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ÖNSÖZ
Suriye’de dış unsurların da dahil olduğu iç savaş bütün yıkıcılığıyla devam etmektedir. Ne-

redeyse bütün dünyanın aktif yada pasif olarak müdahil olduğu bu süreçte bölge halkına merha-
metle yaklaşarak, kendi ulusal çıkarlarının yanı sıra, bölgenin de durumunu samimi bir şekilde 
önemseyen ve kardeşlerini muhafaza edermişcesine titizlikle hareket eden tek devlet Türkiye’dir. 

Böylesi karışık dengelerin, dinamik süreçlerin, aksiyonları kestirilemeyen unsurların bu-
lunduğu bir denklemin yorumlanabilmesi için, sadece siyasi değil, demografik, tarihi, kültürel, 
politik, enerji perspektifli birçok kriterin de incelenmesi ve analize dahil edilmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada, Suriye’deki iç savaş bahsi geçen bütün yönleriyle incelenmiştir. Ayrıca litera-
türde mevcut olmayan, verilere dayalı enerji perspektifinden yaklaşımlar da değerlendirilmiş ve 
Afrin sonrası sürecin nasıl gelişeceğine dair öngörülerde bulunulmuştur.

Suriye cihanşümul hedeflere kenetlenen Türkiye için çok önemli adımlardan bir tanesidir. 
Ve ülkemiz Suriye’de özellikle Cerablus ve El Bab’da oluşturduğu sistem örneklerindeki başarısıy-
la bölgenin ve hatta tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarmıştır. İlgili şehirler, Türk sistemleriyle 
hiç olmadığı kadar huzurludur. Bu örnekler şimdi Afrin ve yakın zamanda Tel Rıfat ve Münbiç’te 
de uygulanacak ve inşallah oralardan da çok daha geniş coğrafyalara yayılacaktır. 

Kanlı FETÖ darbe girişiminden sonra, birçok kanserli hücresinden kurtularak, özüne yöne-
lik hızlı bir dönüş yaşayan ve kararlı – cesur – yerinde hamleler yapmaya başlayan Türk devlet aklı 
yeni dünya düzeninde kendisinin de önemli bir aktör olduğunu dosta da düşmana da göstermiştir. 

Tarih Abdülhamid Han’dan sonra kilitlenen, kutsal emanetlerle boyanmış sistemin yeniden 
doğuşuna şahitlik etmektedir. Ve gelecek bu şahitlik sebebiyle; hem bizler, hem mazlum topraklar, 
hem İslam Alemi, hem de bütün insanlık için çok daha umut vericidir!

İnşallah bu adımlarda da, bundan sonraki hamlelerde de muzaffer olunacaktır. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında fikirleri ve katkılarıyla emeği geçen, öncelikle değerli Tenva 
ekibine, Hasan Köktaş hocama, Suat Anaç abime, Musa abime, Cemil Doğaç İpek’e, Mehmet Kü-
çükcömmen’e, Ali kardeşime ve de Serhan kardeşime ayrıca teşekkür ederim. 

Yazar Hakkında:
ODTÜ, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü mezunu olan Oğuzhan AKYENER, 2006 yılı 

mezuniyetinden bu yana enerji ile alakalı bazı kurumlarda birçok yurt içi ve yurt dışı görevlerde 
bulunmuş ve yöneticilik yapmıştır. Bunların yanı sıra, Avrupa Birliği, Türkiye, Rusya, İran, Irak, 
Ortadoğu, Asya ve Kafkas enerji politikaları üzerine uluslararası arenada ses getiren çalışmalara 
imza atmıştır. Farklı konularda yazmış olduğu 4 adet kitabı bulunan Akyener, halen Türkiye Enerji 
Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) başkanlık görevini sürdürmektedir. İyi 
derecede İngilizce bilmektedir. Anadolu Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Alanında, Polis 
Akademisi’nde de Uluslararası Güvenlik alanında çalışmalarına devam etmektedir. 
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ÖSO : Özgür Suriye Ordusu 
PYD :Partiya Yekîtiya Demokrat, 

Demokratik Birlik Partisi
PKK :Partiya Karkerên Kurdistanê, 

Kürdistan İşçi Partisi
IKBY : Irak Kürdistan Bölgesel Yöne-

timi
AB : Avrupa Birliği
ABD : Amerika Birleşik Devletleri
DAEŞ :Devlet’ül Irak ve’ş Şam, “Irak 

Şam İslam Devleti” yerine kul-
lanılıyor.

MIY : Merkezi Irak Yönetimi
YPG : Yekineyen Parastina Gel
FETÖ : Fetullahçı Terör Örgütü
NATO : North Atlantic Treaty Organi-

zation, Kuzey Atlantik Antlaş-
ması Örgütü

BM : Birleşmiş Milletler
KDP : Kürdistan Demokratik Partisi
KYB :Kürdistan Yurtseverler Birliği
EIA : Energy International Agency
BP : British Petroleum
OBOR : One Belt One Road, İpek Yolu 

Projesi

LNG : Liquified Natural Gas
M3 : metre küp
AGP : Arap Gas Pipeline
TR : Türkiye
TAP : Trans Adriatic Pipeline
SSCB :Sovyet Sosyalist Cumhuriyet-

ler Birliği
BAE : Birleşik Arap Emirlikleri 
DHKP-C :Devrimci Halk Kurtuluş Parti-

si-Cephesi
MLKP :Marksist Leninist Komünist 

Parti
TKP/M-L : Türkiye Komünist Partisi/

Marksist-Leninist 
TİKKO :Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş 

Ordusu 
TKP : Türkiye Komünist Partisi
MİT : Milli İstihbarat Teşkilatı
$ : ABD Doları
TSK : Türk Silahlı Kuvvetleri
ITC : Irak Türkmen Cephesi
KCK : Koma Civaken Kurdistan, 

Kürdistan Topluluklar Birliği
KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-

yeti

Kısaltmalar Listesi / List of Abbreviations

Executive Summary
Too many international actors have been playing war games 

since March 2011 in Syria. The chaos that have resulted in heavy 
civil losses caused more tragic situations between the players as 
their strategies have developed the continuing unrest in the coun-
try.

The global players balanced their manoeuvres by easily es-
tablished and disappeared at will terrorist or jihadists groups that 
were made the main reason behind the civil war in Syria. However, 
brand new economic and military attacks emerged from the new 
alliances that reshaped the diplomatic and political ties among the 
players. The insidious war games might indeed bring the unavoid-
able end as another world war can be triggered in the Middle East.

Turkey had to struggle with more than 3 million refugees be-
fore it finally decided to play an active role in favour of Syrian civil-
ians. Turkey has been sheltering millions of civilians from war-torn 
villages and cities of Syria. Europe has managed to stop refugees 
from entering their lands. They have even taken extreme cautions 
and measures to stop refugees. Turkey, on the other hand, opened 
its borders for the aggrieved civilians, who had to leave their homes 
due to terrorist threat and unacceptable living conditions.

Turkey had analysed the current conditions of residing mil-
lions of refugees and found out that it would better to reside refu-
gees in their own lands instead. The right course was to take action 
in the continuing Syrian conflict and Turkey did so. The plan was 
simple: The land belonged to Syrians and they had to be reinstated 
in those lands as free men as they were before the civil war. Tur-
key’s military intervention was a must and the most righteous.

At this point, each step Turkey takes forth in Syria has a 
high importance as far as national and regional safety and Turkey’s 
global aims go. This is why, it makes sense to combine and correct-
ly analyse the dynamic game that consists of multi-players and 
multi-variables, such as;

- Historical background,
- Demographic, social and religious properties,
- Structures, strategies, partnership, relations and political 

approaches of all due domestic and international actors,
- Possible effects of global and regional dynamics,
- Possible results of the different Syria scenarios in the 

global and regional dynamics,
- The role of energy, resource potentials, possible infra-

structures,
- Acts and properties of due terrorist groups in the region.
Otherwise, without considering some of the related issues 

in the balances, all the analyses may be coherent and deceiving.
With this approach, in this study all possible due variables, 

situations, actors and scenarios was tried to be combined and an-
alysed together. 

In addition, having multi-dimensional analyses and techni-
cal approaches in the energy issues will be the distinction points of 
this report by considering the global literature. 

Yönetici Özeti
2011 Mart’ından bu yana birçok ulus-

lararası aktörün oyun alanı haline gelen 
Suriye’de devam eden iç savaş neticesinde 
büyük kayıplar verilmiş ve yaşanan süreç 
içinden çıkılması güç bir hal almıştır.

Yerine göre yerel unsurları yada kur-
dukları terör örgütlerini de kullanarak den-
gelere müdahale eden küresel aktörler, böl-
geyi neredeyse bir iç savaştan çok öte kısıtlı 
dünya savaşı olarak dahi nitelendirilebilecek 
duruma getirmiştir. Zaten gelişen süreçlerde 
bozulan ve sonra yeniden kurulan ittifaklar 
ve yapılan diplomatik – siyasi – ekonomik – 
askeri hamleler (küresel anlamda önemsiz 
gibi görülen) Suriye’de nasıl büyük oyunların 
döndüğünü ve güç mücadelelerinin yaşandı-
ğını gözler önüne sermektedir. 

Sürece aktif olarak sonradan müdahil 
olan (birçok yönden en fazla müdahale etme 
hakkı olan) Türkiye ise giriştiği kararlı ve ba-
şarılı hamleler ile kurulan bütün planları ve 
dengeleri bölge halkının lehine değiştirmeye 
başlamıştır. Bundan sonraki süreçte de, Tür-
kiye’nin bölgesel adımları hem kendi ulusal 
güvenliği, hem bölge halkının huzuru, hem de 
cihanşümul hedefleri nezdinde çok önemlidir. 

Tabii böylesi çok değişkenli, geniş ka-
tılımlı ve dinamik bir tablonun doğru analiz 
edilmesi için;

• tarihi süreçlerin,
• sosyolojik – demografik – mezhepsel 

altyapının,
• ilgili iç ve dış aktörlerin farklı niyetleri-

nin ve siyasi hedeflerinin,
• sürece küresel dinamiklerin etkilerinin,
• enerji kapsamındaki etkin unsurların,
• terörist yapıların,
• bölgesel dinamiklerin

hep birlikte incelenerek, aynı pence-
rede analiz edilmesi gerekmektedir. Aksi tak-
dirde yapılacak

yorum ve yaklaşımlar sığ ve tutarsız 
olacaktır.

Bu sebeple hazırlanan bu raporda il-
gili süreç, durum, koşul ve gelişmeler bütün 
yönleri ile incelenmiş ve ortak bir pencerede 
analiz edilmiştir. 

Literatürde yer alan diğer çalışmalar-
dan farklı olarak, çok yönlü yaklaşımlara yer 
verilmiş ve süreç teknik anlamda enerji boyu-
tu ile de incelenmiştir.
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DAEŞ’lere) bölgede yeni görevler verilmesi ve tekrar canlandırılması ihtimalini de her 
zaman ihtiva etmektedir.

 � PKK’nın Suriye kolu olan PYD ise kendilerine vadedilen ve DAEŞ tarafından teslim edi-
liveren bölgelerde bir Kürt devleti oluşumunu sağlamak için ABD’nin direktifleriyle 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

 � Sürece aktif unsur olarak geç katılan ve yaşanan gelişmelerden en çok etkilenen ülke 
olan Türkiye de; öncelikle sınırlarındaki terör tehdidini bitirerek, Suriye’ye yeniden 
barışı getirmek ve oradaki mazlumların yeniden huzura ermelerini sağlamak istemek-
tedir.

Süreci en başından beri takip eden ve 2015 yılına kadar daha çok pasif girişimlerde bu-
lunan Türkiye birçok açıdan yaşanan gelişmelerden de bir hayli negatif olarak etkilenmiştir. Bu 
kapsamda dünya Suriye’den göçe zorlanan masumlara kapılarını kapatırken, Türkiye (gayri res-
mi rakamlara göre) 3,5 milyonun üzerinde mülteciyi kabul etmiş ve bu konuda (iç ve dış kalem-
ler kapsamında) 30 milyar dolardan fazla harcama yapmıştır. Sürecin sosyal ve ekonomik etki-
lerinin yanı sıra, 911 km’lik sınır hattı boyunca yaşanan çatışmalardan büyük zararlar görmüş 
ve sınırında öncelikle DAEŞ, sonrasında da PYD terör oluşumları ile muhatap olmak zorunda 
kalmıştır.

Tüm bunların yanı sıra, Suriye Türkiye için tarihi bir miras, din kardeşi, benzer etnik un-
surların yaşadığı akraba ülke ve “misak-ı milli” anlayışından gelen namus borcu anlamlarını da 
ihtiva etmektedir. 

Bu sebeple süreç değerlendirilirken, Türkiye için: “Suriye de ne işimiz var?” gibi sığ yak-
laşımlarla eleştirilerde bulunulmadan, daha kapsamlı bir değerlendirme yapılması yerinde ola-
caktır. Ayrıca böyle bir soru sorulmadan, öncelikle sürece müdahil olan onlarca alakasız ülkenin 
de niçin bu konu ile ilgilendiklerinin sorgulanması gereklidir. 

Muhakkak ki, Türkiye diğer aktörlere nazaran bölgede var olabilmeyi ve bölgenin kaderini 
etkileyecek girişimlerde bulunabilmeyi en fazla hak eden ülkedir.

Türkiye’nin bu noktada Suriye politikaları incelendiğinde, sürecin başlarında ABD ile 
paralel stratejiler izlendiği ve Esad karşıtı bir tavır takınıldığı, hatta ABD ile birlikte ÖSO gibi 
bazı muhalif gruplara (daha pasif statüde) destek verildiği görülmektedir. 2015’in başlarında 
Türkiye’nin sınırları kullanılarak, peşmergenin DAEŞ’in Ayn el Arap (Kobani) saldırılarına karşı 
PYD’ye destek vermesinden sonra, Kobani’de kesin hâkimiyet sağlayan PYD’nin zamanla daha 
yayılmacı bir politika izmesi neticesinde; Türkiye artık bölgede daha aktif ve resmi bir varlık 
göstermeye karar vermiştir. Bu sebeple ilk olarak Temmuz 2015’te DAEŞ’e karşı kurulan koalis-
yona hava unsurlarıyla destek vermeye başlamıştır. Aynı süreçte PYD’yi de Fırat’ın batısı husu-
sunda uyarmıştır. 

Bu uyarı ve dış politikasında yaşanmaya başlayan gözle görülür bazı dönüşümler neti-

1 – GİRİŞ
2011 yılının baharından bu yana bahar yüzü göremeyen Suriye’de iç savaş bütün yıkı-

mıyla devam etmektedir. Günümüzde artık 30’dan fazla ülkenin de dolaylı ya da bizzat katıldığı 
süreçlerde sürekli değişen dengelerin yaşandığı bu çatışma ortamını tanımlamak için “iç savaş” 
tabiri de yetersiz kalmaktadır. Rakamlar konusunda netlik mümkün olmasa da, neredeyse 7. 
yılına giren kaos süreci Suriye topraklarında yaşayan 5,5 milyondan fazla insanın göç etmesine, 
yarım milyondan fazla da insanın ölümüne neden olmuştur. Ülkenin demografik, sosyal, kültürel, 
ekonomik altyapısı tamamıyla altüst olmuştur. Buna rağmen çatışma ve savaş bulutları Suriye’yi 
yakın zamana kadarda terk edecek gibi görülmemektedir.

Suriye geneline bakıldığında, bu çatışmalarda taraf olan ana iç unsurların; rejim güçleri, 
muhalifler, PYD ve DAEŞ olduğu görülecektir. Bölgede genel anlamda “barış sağlama” maksadıy-
la varlık gösteren başlıca etkin dış unsurlar ise PYD’ye destek veren ABD, rejim güçlerini destek-
leyen İran ve Rusya, ÖSO’yu destekleyen Türkiye, ABD’nin kurduğu koalisyondaki başlıca mütte-
fikler, bazı Arap ülkeleri, her fırsattan istifade etmeyi bilen İsrail ve IKBY olarak görülebilecektir.

Genel anlamda bir değerlendirme yapıldığında, Suriye’de:

 � ABD bölgesel etkinliğini sürdürmeye devam etmeyi, Rusya ve İran’ın yanı sıra (ken-
disine bağlı olmama riskine binaen) Türkiye’nin de bölgede etkinlik kurmasını engel-
lemeyi, İsrail’in güvenliğini tehdit edecek her türlü riski bertaraf etmeyi, bu planları 
yaparken de; farklı bahaneler ile bölgede askeri olarak varlığını sürdürebilmeyi, böl-
gede kontrolü sağlamak için kullanabileceğini düşündüğü bir Kürt devletini hayata 
geçirmeyi ve savaşın getirdiği ticari imkânlardan yararlanabilmeyi hedeflemektedir. 
Bu kapsamda Suriye’de PYD’yi, Irak’ta IKBY’yi desteklemekte ve bu grupların önünü 
açabilmek için de DAEŞ’i kullanmaktadır.

 � Rusya ise yüzlerce yıllık hedeflerinden biri olan sıcak denizlere inme gayesi kapsamın-
da kendisi için en önemli Doğu Akdeniz üssü olan Suriye’de varlığını daha da arttıra-
rak sürdürme ve bu noktada İran’ın da desteği ile Esad rejimine sahip çıkma yönünde 
politikalar izlemektedir.    

 � İran henüz iç karışıklıklar başlamadan dahi Suriye ile ilişkilerini geliştirmiş, iç savaş 
sonrasında da Esad’ın en yakın müttefiklerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca bölgeye 
aileleri ile yerleşmek amaçlı gönderdiği çok sayıdaki Şii militanı sayesinde Suriye’de 
ciddi bir askeri varlık da elde etmiştir. Tabii bu hamleleri sürecinde ciddi anlamda fi-
nansal ve insan kaynakları anlamında kayıplar da vermiştir.

 � Başlıca gayesi ABD’nin Irak ve Suriye’de talep ettiği etnik-dini yapıyla oynamak, bunu 
yaparken de bir Kürt oluşumu için zaman kazandırmak ve ayrıca Sünni – Şii çatışma-
sına da katkı sağlamak olan DAEŞ de bölgede miadını tamamlamaya başlayan terör 
örgütlerinden bir tanesidir. Fakat yeni dengeler (zor görülse de) DAEŞ’e (yada yeni 



14 www.tenva.org 15

S U R İ Y E  İ Ç  S A V A Ş I :  E N E R J İ ,  G Ü V E N L İ K  V E  S İ YA S E T  B O Y U T L A R I Y L A

imkân sağlayacak ya da bölgeyi yeniden imar edip, hayata döndürecek kadar da büyüktür. 

