbakan Abdülmehdi, taleplerin karşılanacağını ve cumhurbaşkanlığı, hükûmet ve parlamentonun 
durumunun gözden geçirileceğini söyleyerek halkı sükûnete çağırdı ve bu gösteriler nedeniyle ülkenin 
milyarlarca dinar zarara uğradığını belirtti. Parlamento Başkanı Muhammed el-Halbusi de göstericilerin 
taleplerini karşılayacak reformların kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini açıkladı. Abdülmehdi ve El-
Halbusi’nin sözlerinin doğrultusunda Irak parlamentosu Anayasa değişikliği ve mülki idarelerle ilgili bazı 
düzenlemelere girişti. Ayrıca üst düzey devlet yetkililerine verilen her türlü ödenek ve ayrıcalığı iptal etti. 
Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Berhem Salih de talepler konusunda gerekli çalışmaların yürütüldüğünü 
söyleyerek halkı sükûnete çağırdı. 

Öte yandan gösterilerin başından itibaren hükûmetin aksi yönde talimat verdiği iddia edilmesine rağmen 
gerçek mermi ve öldürücü silah kullanıldı ve bu da çok sayıda sivil zayiata yol açtı. İlk başta, gerçek mermi 
kullananların ve göstericilere karşı keskin nişancı kullananların kim olduğu bilinemese de daha sonra bu 
grupların Haşdi Şabi’ye bağlı bazı gruplar ile Bedir Örgütü olduğu anlaşıldı. 

Iraklı Şiilerin üzerinde manevi bir nüfuza sahip olan Şii din adamı Ayetullah Ali Sistani, göstericilerin 
taleplerinin yerine getirilmesi ve göstericilere şiddetle karşılık verilmemesi gerektiğini söylerken son genel 
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seçimlerde birinci olarak çıkan Sairun Koalisyonu’nun ve Sadr Hareketi’nin lideri Mukteda es-Sadr, olası bir iç 
savaş başlamadan hükümetin istifa etmesi gerektiğini belirtti. Türkiye de “Irak Hükümeti’nin halkın 
beklentilerinin karşılanmasına yönelik gereken adımları atacağına inanıyoruz.” şeklinde bir açıklamada 
bulundu. 

18 Kasım’da Ulusal Hikmet Akımı, Fetih, Nasır ve Kanun Devleti Koalisyonları, Kürt partileri ve Türkmen 
Cephesi tarafları bir araya geldiler ve şayet 45 gün içerisinde hükûmet; kabine revizyonu ve hizipçilikten 
uzak atamaların yapılması, yeni seçim yasası ve seçim komiserliği üyelerinin bağımsızlardan yeniden 
seçilmesi gibi istenilen reformları gerçekleştirmezse, hükûmete verilen güvenoyunun geri çekileceğini 
bildirdiler. 

Bütün bu gelişmelerin sonucunda bir darbe gerçekleştirilmeden Başbakan Abdülmehdi, 30 Kasım 2019’da 
istifasını bildirdi ve istifası Meclis tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanı Salih, 15 günlük anayasal süreç 
bitmiş olmasına rağmen herhangi bir başbakan adayı belirleyemedi. Bu süreçte Bina Koalisyonu ve Es-Sadr 
gibi taraflardan çeşitli isim önerilerinde bulunuldu. Ancak iki ay boyunca bir isim üzerinde karara varılamadı. 
Öyle ki Cumhurbaşkanı Salih de üzerindeki siyasi baskılar nedeniyle istifa etmeyi düşündüğünü itiraf etti. 29 
Ocak’a gelindiğinde Salih siyasi partilere “72 saat içerisinde göstericilerin de kabul edebileceği bir başbakan 
adayı önermeleri gerektiğini, aksi takdirde kendisinin bağımsız bir kişiye hükûmet kurmasını önereceğini” 
bildirdi. 

 

Bu sürenin sonunda Salih hükûmet kurma görevini Es-Sadr’ın ve Fetih Koalisyonu lideri Amiri’nin 
desteklediği belirtilen eski İletişim Bakanı Şii siyasetçi Muhammed Tevfik Allavi’ye verdi. Allavi görevi 
almasının akabinde “Göstericileri öldürenler cezalandırılana, yolsuzlukla mücadelede başarıya ulaşana, 
ekonomiyi düzeltene ve erken seçimi yapana kadar protestolarınızı sürdürün. Eğer siyasi gruplar, kabine için 
adaylarını dayatırlarsa bu görevden vazgeçeceğim ve bunu çıkıp açıkça sizinle paylaşacağım. Vatan için 
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sokağa çıktınız, eğer taleplerinizi yerine getirmezsem bu görevi hak etmiyorum demektir.” şeklinde bir 
mesaj paylaştı. 