Yani ilgili kaynaklar analiz edildiğinde, petrol sahalarının büyük bir bölümünü eline geçir-
miş olan PYD’nin bu kaynaklar sayesinde bir terör devleti kurabileceği, fakat konunun ancak bu 
minvalde ehemmiyete sahip olabileceği, ABD ve Rusya gibi devlerin arasında dikkate alınacak 
ve çatışmaya sebep olacak boyutta bir önem arzetmeyeceği sonucuna varılabilecektir. PYD pers-
pektifinin de yanı sıra, bölgeye yeniden huzur ve refah getirmek isteyen Türkiye’nin de bu gayesi 
için ihtiyaç duyduğu finansı sağlayabilecek potansiyel de mevcuttur.

Ayrıca yaşanan iç savaşın sebebi olarak ortaya atılan “Katar gazını Suriye üzerinden Av-
rupa’ya taşıma”, “Kürt enerji koridoru”, “İran gazının Kürt koridoru üzerinden Avrupa’ya nakli” 
gibi senaryolar da (siyasi ve güvenlik perspektifi bir kenara) özellikle ekonomik koşullar dikkate 
alındığında tutarlı ve gerçekçi değildir. 

Tekrar vurgulamak gerekirse, sürecin ana sebepleri enerji merkezli olmaktan ziyade siya-
sidir. Enerji sadece bu minvalde kurulabilecek denklemlerde bir etmendir.

Böylesi çok aktörün katıldığı ve birçok etmenin bulunduğu bu sürecin doğru yorumla-
nabilmesi için de; dinamik ve uzun dönemli, bölgesel – küresel etkileriyle birlikte, bütün ilgili 
unsurları kapsayan analizler yapılması gereklidir. 

Suriye’deki en önemli etnik unsurlardan biri olan ve Türkiye’nin her daim yanında yer 
alan (ve bölgedeki ikinci en büyük etnik grup olan!) Türkmenlerin de ayrıca incelenmesi ve be-
lirlenecek stratejilerle desteklenmesi çok önemlidir.

Bu kapsamda bu çalışmada Suriye’deki iç savaş süreci 1. Dünya Savaşı sonrasından ge-
len bir tarihi perspektifle başlanarak ele alınacak ve sürece etki eden bütün iç ve dış aktörlerin 
rolleri tarihsel bir uyum içerisinde incelenecektir. Bu incelemelerden sonra küresel dinamikler 
nezdinde de gelişmeler yorumlanacak ve Türkmenler ile Kürtlerin rolleri değerlendirilecektir. 
Sonrasında “Zeytin Dalı” operasyonu yorumlanacak ve gelecek senaryolarına dair bazı analizler 
paylaşılacaktır.

Ayrıca Türkiye’nin yüzyıl aradan sonra bölgede müdahil olduğu yerleşim yerlerlerinde 
kurduğu örnek modellerle nasıl huzuru ve refahı yeniden tahsis ettiği bir kez daha uluslararası 
kamuoyunun idrakine sunulmaya çalışılacaktır.

cesinde Türkiye bir anda PKK ve DAEŞ’in saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştır. Tahsis edilmeye 
çalışılan Kürt açılımı süreci de sona ermiştir. Türkiye’nin kendi içinde PKK’ya ve DAEŞ’e karşı 
yoğun mücadele sarfetme sürecini de fırsat bilen PYD, DAEŞ tarafından kendisine bırakılan Tel 
Abyad ve Münbiç’i işgal etmiştir. 24 Kasımda Rus uçağının düşürülmesi akabinde ise Türkiye, 
Suriye içinde çok daha temkinli ve bir nevi ABD’ye mecbur bırakılmaya çalışılan bir sürecin içi-
ne atılmaya çalışılmıştır. Sonrasında yeniden Rusya ile ilişkileri toparlama sürecine girilirken 
gerçekleştirilen ABD destekli FETÖ darbe girişimi Türkiye’nin hem Suriye politikasını hem de 
genel anlamdaki dış politikasını önemli ölçüde değiştirmiştir. 15 Temmuz 2016 hain darbe giri-
şiminden 40 gün sonra, bitirildiği gözüyle bakılan TSK ile 24 Ağustos 20016’da Fırat Kalkanı ha-
rekâtına girişilmiş ve sonrasında da (kanserli hücrelerinden arınmaya başlayan devlet aklıyla) 
hem Suriye’de hem de uluslararası arenada daha bağımsız, etkin ve milli politikalar izlenmeye 
başlanmıştır. 

Küresel anlamda birçok denge değişirken, ABD elindeki dünya hâkimiyetini Çin ve İngil-
tere öncülüğündeki yeni oluşumlara kaptırmamak için yoğun mücadele sarfetmek zorunda kal-
mış, fakat Türkiye’nin Irak – Katar – Filistin – Suriye – Somali gibi geniş bir coğrafyada attığı 
kararlı adımlar geniş ölçekte ABD’nin birçok planının bozulmasına sebep olmuştur.

Türkiye izlediği stratejiler ve kurduğu işbirlikleri ile dengeleri nasıl değiştirebileceğini bü-
tün uluslararası kamuoyuna göstermiştir. Bu adımlar kurulmaya çalışılan yenidünya düzeninde-
ki anahtar oyunculardan bir tanesinin de Türkiye olacağının kanıtıdır. 

Bu pencereden bakıldığında, gelinen süreçte Suriye üzerinde oynanan oyunların küresel 
etkileri ve küresel hesaplaşmalarla ilgili yönleri olduğu da düşünülebilecektir.

Son olarak ABD’nin her türlü engellemesine rağmen, Türkiye PYD’nin işgal ettiği en önem-
li şehirlerden olan Afrin’in teröristlerden temizlenmesine yönelik “Zeytin Dalı” operasyonunu 
da başlatmış ve çok kısa bir sürede, (diğer unsurların aksine) sivil halka zarar vermeden bölge 
hakimiyetini sağlamıştır.  Şimdi Afrin’in uzantısı olarak görülebilecek olan Tel Rıfat’a yönelik 
operasyonlara devam etmektedir. 

Tüm bu siyasi dengelerin yanı sıra, Suriye’deki enerji potansiyelinin yaşanan gelişmeler ve 
iç savaş süreci nezdinde de değerlendirilmesi gerekip gerekmeyeceği yönde kamuoyunda soru 
işaretleri dolaşmakta ve söylemler ortaya konulmaktadır. Hatta öyle ki, iç savaşa enerji kaynak-
larının sebep olduğu ve ABD ile Rusya’nın bu kaynakları elde etmek için mücadele ettikleri gibi 
söylemler dahi ortaya atılmıştır.  

Peki, bu söylemler ne kadar gerçekçidir?

Bu soruya cevaben teknik yaklaşımlar neticesinde özetle şu ifade ortaya atılabilecektir ki: 
Suriye’nin mevcut uluslararası ajansların ortaya koyduğundan/açıkladığından daha fazla rezer-
vi ve daha büyük potansiyeli mevcuttur. Lakin sahip olduğu kaynaklar ekonomik perspektiften 
bakıldığında, genellikle düşük kaliteye ve yüksek üretim maliyetlerine sahiptir. Bunun yanı sıra 
büyük balıkların ağzını sulandırmayacak kadar küçük, fakat bölgede yeni bir devlet kurulmasına 
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yesinde bir Kürt devleti kurduramamıştır. Fakat Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer alan, Iraklı 
Türklerin yaşadığı ve önemli enerji kaynaklarının yer aldığı Musul ve Kerkük Vilayetlerinin aidi-
yeti hususunun Türk ve İngiliz hükümetlerince bilahare görüşülerek neticelendirilmesi, taraflar 
arasında anlaşma sağlanamaz ise bu konuda karar merciinin Milletler Cemiyeti olacağı konusun-
da karar aldırtmıştır. 

Not: Barış Antlaşması imzalandığı sırada Türkiye, Milletler Cemiyeti üyesi değildir. Türki-
ye Cumhuriyeti 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne katılmıştır.  

Diğer taraftan da (İngilizlerin “Osmanlı sömürüsünden sizleri kurtaracağız, özgürlüğü-
nüze kavuşturup, kendi devletlerinizi kurduracağız” diye avuttuğu – satın aldığı aşiretlerin de 
kullanılmasıyla) Suriye, Filistin ve bütün Arap yarımadası Osmanlı ve yeni kurulan Türkiye’nin 
himayesinden kopartılmıştır.

Musul ve Kerkük Vilayetlerinin aidiyeti konusunda İngiltere ile anlaşmaya varılamamıştır. 
İngiltere’nin kışkırtması ve desteklemesi sonucu Doğu Anadolu bölgesinde 1924 yılında Nastu-
ri ayaklanması, 1925 yılında da Şeyh Sait isyanı çıkartılmış ve Türk hükümetinin bu konulara 
odaklanması engellenmiştir. Daha sonra sorun Milletler Cemiyeti’ne ve Yüksek Adalet Divanı’na 
kadar götürülmüştür. Sonuç olarak(5 Haziran) 1926 yılında Ankara Antlaşması ile Musul, Ker-
kük, Süleymaniye gibi Türk toprakları İngiltere’nin himayesindeki Irak’a teslim edilmiştir.

Bu süreçte Suriye’ye dönüldüğünde, 1. Dünya Savaşı dâhilinde devam eden Suriye cephe-
sinde yaşanan mağlubiyetin neticesinde, Osmanlı’ya ihanet eden isyancıların önderi olan Emir 
Faysal, İngiltere’ye hizmetlerinden dolayı Suriye’yi temsilen Versay Barış Görüşmelerine de da-
vet edilmiş ve 1920 yılının Mart ayında bölgenin İngiltere’ye bağlı hükümdarı olarak atanmıştır.

Bu gelişmeden 3 ay sonra gerçekleştirilen San Remo konferansında bölgenin Suriye ve 
Lübnan kısmının Fransa mandası, Filistin’in ise İngiliz mandası olmasına karar verilince Emir 
Faysal’ın hükümdarlığı da çok geçmeden sona ermiştir.

Ermenilerin başına gelen sürecin aynısı bu sefer de Emir Faysal’ın başına gelmiştir.

Fransa’nın da manda yönetimine karşı devam eden ayaklanmalar ve bağımsızlık gayeli 
girişimler, Fransızların yönetimini de zora sokmuş ve bölge için öngördüğü maliyetleri bir hayli 
arttırmıştır. Bu süreçte Suriye’yi yönetmekte büyük ölçüde zorlanan Fransa İkinci Dünya Sava-
şı’nın da patlak vermesiyle, İngilizler’den yardım istemiş ve İngilizlerin öncülüğünde Suriye ye-
niden ele geçirilmiştir.

1943 yılında ise ağırlaşan ekonomik koşullar ve imkânlardaki sınırlamalar sebebiyle man-
da yönetiminden vazgeçilerek, Suriye’ye kontrollü bir şekilde bağımsızlık verilmiştir.

Bu gelişmelerin yanı sıra, bölgede diğer önemli bir aktör olmak üzere kurgulanan İsra-
il hususunda İngiltere; 1897 yılında Dünya Siyonist Teşkilatı’nın aldığı kararı ve 1917 Balfour 
Deklerasyonu kapsamında Filistin ve Hicaz bölgesinde bir Yahudi devletinin kurulması projesini 
desteklemiştir. 

2 – SÜRECE TARİHİ BİR BAKIŞ
Osmanlı 1516 yılında Mercidabık savaşıyla aldığı Suriye, Lübnan ve Filistin topraklarını 

1918 yılında İngilizler ve İngilizlerin kontrolündeki isyancılarla yaptığı savaşlar neticesinde kay-
betmiştir. 

Sürecin analizine 1. Dünya Savaşı öncesi ile başlandığında, Osmanlı İmparatorluğu ile sa-
vaş öncesinde de en fazla uğraşan ve bölgeyi kendi hâkimiyetine alabilmenin planlarını yapan en 
tehlikeli düşmanın İngiltere olduğu fark edilecektir. Çünkü Osmanlı’nın yıkılmasına sebep olan 
savaşların daha çok öncesinde İngiltere; devlet-i âlinin sınırları içerisinde birçok ayaklanmayı 
örgütlemiş, Ermeni ve Kürt çetelerini finanse etmiş, yer altı zenginlikleri ile ilgili gizli araştır-
malar yürütmüş ve devletin pek mühim sinir uçlarına kadar sirayet etme girişimlerinde bulun-
muştur. Zaten bu süreç içerisinde ister istemez, dünyadaki en güçlü kara ordusuna sahip olan 
Almanya ile bir yakınlaşma içerisinde giren Osmanlı da savaşa ihtilaf devletleri safında girmek 
zorunda kalmıştır. Fakat taraf olduğu safın mağlubiyeti neticesinde de tarih sahnesinden silenen 
devletler arasında yerini almıştır. 

1. Dünya Savaşı’nın çok öncesinde özellikle Ermeni, Kürt ve Arap aşiretlerin devşirilmesi, 
eğitilmesi, donatılarak devlet-i âliye karşı örgütlenmesi süreçleri uygulamaya geçirilmiştir. Yapı-
lan kirli hizmetlerine karşılık olarak da bu etnik gruplara bölgede bağımsız devletler vaadedil-
miştir.

Ruslar ve İngilizler tarafından desteklenen ve Osmanlı topraklarında her türlü mezalimi 
yapan Ermeniler savaşın bitiminde kesin gözüyle baktıkları “Büyük Ermenistan” mükâfatını ala-
mamış ve hayal kırıklığı yaşamışlardır. Çünkü 1916 yılında Fransa – İngiltere ve Rusya arasında 
yapılan Sykes-Picot anlaşmasında Doğu Anadolu’nun kuzeyi Ruslara bırakılmıştır. Ermeniler ise 
kullanıldıklarını savaş bittiğinde anlamışlardır.

Kürtler ile ilgili olarak da; yine İngiltere 1800’lerden itibaren, 1923 yılında imzalanan Lo-
zan Barış Antlaşmasına kadar Anadolu’nun güney doğusunda ve Irak bölgesinde bir Kürt dev-
leti kurulabilmesi için çok uğraşmıştır. İngiliz ajanlarınca bölgedeki Kürt aşiretleriyle bire bir 
görüşülerek İngiltere himayesinde bağımsız bir “Kürdistan” devletinin kurulması konusunda 
telkinlerde bulunulmuştur. Milli mücadelenin ilk zamanlarında yani 1919 yılında bölgesel mahi-
yette yapılan, katılımcıları arasında çok sayıda Kürt delegenin de yer aldığı, Kürtlerin Türklerle 
yekvücut ve kaderde ortak olduklarının ifade edildiği, 14 gün süren görüşmeler sonucunda alı-
nan kararlar itibariyle milli bir hüviyet kazanan, varoluş mücadelesinin yol haritasının çizildiği, 
başkanlığını Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar kapsamın-
da; İngiltere hedeflediği neticelere ulaşamamıştır. Kongrede, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 
imzalandığı 1918 yılında Türk vatanı olan ve Misak-ı Milli sınırları içerisinde kalan toprakların 
parçalanamayacağı, vatanın bir bütün olduğu, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği, ulusal 
egemenliğin koşulsuz gerçekleştirileceği hususları kabul edilmiştir.

Yani İngiltere 1. Dünya Savaşı sonuna gelindiğinde planladığı şekilde bölgede kendi hima-
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ci kuşakta Arap olmayan, müttefik olarak hareket edebileceğini düşündüğü Türkiye ve Pehlevi 
döneminin İran’ı ile iyi ilişkiler geliştirmiştir. Ancak SSCB ve ABD arasında 2. Dünya Savaşından 
sonra şiddeti artarak devam eden soğuk savaş döneminde, 1979 yılına gelindiğinde İran Devri-
mi vuku bulmuştur. 

Devrimden çok kısa bir zaman sonra da ABD – İran ilişkileri hızla bozulmaya başlamıştır. 
Humeyni yönetiminin üst düzey birçok subayı görevden alması ve rehine krizi gibi nedenlerle iki 
ülke arasında sıkıntılar artalar devam etmiştir. 

İran Devriminin daha da sağlam temellere oturtulması maksadıyla Humeyni yönetimi 
Pers İmparatorluğundan gelen inanç yapısını Şiilik çatısı altında bir araya getirerek İran’a özgü 
oluşturulan “ulus din” yapısını Orta Doğu ve çevre ülkelerine ihraç etme konusunda yayılmacı 
politikalara başlamıştır. Tam da bu noktada bütün Arapların beğenisini kazanacak bir hamle 
olarak da, belirlediği inanç yapısı çerçevesinde yeni anayasasını yapmış olan Humeyni yönetimi 
İsrail’in bağımsızlığını tanımadığını beyan etmiştir. Bunun akabinde ABD’nin bir kısım istekleri-
ni karşılamakla birlikte SSCB ile de ilişkilerini iyi seviyede sürdürmüştür. Humeyni ve kendisini 
takip eden liderler döneminde de İran’ın politikalarında değişiklik olmamış, İran Orta Doğu’da 
yaşayan Şii halkın inanç yapısını kullanarak etkinliğini arttırma girişimlerini devam ettirmiştir. 
Ürdün, Yemen, Lübnan, Suriye ve Irak’ta yaşayan Şiiler kullanılarak daha yayılımcı bir politika 
izlenmeye çalışılmıştır.

Bu minvalde 1982 yılında İsrail karşıtı “Şii Hizbullah Örgütü”nün kurulması sağlanmıştır. 
Bununla birlikte İran, 1928 yılında Mısır merkezli olarak kurulan ve düşünce yapısında Sün-
ni-Hanbelî fıkıh mezhebinin güçlü tesirlerini taşıyan “Müslüman Kardeşler Örgütünü”nün Filis-
tin kolu olarak 1987 yılında faaliyete başlayan ve kendisini “İsrail’e karşı direniş örgütü” olarak 
nitelendiren “Hamas” örgütünü de ekonomik ve askeri anlamda desteklemiştir.34

Bu nedenle de ifade edilebileceği üzere, 1979 İran Devrimi’nden sonra İsrail ile İran ara-
sındaki resmi ilişkiler neredeyse tamamen kopmuştur. 

Not: İran – Irak savaşında İsrail gayri resmi olarak İran’a ciddi anlamda silah satışı ve ekip-
man modernizasyonu hizmeti sağladığı bilinmektedir. Fakat bu hamlenin de Orta Doğu’daki ra-
kiplerini daha fazla yormak gayesi taşıdığından (hem de ticari açıdan karlı olduğundan) kendisi 
için makul olarak düşünülebilecektir.

Buradan da anlaşılacağı üzere, İsrail Orta Doğuda Arapların dışında bir de nükleer güce 
sahip olmaya çalışan bir İran ve İran tarafından organize edilen veya desteklenen terör örgütle-
riyle mücadele etmek durumunda kalmıştır.

İran ise daha sonraki süreçlerde nükleer gücünün arttırılmasına yönelik çalışmalarında 
özellikle Rusya’dan büyük destekler almıştır. Bununla birlikte Rusya S-300 füze sistemini İran’a 
vererek İran’ın hava savunma sistemlerinin de güçlendirmesine katkıda bulunmuştur.34

İsrail ve İran nezdinde yukarıda özetlenen gelişmeler yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti 2. 

1. Dünya Savaşını takip eden dönemde ise ABD de bu fikri benimsemiş ve destekçisi ol-
muştur. 

2. Dünya Savaşı öncesinde (1933-1939 yılları arasında) ve savaş sürecinde(1945’e kadar 
geçen dönemde)ise Filistin bölgesine Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden çok sayıda Yahudi 
göç ettirilmiştir. (Aynı dönemde Sovyetler kontrolündeki Hazar bölgesinde ikamet eden (Türk 
asıllı) Yahudiler de İsrail’e göçe zorlanmıştır.) Bu süreçte Yahudilerce Araplardan geniş topraklar 
satın alınmış ve hatta İngiliz konsolosluk arazileri dahi Yahudi Siyonist Teşkilatı’na bağışlanmış-
tır. Bu sayede Filistin’de mevcut olan 35.000 Yahudi nüfusu 1939 yılında 470.000‘e ulaşmıştır. 

İtalya ve Almanya bu süreçte Filistin’de bir Arap devleti kurulması fikrini desteklerken, 
ABD ve İngiltere 1947 yılında konuyu BM’e taşıyarak, Filistin bölgesinin Arap ve Yahudiler ara-
sında bölünmesi ve Kudüs’ün tarafsız bir statüsünün olması konusunda Filistin Özel Komisyo-
nuna karar aldırtmıştır. Yahudiler verimli ve bereketli topraklara yerleştirilirken, Filistinliler 
verimsiz topraklara yerleşmek zorunda bırakılmıştır. Bir yıl sonra ise (1948) İngiltere, Filistin 
Manda yönetimini kaldırmış ve aynı gün İsrail Devleti’nin kurulduğunu ilan edilmiştir. Sonra-
sında ise İsrail’i ilk tanıyan ülke ABD olmuştur. İzleyen yıllarda 800.000 Filistinli Arap çevre 
ülkelere göç etmek zorunda bırakılmıştır. Müslüman ülkeler içerisinde sadece Türkiye’nin İsrail 
Devletini tanımış olması Arap ve Müslüman ülkelerce iyi karşılanmamış, bu ülkelerin Türkiye’ye 
olan bakış açısını da olumsuz etkilemiştir. 

Bu sayede de bir açıdan halen Osmanlı’nın varisi olan Türkiye’yi bir umut olarak nitelen-
diren, yakın medeniyet coğrafyasında yer alan Müslüman toplumun bu konudaki hayallerinin 
yıkılması sağlanmıştır. 

İsrail kurulduğu tarihten itibaren zorlu bir varoluş mücadelesi vermiştir. Çevresinde yer 
alan Arap ülkeleri tarafından izole edilen İsrail ile Arap Devletleri arasında mücadele sürüp 
gitmiş, yapılan her savaşta İsrail Devleti, ABD ve İngiltere’nin destekleri sayesinde adım adım 
sınırlarını büyütmüştür. Bu süreçte de özellikle bölgedeki Kürt aşiretler ile ivedilikle sıcak bir 
ilişki kurulmaya başlanmıştır. Bu kapsamda ilk tercih edilen müttefik Kürt aşireti ise Barzani’ler 
olmuştur.

İsrail’in kurulduğu tarihten itibaren de, özellikle bölgedeki yeni hegemon güç olan ABD’nin 
bölgesel dış politikası üzerinde, İsrail’in ulusal güvenlik unsurları etkin olmaya başlamıştır. İs-
rail’in ise ulusal güvenliğinde önceliği bölgede yer alan Müslüman ülkelerin bir arada kendisine 
karşı ortak bir cephe oluşturmasının önlenmesi olarak belirlenmiştir. Kendisini himaye eden 
küresel güçlerin desteğini alarak çevre ülkeleri bölmek, bir kısmı ile de ortak çıkarlar altında 
faaliyette bulunmak; İsrail tarafından uygulanan ve süregelen bir politika olmuştur. 

Daha sonra yaşanan süreçlerin de değerlendirilirken bu hususun sürekli göz önünde bu-
lundurulması yerinde olacaktır.

İsrail, kurulduğu dönemlerde birinci kuşak çevresinde yer alan Mısır, Lübnan, Ürdün, Su-
riye gibi Arap devletlerine asla güvenmediğinden ve zaman zaman bunlarla savaştığından ikin-
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kurulan Çekiç Güç ve Askeri Koordinasyon Komitesi (MCC) zaman içerisinde görev alanı dışında 
faaliyetlerde bulunmaya başlamıştır.34

Bu süreçten faydalanılarak, özellikle ABD tarafından 36. paralelin kuzeyinde kurulması 
planlanan Kürt Devletinin hazırlık çalışmalarına destek verilmiş, KYB – KDP ve PKK arasında 
iletişim ve koordinasyon sağlanmıştır. MCC tarafından rejim muhalifi olan çok sayıda Arap ve 
Kürt asıllı kazanılmış personel gelecek dönemde bölgede başka amaçlarla kullanılması planla-
nan görevler için yetiştirilmek üzere Ağustos 1996’dan itibaren yurt dışına taşınmaya başlan-
mıştır. Geleceğe dönük Kürt hareketi bu yol izlenilerek olgunlaştırılmıştır. Bununla birlikte PKK 
ve diğer Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütleri tarafından da bölge dinlenme, tedavi, ikmal, 
lojistik ve eğitim maksadıyla “güvenli yer” olarak kullanılmıştır.34

Türkiye Cumhuriyeti güvenlik birimleri ile bir taraftan terör örgütleri ile amansız bir mü-
cadele verirken, diğer taraftan bölgede PKK’nın bir rakibi olarak nitelendirdiği KDP’nin (ve biraz 
da KYB’nin) ve yöneticilerinin makam, mevki ve statülerinin yükseltilmesi, uluslararası alanda 
tanınmaları ve dikkate alınmaları, resmi bir kimlik kazanmaları için örtülü bir çaba sarfetmiştir. 
Bu dönemlerde özellikle KDP Türkiye tarafından, KYB ise İran tarafından desteklenmiştir.

Terörle mücadelede 1992 yılına kadar bulunulan yerde savunma yapma anlayışı ile hare-
ket edilmiş ve hedef örgütler tanınmaya çalışılmış, 1992 yılından itibaren de mücadele konsepti 
değiştirilerek doğru ve hızlı istihbarat temini, operasyonel olarak alana yayılma, sahada bulun-
ma ve taarruziharekât icra ederek çatışmayı / teması sınır ötesine kaydırma düşüncesi içerisin-
de hareket edilmiştir.34

1998 yılına gelindiğinde Türkiye için ana tehdit olarak görülen bölücü PKK terör örgütü 
sahada hareket edemez, eylem yapamaz hale getirilmiştir. (1999 yılına gelindiğinde ise Barzani 
ve Talabani PKK ile savaşmayacaklarını, savaşarak değil de siyasi olarak bu sorunun çözülebi-
leceğini, deklare etmişlerdir.) Bu yıllarda terör örgütü de militanlarında motivasyonu sağlamak 
için ateşkes yapıldığını beyan etmiş ve örgüt güvenli bölgelerde toparlanma sürecine girmiştir. 

Müteakip zamanda PKK eylem tarzını değiştirerek daha çok İsrail ve Amerikan istihbarat 
birimlerinden öğrendiği uzaktan komutalı bombalı eylemler ile sahaya dönmüştür. 

1991 yılından sonra Türkiye, Iraklı Türkler ile ilişkilerini arttırmıştır. Irak’ın kuzeyin-
de Kürtlerle birlikte yaşayan Iraklı Türkler siyasi kimliklerini ortaya koyabilmek için 24 Nisan 
1995’te Irak Türkmen Cephesi (ITC) çatısı altında toplanmıştır. Iraklı Türkler siyasi birlikte-
liklerinin yanı sıra KDP’nin peşmerge yapılanmasında olduğu gibi silahlı bir güvenlik teşkilatı 
kurmuşlardır. Özellikle Erbil’de Iraklı Türkler arasında sosyal faaliyetler arttırılmıştır. Türkmen 
okulları, Türkmen radyosu gibi kurumların açılması gibi girişimlerde de bulunulmuştur. 1996 
yılı içerisinde KDP bölgenin hâkim otoritesi olmasından kaynaklanan gücü ile bu girişimleri bas-
tıran tedbirler almıştır. KDP tarafından Iraklı Türklerin ellerindeki silahlara el konulmuş, karşı 
koyanlar cezalandırılmış, pek çok Iraklı Türk tutuklanmış (ve Saddam’a teslim edilmiş), birçok 
aileise başka yerlere göç etmek zorunda bırakılmıştır. Yine KDP 10 – 11 Ağustos 1998’de ITC’nin 

Dünya Savaşını müteakip SSCB tehdidine karşı NATO’ya üye olmayı tercih etmiştir. 1948 yılında 
kurulan İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülke olarak da Arap ülkelerinin nefretini kazanmıştır. Son-
rasında ise 2000’li yıllara kadar Türkiye, İsrail ile oldukça iyi ilişkiler içerisinde bulunmuştur. Bu 
durum ABD’nin Türkiye üzerindeki etkisi sayesinde sürdürülebilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı ile deniz aşırı Kıbrıs adasında 
kara, hava, deniz kuvvetleri ile paramiliter unsurların birbiri ile uyum içerisinde icra ettiği ilk 
harekatını ifa etmiştir. Bu savaşta NATO üyesi olan Türkiye’ye sadece Libya ve Pakistan destek 
vermiştir. Ve Türkiye bu süreç sonunda kendi hak ve menfaatleri ile alakalı konularda tamamıyla 
yalnız olduğunu fark etmiştir. Soğuk savaşın hüküm sürdüğü 1970’li yıllardan itibaren ise ABD 
ve/veya SSCB tarafından organize edilerek desteklenen; 

 � Marksist-Leninist ideolojiye sahip, Türkiye’de proleteryanın yapacağı devrim sonu-
cunda kominizm sisteminin hâkim kılınması amacında olan DHKP-C, MLKP, TKP/
ML-TİKKO örgütleri,

 � Suriye - Türkiye - Irak topraklarını kapsayarak bölgede bir Kürt devleti kurulması dü-
şüncesi ile hareket eden PKK bölücü terör örgütü, 

 � Ve İran tarafından desteklenen Şii Türkiye Hizbullahı isimli terör örgütü ile mücade-
leye başlanmıştır.34

1991 yılında SSCB nin dağılım süreci içerisinde bağımsızlığını ilan eden Türk devletleri ile 
dostluk ilişkileri geliştirilmiş, bu konuda başat ülke olarak özellikle ortak bir Türkçe dilinin tüm 
Türk devletlerinde resmi dil olarak konuşulması hususunda gayret gösterilmiş ancak başarılı 
olunamamıştır. Ekonomik işbirliği konuları da arzulanan seviyede gerçekleşmemiştir. 

Türkiye, 1990-1991 yıllarında Irak’ın Kuveyt’i işgal ettiği dönemde ABD ve İngiliz or-
dusunun Irak’a yönelik harekâtını desteklemiştir. Bu dönemde Yumurtalık-Kerkük boru hattı-
nı kapatmış, Adana’da İncirlik ve Diyarbakır’da Pirinçlik Hava Üslerinin kullanımını koalisyon 
güçlerine bırakmıştır. Körfez Savaşının bitiminde BM Güvenlik Konseyi kararı ile Saddam Hü-
seyin’in kendisine muhalif olan Şiilere ve Kürtlere zarar vermemesi için 32. paralelin güneyi ve 
36. paralelin kuzeyi uçuşa yasak (ve güvenli) bölge olarak ilan edilmiştir. (Bu arada Türklerin 
yoğun olarak yaşadığı Kerkük, uçuşa yasak bölgenin kuzeyinde yer almasına rağmen güvenli 
bölge statüsüne alınmamış ve Saddama bırakılmıştır. Kerkük’te bunlar yaşanırken, Süleymaniye 
uçuşa yasak bölgenin dışında olmasına rağmen güvenli bölge içine dahil edilmiştir. Bu strateji 
ile de, bölgede Türkler ezilmeye devam edilirken, IKBY’nin mevcut sınırları dahilinde kalan Kürt 
aşiretlerin güçlenmesi için zemin hazırlanmıştır.) Sonrasında ise Türkiye; Amerikan – İngiliz – 
Fransız – Türk askerlerinden oluşan  “Çekiç Güç”  isimli uluslararası gücün İncirlik ve Pirinçlik 
hava üslerinde konuşlanmasına müsaade etmiştir. 

Kuzey Irak bölgesinde Zaho ve birkaç ayrı yerde de konuşlanarak uçuşa yasak bölgeleri 
kontrol etmek, güvenlik ihlallerini tespit etmek, insani yardım sağlayan kuruluşları koordine et-
mek, hükümet dışı yardım kuruluşları ile eşgüdümü sağlamak amacı ile faaliyet göstermek üzere 
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yapıldığı düşüncesi muhalefet tarafından dile getirilmiş şikâyet konuları olmuştur. 

1979 yılından itibaren, PKK’nın Beka’ya yerleşip, silahlı eğitimler almasına göz yumma-
sının yanında, siyasi anlamda da destek olmaya başlayan Suriye rejimi, PKK’yı Türkiye’ye karşı 
kullanmaya başlamıştır.

1982 yılında Müslüman Kardeşler öncülüğünde Hama’da başlatılan ayaklanma Suriye Yö-
netimince çok sert tedbirlerle bastırılmış ve bu süreçte 30 bin insanın ölümüne, yüzbinlerce 
insanın da Suriye dışına kaçmak zorunda kalmasına sebep olunmuştur. Böylece ülkedeki mu-
halefet tamamıyla sindirilmiştir. Beşar Esad zamanına gelindiğinde ise muhalefete yönelik bazı 
iyileştirici düzenlemeler yapılmıştır. 

Suriye 1980 – 1988 yılları arasındaki İran – Irak Savaşında İran’ı, aynı şekilde 1990 – 1991 
Körfez Savaşında da Koalisyon güçlerini desteklemiştir. 

Bunun yanında 1982 yılında Lübnan’da kurulan Hizbullah Örgütünü desteklemiş ve böl-
gede her zaman İsrail için bir tehdit olarak varlığını sürdürmüştür. 

2005 yılında Lübnan’da suikaste kurban giden Refik Hariri’nin öldürülmesinden Suriye 
destekli Hizbullah Örgütü sorumlu tutulmuş ve Suriye’ye yaptırımlar uygulanmıştır. 

Yeniden bağımsızlık sonrası süreç kronolojik olarak özetlendiğinde:

 � Bağımsızlık sonrası süreçte sürekli darbeler, iç karışıklıklar ve belirsizlikler ile sıkın-
tılı süreçlerden geçen Suriye, 1958 yılında Mısır ile birleşerek, Birleşik Arap Cumhu-
riyeti’ni oluşturmuştur. Fakat bundan hemen 3 yıl sonra, artan anlaşmazlıklar ve iç 
huzursuzluklar sebebiyle yine bir darbe ile Suriye yönetimi değişmiş ve bu birliktelik 
bozulmuştur.

 � 1967 yılına gelindiğinde ise Golan tepelerini işgal eden İsrail ile Mısır ve Ürdün’ün 
desteği alınarak savaşa girilmiş fakat kazanılamamıştır. Bu yenilgi üzerine artan karı-
şıklıklar akabinde Hafız el Esad yeni devlet başkanı olarak bir darbeyle görevi devral-
mıştır.

 � 1973 yılında Mısır’ın desteği ile Golan tepelerini geri alma maksatlı İsrail ile yeniden 
savaşa girilmişse de başarı elde edilememiştir. 

 � 1979’a gelindiğinde, İran’da yaşanan devrim neticesinde yükselen Şiilik akımına karşı 
denge unsuru olarak ABD ve İngiltere tarafından parlatılan Müslüman Kardeşler ha-
reketi hem Mısır hem de Suriye’de etkinliğini arttırmaya başlamış ve bazı şehirlerde 
eylemler düzenlemiştir.

 � Bu gibi sebeplerin de neticesinde Irak – İran savaşı sürecinde ve sonrasında İran des-
teklenmiştir. (Bu sebeplerin yanı sıra, Suriye rejiminin 1979 savaşında İran’ı destekle-
mesinin en önemli nedenlerinden biri de, Irak’taki rejimin her ne kadar laik gibi atfe-
dilse de, köken olara Sünni bir akla sahip olmasıdır. Zaten Saddam sonrası, 2012’den 

bütün bürolarına yönelik saldırılar düzenlemiş, bütün mal varlığını ve kayıtlarını yağmalamış, 
Türkmen silahlı gücünü tutuklayarak, bütün silahlara da el koymuştur.

ABD’nin 2003 yılında Saddam Hüseyin’i devirmek üzere yaptığı harekâta(ileride kendi-
sine yaşatılabilecek sıkıntıları da göze alarak)Türkiye’nin katılmaması, İsrail, İngiltere ve ABD 
üzerinde olumsuz bir etki bırakmıştır. Türkiye bu kararı ile ABD ve İngiltere kontrolünde olan 
pek çok Arap ülkesine örnek olmuştur. Etrafı Arap ülkeleri ile çevrili İsrail nezdinde ise gelecek 
dönem içerisinde Türkiye’nin iyi bir partner olmayacağı anlaşılmıştır. 

Suriye sürecini daha iyi idrak edebilmek maksatlı, böylesi geniş bir perspektiften bir yak-
laşımda bulunulduktan sonra, yeniden Suriye’ye odaklanıldığında; yukarıda da bahsedildiği 
üzere, Suriye1. Dünya savaşı sonrasında Fransızların kontrolüne verilmiştir. İkinci Dünya Savaşı-
na doğru yaklaşılan dönemde Atatürk’ün özel gayreti ile 1939 yılında Suriye sınırları içerisinde 
yer alan Hatay vatan topraklarına katılmıştır. Suriye ise İkinci dünya savaşı başlangıcına kadar 
Fransız kontrolünde kalmış, Fransa’nın savaş nedeniyle burada bulunan kuvvetlerini başka cep-
helere kaydırması ve ülkede kontrolü sağlayamaması nedenleriyle 1941 yılında kısmen özerklik 
kazanmıştır. 1946 yılına gelindiğinde ise Suriye bağımsız bir devlet halini almıştır.

Bağımsızlık sonrasında; sık sık el değiştiren bir siyasi yapı içerisinde ve aynı dönemlerde 
Irak’ta da yaygılaşan “Arap milliyetçiği”, “Arap sosyalizmi”, “yeniden diriliş” gibi isimlerle anılan 
“BAAS” ideolojisi kapsamında, bir gayrimüslim olan Mişel Eflak önderliğinde, görünürde iç işle-
rinde sosyalizmi, dış işlerde Arap milliyetçiliğini esas alan bir yönetim biçiminde hareket etmiş-
tir. Hatta 1958 yılında Mısır ile birleşerek Birleşik Arap Cumhuriyeti isimli bir devlet kurulmuş 
ancak bu düzenleme 1961 yılında ayrışma ile son bulmuştur. 