Bu arada 3 Ocak’ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan 
Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürülmesinden sonra; kriz sürecinde oldukça belirleyici bir role sahip 
olan Sâirun Koalisyonu lideri Es-Sadr’ın gösterilere olan desteğini keserek İran’a yaklaşması oldukça dikkat 
çekti. Can güvenliğinden endişe etmesi nedeniyle bir süredir İran’ın Kum şehrinde ikamet ettiği belirtilen 
Es-Sadr, göstericilerin baştan beri adaylığına karşı çıktığı Allavi’ye açık bir şekilde destek verdiğini açıkladı. 
Öyle ki, artan gösterilerin önünü kesmek amacıyla kendisine bağlı milislere talimatta bulundu. Es-Sadr’a 
bağlı milisler ile göstericiler arasında birtakım çatışmalar meydana geldi. Bütün bu olaylar, daha çok 
kendisinin ve bağlılarının imajını korumaya yönelik bir politika yürüttüğü belirtilen Es-Sadr’ın imajının halk 
nezdinde zedelenmesine yol açtı. 

Allavi’nin kabine listesini belirlemesinin ardından 27 Şubat günü Meclis’te güvenoyu oturumunun 
gerçekleştirilmesi kararı alındı. Ancak 27 Şubat’taki oturuma yeterli katılımın gerçekleşmemesi nedeniyle 
oturum 1 Mart’a ertelendi. 1 Mart’ta da yeterli katılım sağlanamadı ve oturum ileri bir tarihe ertelendi. Irak’ın 
acımasız olarak nitelenebilecek siyasi yapısı içinde yeterince baskıya maruz kaldığı anlaşılan Allavi, ikinci 
oturumun da gerçekleştirilememesi sebebiyle hükûmeti kurma görevinden çekildiğini Cumhurbaşkanı 
Salih’e iletti ve “Bu gruplara boyun eğseydim şu an Irak başbakanıydım. Tüm bunlara rağmen ülkemizi 
savrulduğu belirsizlikten kurtarmak için çabaladım. Ancak müzakere sürecinde ülke çıkarına hizmet 
etmeyen birçok durumla karşılaşma şoku yaşadım.” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Salih aradan iki hafta geçtikten sonra 17 Mart’ta, hükûmeti kurma görevini eski Başbakan 
Haydar el-İbadi’nin liderlik ettiği Nasır Koalisyonu’nun Meclis’teki Grup Başkanı olan eski Necef Valisi Adnan 
ez-Zurfi’ye verdi. ABD vatandaşlığına sahip olduğu bilinen Ez-Zurfi yaptığı açıklamalarda “önce Irak” ve 
“Irak’ın bölgesel ve uluslararası çatışmaların dışında tutulması hedefi” ekseninde bir dış siyaset 
yürüteceğini, Irak içerisinde de öncelikli olarak “silahın devletin elinde olması, silahlı grupların ortadan 
kaldırılması, göstericilerin güvenliğinin sağlanması ve meşru taleplerinin yerine getirilmesi” hedeflerine 
odaklanacağını söyledi. Ayrıca ülkedeki BM Temsilciliği ile bir yıl içerisinde açık ve özgür seçimler 
gerçekleştirilmesi için çalışacaklarını kaydetti. 

Ez-Zurfi Allavi kadar tepki almasa da ciddi bir biçimde İran karşıtı olması nedeniyle İran yanlısı Şii partilerin 
tepkisini çekti. Cumhurbaşkanı Salih’e de Ez-Zurfi’yi ataması nedeniyle çok sert tepkide bulunuldu. Mukteda 
es-Sadr ile Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ise Ez-Zurfi’nin görevlendirilmesine sessiz kaldılar. 
ABD yetkilileri de Ez-Zurfi’yi şartlı olarak destekleyeceklerini duyurdular. 

5 Nisan’da Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri’nin evinde toplanan Fetih Koalisyonu, Kanun Devleti Koalisyonu, 
Ulusal Hikmet Akımı, Fazilet Partisi ve Ulusal Vizyon Koalisyonu siyasi gruplarının mensupları; hiçbir partiye 
üyeliği bulunmadığı ve Es-Sadr’ın da desteklediği bilinen Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-
Kazımi’yi Ez-Zurfi’nin yerine aday göstermeye karar verdiler. Meclis’in en büyük Sünni grubu Irak Güçler 
İttifakı Koalisyonu ve IKBY Başkanı Barzani de El-Kazımi’yi desteklediklerini açıkladılar. 9 Nisan’da Ez-Zurfi 
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“Irak’ın birliğini ve yüksek çıkarlarını korumak için görevi iade ediyorum.” sözlerini kullanarak istifasını 
bildirdi. Cumhurbaşkanı Salih Ez-Zurfi’nin istifasından sonra hiç vakit kaybetmeden El-Kazımi’ye hükûmet 
kurma teklifini götürdü ve El-Kazımi teklifi kabul etti. El-Kazımi 2016 yılından beri Ulusal İstihbarat Dairesi 
Başkanlığı görevindeydi. El-Kazımi’nin başlıca vaatleri arasında kontrolsüz silahların toplatılması ve ülkedeki 
yabancı varlığının sona erdirilmesi mevcut. 