Suriye, Arap – İsrail savaşında Arap ülkeleri ile birlikte hareket etmiş ancak İsrail’e karşı 
başarı elde edememiş, 1967 yılında Golan tepeleri savaşmadan İsrail’e bırakılmıştır. (Bu esna-
da Golan’da yaşayan onbinlerce Türk yerlerinden sürülerek, Halep ve Şam gibi vilayetlere göç 
etmek zorunda kalmıştır.) 1970 yılında Hafız Esad bir darbe ile ülke yönetimini ele geçirmiştir. 
BAAS yönetimi zaman içerisinde muhalefete müsaade edilmeyen bir diktatörlüğe dönüşmüştür. 
Suriye’nin çoğunluğunu Sunni Müslümanlar oluştursa da Esad ailesi Nusayri’dir ve bu minvalde 
bir yönetim oluşturmuştur.

Suriye 2. Dünya Savaşı’nı müteakip, soğuk savaş döneminde SSCB ile yakınlaşmıştır. 
SSCB’nin dağılması sürecinde Rusya’dan yardım alamamış ve bu tarihten sonra zaman zaman 
ABD’yi de memnun edecek politikalar izleyebilmiştir. 

Ayrıca Sünni-Hanbelî Fıkıh mezhebi düşüncesinde hareket eden “Müslüman Kardeşler 
Örgütü”nün Mısır dışına çıktığı ilk yer de Suriye’dir. 1941 yılından itibaren Halep merkez olmak 
üzere Hama ve Humus bölgelerinde örgütlenmiş ve ülkede yönetime karşı muhalefetini başlat-
mıştır. Suriye yönetiminin 1970’li yıllarda Lübnan iç savaşında Müslümanlardan ziyade Marunî 
Hıristiyanlarını desteklemesi, Suriye Anayasası’nın ateist yapıda olduğunun düşünülmesi, yö-
netimin SSCB nin etkisi altında olduğu fikirleri ile birlikte Sünni Müslümanlara baskı ve zulüm 
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 � Bu sürece Suriye’nin Rusya ve İran ile yaptığı askeri anlaşmalar ve Ruslara verilen de-
niz üsleri kullanım izni de etki etmiştir. 

 � (Mart) 2011 yılında ise Dera’da grafiti yapan öğrencilerin ve ailelerinin rejim güçleri 
tarafından öldürülmesiyle kıvılcımlanan olaylar neticesinde, özellikle Kürtler ve Müs-
lüman Kardeşler örgütünün Suriye uzantılarının harekete geçirilmesi ile Suriye’ye sıç-
rayan Arap Baharı ayaklanmaları hızlandırılmış ve ülke geneline yayılmıştır.

 � Sonrasında da muhalifler, PYD, DAEŞ ve rejim güçleri arasında dönen iç savaş ve çatış-
malara dünyanın birçok ülkesi de müdahil olmuştur.

Bu tarihi özetten de anlaşılacağı üzere, Suriye ve tüm Orta Doğu (hatta Osmanlı’nın hü-
küm sürdüğü Kuzey Afrika) Osmanlı’nın hâkimiyetini yitirmesi neticesinde çatışmalar, darbeler, 
savaşlar, terör, ambargolar ve bunlar da yetmiyormuş gibi yoğun bir sömürü mücadelesi altın-
da yaşamak zorunda kalmıştır. 400 yıllık adil Osmanlı yönetiminden sonra öncelikle sömürge 
toprakları, sonrasında manda devletçikler, sonrasında da ekonomik sebeplerle zorunlu sözde 
bağımsızlık kazandırılmış yönetimler olarak karşımıza çıkan devlet-i âli mirası ülkelerin hiçbiri 
günümüze dek huzuru ve barışı yakalama şansı elde edememişlerdir. Çünkü bağımsızlıklarını 
kazandıktan sonra da, diğer büyük güçlerin rekabetine sahne olmuşlar ve bu rekabet süreçlerin-
de de (emperyalist Batı aklının öngördüğü şekilde: en ekonomik koşullarla) güdülmeye devam 
etmişlerdir. Bağımsız ve milli her türlü karar ve yaklaşım girişimi karşısında da, yine sömürgeci 
devletlerce darbelere, teröre, iç karşıklıklara maruz bırakılmışlar ve kontrol altında tutulma-
ya çalışılmışlardır. Yönetimi değişmeyen Suudi Arabistan gibi devletler ise genellikle küresel 
dengeleri şekillendiren güçlerin otoritelerini zaten tam anlamıyla kabul etmişler ve kendilerine 
biçilen rolün dışında hareket etmemişlerdir. Hatta Suudi Arabistan’da dahi 1973 petrol krizini 
koordine eden Kral Faysal, kendi akrabalarından birine öldürtülerek, şehit edilmiştir. 

Günümüzde Suriye’nin durumu da aynen bu minvaldedir.

Fakat yüzyıl aradan sonra Türkiye, bölgeye yeniden huzuru ve barışı getirmek için önemli 
adımlar atmaya devam etmektedir. 

itibaren Irak’taki Şii hakimiyeti akabinde, Suriye ile Irak yönetimlerinin arasında ya-
kınlaşma gözlenmiştir.)

 � İslam coğrafyasındaki bu kargaşayı fırsat bilen İsrail ise bu durumdan istifade ede-
rek, Golan tepelerindeki hâkimiyetini kesinleştirmiştir. Bununla birlikte (devam eden 
savaş süresince) arkasında İran’ın desteğinin de olmayacağı belli olan Suriye’de Müs-
lüman Kardeşlerin örgütlenmesiyle yeni isyanlar organize edilmiştir. Özellikle Hama 
şehrinde belirginleşen bu isyanların orantısız güçle bastırılması esnasında 30 binden 
fazla sivil katledilmiştir.

 � Suriye ordusu iç isyanlarla uğraşırken, bu kaosu fırsat bilen İsrail yine harekâta giriş-
miş ve Lübnan’ın Beyrut dâhil, bazı bölgelerini işgal etmiştir. Bu işgalini 2000 yılına 
kadar sürdürmüştür. Bu süreçte zaten bir kısmı Lübnan’da bulunan Suriye birliklerine 
yeni takviyeler yapılmak zorunda kalınmıştır.

 � 2000 yılında Hafız el Esad’ın vefatı akabinde yerine oğlu Beşar Esad gelmiştir. Yeni 
lider ile ülkede bir af süreci ve genel bir rahatlama algısı oluşmuştur. 

 � İsrail’in geri çekilmesi üzerine Beyrut’taki askeri varlık da sona erdirilmiştir. Fakat 
Lübnan’ın bazı bölgelerinde askeri üsler kalmaya devam etmiştir.

 � İran rejimi ile yakınlığı, bazı terör örgütlerini desteklemesi ve İsrail için bir tehdit oluş-
turması gibi sebeplerle Suriye rejimi de ABD tarafından şer odağı olarak ilan edilen 
ülkeler arasında yer almıştır.

 � 2003 sonunda Kamışlı’da meydana gelen Kürt ayaklanması Esad güçlerince bastırıl-
maya çalışılırken, Irak’ta konuşlu ABD helikopterlerinin Suriye ordusuna saldırması 
sayesinde Kürtler koruma altına alınmıştır.

 � Bunun neticesinde Esad yönetimi PKK’ya olan desteğini azaltmış ve Türkiye ile ya-
kınlaşmaya başlamıştır. Özellikle 2004 yılında ABD tarafından ekonomik ambargo lis-
tesine alınması akabinde de Türkiye, İran, Rusya ve Çin ile ilişkiler giderek daha da 
gelişmiştir.

 � Beyrut’ta Hariri’nin öldürülmesi sonrasında artan ABD baskısı sebebiyle, Suriye 
2005’te Lübnan’daki bütün kuvvetlerini geri çekmek zorunda kalmıştır.

 � Saddam’ın devrilmesinden sonra ABD, Fransa, İngiltere ve diğer AB ülkeleri ile yeni-
den yakınlaşma süreci başlamıştır. Bu yakınlaşma süreci devam ederken, Suriye’de 
inşa halinde olan nükleer tesise İsrail hava kuvvetleri bir saldırı düzenleyerek, tüm 
tesisi yok etmiştir.

 � Bir yandan Batı ile yakınlaşma devam ederken, diğer yandan ülkede İran, Rusya ve 
Çin’in de gayet yakın işbirlikleri ve ticari ilişkilere girmesi nedeniyle, ABD 2010 yılında 
Suriye’yi yeniden teröre destek veren ülke olarak ilan etmiş ve ambargo uygulamaya 
başlamıştır.
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Bu kapsamda Halep, her ne kadar 1. Dünya Savaşı süresince Osmanlı’nın elinden çıksa da, 
oralarda yaşayan toplumsal – dini – etnik – kültürel unsurlar da dikkate alındığında, Osmanlı’nın 
varisi yeni Türk Devleti’nin de sürekli hak iddia edeceği ve her türlü sorunu - sıkıntısı ile ilgile-
neceği bir bölge konumundadır. 

Misak-ı Milli sınırları ideali bir nevi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularının sonraki nesil-
lere emanet ettiği bir ülkü, miras ve namustur. 

Bu mirasa ve namusa yüzyıl aradan sonra, FETÖ gibi kanserli hücrelerden de temizlenme-
ye başlayan Türk devlet aklı gerçek anlamda (bizzat sahada uygulamaya geçirdiği hamleleri ile) 
sahip çıktığını göstermiştir.

İlgili sınırlar zaten etnik – dini – kültürel unsurlar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu 
sebeple, Türkiye Suriye politikasında da tüm Suriye’den ziyade daha çok Misak-ı Milli sınırları 
dâhilinde kalan bölge ile ilgilenmektedir. 

Suriye için Misak-ı Milli sınırları ayrıca Osmanlı’nın Halep vilayeti olarak da düşünülebi-
lecektir.

3 – MİSAK-I MİLLİ SINIRLARI ve HALEP
Türkiye’nin Suriye politikalarına değinmeden önce, Türk devleti için bir namus sözü ma-

hiyetinde olan Misak-ı Milli sınırlarından da bahsetmek yerinde olacaktır. Günümüz şartlarında 
yeniden toprak ilhakı gibi hususlar pek çok düşünür tarafından hayalperestçe olduğu yönünde 
eleştiriler alsa da, yine de göz önünde bulundurulması gereken taraflarının olduğu da bir ger-
çektir. Zaten önemli olan bir bölgenin yada toprak parçasının siyasi olarak ele geçirilmesinden 
ziyade, öncelikle ilgili bölgenin ekonomik, kültürel, sosyal, teknolojik, lojistik gibi açılardan elde 
tutulmasıdır. (Bu hususa da ileriki bölümlerde değinilecektir.) Bu yolla kazanılan gönüllerde ku-
rulacak hâkimiyet zaten sonraki süreçlerde çok daha farklı birliktelikleri getirecektir. 

Misak-ı Milli kapsamına giren Suriye’nin kuzeyi ise zaten pek çok açıdan Türkiye ile halen 
yüksek entegrasyon niteliklerine sahiptir. Bu nedenle, bu perspektiften yapılacak yaklaşımın da 
analizlerde sürekli aklın bir kenarında tutulması önemlidir.

Milli yemin anlamına gelen “misak-ı milli” 28 Ocak 1920 yılında Meclis-i Mebusan tarafın-
dan kabul edilen ve 1. Dünya Savaşı sonrasında devletin “kırmızı çizgileri” olarak da nitelendiri-
len bazı maddelerden oluşan bildiriye verilen isimdir. Milli Yemin kapsamında; kaybedilmesine 
izin verilmeyeceği, kaybedilse dahi geri almak için her yolun deneneceği, eninde sonunda geri 
alınacağı ve bundan taviz verilmeyeceği kararı alınan Türk Devleti’nin sınırları aşağıdaki harita-
da gösterildiği gibidir.

Haritadan da anlaşılacağı üzere, Batı Trakya, Batum, Halep vilayeti ve Musul (bugünkü Er-
bil, Duhok, Süleymaniye, Musul ve Kerkük illerini kapsayan) vilayetinin geri alınması ve kesinlik-
le başka devletlerin kontrolüne bırakılmaması konusunda bir karar alınmış ve yemin verilmiştir.

Harita 1: Türkiye’nin Misak-ı Milli Sınırları1
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 � İki ülke arasında Fırat nehrinin kullanımı konusunda da sürekli ihtilaflar olmuştur. 
Fırat nehrinin kontrolünü Türkiye’ye kazandıracak bir proje olan Atatürk Baraji inşası 
Suriye’yi fazlasıyla rahatsız ettiğinden, Suriye’nin PKK’ya verdiği desteğin karşılığında 
bu baraj inşaatının aksatılması konusunda da bazı talepleri olmuştur.

 � Beşar Esad dönemine gelindiğinde ise ilişkilerde iyileşme ve hızlı bir yakınlaşma gö-
rülmüştür. Birçok ortak projeye girilmiş ve ticaret hacmi büyütülmüştür. 

 � İlişkilerde bu sıcak ve yakın düzey Suriye’de iç karışıklıkların başlamasına kadar genel 
anlamda devam etmiştir.

24 Ağustos 2016’da gerçekleştirilen Fırat Kalkanı operasyonuna kadar, Türkiye’nin Suriye 
topraklarına yönelik bir kara harekâtı şeklinde askeri hamlesi olmamıştır. Türkiye’nin o sürece 
kadar bu minvalde bir müdahalesinin olmamasında kendi iç meseleleri de önemli rol oynamıştır.

Henüz 2012’nin başlarında FETÖ tarafından MİT müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrıl-
masıyla başlayan süreçte Türkiye’nin iç dinamiklerinin yanısıra, Suriye politikalarının da etkile-
diği düşünülebilecektir. 

Ayrıca yine 2012 yılında Türkiye’de faaliyet gösteren neredeyse bütün bölücü örgütler 
(bazıları: DHKP-C, TKP-ML, TİKKO, KCK, Ezilenlerin Sosyalist Platformu ve PKK gibi) bir araya 
gelerek “Halkların Birleşik Devrim Hareketi” olarak bilinen isim altında birlikte hareket kararı 
almışlardır. Burada amaçları; gelişen olaylar karşısında Türkiye’de ortak istihbarat toplamak ve 
eylem yapmak, Suriye ve Irak’ta kurulmaya çalışılan Kürdistan’a destek vermek, DAEŞ ve / veya 
Türk saldırılarına karşı KDP/PKK/PYD grubunu desteklemektir. Bu dönemde ilgili örgütlerin 
birçok militanının Türkiye’den Irak ve Suriye’ye geçiş yaptığı da bilinmektedir. Bir iki yıl ka-
dar sonra da içlerinden TİKKO; Suriye ve Irak’ta icra edilen eylemlerin partilerinin ideolojisiyle 
uyuşmadığını, ABD politikalarının desteklendiğini dile getirerek hareketten çekilmiş ve militan-
larını geri çağırmıştır. PKK TİKKO’nun bu kararına sert tepki göstererek TİKKO’nun Avrupada-
ki bir kısım kilit elemanlarına yönelik operasyonlara girişerek, birçoğunu öldürmüştür. Şu an 
Türkiye’de 1970’li yıllardan beri faaliyet gösteren pek çok terör örgütü başlangıçta göstermelik 
olarak DAEŞ’e karşı Kürt kardeşleriyle savaşır gibi yapmış, sonrasında da Kürtlerle birlikte Tür-
kiye’ye karşı savaşlarını sürdürmüşlerdir.34

2012 sonrasında devam eden 

 � gezi olayları, 
 � Şubat 2012 Hakan Fidan’a yönelik operasyon girişimi,
 � 17 – 25 Aralık 2016 yargı operasyonları, 
 � Türkiye’nin ÖSO’yu desteklemek maksatlı yaptığı yardımların Ocak 2014’te FETÖ ta-

rafından yapılan operasyonda DAEŞ’e yapılıyormuş gibi gösterilmeye çalışılması, 
 � “Kürt açılımı” sürecinin başarısız olmasına yönelik yine FETÖ dokunuşlarıyla yürütü-

len iç müdahaleler,

4- SURİYE’DE ETKİN OLAN BAŞLICA AKTÖRLER
Devam eden kaotik süreci, yürütülen resmi yada gayri resmi politikaları, çıkar mücadele-

lerini gerçek anlamda anlayabilmek için öncelikle bölgede etkin olan ve var olan aktörlerin ve 
bu aktörlerin bölgedeki hedeflerinin doğru bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Çünkü Su-
riye’de yaşananlar basit bir iç savaş ve bu savaşın önlenmesi gayesiyle müdahale eden dış aktör-
lerin (sözde barışçıl) girişimlerinden çok ötededir. Suriye ile birlikte bütün Orta Doğu’da büyük 
planlar dâhilinde taşeronlar aracılığı ile küresel etkiler doğurabilecek hamlelerin ön aşamaları 
yürütülmekte ve siyasi dengeler bu sebeple ancak çok dinamik bir tabloda seyredilebilmektedir.

Böylesi dinamik ve çok değişkenli bir tablonun doğru analizi için ise etkin olan bütün iç ve 
dış aktörlerin dikkatle incelenmesi önemlidir. Bu bölümde ilgili aktörlerden etkin görülen ve öne 
çıkanlar dikkate alınarak, bir değerlendirme yapılmıştır.

4.1 - SURİYE’DE DIŞ AKTÖRLERİN ROLÜ
Bölgede öncelikle varlık gösteren ve değişken dengelerde söz sahibi olan başlıca dış ak-

törler kapsamında; Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, İran, Fransa ve AB, Çin, İsrail, Irak ve IKBY ve 
diğer Arap ülkeleri incelenecektir.

4.1.1 – TÜRKİYE

Yukarıda anlatılan tarihi süreçten de anlaşılacağı üzere, bölgede en fazla hak iddia ede-
bilecek, bölge ile 911 km’lik bir kara sınırına sahip olan ve yaşanan çatışmalar neticesinde en 
fazla göçmen kabul etmek zorunda kalarak, süreçten en ağır şekilde etkilenen ve yaşananların 
faturasını en fazla göğüslenen ülke Türkiye’dir.

Ayrıca Türkiye’nin bölgede yaşayan halk ile etnik, dini ve köklü kültürel bağları da göz 
önünde tutulmalıdır.

Türkiye’nin Suriye ile ilişkileri genel hatlarıyla kısaca ele alındığında;

 � 1400 yıldır Türklerin etki alanında olan ve 400 yıl boyunca da resmi olarak bir Türk 
toprağı olarak kalan Suriye 1. Dünya Savaşında kaybedilmiştir. Fakat Türkiye’den ko-
parılsa dahi Suriye ile kültürel, dini, etnik, sosyal ilişkilerin yanı sıra, akrabalık bağı 
dahi devam etmiştir.

 � 2. Dünya Savaşı sürecinde (belkide kısmen) bağımsız hale gelen Suriye ile ilişkiler pek 
de sıcak sayılabilecek bir düzeyde sürmemiştir. 

 � Türkiye soğuk savaş yıllarında ABD safında yer almış ve bunun yanı sıra Arap dünyası 
ile bağ kurmaktan imtina ettirildiği düşünülen politikalar izlemiştir. 

 � 1980’ler ile birlikte başlayan PKK terörüne yerine göre hem Irak hem de Suriye üze-
rinden sağlanan uluslararası destekler neticesinde ilişkiler hep güvensiz ve samimi 
olamayan bir ortamda devam etmiştir. 
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 � 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında, bir akıl karışıklığı yaşayan Türkiye; yine içeride 
kurgulanan algı operasyonları neticesinde (biraz da çok öncesinde başlatılmış olan 
Kürt açılımı sürecinin etkisiyle) IKBY güçlerinin (ABD’nin de desteği ile) sınırlarından 
geçerek, (Ayn el Arap) Kobani’ye yardım etmesine izin vermiştir. (Not: Bu refleksi ve 
izni, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde planlanan Kürt oluşumu üzerinde, kendisine o 
dönem için müttefik olarak gördüğü Barzani’nin etkisini arttırmak ve bu sayede PYD 
üzerinde de söz sahibi olabilmek için tanıdığı da düşünülebilecektir. Fakat bu ham-
le ilk başta başarılı görülse de, zamanla çok daha riskli ve zor koşulların oluşmasına 
sebep olmuştur. Çünkü Suriye’deki Kürt yapılanması, IKBY’yi yöneten Barzani aşireti 
ile Türk düşmanlığı hususunda ciddi farklılıklar göstermektedir. Bunun yanı sıra iki 
yapı da ABD ve İsrail’e Türkiye’ye olduğundan daha fazla bağlıdır. Ayrıca daha sonraki 
süreçlerde görüldüğü üzere, Kuzey Suriye Kürtlerinin çoğunluğu, bölgedeki Kürt lideri 
olarak, Barzani’yi değil, Abdullah Öcalan’ı görmek istemektedir. Yani böylesi bir hamle 
Türkiye için menfi yönde sonuçlar doğurmuş ve süreci daha fazla zora sokmuştur.)

 � Belki de bu hamlesi ile DAEŞ’in PYD’nin en önemli şehrini ele geçirmesine engel olmuş 
ve kendisi için çok daha tehlikeli olacak olan bir terörist yapının hayatını kurtarmıştır.

 � Tabii Türkiye’nin bu hamlesi akabinde PYD Kobani’yi kurtardığı gibi Tel Abyad’ı da 
işgal etmiş, gözünü Münbiç’e diktiğini ve “rojava”yı gerçek kılacağını dillendirmeye 
başlamıştır.  

 � Bunun üzerine Türkiye 29 Haziran 2015’te “PYD’nin Fırat’ın Batısına geçmesinin kır-
mızı çizgilerinin ihlali olduğu” açıklamasını yapmış ve o güne kadar göz yumduğu PKK 
uzantısını karşısına almıştır.

 � O günden sonra bir anda birçok Doğu ve Güneydoğudaki yerleşim yerinde PKK tara-
fından (Kürt açılımı sürecinde) uzun yıllar boyunca hazırlanan altyapı kullanılarak 22 
Temmuz 2015’ten itibaren büyük bir saldırı başlatılmıştır. 

 � PKK’nın yanı sıra, ayrıca DAEŞ de Türkiye’ye yönelik saldırılara başlamıştır.

 � Bir anda ABD’nin yönettiği iki terörist yapı, yine ABD’nin sözde müttefiki olan Türki-
ye’ye karşı savaşa girişmiştir.

 � Bu esnada Türkiye’nin destek olmakta zorlandığı ÖSO ve özellikle Türkmenler; Ruslar, 
Şii milisler ve Esad güçlerince ciddi orantısız saldırılara maruz kalmıştır.

 � İçerideki FETÖ yapılanmasının etkisiyle, zaten Suriye’deki Rus katliamları sebebiyle 
gerilen ortamda, haklı gerekçeler de mevcut iken, Türk sınırını ihlal eden bir Rus uçağı 
düşürülmüş ve Türk – Rus ilişkileri büyük bir kırılma yaşamıştır.

 � Bu sayede ABD Türkiye’nin içinde FETÖ, PKK ve DAEŞ eliyle yürüttüğü operasyonları 
yaparken, Türkiye’nin Rusya’ya yanaşmasının önünü kesmeyi başarmıştır.

 � Tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye öncelikle kendi içinde PKK’ya karşı çok ağır 

 � Bu esnada Türkiye’deki çözüm sürecinden faydalanıp, sözde silah bıraktığı ifade edi-
len, aslında neredeyse bütün kilit yapılarıyla Suriye’ye geçerek PYD’yi etkinleştiren 
PKK kadrolarının hamleleri

Türkiye’nin Suriye’de daha aktif ve caydırıcı adımlar atabilmesine engel olmuştur. Çünkü 
gelişmelerden anlaşılabileceği üzere, Türkiye terör örgütlerinin arkasındaki “üst akıl” tarafın-
dan özellikle oyunun dışında tutulmaya çalışılmıştır.

Suriye politikaları kapsamında Türkiye’nin çizgisi iç dinamikler de dikkate alınarak ince-
lendiğinde;

 � Suriye’deki iç karışıklıklar ve bu karışıklıklara Esad’ın uyguladığı sert müdahaleler ön-
cesinde iki ülke arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar sıcak ve yakındır.

 � Sonrasında;

 � ABD ve NATO’nun Esad’ın karşısında tavır alması ve bunun Türkiye’nin de doğal 
çizgisine etki etmesi,

 � Batının Suriye politikaları kapsamında yürütecekleri operasyonlarda Türkiye’deki 
üslerin kullanılması,

 � Esad’ı NATO’nun bir nevi rakibi/düşmanı olan İran ve Rusya’nın destekliyor oluşu,

 � Türk Ordusunda ve bürokrasisinde FETÖ mensubu Amerika’ya bağlı unsurların et-
kin pozisyonlarda olması ve algı oluşturması,

 � Müslüman kardeşlerin Mısır’da iktidara gelmesinden sonra, Suriye’de de ÖSO mer-
kezli Sünni bir yapılanma oluşturulabilme ihtimalinin dikkate alınabilir olması, 

 � Zaten bölgede İran’ın girişimleri ile artan Şii nüfuzu ve tehdidi,

 � Esad’ın gerçekten kimyasal silahlar ile masum insanları öldürdüğü, halka zulmet-
tiği ve orantısız şiddet uyguladığı gerçeği Türkiye’nin Esad karşısında, ABD’nin ve 
ilk başlarda ABD’nin desteklediği ÖSO’nun yanında yer almasına sebep olmuştur.

 � Bu süreçte, Türk istihbaratının, aslında ABD’nin kendi kontrolünde olmasını istediği 
ÖSO üzerinde ABD’den daha fazla etki oluşturmaya başlaması ABD’yi ve ABD’nin taşe-
ronu olan FETÖ yapılanmasını rahatsız ettiği için öncelikle MİT müsteşarına yönelik 
başlatılan operasyonların seviyesi adım adım arttırılmıştır. (7 Şubat 2012 – Hakan Fi-
dan’ın ifadeye çağrılması)

 � Sonrasında Türkiye’nin FETÖ’yü engellemeye yönelik ön planlarının farkına varılması 
ve Rusya – Çin ile bazı yakınlaşma hamleleri akabinde MİT’in yanı sıra bütün iktidara 
ve devlet yapılanmasına yönelik yeni hamleler uygulamaya geçirilmiştir.

 � Bütün terörist grupları aynı çatı altında birleştirmek de sonrasında gelişen hamleler 
arasındadır.
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1. Dünya Savaşı öncesi ve süresince Orta Doğu’dan en büyük sömürge payını elinde tu-
tan ve sonradan buraların çoğunu (ekonomik ve askeri sebeplerle) muhafaza edemediği için 2. 
Dünya Savaşı ile birlikte kontrollü bir bağımsızlık serüvenine sürükleyen İngiltere’nin bıraktığı 
boşluğu doldurmaya çalışmıştır. Tabii bu boşluğu doldururken de, Sovyetler Birliği, yerine göre 
İngiltere ve Fransa ile dahi fikir ayrılıklarına düşmüş ve gizliden dahi olsa mücadele etmekten 
geri durmamıştır. 

Bu yaklaşımdan sonra ABD’nin Suriye politikalarına gelindiğinde ise; 
 � ABD’nin Suriye’ye olan ilgisi 1950’li yıllarda dikkat çekmeye başlamıştır. 
 � Gerek yeni başlayan Soğuk Savaş süresince Sovyetlerin bölge ile ilgileniyor oluşu, ge-

rek ABD’nin dış politikasında belirleyici konumda olan ve bölgede yeni kurulan İsrail’i 
koruma gayesi ABD’nin Suriye politikalarındaki temel çerçeveyi oluşturmuştur.

 � Sonraki süreçte Müslüman Kardeşlerin Suriye kolunun organize edilmesi, bu sayede 
Suriye’nin zayıflatılarak, İsrail’e hareket kabiliyeti sağlanması gibi birçok girişim temel 
sebepleri nezdinde bu çerçeve ile uyum sağlamaktadır.

 � Soğuk Savaş sonrasında ve oğul Esad döneminde de Suriye’nin Rusya ve (ABD’nin yeni 
rakibi) Çin’e her yakınlaşması akabinde ABD’nin gerek operasyonel, gerek ambargo 
şeklinde uyarıları dikkat çekmiştir.

 � Yani ABD’nin Suriye konusundaki yaklaşımını üç temel üç de yan etmen yoluyla özet-
lemek mümkündür. Bunlar:

 � “Temel etmenler:
 y Suriye’ye Rusya hâkim olmasın! Bu sayede Ruslar Doğu Akdeniz’de askeri ola-

rak varlık göstermesin!
 y Suriye ve bölgedeki diğer Arap ülkeleri bir araya gelerek İsrail için bir tehdit 

oluşturmasın!
 y Bunun için bölgede “kukla” nitelikte bir Kürt devleti kurulsun!

 � Yan etmenler:
 y Bölgedeki diğer güçlü aktörler Türkiye ve İran da Suriye üzerinde ABD’den 

bağımsız bir hâkimiyet oluşturmasın!
 y Bölgeyi zayıflatacak ve sürekli kaos halinde tutacak, ABD’ye müdahale hakkı 

doğuracak ve aynı zamanda ABD’ye bağımlı da kılacak aktif Sünni – Şii çatış-
ması ortamı sürdürülebilir hale gelsin!

 y Bu da kurgulanamaz ise bölge kurulan taşeron terör örgütleri, darbeci gruplar 
vb. yapılar ile kontrol altında tutulsun” olarak düşünülebilecektir.

 � Bu bağlamda ABD’nin öncülüğünde ve İngiltere’nin desteği ile çıkartılan ve ilgili bölge-
lerde Çin’in ekonomik – teknolojik – finansal, Rusya’nın ise askeri ve siyasal etkinliğini 
kıracak olan Arap Baharı projesi uygulamaya geçirilmiştir.

darbeler indirmiş ve PKK’nın gücünü Türkiye’den ayrılarak, Suriye’ye yoğunlaştırma-
sını sağlamıştır.

 � Tabii bu süreçte başlayan DAEŞ saldırıları hem Türkiye’de hem de dünyada ABD’nin 
dış politikalarına rıza göstermeyen diğer ülkelere yönelik olarak devam etmiştir.

 � Bu küresel değişimlerin ve girişimlerin farkında olan Türkiye öncelikle bir hükümet 
değişimi akabinde Rusya ile yeniden bir yakınlaşma içerisine girmiş ve ABD ile ilişki-
lerini de gözden geçirmeye başlamıştır.

 � Tam da bu süreçte düğmesine basılan FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da darbe girişimi-
nin başarısız olması neticesinde de, Türkiye hem iç politikasında hem de dış politika-
sında radikal değişikliklere gidebilmiştir.

 � Darbe sürecinde yaşanan zafiyet ve dikkat dağılmasını fırsat bilen PYD ise tam da bu 
süreçte Münbiç, Cerablus’un güneyi ve Hasiçi’ni DAEŞ’tan kurtarma bahanesi ile ner-
deyse hiç çatışmaya girmeden teslim almıştır.

 � Fakat birçok FETÖ’cü subayın ihracı süresince oluşan imkânsızlıklara rağmen 24 
Ağustos 2016’da Türkiye Fırat Kalkanı Harekâtına başlamış ve bölgede artık çok daha 
aktif olarak yer alacağını göstermiştir.

 � Bundan sonraki süreçte de NATO ve ABD’den ziyade Rusya ve İran ile bölgede yeniden 
barışın sağlanmasına yönelik stratejiler izlemeye başlamıştır.

 � Son olarak 20 Ocak 2018’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonu da bu kapsamda ABD’ye 
rağmen başlatılan bir harekâttır. Ve birçok anlamda bölgesel dengeleri değiştirmiştir. 

4.1.2 – ABD

ABD hiç şüphesiz bölgedeki en güçlü aktördür. Lakin her türlü geliştirdiği kurguya rağmen 
yine de dengelere dikkat etmek zorunda ve her istediğini haliyle elde edememektedir. Bunun 
yanı sıra, ABD de kendi içinde yoğun siyasi çatışmalarla ve güç mücadeleleriyle uğraşmak zo-
runda olan bir ülkedir.

ABD 1. Dünya Savaşı sonlarına doğru kendini uluslararası sistemde göstermeye başlamış 
ve 1929 yılında yaşanan ekonomik buhrandan sonra da ekonomi ve diğer altyapılar anlamında 
İngiltere’yi de geride bırakarak, gelişmiş sanayisi ve denizlerde elde ettiği gücün de sağladığı 
imkânlar ile dünyadaki en güçlü devlet olma statüsünü kazanmıştır. 2. Dünya Savaşı akabinde de 
bu pozisyonunu tartışılmaz hale getirmiştir. 

2. Dünya Savaşı sonrası iki kutuplu hale gelen dünyada Batı bloğunun koruyucusu ve ön-
deri pozisyonunda olan ABD, özellikle ekonomisi, sanayisi, lojistik ve askeri hareket kabiliyetleri 
için hayati derece önem ihtiva eden enerji kaynaklarına hâkim olmak maksatlı, Orta Doğu ile 
gayet yakından ilgilenmeye başlamıştır. Bu ilgisinde hiç şüphesiz İsrail’in bölgedeki varlığının da 
etkisi olduğu bilinmektedir.



34 www.tenva.org 35

S U R İ Y E  İ Ç  S A V A Ş I :  E N E R J İ ,  G Ü V E N L İ K  V E  S İ YA S E T  B O Y U T L A R I Y L A

 y Bu sayede DAEŞ ile mücadele eden PYD ve PYD’nin arkasında duran ABD’yi 
bir nevi kahraman gibi algılatmaya çalışmış,

 y Güçlü bir PYD ile Kürt koridoru oluşturma ve bu sayede bölgedeki Türkiye – 
İran – Irak – Suriye dörtlüsünün hepsini oyalama planları yapmış,

 y Rusya’yı da pasifleştirmeyi hedeflemiş,
 y Fakat Rusya, İran ve Türkiye’nin hem Irak hem de Suriye’deki işbirliği içinde 

attığı adımlar neticesinde büyük bir başarısızlık ve hezimet yaşamıştır.
 � Ayrıca ABD’nin Suudi Arabistan’ı şekillendirme, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma ve 

Katar krizini oluşturma gibi adımlarının hepsi bir açıdan Suriye denklemi ile de 
kesişmektedir.

Sonuç olarak ABD Suriye’de Rusya – İran – Türkiye’nin etkin olmadığı bir rejim oluştur-
mak istemektedir. Bu noktada PYD’yi desteklemekte fakat bu planları çerçevesinde özellikle 
Türkiye’nin attığı adımlar neticesinde büyük bir hayal kırıklığı ve yenilgi yaşamaktadır.

İlk defa İngiltere de bu denklemde ABD’nin resmi olarak olmasa da, arka planda karşısın-
da durmaktadır. Bu da Türkiye’nin elini güçlendirmektedir.

IKBY referandumu sonrasında Rusya – İran – Türkiye ve İngiltere’nin desteklediği Merkezi 
Irak Yönetimi ve ordusu nasıl kısa bir sürede ABD ve İsrail’in yıllarca şekillendirmeye çalıştığı 
fakat “fos çıkan” peşmergeyi mağlup edip, ABD’nin bütün Irak senaryolarını alt üst edebilmişse, 
Suriye’de de Türkiye’nin desteklediği ÖSO bütün dengeleri değiştirebilmiştir.

ABD’yi bundan sonra, daha da büyüyen iç karışıklıklarına ve yönetim zaafiyetlerine ek 
olarak, bölgede de daha büyük kayıplar, imaj sarsılmaları ve yenilgiler beklemektedir. (Tabii Tür-
kiye ile bölgede somut ve inandırıcı bir iş birliğinin içine girmezse!)

Ayrıca dünya üzerindeki etkisi azalan ABD’nin sürekli kullandığı “terörist örgüt kurma – 
eğitme – yönetme” taktiği küresel anlamda ciddi tepkiler almaktadır. 

Tüm bunlarla birlikte İngiltere’deki Rus ajanı suikastının hemen sonrasında bir anda Rus-
ya’ya karşı örgütlenen Batı cephesi ve bu minvalde rejim güçlerinin Doğu Guta’da ifa ettiği (as-
lında çok uzun süredir devam ettiği) kimyasal saldırılara karşı cevap verme söylemleri dengeleri 
değiştirebilecektir. 

Çünkü yeni gelişen bu tablo Pentagon’un ABD’de bütünüyle kontrol sağladığı ve Suriye 
(belki İran’da dahil olmak üzere) politikalarında İngiltere ve Fransa ile anlaştığı izlenimini de 
vermektedir. 

Yani Pentagon Suriye’den vazgeçmeyecektir. Bu sefer İngiltere ve Fransa ile de anlaşmış 
gibi görülmektedir.

4.1.3 – RUSYA

Suriye Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki yegâne askeri üssü, tarih boyunca izlediği sıcak de-
nizlere inme hedefleri dâhilinde attığı somut adımı ve bölgede ABD’nin karşısında Soğuk Sava-

 � Lakin bu projede de herşey planlandığı gibi gitmemiştir. 
 � Hatta bu proje süresince çıkan bazı anlaşmazlıklar ABD ile İngiltere’nin dahi arasını 

açmıştır.
 � Fakat Arap Baharı’nın yansımaları Suriye’de duyulmaya başlayınca, yani Suriye’de iç 

savaş sürecine girildiğinde, ABD;
 � Öncelikle İsrail’in düşmanı, Rusya’nın dostu ve İran’ın yakını olan Esad iktidarını 

devirmeye karar vermiştir. 
 � Bunun için bölgede en kolay örgütlenebilecek ve en donanımlı askeri personel ya-

pısına sahip olan, diğer gruplara göre daha ılımlı ve laik karakterde olan ÖSO’ya 
destek vermeye başlamıştır.