15 Nisan’da El-Kazımi kabine listesinin tamamlandığını, listedeki bakanların liyakat ve şeffaflığa göre 
belirlendiğini ve listenin Meclis’ten geçebilmesi için siyasi gruplarla müzakereler gerçekleştirileceğini 
söyledi. Ayrıca kurulacak hükûmetin önceliğinin ülkeyi bir an önce erken seçime hazırlamak olduğunu, 
koronavirüs salgını ile ekonomik kriz konusunda çözüm sağlanması için çalışılacağını belirtti. 

6 Mayıs’ta gerçekleştirilen güvenoyu oturumunda El-Kazımi ile kabine listesindeki 20 bakandan 15’i 
güvenoyu almayı başardı ve yemin ederek göreve başladılar. Diğer 5 bakan (Adalet, Göç ve Göçmenler, 
Tarım, Ticaret ve Kültür Bakanlığı) güvenoyu almayı başaramazken 2 bakanlığın güvenoyu oylaması henüz 
isim belirlenmediği için ertelendi. El-Kazımi daha sonra boşta kalan bakanlıklara vekaleten bazı isimleri 
atadı. Yemin ederek göreve başlayan bakanlar şu şekildedir: 

• Savunma Bakanlığı : General Cuma İnad 
• İçişleri Bakanlığı : Genelkurmay Bşk. Osman el-Ganimi 
• Maliye Bakanlığı : Ali Abdulemir Allavi 
• Planlama Bakanlığı : Halid Necim 
• İskân ve İmar Bakanlığı : Nazenin Muhammed 
• Spor ve Gençlik Bakanlığı : Adnan Dircal 
• Eğitim Bakanlığı : Ali Hamdi 
• Ulaştırma Bakanlığı : Nasır Hüseyin 
• Yüksek Öğretim Bakanlığı : Nebil Kazım 
• Sağlık Bakanlığı : Hasan Muhammed 
• Elektrik Bakanlığı : Macid Mehdi 
• İletişim Bakanlığı : Erkan Şahab 
• Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı : Adil Haşşuş 
• Su Kaynakları Bakanlığı : Ali Mehdi Raşid 
• Sanayi Bakanlığı : Menhel Aziz 
 

Kabinenin güvenoyu almasından sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile ABD Başkanı Donald Trump, kabinenin 
kurulmasından dolayı memnuniyetlerini bildirdiler. Kabinenin kurulduğu birkaç gün içerisinde El-Kazımi, 
General Abdulvahhab es-Saadi’yi görevine iade etti. Ayrıca eski Başbakan Abdulmehdi ve kabinesindeki 22 
bakanı da emekliye sevk etti. Bununla beraber gösteriler hâlâ duraklamış değil. 
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TAHLİL VE SONUÇ 

 

Bütün meselelerin iç içe girmiş olduğu Irak’ta, hükûmet krizini müstakil bir değerlendirmeye tabi tutmak 
biraz zor. Bu kriz farklı yönlerden ve farklı bakış açılarından ele alınabilir. Halen devam etmekte olan 
gösteriler, ilk başladığında halkı bizzat ilgilendiren çeşitli meseleler ve hükûmetin istifası talebi üzerine 
kuruluydu. Ancak fazla geçmeden istifa eden Abdulmehdi’nin istifası gösterileri durdurmadı, hatta 
hafifletmedi. Haşdi Şabi’ye mensup birtakım grupların gösterilere müdahalesi, gösterilerin kanlı ve yıkıcı bir 
vaziyete bürünmesine yol açtı. Gösterilerin başladığı 1 Ekim’den beri 600’den fazla gösterici hayatını 
kaybederken 24 binden fazla kişi yaralandı. Bunların yanında binlerce gösterici gözaltına alındı. 

Her ne kadar göstericilerin can korkusundan dolayı bir temsil ya da müzakere heyeti oluşturamadıkları 
bilgileri verilse de siyasilerin ve tarafların tavırlarını göstericilerin vaziyetine göre şekillendirme çabası 
içerisinde olması gösterilerin ciddiyetini gösteriyor. Bununla beraber Necefli Şii din adamı Ali Sistani’nin 
genel olarak halk nazarında muteber bir karakter olması, ülkedeki siyasi grupları ona karşı olumlu bir duruş 
sergilemeleri hususunda uyarıyor. 