 � Türkiye’nin Esad’ın karşısında ve ÖSO’nun yanında yer alması için elinden geleni 
yapmıştır.

 � ÖSO’ya desteğini sürdürürken, Esad’ın kimyasal silah kullanımını bahane ederek, 
uluslararası kamuoyunda Esad’a karşı olumsuz bir algı oluşturulması için büyük 
çaba harcamıştır.

 � ÖSO’nun yedeği olarak da, PYD’yi ikinci planda desteklemeye devam etmiştir. 
 � ÖSO’da hâkimiyeti çoğunlukla Türkiye’nin eline geçirmesi ve Türkiye’nin kendisi-

nin kontrolünde olmayan hamleler yapıyor olması sebebiyle de (zaten çok önce-
den beri üzerinde çalışma yapıyor olduğu) PYD kartını öne almıştır.

 � Tabii bu arada Türkiye’yi istediği noktaya getirebilmek için uyguladığı gayrinizamî 
saldırılardan da geri durmamıştır.

 � Öne aldığı PYD ile istediği oranda başarı elde edemeyince ve PYD’nin o anki şart-
larda ne Rusya ve İran’ın desteklediği rejim güçleriyle ne de (orta vadede) Tür-
kiye’nin desteklediği ÖSO ile rekabete giremeyeceğini farkettiği için, Irak’ta hali 
hazırda kullanıyor olduğu DAEŞ’i güncelleyerek, Suriye’deki denkleme müdahil 
etmiştir.

 � DAEŞ uzun mücadeler ile rejim kuvvetleri ve ÖSO’yu oyalarken, ABD PYD’nin bir 
devlet haline gelecek altyapıya kavuşması için büyük çaba sarfetmiştir.

 � DAEŞ’i bu senaryoya sürerek;
 y PYD’yi güçlendirecek zamanı elde etmiş,
 y ÖSO ve rejim güçlerinin PYD’ye müdahale etmesine engel olmuş,
 y PYD’yi teşkilatlandırmış, 
 y ÖSO ve rejim güçlerini ve onlara destek verenleri DAEŞ ile yıpratmış ve yormuş,
 y Kendisi için olaya müdahale edecek bir zemin hazırlamış,
 y Bölgedeki etnik ve dini yapı ile istediği gibi oynamış,
 y Bunu yaparken, bütün zulmü ve suçu DAEŞ’in üzerine yıkabilmiş, 
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 � Buna rağmen halen bölgedeki en etkin güçlerden bir tanesidir.

Gelinen noktada Rusya PYD’ye karşı Türkiye’yi destekleme kararı almakla birlikte Esad 
konusunda da taviz vermemektedir.

Bunların yanı sıra ABD ya da diğer güç odakları/unsurlar ile farklı anlaşmalar yaparak 
kararlarını ve tutumlarını değiştirme ihtimali de her zaman bulunmaktadır.

Türkiye ve ABD’nin net olmasa da, yeniden birlikte hareket etme ve anlaşmaya varma ih-
timali karşısında hiç beklenmeyen adımlar atabilmesi yada bu tür adımlara göz yumması olası-
lıklar dahilindedir.

4.1.4 – İNGİLTERE

İngiltere Türkiye’den sonra bölgeyi en iyi tanıyan devlettir. Ayrıca 1. Dünya Savaşı süre-
cinde bütün Orta Doğu’yu Osmanlı’dan koparan, sonrasında sömürge sistemini işleme koyan, 
bunları ifa ederken de her türlü entrika, oyun, sinsi – kirli hamleyi yapabilen bir sisteme ve tec-
rübeye sahip olan yegane ülkedir.

Her ne kadar ABD’ye dünya hâkimiyetini (o hâkimiyeti sürekli paylaşıyor olmak koşuluy-
la) altın tepside sunmuş olsa da, Anglosakson sistematiğe sahip ikilinin özellikle Arap Baharı 
sürecinde arası açılmış ve bazı görüş ayrılıkları yaşanmıştır. (En azından İngiltere yönetimi ile 
hali hazırda ABD’nin kontrolünü tamamıyla ele almaya çalışan Pentagon arasındaki fikir ayrılık-
ları ve bu ayrılıklar sebebiyle yapılan bazı siyasete ve medyaya yönelik operasyonlar bu kanıyı 
uyandırmaktadır.)

Yani İngiltere her ne kadar resmiyette sürekli ABD’nin arkasında dursa da, gayri resmi 
olarak aleyhinde bazı hamlelerde de bulunmuştur.

Özellikle destek verdiği ve üzerinden yeni dünya düzenini tasavvur ettiği “yeni İpek Yolu 
Projesi”kapsamında dikkatlerden kaçsa da, ilginç olan büyük adımlar atmıştır.

Bu adımların yanı sıra, Suriye politikaları kapsamında genellikle ABD’ye paralel yaklaşım-
lar sergilemiştir. Fakat bunun da yanında bütün etkin unsurlar ve aktörler ile de diyalog halin-
dedir. Daha önceki süreçlerde olduğu gibi daha esnek ve derin diplomatik hamleler ile mümkün 
olan en fazla faydayı elde edebilme yönünde stratejiler izlemeye devam etmektedir. 

Ayrıca son günlerde yaşanan gelişmeler, İngiltere’nin Pentagon ile Suriye hususunda an-
laşmaya vardığı izlenimini de oluşturmaktadır.

4.1.5 - İRAN

1979 İran devriminden bu yana Suriye rejimi ile İran’ın sürekli gelişen iyi ilişkileri söz 
konusudur. Bu süreçte muhakkak iki devletin de ortak düşmanlarının varlığının önemli etkisinin 
olduğu bilinmektedir.

Öncelikle ABD ve İsrail’in destekleri ile Suriye’de Esad yönetimine karşı yükselişe geçen 

şın rövanşını almaya çalıştığı bir itibar kurtarma girişimi anlamına gelmektedir. 

Bu sebeple Sovyetler döneminde olduğu gibi, sonrasında da, ABD’nin ambargo dönemle-
rinde de, iç karışıklıkların başladığı süreçten günümüze kadar gelen zaman diliminde de Rusya 
Esad yönetimini desteklemektedir. 

Rusya Esad yönetimi ile her alanda sıcak ilişkiler geliştirmekte ve bu sayede birçok açıdan 
Suriye’de askeri, siyasi ve ekonomik varlığını sürdürmektedir. İran’ın bölgede etkin olmasında 
da Rusya’nın desteği olduğu bilinmektedir. 

Suriye’deki iç savaş sürecine gelindiğinde;

 � Rusya müttefiki olduğu Esad rejimini BM Güvenlik Konseyinde alınabilecek bazı ka-
rarları veto ederek çok defa savunmuştur.

 � Bunun yanı sıra DAEŞ tehdidinin arttığı dönemlere kadar ana gündem maddesi haline 
gelen “kimyasal silah kullanımı” konusunda, Batılı ülkeler ile Suriye arasında diploma-
tik arabulucuk görevleri üstlenmiştir.

 � DAEŞ’in yükselişi ve bu bahane ile ABD’nin de bölgede askeri olarak varlığını iyice 
arttırması üzerine, Rusya da ilk olarak 2015 yılının Eylül ayında (sözde) DAEŞ’e ve 
(özellikle) Esad karşıtı ÖSO kuvvetlerine karşı hava saldırılarına başlamıştır.

 � Lakin bu süreç öncesinde de gayri resmi olarak yine Esad kuvvetlerini askeri anlamda 
desteklemiştir.

 � Bölgede özellikle ÖSO ve diğer muhalif gruplara karşı hava saldırıları desteği ile Esad 
kuvvetlerinin yeniden geniş bir bölgede etkin olmasını sağlamıştır.

 � Bunu yaparken de İran’ın Şii milislerinden büyük kara desteği almıştır.
 � DAEŞ ile çatışmayı daha çok DAEŞ’in asıl kurucuları olan Batılı güçlere bırakmıştır.
 � PYD ile ciddi anlamda bir çatışmaya girmemiş, PYD’nin varlığını tanımış, Moskova’da 

temsilcilik açmalarına göz yummuş ve hatta PYD’nin özerklik taleplerini Astana zirve-
lerinde dahi dile getirme cürretini gösterebilmiştir. 

 � Bu minvalde stratejiler izlerken, PYD’nin Kuzey Doğu Suriye’de elinde tuttuğu bazı 
petrol sahalarının üretilmesi gibi imtiyazlar da alarak, üretime dahi başlamıştır.

 � Bu politikaları ile ayrıca ÖSO’yu kaybettikten sonra PYD’ye ağırlık veren ve PYD’yi yö-
neten ABD’nin elinden PYD’yi alabilme planları da yapmıştır. Lakin bunu başaramaya-
cağını görünce, bölgede Türkiye’ye karşı daha fazla yakınlık göstermeye başlamıştır.

 � Rusya’nın ÖSO ve ÖSO dâhilindeki Türkmenleri orantısız güç kullanarak katletmesi 
süreçlerinde Türkiye’nin Rus savaş uçağını düşürmesi üzerine yaşanan gerilim yerini 
terörist FETÖ darbe girişimi sonrasında hızlı bir iyileşmeye bırakınca, içinde NATO ve 
ABD’nin olmadığı, İran – Türkiye – Rusya’dan oluşan bir mekanizma ile Suriye’ye barış 
getirme politikasını hayata geçirme yolunda öncülük yapmıştır.

 � Sonrasında bölgeden askeri varlığının önemli bir kısmını çekme kararı almıştır.
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didine karşı düzenlenen ortak askeri harekâtlarda (hava unsurlarıyla) yer almışlardır.
Not: Fransa’nın özellikle bölgede ABD’nin bazı üslerinde kara birlikleri de olduğu bilin-

mektedir.
Günümüzde daha da şekillenen İngiltere – Çin yakınlaşması karşısında ABD (Pentagon) 

– Almanya yakınlaşmasının neden olduğu gerginlik, bu süreçte yaşanan Brexit, güdümlü terör 
saldırıları gibi hususlar, Almanya’nın da ezeli rakibi (hatta düşmanı) olan Fransa’nın da İngiltere 
safında yer alması gibi küresel anlamda analiz edilmesi gereken durumların da yine bu başlık 
altında dikkate alınması önemlidir. 

Çünkü her ne kadar AB’nin bir üyesi olan Fransa; genel anlamda Suriye politikalarında 
(Almanya’nın otorite olduğu) AB ve ABD ile aynı tarafta yer alsa da, küresel anlamda düşünül-
düğünde farklı ihtilaflar söz konusu olabileceğinden, tamamıyla paralel politikalar izlemeyebi-
lecekleri de bir gerçektir.

Bu arada Fransa Suriye’de terör örgütü PYD’yi özellikle siyasi olarak desteklemeye de de-
vam etmektedir.

Son günlerde yaşanan gelişmeler ise Fransa’nın da İngiltere ve Pentagon ile Suriye husu-
sunda anlaşmaya vardığı izlenimini de oluşturmakta ve Fransa’nın askeri olarak bölgede daha 
fazla yer almaya çalışacağını göstermektedir.

4.1.7 – ÇİN

Çin dünyanın diğer lokasyonlarında olduğu gibi büyüyen, ekonomik – teknolojik – lojistik 
– finansal olarak güçlü olmasının yanı sıra, askeri müdahalelerden kaçınan bir “yumuşak güç” 
olarak bölgede nüfuzunu sürdürmüştür. Özellikle 2000’li yılların başında bütün Afrika ve Orta 
Doğu’ya yönelik ciddi ticari hamleler yapmış ve birçok ülkenin ithalat paylarında, servis sek-
törlerinde, müteaahitlik işlerinde, teknoloji ve enerji yatırımlarında büyük paylar elde etmiştir. 
Bunu yaparken de ABD’nin uyguladığı bütün ambargoları kendisi için bir fırsat bilmiş ve ilgili 
ülkelerin her türlü ihtiyacını karşılar duruma gelmiştir. 

İlişkilerine genellikle bu minvalde ticari açıdan yaklaşan Çin, Suriye’de de birçok sektör 
ve alanda önemli yerler/paylar elde etmiş ve ülke üzerinde etkin oyunculardan bir tanesi haline 
gelmiştir. 

Tüm bunların yanı sıra, Çin’in küresel ticari hedeflerinin (özellikle İngiltere ve bazı büyük 
para baronlarının desteği ile) politik gayeleri ve yeni bir dünya düzeni önerisine dönüştüğü İpek 
Yolu Projesi kapsamında bir değerlendirme yapılırsa; Suriye ilgili proje için atıl ve tali yollardan 
bir tanesi olduğundan, bu bağlamda çok da büyük bir ehemmiyet ihtiva etmemektedir.

Yani Çin için Suriye, hayati öneme sahip stratejik bir ülke olmaktan ziyade, rakibi ABD’nin 
kaybetmesini istediği bir platform ve ticari olarak etkin olduğu pazarlardan bir tanesidir. 

Bu sebeple Çin Esad’ı destekleyen, bunun yanı sıra PYD gibi unsurlara da ticari açıdan yak-
laşabilen, Esad sonrasında da yeni bir Suriye oluşursa; onlarla da hareket edebilecek bir politika 
izlemektedir.

ve eylemlere girişen Müslüman Kardeşler hareketi, Esad’ın olduğu gibi Şii İran’ın da düşmanı 
pozisyonundadır. 

Bunların yanı sıra Suriye’nin düşmanı olan İsrail, aynı zamanda İran’ın da düşmanıdır. 
Hem İran hem de Esad rejimi uzun bir süredir Hizbullah’ı desteklemektedir. İsrail’in bölgede 
güvenliğini kendi güvenlik unsuru olarak lanse eden ABD de; Suriye için kuşkuyla yaklaşılan, 
güvenilmez ve tehlikeli bir düşman görünümündedir. Bu sebeple ABD’nin Suriye ve İran’a karşı 
uyguladığı her yaptırım ve ambargo iki ülkeyi doğal olarak birbirine yaklaştırmıştır. 

Tüm bunlarla birlikte, her ne kadar 2000’li yılların başlangıcı ile Türkiye – Suriye arasın-
da bir yakınlaşma söz konusu olmuşsa da, bölgedeki iki güçlü devlet olan Türkiye’ye karşı İran, 
İran’a da karşı Türkiye bir denge unsuru olarak algılanmaktadır. Bu sebeple güçlenen bir Türki-
ye’yi tehdit olarak algılama eğiliminde olan bir Suriye doğal olarak İran ile de bazı sıcak ilişkiler 
kurmak istemiştir.

Mezhepsel açıdan yaklaşıldığında da, Baas ideolojisindeki alevilik anlayışı, laik bir temele 
otursa da, Sünni – laik Türkiye’ye nazaran, şeriat ile yönetilen Şii İran’a bazı yönleriyle daha ya-
kın durmaktadır.

Bu gibi sebeplerle, denkleme Rusya’nın bölgesel politikaları ve yerine göre ABD’nin Sünni 
– Şii çatışmasına zemin hazırlamak için İran’ın yayılımcı aktivitelerine göz yumma stratejileri 
eklenince; İran Suriye’de nüfuzunu ciddi anlamda arttırmıştır.

Suriye’ye de iç karışıklıkların başladığı dönemden itibaren, özellikle Irak’taki Şii aşiretle-
ri, Esad’a destek verebilecekleri vaadiyle Suriye’ye yerleştirmiş ve bölgede ciddi bir askeri güç 
haline gelmiştir. 

Sürecin başından beri Esad’ın arkasında durmuş ve genellikle ÖSO ile çatışmaya girmiştir. 
Ayrıca rejim kuvvetlerinin de karadaki askeri kabiliyetinin önemli bir bölümünü Şii milis-

ler oluşturmaktadır.
4.1.6 – FRANSA ve AB

Fransa 1. Dünya Savaşı sonrasında masa üzerinde manda olarak himayesine aldığı Suri-
ye’yi ancak 20 yıllığına yönetebilmiş ve sonrasında 2. Dünya Savaşının yüksek maliyetleri sebe-
biyle elinde tutamayarak bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştır. 

Ayrıldığı dönem sonrasında da gerek İngiltere gerek ABD ve Sovyetler Birliği’nin Suriye 
üzerinde daha fazla etkisi gözlemlenebilmiş ve Fransa geri planda kalmıştır. 

Aslında Fransa yönetimi Suriye halkı nezdinde sevilmemiş ve desteklenmek bir tarafa, 
karşı çıkılmıştır.

2000’li yıllara gelindiğinde Suriye politikaları kapsamında Fransa ve AB genel anlamda ABD 
ve İngiltere’nin hamlelerini destekleyici mahiyette bir yol izlemişlerdir. Fakat bunların yanı sıra 
ABD’ye nazaran her zaman ilişkilerde açık kapılar bırakmışlar ve ambargoları genellikle gayri res-
mi olarak delebilmişlerdir. İç karışıklıkların başladığı süreçte de daha çok Esad’ın kimyasal silah 
kullanması hususunda söylemlerde bulunmuş ve aksiyonlar almışlardır. Sonrasında ise DAEŞ teh-
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Tabii Türkiye’nin hamleleri neticesinde gözden düşen PYD’yi her an harcayabilme potan-
siyeli de bulunmaktadır.

İsrail de bu bağlamda politikalar izlemekte ve arka planda ABD’nin Suriye politikalarını 
etkilemektedir.

4.1.9 – IRAK ve IKBY

Irak’ta merkezi hükümetin ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY)’nin Suriye nezdin-
deki politikaları farklılık göstermektedir. 

Şöyle ki, İran ve İngiltere’ye yakın olan Merkezi Yönetim (MIY), Suriye nezdinde İran ile 
paralel politikalar izlemektedir. Bunun yanı sıra MIY de IKBY ile ihtilaflar yaşamakta ve aynı za-
manda DAEŞ ile de çatışmak zorunda kalmaktadır.

Irak’ta da ABD DAEŞ’i kullanarak MIY’i zayıflatmış, DAEŞ ile birçok bölgeyi işgal etmiş, et-
nik ve dini temizlik stratejilerini hayata geçirmiş, İran’ın etkinliğini azaltmaya çalışmış, bu esna-
da da IKBY’nin petrol satışları ile güçlenmesini ve ABD’nin bütün bölgesel operasyonlarını finan-
se etmesini sağlamıştır. Bu sayede IKBY üzerinden PYD’nin ve Suriye’deki DAEŞ’in gayri resmi 
petrol üretimleri dahi uluslararası piyasalara sürülebilmiştir. ABD neredeyse bütün özel sevki-
yatlarını bu yolla IKBY üzerinden yürütmüştür. DAEŞ’in fonksiyonunu tamamlaması sonrası geri 
çekilmesiyle de boşa çıkan bölgelere Irak’ta IKBY, Suriye’de de PYD yerleştirilmeye çalışılmıştır. 

MIY de İran da bu durumun farkındadır. Bu sebeple MIY Suriye nezdinde tamamen İran ile 
paralel politikalar izlemektedir. 

IKBY ise Türkiye ile yakınlaştığı dönemlerde sözde PKK ve PYD aleyhine söylemlerde bu-
lunsa ve hatta peşmergelerini bu terör örgütleriyle bazı göstermelik çatışmalar içerisine soksa 
da, arka planda bu yapılara büyük destek sağlamıştır. Sonuçta ikisi de bölgedeki “kukla Kürt 
devleti” gayesi için kullanılmaktadır. Ayrıca IKBY’nin başında olan Mesut Barzani Türkiye’nin 
de desteğini alarak, bütün Kürtlerin lideri olma hayalini kurmuş fakat referandum sürecinde 
Türkiye’ye yaptığı ihanet sebebiyle desteğini kaybetmesi sebebiyle; büyük bir hayal kırıklığıyla 
koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştır.

Yapılan referandum sonrasında IKBY’nin çok şişirilen askeri gücünün ne kadar yetersiz 
ve zayıf olduğu, ABD’nin de bu noktada ne kadar etkisiz kaldığı ortaya çıktıktan sonra bölgede 
bütün dengeler değişmiştir. 

Aynı durum PYD ile ilgili olarak Suriye’de de yaşanmaktadır.

4.1.10 – DİĞER ARAP ÜLKELERİ

Diğer Arap ülkeleri nezdinde bölgede etkin olan 3 Arap ülkesinin incelenmesi yeterli ola-
caktır. Her ne kadar Ürdün, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri’nin hava operasyonlarında des-
teği olmuş olsa da etkileri genel denklemde zayıf kalmıştır. Fakat Suudi Arabistan’ın, Katar’ın ve 
Mısır’ın bölgedeki etkileri çok daha önemli ve dikkat çekicidir.

4.1.8 – İSRAİL

İsrail bölgede bir nevi ABD’nin sırtındaki kanbur, ABD’nin başını sürekli belaya sokan şı-
marık çocuğu ve temel güvenlik politikası bölgeye nifak salmak üzerine kurulu olan bir “ur” 
konumundadır. 

ABD’de etkin olan Yahudi lobileri sayesinde ABD bütün Orta Doğu politikalarını, sonuçla-
rını düşünmeden İsrail’in güvenliğini sağlama üzerine inşa etmektedir. 

Gerçi bu sayede karşılıklı olarak İsrail’den faydalandığı da söylenebilecektir. Lakin bu fay-
dalanmanın zararları daha da büyük olarak karşısına çıkmaktadır. 

Bölge ülkelerinin arasındaki hemen hemen bütün ihtilaflarda, gerçekleştirilen darbelerde, 
iç karışıklıklarda ve hatta savaşlarda genellikle İsrail ve İsrail’i destekleyen ABD aklının izleri 
bulunmaktadır.

 � Bağımsızlığını kazanan Suriye’de durmak bilmeyen darbe süreçlerinde, 

 � Irak – İran savaşının körüklenmesinde, 

 � İsrail’in Lübnan işgali öncesi parlatılan ve isyana sürüklenen Suriye’deki Müslüman 
Kardeşler hareketinde, 

 � Mısır ile kurulan Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin parçalanmasında, 

 � İlk başlarda Esad’a muhalif güçlerin örgütlenmesinde, 

 � DAEŞ’in kurulması ve etkinleştirilmesinde,

 � DAEŞ’in hiçbir zaman İsrail’i hedef almamasında,

 � PYD’nin tercih edilmesinde,

 � Bölgede oluşturulmaya çalışılan “kukla” Kürt Devletinde

İsrail ve ABD’nin dokunuşlarını gözlemleyebilmek mümkündür.

İlgili aktörlere İsrail’in bakış açısı incelendiğinde;

 � İsrail bölgede etkin ve güçlü bir Türkiye – İran ya da Esad rejimi görmek istememek-
tedir.

 � DAEŞ İsrail için gerçek bir tehdit değildir. Zaten hiçbir zaman da İsrail’e karşı bir ope-
rasyona girişmemiştir.

 � Bu sebeple mevcut durumlarıyla ÖSO ve rejim güçleri de İsrail için birer tehdittir.

 � Rejim defalarca Hizbullah’ı desteklediği, Golan tepeleri, Lübnan ve Filistin konuların-
da İsrail’in en yakın düşmanlarından olması sebebiyle kesinlikle devrilmelidir.

 � Bölgede arka çıkılabilecek yegâne yapı PYD’dir.
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Belge 1: Suudi Kral Abdülaziz’in Filistin’e Yönelik Yazdığı Mektup37

Bu nitelikte olan gruplar ve prensler de bu sebeple günümüzde ABD tarafından desteklen-
mektedir. Kasım 2016’da Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen darbenin bazı yönleri bu kapsam-
da değerlendirilebilecektir.2

Özetle Suudi Arabistan bölgede resmi olarak Esad’ın ve gayri resmi olarak Türkiye’nin 
karşısında bir pozisyonda durmakta, El Kaide idolünden gelen gruplar ve PYD ile yakın ilişkiler 
kurmaktadır. 

Son dönemlerde, Zeytin Dalı operasyonu sürecinde ÖSO’nun kendini daha fazla ön plana 
çıkarması neticesinde, Suriye’deki diğer muhalif aşiretlerin de ÖSO’ya yeşil ışık yakmasının önü-
ne geçebilmek için, Suudi Arabistan’ın bu minvalde eğilimi olan gruplara yönelik maddi yardım-
larını arttırdığı da bilinmektedir. 

4.1.10.2 – MISIR

Mısır aslında bölgede Suriye’ye birçok açıdan en yakın ülkelerden biridir. Hatta öyle ki 
1958 yılında Suriye ile resmen birleşerek, Birleşik Arap Cumhuriyeti’ni dahi oluşturabilmiştir. 

4.1.10.1 – SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Suriye’deki iç karışıklıklar sürecinde genellikle ABD’nin ve aynı zaman-
da İngiltere’nin bölgedeki müttefiki olarak; DAEŞ’e karşı düzenlenen hava saldırılarına katılım 
sağlamasıyla ve ülkedeki ÖSO dışında kalan El Kaide fikriyatına yakın muhalif grupları (ABD’nin 
talimatları üzerine) fonlamasıyla varlık göstermiştir. 

Etnik olarak Arap kökenli olan Suriye yönetimi ile yakınlığı söz konusu olsa da, mezhep-
sel anlamda ciddi farklılıklar söz konusudur. Bunun yanında Rusya ile de ilişkilerini bozmadan 
muhafaza etmeye ve İngiltere – ABD ekseninde bir dış politika kurgulamaya çalışan Suudi Ara-
bistan, (özellikle bölgedeki en büyük tehdit olarak gördüğü) İran’ın savunduğu Esad rejiminin 
devrilmesini istemektedir. 

Türkiye ile ilişkilerinde ise temkinli ve dengeli bir yaklaşım izlemektedir. Mezhepsel ola-
rak Türkiye ile benzerlikleri söz konusu olmakla birlikte, bölgede ve İslam âlemi üzerinde Türki-
ye’yi rakip olarak gören bir yaklaşımı da hissedilebilmektedir. Yönetimde etkin olan aşiretler ve 
prenslerden bazıları Türkiye’yi ve Türkleri sevmekte ve sonuna kadar desteklemektedir. Bazıları 
ise İngiliz devşirmesi Abdülaziz bin Suud gibi Osmanlı’nın varisi olan Türkiye’den nefret etmek-
tedir. 

Not: Aşağıdaki belge Suud Kralı Abdülaziz tarafından Filistin eşrafına yazılmıştır. Filis-
tin’in Yahudilere verilmesi, toprak satışı yapılması,  konusunda görüşlerini iletmektedir. İlgili 
metnin çevirisi şu şekildedir: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, Ben Sultan Abülaziz Abul 
el rahman el Faysal el Suud. Büyük Britanya’nın mümessili “Sir Bersi Kuksi” önünde Filistin’i 
miskin Yahudilere yada Büyük Britanya’nın isteyeceği başkalarına vermeyi uygun görmekteyim. 
Ayrıca Büyük Britanya’nın kıyamet saatine kadar emir ve itaatinde kalacağımı arz ederim.” Bu 
belge Suudi Arabistan üzerindeki İngiliz hakimiyetini daha net ortaya koymaktadır.
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Bununla birlikte yapılan analizlerde ilgili dış unsurların operasyonlarını genellikle bu bö-
lümde bahsedilen iç unsurlar üzerinden yürüttükleri de dikkatlerden kaçmamalıdır.

4.2.1 – REJİM GÜÇLERİ

Esad’a bağlı rejim güçleri özellikle sistematik/disiplinli yapısı, hava kuvvetlerine sahip ol-
ması ve İran ile Rusya’nın açık destekleri sayesinde ülkedeki en etkin/güçlü iç aktördür. Aslında 
karasal anlamda Şii milisler ve hava kuvvetleri anlamında Rusya’nın aktif destekleri ve insan 
kaynağı takviyeleri olmasa, ilgili savaş unsurlarını harekete geçirebilme kabiliyeti dahi düşüktür. 
Lakin iki devletin açık destekleri bu durumu değiştirmektedir. 

Rejim güçlerinin mevcut askeri yapısı Nusayri, Arap, Yezidi gruplar ile birlikte İran’ın Ku-
düs Tugaylarına bağlı olan Şii milislerden meydana gelmektedir.

İç karışıklıkların başladığı dönemlerden bu yana Esad yönetimi ABD ve müttefiki olan ül-
keler tarafından eleştirilmekte ve sivil halka karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanmaktadır.

Buna karşın rejim; Rusya ve İran’ın yanı sıra, kısmen Çin tarafından da desteklenmektedir. 

Türkiye’nin Esad rejimine karşı tutumu zamanla değişiklik göstermiştir. İç karışıklıklar 
öncesi çok sıcak bir yakınlaşma sürecine giren Türkiye – Suriye ilişkileri, biraz da ABD ile devam 
eden paralel bir politik çerçevede hareket etme kararı sebebi ile yapıcı olabilmekten çok uzak-
laşmış ve gerilmiştir. 

Özellikle ABD ve müttefiklerinin sürecin başlarında ÖSO’na yönelik neredeyse bütün des-
tek ve hamlelerini Türkiye üzerinden yapmaları, Türkiye’yi ister istemez Esad rejimi nezdinde 
hedef konumuna getirmiştir. 

ABD’nin yanı sıra Mısır’daki Müslüman Kardeşler iktidarının Suriye’ye yönelik hedef ve 
stratejilerinin de Türkiye – Esad yönetimi ilişkilerinin bozulmasında ve iplerin kopmasında et-
kili olduğu düşünülebilecektir. 

Rejim güçlerinin her türlü lojistik ihtiyacının karşılanması, güvenliğinin sağlanması, ÖSO, 
DAEŞ ve diğer muhalif unsurlara karşı korunması gibi durumlarda genellikle yardımına Rusya 
ve İran koşmuştur. 

Özellikle İran’ın bölgede etnik ve dini olarak da var olmaya çalışması, bu kapsamda ciddi 
bir göç politikasını hayata geçirdiği de bilinen bir gerçektir.

Rejim güçlerinin PYD ile ciddi anlamda bir sorunu olmadığı, gerçekçi çatışmalara giril-
mediği, bu sebeple birbirleriyle ilişkide oldukları ve yerine göre ortak hareket edebildikleri de 
bilinmektedir. 

Fırat Kalkanı ve günümüzde girişilen Afrin operasyonu sürecinde yaşananlar bunun kanı-
tıdır.

Fakat bu birliktelik özellikle İsrail nezdinde çok büyük bir tehdit ihtiva ettiği için çift taraflı kur-
gulanan ve inandırılan ihtilaflar nedeniyle engellenmiş ve üç yıl geçmeden sona erdirilmiştir. 

Fakat bu engellemeye rağmen, özellikle etnik ve kültürel olarak birbirine yakın olan top-
lumları sebebiyle iki ülke İsrail’e karşı genellikle birlik içerisinde olmayı başarmıştır. Fakat ABD 
destekli iki ülke bünyesinde de organize edilen darbe süreçleri ve iç karışıklıklar iki ülkenin ve 
diğer Arap yada Müslüman katılımcıların da bir araya gelerek İsrail’e karşı ortak tavır ve yaptı-
rımlarda bulunmalarına engel olmuştur.

Arap Baharı sonrasına gelindiğinde ise; Mısır’da seçimle başa gelen Mursi iktidarının Suri-
ye’deki Müslüman Kardeşler yapılanmasını desteklemesi ve Esad’ın karşısında olması bu açıdan 
ABD’nin politikalarıyla uyum sağlamış olsa da, sonrasında ABD destekli bir darbe ile iktidarı ele 
geçiren Sisi yönetimi süresince Müslüman Kardeşlere verilen destek kesilmiştir. Sisi darbesin-
den sonra, Mısır da daha çok İsrail – ABD ekseninde politikalar izlenmiş ve yine Esad yönetimi-
nin karşısında olduğu izlenimi uyandıran tavırlar takınmıştır. 

Hali hazırda Mısır, Suudi Arabistan ve BAE İsrail’in bölgedeki en yakın müttefikleridir.

Bunun yanı sıra Mısır hala genel olarak sürece dışarıdan askeri müdahalede bulunulma-
ması gerektiğini savunmaktadır.

4.1.10.3 – KATAR

Katar’ın Suriye’deki rolü de Suudi Arabistan’a işlev olarak benzemekte fakat tuttuğu taraf 
açısından farklılık göstermektedir. Katar da Suudi Arabistan gibi (Türkiye ile koordineli olarak) 
ÖSO dâhilindeki gruplara finansal olarak destek sağlamakta ve DAEŞ’e karşı kurulan Batılı koa-
lisyonun hava operasyonlarında yer almaktadır. 

Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, Katar da Türkiye gibi “aşırı” gruplara destek vermemek-
te ve pozisyon olarak Esad ve DAEŞ’in karşısında, Türkiye ve ÖSO’nun yanında yer almaktadır. 

Bunun yanı sıra, genel anlamda Türkiye ile tam bir ittifak içinde olan Katar hiç bir zaman 
bölgede (Suudi Arabistan gibi) terörist bir yapı olan PYD’yi desteklememiştir.

4.2 - SURİYE’DE İÇ AKTÖRLERİN ROLÜ
Suriye’de iç aktörler incelendiğinde, 

I. öncelikle Esad’a bağlı rejim kuvvetleri, 

I. hemen sonrasında bütün Batılı ülkelerce ılımlı muhalefet olarak da nitelendirilen ve 
en başından bu yana Türkiye’nin desteklediği ÖSO, 

I. ABD’nin desteklediği PYD, 

I. yine bir ABD – İsrail projesi olan El Kaide tabanlı DAEŞ 

I. ve birliktelik sağlayamamış, daha çok başlarına buyruk hareket eden diğer muhalif 
gruplar dikkat çekmektedir.
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 � Bu kapsamda her fırsattan da istifade edilmiş ve ancak Temmuz 2012’de Afrin, Kobani 
ve Amuda’da PYD tarafından kontrol ele geçirilebilmiştir. 

 � Geçen süreç kapsamında ne bölgede hâkimiyeti gittikçe artan DAEŞ’e karşı, ne rejim 
güçlerine karşı, ne de ÖSO’ya karşı pek de ciddi bir direniş gösterme ve çatışmaya gir-
me politikası izlenmemiştir. 

 � Eylül 2014’e gelindiğinde ise DAEŞ’in Kobani’ye kadar uzanması neticesinde(Türki-
ye’nin de sınırlarını kullandırma izni sayesinde, IKBY güçlerinin desteği ile) DAEŞ ile 
daha somut (fakat yine göstermelik) çatışmalara başlanmıştır.

 � Tabii başından itibaren tüm bu süreçlerde hem planlayıcı hem de destekçi olarak 
PYD’nin arkasında duran güç ABD olmuştur.

 � Ocak 2015’te Kobani’deki DAEŞ tehdidi geri püskürtülebilmiş ve DAEŞ’in rejim güç-
lerini ve ÖSO gibi muhalifleri zayıflatması sayesinde artık ilerleme imkânı bulan PYD 
“rojava” idealleri çerçevesinde Temmuz 2015’te Tel Abyat’ı işgal etmiştir. 

 � Sonrasında da, gerek DAEŞ ile, gerek rejim güçleri ve Rusya ile bir taraftan lokal çatış-
malar sürdürülürken, bir taraftan da işbirliğine devam edilmiştir.

 � Bu süreçte DAEŞ’in adım adım geri çekilmesi üzerine, 2016 Ağustosuna kadar Münbiç 
ve Hasiçi işgal edilmiş, Cerablus’un da bir bölümünün kontrolü ele geçirilmiştir.

 � Zaten bu olaylardan sonra, ABD’nin destek verdiği darbe girişimini püskürten ve adeta 
kendine gelen Türkiye’nin nihayet bölgeye aktifve daha bağımsız nitelikteki müdaha-
leleri başlamıştır.

Bu faaliyetlerden de anlaşılacağı üzere, PYD;

 � ABD tarafından bölgede bir denge unsuru olarak kullanılmıştır. 
 � DAEŞ tarafından organize ettirilen etnik temizlik sonrasında meydan sürekli PYD’ye bı-

rakılmaya çalışılmıştır. (Aynı şekilde de, bu işlemin benzeri Kuzey Irak’ta ifa edilmiştir.) 
Bu sayede de bölgede bir Kürt devleti kurma ve Türkiye’yi, İran’ı ve Irak’ı kontrol altında 

tutma ideali gerçekleştirilmek istenmiştir. Fakat Türkiye öncelikle kendi iç işlerine yönelik saldı-
rıları bertaraf ettikten sonra, PKK’ya ağır darbeler vurmuş, yaptığı referandum ile kendi sonunu 
getiren Barzani’den sonra bölgede İran ve Irak Merkezi Yönetimi ile ilişkilerini geliştirmiş ve 
Fırat Kalkanı sonrasında giriştiği Afrin operasyonu ile bütün bölgesel dengeleri altüst etmiştir.

4.2.3 – DAEŞ

DAEŞ El Kaide’nin Irak yapılanmasının uzantısı olan bir terör örgütü olarak faaliyetlerine 
2006 yılında başlamıştır. Fakat El Kaide gibi üzerinde daha profesyonel çalışılmış örgütlere naza-
ran, daha zayıf niteliklerde (kolay kurulup, kolay kaldırılabilecek formatta) hayata geçirilmiştir. 