Bu kriz içerisinde öne çıkan etnik unsur daha çok güneyde yer alan Şii halk. Krizin başlamasından beri Sünni, 
Kürt ve Türkmen vatandaşlardan pek ses çıkmadı. Süreç boyunca gösterilerde ve politik sahada herhangi bir 
mezhepçi tutum sergilenmediği için Sünniler, bu sürecin içerisinde fazla etkili olmadılar. Hatta bu 
gösterilerin, ülkedeki mezhepçilik söylemlerini kırdığı ve ulusal kimliği güçlendirdiği söyleniyor. Kürtler 
yaşanan krizle halkın geri kalanı kadar ilgili değiller. Bununla beraber kurulacak hükûmete dair çeşitli 
görüşler dile getirdiler. Ülke siyasetinde fazla etkisi bulunmayan Türkmenlerse kurulacak yeni hükûmette 
yer almak istediklerini beyan ettiler. 
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Sonuç olarak genellikle ülkedeki siyasi gruplardan bıkmış olduğu görülen göstericiler Irak’taki siyasi 
partilerin ya da mezheplerin veyahut da etnik grupların herhangi birini destekleme amacını taşımıyorlar. 
Göstericilerin temel talepleri daha kaliteli bir yaşam ve ülke içerisindeki yabancı unsurların ve etkilerinin 
ortadan kaldırılması. Ancak birinci talep de diğer talebin gerçekleşmesine bağlı. Ülkede yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi için bölgesel çatışmaları tetiklediği bilinen iki temel yabancı unsurun (ABD ve İran’ın) Irak 
topraklarından el çekmesi gerektiği halk tarafından gayet açık bir şekilde anlaşıldı. Bu nedenle zaten Irak 
üzerinde pek bir umudu kalmadığı görülen ABD, gündemi fazla meşgul etmediği için gösterilerin amacı 
zamanla İran’ın ülkedeki etkinliğini ortadan kaldırma hedefine saptı. Aslında Irak Şiiliği ile İran Şiiliği 
arasında öteden beri ihtilaf bulunması da bu gösterileri tetikleyen etkenlerden birisi.  

Bu atmosferde Haşdi Şabi’nin durumu da mevcut sorunların çözümü konusunda büyük önem arz ediyor. Zira 
Haşdi Şabi başlangıçta DEAŞ’la mücadele amacıyla birçok Şii milis grubunun bir araya gelmesiyle 
oluşturulmuştu. DEAŞ’tan sonra ise fonksiyonunu yitirmemiş, Irak siyasetinde belirleyici bir role sahip 
olmuştu. Ancak bir süre sonra kontrol edilemez bir vaziyet almaya başlayınca devlet kuvvetleri arasında 
özerk bir statüye sahip oldu. Irak üzerinde Haşdi Şabi’nin sayesinde çıkarlarını yönetebilen İran için Haşdi 
Şabi’nin mevcut statüsü çok önemli. Çünkü son zamanlarda güçlendiği bilinen DEAŞ’a müdahaleyi 
öncelemek yerine gösterileri kana bulayan ve önemli bir kısmının başına buyruk hareket ettiği bilinen Haşdi 
Şabi birliklerinin tamamen devlete bağlanması isteniyor ve bu konuda çeşitli tartışmalar söz konusu 
ediliyor. Ayrıca Haşdi Şabi’ye bağlı gruplar arasında mevcut olduğu bilinen ayrışmaların özellikle Haşdi Şabi 
Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürülmesinden sonra yerine Ebu Fedek’in geçmesiyle 
beraber derinleşmesi, Haşdi Şabi’nin siyasi alana da hâkim olması nedeniyle ülkede mevcut siyasi krizin 
çözümünü zorlaştırıyor.  

Hükûmeti kurmayı başaran El-Kazımi’nin önünde birçok zorluk bulunuyor. Başta ciddi bir şekilde mücadele 
edilememiş olan Covid-19 salgını, onaylanmayı bekleyen 2020 bütçesi, taleplerinin gerçekleştirilmesini 
bekleyen göstericiler, oldukça şeffaf ve objektif bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken erken seçim; bunların 
yanında hâlâ kırsal bölgelerde etkinliğini sürdüren DEAŞ’la mücadele ve Irak topraklarında tırman-maya 
devam eden ABD-İran gerilimi başlıca zorluklar olarak öne çıkıyor.  Ayrıca son zamanlarda ABD üslerine ve 
Yeşil Bölge’de bulunan ABD Bağdat Büyükelçiliğine gerçekleştirilen füze saldırıları, ABD-İran çekişmesi 
konusunda gerilimi artırıyor. Bütün bu sorunların çözülmesi ve Irak’ın istikrarlı bir yapıya kavuşturulması, 
yine istikrarlı bir yönetime ihtiyaç duyuyor. 
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