El Kaide yapılanması olarak görevlerini ifa ettiği dönemlerde, ABD’nin bölgedeki politika-
larına hizmet etmek ve ABD’nin bölgedeki varlığına yasal zemin hazırlamak maksatlı eylemleri 
ile dikkat çekmiştir.

4.2.2 – PKK/PYD/YPG

PYD Suriye’nin kuzeyinde 2003 yılında kurulmuş olan bir siyasi örgütlenmenin kısaltma-
sıdır. PKK tarafından kurulumu sağlanan ve sonrasında da organize edilen bu siyasi yapılanma-
nın silahlı gücüne verilen ismin kısaltması ise YPG’dir. Hem silahlı hem de siyasi olmak üzere 
faaliyet gösteren bu iki yapı da özellikle Türkiye’yi hedef alan girişimleriyle bilinen terör örgütü 
PKK’nın uzantılarıdır. 

PKK ise Türkiye’nin doğu ve güneydoğusu, Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeydoğusu ve 
İran’ın kuzeybatısını kapsayan bölgede bir devlet kurmayı amaçlayan, bu amaç ile 1978’lerde fa-
aliyetlerine başlamış terör örgütüdür. Bu terör örgütü ile Türkiye uzun yıllar boyunca mücadele 
etmiştir ve mücadelesini de sürdürmektedir. 

PKK kurulduğu yıllar itibarı ile küresel anlamda devam eden Soğuk Savaşın yansımaları 
neticesinde, ABD tarafından Türkiye’yi kendisine yakın tutmak maksatlı olarak sosyalist – ko-
münist bir ideoloji üzerine kurulmuştur. Tabii kurulduğu dönemden bu güne kadar genel an-
lamda ABD’nin güdümünde olsa da; İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya gibi devletlerin de yerine 
göre bazı talimatlarını yerine getirmiş (bazı işlerle alakalı olarak taşeronluğunu yapmış) ve bu 
ülkeler ile de ilişkilerini sürdürmeye devam etmiştir.

Aslında bölgede İngilizler tarafından Kürt faşizmini körükleyerek satın aldıkları Kürt aşi-
ret reisleri sayesinde kurgulanan örgütler ile Osmanlı’nın yıkımını hızlandırma girişimleri 19. 
Yüzyıllara kadar uzanmaktadır. O günlerden bu zamana dek de bu mücadele ve fitne girişimleri, 
körükleyicileri değişse de devam etmektedir.

Günümüze gelindiğinde, Suriye’deki PKK uzantıları olan PYD ve YPG’nin de yine PKK’nın 
ana yüklenicisi konumunda olan ABD tarafından desteklendiği, bölgede tercih edildiği de resmi 
olarak bilinen ve ABD tarafından da kabul edilen bir gerçektir.

Peki, bu noktada PKK’nın Suriye kolu olan PYD ile bölgede hedeflenen neler olabilecektir?

Bu soruya cevap verebilmek için aslında sadece Suriye odaklı değil, sürece Irak’ın da dâhil 
edildiği daha bölgesel bir yaklaşımda bulunabilmek gereklidir. 

Yine de bu yaklaşımın öncesinde PYD’nin Suriye’deki kritik faaliyetleri incelendiğinde;

 � Aslında Mart 2011’de başlayan iç karşılıklar öncesinde veEsad rejiminin Türkiye ile 
yakınlaşması sürecinde, bu süreçten rahatsız olan PKK tarafından Esad’ın vatandaş-
lık dahi vermediği Kürt halkına yönelik ciddi algı yönetimi girişimleri olmuştur. İlgi-
li bölgelerdeki Kürt aşiretlerinin Esad yönetimince hor görülmesi ve birçok haktan 
mahrum bırakılması gibi sebepler neticesinde PKK bölgede rejim karşıtlığı konusunda 
ciddi halk desteği sağlayabilmiştir. 

 � İç karışıklıkların patlak vermesi ile birlikte ise ÖSO’ya nazaran daha az örgütlenmiş 
olan, daha az risk alan ve kendileri için belirlenen fonksiyonu yerine getirme zamanını 
bekleyen bir tutum içerisine girilmiştir. 
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Günümüze gelindiğinde ise (Rakka’dan sonra) DAEŞ’in bölgedeki fonksiyonu çoğunlukla 
tamamlanmış ve personelinden özel yetiştirilmiş olanlar, Afganistan ve Pakistan gibi dünyanın 
başka bölgelerine sevk edilmiştir. Fakat kolay kurulan ve dağıtılan bir formatta olduğu için tek-
rar hayata geçirilmesi de ABD’nin gündemine girebilecektir. 

Ayrıca ABD bölgede kalan ve farklı ülkelere sevk etmediği (büyük çoğunluğu bunlar oluş-
turmaktadır) daha az eğitimli kesime de PYD’ye yardım etmesi talimatını vermiştir. 

Afrin’de PYD’liler ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri DAEŞ mensupları ile de çatışmıştır.

4.2.4 – ÖSO

Özgür Suriye Ordusu, Mart ayında dikkat çekmeye başlayan ayaklanmalara karşı, Esad re-
jiminin uyguladığı orantısız güç ve şiddetli müdahalelerin neticesinde Temmuz 2011’de Suriye 
Ordusundan ayrılan subaylar tarafından kurulmuştur. 

Aslında ilk kurulduğu an itibarı ile ÖSO bir ABD projesidir. “Eğit – donat – yönet” siste-
miyle harekete geçirilmiştir.34 Bu sebeple ilk dönemlerinde ABD ve (Türkiye de dâhil) ABD’nin 
bölgedeki müttefiklerinin yanında ve rejim güçlerinin karşısında çatışmalara başlamıştır. 

Rusya ve İran’ın müttefiki olan Esad yönetimini devirmesi maksadı ile ABD tarafından 
başlangıç sürecinde ciddi anlamda desteklenmiştir.

Fakat bu desteğe rağmen istediği birlikteliği (verimliliği) ve liderlik oluşumunu bu örgütte 
elde edemeyen ABD zamanla ÖSO’dan ziyade yönünü çok daha eski bir projesi olan PYD’ye çe-
virmiştir. 

(Not: Aslında ABD ilk başlarda ÖSO’ya destek verirken, PYD’yi ve Irak’taki DAEŞ yapılan-
masını da desteklemeye devam etmektedir.)

Büyük çoğunluğu Suriye’lilerden oluşan ÖSO, ilk başlarda 2000 civarında düzensiz ve da-
ğınık bir birlik iken, ABD’nin elini çekmesi ve sürecin kontrolünü Türkiye eline almasından son-
ra, zor şartlar altında geliştirilmiş ve asker miktarı 20 000 civarına ulaştırılmıştır.34

ABD’nin desteğini ilk çektiği dönemlerde lağvedilme tehlikesi yaşayan ÖSO, özel eğitimler-
le de desteklenerek, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı bölgedeki en etkin ve başarılı yerel unsurlar-
dan biri haline gelmiştir.

Ayrıca hali hazırda Türkmen (%20 – 40 arasında bir oranla), Arap (%40 – 60 arasında bir 
oranla) ve Kürt (%20’lik bir oranla) askerleri ihtiva etse de33, ÖSO’nun yönetim kademesinde 
Türkiye ve Türkmenlerin artan etkinliğine ek olarak, Türkiye’nin ABD’nin dış politikalarıyla çe-
lişen, daha bağımsız hamleler yapmaya başlaması da (ya da yapacağına dair sinyaller vermesi 
de) ABD’nin hızla yüzünü PYD’ye çevirmesinin(ya da bunu artık göstere göstere yapmasına) 
sebeplerinden bir tanesi olmuştur.

Bu sebeple ABD nezdinde; kontrol edemediği ve edemeyeceği ÖSO ve Türkiye ile ilgilen-
mekten ziyade, görüntüde bunlarla müttefik gözükürken, tamamıyla PYD’yi güçlendirme politi-
kalarına dönüş gerçekleşmiştir.

Ekim 2006’da ise devrilen Saddam sonrası artan Şii (dolayısı ile İran) nüfuzuna karşı bir 
denge ve kontrol politikası olarak, El Kaide’nin Irak yapılanması ABD tarafından “Irak İslam Dev-
leti (ISI)”ismiyle yeni bir şekle büründürülmüştür.

Bu süreçten sonra kendi çapında lokal eylemlere girişen ve Şii karşıtı görevler ifa eden 
bu yapılanma, 2010 yılında başa getirilen Ebubekir El-Bağdadi ile hızlı bir yükselişe geçmiş ve 
bölgede özellikle ABD’nin direktiflerini uygulamaya devam etmiştir.

Suriye ve Irak’ta bir İslam devleti kurma hedefiyle yola çıkan ve kendisini tüm İslam âle-
minin halifesi olarak niteleyen El-Bağdadi, öncelikle Irak olmak üzere, Irak ve Suriye’de yüz-
lerce saldırı gerçekleştirmiş, binlerce insanın ölmesine, milyonlarca insanın göçmen durumuna 
düşmesine sebep olmuştur. Irak ve Suriye dışında da, genellikle ABD’nin politikaları ile çelişen 
hamleler yapan 21 civarındaki ülkede de terörist faaliyetlerde bulunmuştur.

 � DAEŞ’in İslami olarak nitelendirilmesi sayesinde(Türkiye’nin önderliğinde düzeltil-
meye çalışılan ve yükseltilen İslam medeniyeti anlayışının karşısında) uluslararası 
kamuoyunda negatif – çatışmacı – terörist bir İslam algısı oluşturulmaya çalışılması,

 � Bu sayede ABD’nin bölgeye müdahale edebilmesi için yasal zemin hazırlanması, 

 � Sözde halifenin bölgedeki İslam ülkeleri için en büyük tehdit olan İsrail ile hiçbir ça-
tışmaya girmemesi,

 � Bunun yerine İsrail’in en büyük rakiplerinden olan Suriye, Irak, İran ve Türkiye ile 
çatışması,

 � Bunları yaparken de, bölgede Sünni – Şii çatışmasını körükleme gayretinde olması,

 � Terör örgütünün işgal ettiği alanlarda yaptığı yıkımlar neticesinde;

 � Bölgede ABD ve İsrail’in istediği şekilde yeni bir etnik / dini dağılım politikasına 
hizmet etmesi, 

 � Hem Suriye hem de Irak’ın Kuzey’inde her türlü katliamı ve zorunlu göç ettirme 
fonksiyonlarını ifa edip, sonra bu yerlerden (pek direnç göstermeden) kolaylıkla 
çekilerek, bölgeyi ABD’nin kontrolünde olan Kürt yapılanmalarına bırakması (ki 
bu çok eski bir İsrail dış politikasıdır!),

 � İşgal ettiği bölgelerde yağmaladığı tarihi eserleri, ürettiği petrolü, insanları öldürerek 
çaldığı organlarını çoğunlukla İsrail’li tüccarlara satması,

 � Çoğunlukla Müslümanları katletmesi ve Müslüman ibadethanelerini yıkması,

gibi durumlar DAEŞ’in bölgede ABD ve İsrail çıkarlarına hizmet ettiğini kanıtlamaktadır.

Tüm bunların yanı sıra, diğer terör örgütlerinde de olduğu gibi DAEŞ’in yerine göre İngil-
tere, Rusya, hatta Esad güçleri ve İran milisleriyle de bazı işbirlikleri ve ortak ticari girişimleri 
olmuştur.
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hacirler Birliği, Pakistanlı Taliban Tarikatı gibi gruplar da el Kaide ideolojisine sahip olan, birbir-
leri ile yer ve koşullara göre ittifak yapan, fakat çoğunlukla da ilgilendikleri bölgelerde başlarına 
buyruk stratejiler geliştiren muhalif gruplardandır. Bu gruplar da bazen birbirlerine desteklerini 
açıklamakta, birleştiklerini iddia etmekte fakat genel anlamda ortak bir operasyon gerçekleşti-
rememektedir. El Kaide ideolojisine sahip bu gruplara genellikle en büyük finansal desteği Suudi 
Arabistan vermektedir. Bu gruplar genellikle ABD tarafından Şii milislere karşı bir kontrol meka-
nizması olarak kullanılmaya çalışılmaktadır.

Buradan da anlaşılacağı üzere, muhalif gruplar konseptine PYD de dâhil edilirse, Suri-
ye’deki en etkin ve düzenli hareket edebilen gruplar ÖSO ve PYD’dir. Bilindiği üzere ÖSO’nu Tür-
kiye, PYD’yi ise ABD desteklemektedir.

4.3 – GRAFİKLER VE HARİTALAR EŞLİĞİNDE SÜRECİN ANALİZİ
Suriye’de yaşanan iç savaş dönemi boyunca ilgili aktörlerin duruşları, yaklaşımları ve ka-

rakteristikleri anlatıldıktan sonra, bu bölümde süreç; Aljazeera tarafından hazırlan bazı grafikler 
ve “http://world.liveuamap.com/tr”adresinde yayınlanan haritalar eşliğinde analiz edilecektir.

İlk grafikte 2012 yılında Suriye’de yaşanan iç savaş ile ilgili olarak, askeri bir müdahaleyi 
destekleyen ve desteklemeyen ülkeler ve bu ülkelerin genel anlamda askeri kapasiteleri göste-
rilmiştir. 
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Türkiye ve İsrail bir askeri müdahaleyi gerekli görüyorken(rejim güçlerine karşı), Çin, Rusya, Mısır, 
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Bu süreçte başından beri ÖSO’yu destekleyen, bu sayede hem ÖSO’nun orantısız güç kul-
lanımı gibi kendisini haksız duruma düşürecek eğilimlerine engel olan, hem de bölgede PYD – 
Esad – DAEŞ zulmüne karşı mücadele veren Türkiye; Fırat Kalkanı ile birlikte bölgede daha da 
aktif olarak yer almıştır.

İlk kurulduğu dönemden beri Esad ve Esad’ın arkasındaki Rusya ve İran güçleri ile çatışma 
halinde olan ÖSO, özellikle Esad tarafından Nusra cephesi ile aynı tarafta gibi gösterilmek isten-
miştir. Fakat bunun gerçekçi olmadığı bilinmektedir.

4.2.5 – DİĞER MUHALİF GÜÇLER

Suriye’de muhalif güçler denildiğinde aslında PYD ve DAEŞ terör örgütleri dışında kalan 
ve Esad rejimini istemeyen diğer tüm yapılar akla gelmektedir. ÖSO bunların içerisindeki en bü-
yük ve birlikte hareket edebilen güç konumundadır.

Not: Aslında Suriye’de Esat rejimi boyunca devam eden Sünni bir muhalefet gücü bu-
lunmaktadır. Hama ve Humus’ta yapılan katliamlar bununla ilgilidir. 2011 yılından sonra da, 
bu altyapı (özellikle Suriye’nin Rusya ve İran ile ilişkilerinin ABD’yi rahatsız edici bir noktaya 
ulaşması gibi sebeplerle) ABD öncülüğünde ve Türkiye’nin desteği ile yeniden şekillendirilmeye 
çalışılmıştır. Fakat ABD oluşturulan muhalifler grubuna PYD’yi de dahil etmek, hatta onları bu 
grup içerisinde dahi öne çıkarmak isteyince, Türkiye ile arasında çelişkiler yaşanmıştır. Özel-
likle Kobani olaylarından sonra, iki ülkenin muhalif tanımında ciddi farklılıklar göze çarpmış-
tır. Bu süreçten sonra Türkiye ÖSO’yu desteklemeye devam ederken, ABD PYD’yi desteklemeye 
başlamıştır. Her ne kadar PYD bünyesinde ABD’nin desteklediği bir kısım Arap gruplar olsada, 
tarihsel süreç dikkate alındığında PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD’nin muhalif grupların dışın-
da değerlendirilmesinin gerektiği aşikardır. Bu sebeple muhalif gruplar dahilinde PYD ve DAEŞ 
terör örgütleri dışında kalanlar kabul edilmiştir. 

ÖSO da içinde Güney Cephesi, El Rahman, Sultan Murat Tugayı (Türkmen), Kuzey Halep 
Tugayı, Fatih’in Aslanları Tugayı (Türkmen), Müntasırbillah Tugayı (Türkmen), 1. Magabir Tuga-
yı (Türkmen), Fatih Sultan Mehmet Tugayı (Türkmen) gibi alt gruplar barındırmaktadır. 

Bunlar gibi alt gruplara inildiğinde, Suriye genelinde yerine göre aşiret veya köy düze-
yinde kabul gören100’den fazla muhalif grup bulunmaktadır. Bu muhalif gruplardan El Mecid 
Tugayı, Özgür İdlip Ordusu, 13. Tugay, Dağ Şahinleri Tugayı, Hasiçi Askerleri, Cezire Devrimcileri 
gibi gruplar ÖSO ile birlikte çalışmakta ve bir nevi ÖSO’nun ikincil altyapısını oluşturmaktadır. 
Bozkurtlar, Müslüman Kardeşler, Hamas, Aknaf Bait el Makdis, Özgür Irak Ordusu ve İranlı mü-
cahitler gibi gruplar da günümüzde ÖSO’na dışarıdan destek vermektedir.

Nusra cephesi, Jaysh el-İslam, Ahrar el Şam, Şam Tugayı ve Abina el Şam da ÖSO ile birlik 
içinde olmayan fakat el Kaide kökenli de olmayanlar gruplardandır. 

Bölgedeki en güçlü muhalif gruplardan biri olan Tahrir el Şam’ın yanı sıra; Jund el Aksa, 
Junud el Makdi, Türkistan İslam Partisi, Kafkas Emirliği, Fetih el İslam, Junud el Şam, Ensar Mu-
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Grafik 3: Suriye İç Savaşı İle İlgili Dış Aktörlerin Pozisyonları Eylül 20143 

3 numaralı grafikten anlaşılacağı üzere, Eylül 2014’e gelindiğinde, bölgedeki yeni oyuncu DAEŞ’e karşı 
oluşturulan koalisyona 21 civarında ülke katılmıştır. Ürdün, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Estonya, Almanya, Hollanda, İtalya, BAE, Kanada, Bahreyn, Avusturya, Hırvatistan, 
Macaristan, Arnavutluk bunlardan bazılarıdır. Bu koalisyondan ABD, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve 
İsrail desteklerinin yanı sıra aktif olarak askeri operasyonlara müdahil olmuşlardır.  

Bunun karşısında İran’ın Esad’ın yanındaki askeri mevcudiyeti ve desteği de devam etmektedir. 
Türkiye hala süreci takip etmekte ve resmi – aktif bir katılım gerçekleştirmemektedir. 

Çin, Rusya, Mısır, Lübnan ve Irak ise hala askeri müdahalenin karşısındadır. 

İlgili aktörlerin yaklaşımları bu minvalde iken, Eylül 2014’e gelindiğinde Suriye’de yaşanan iç savaş 
süresince yaklaşık olarak toplamda 170 000’den fazla sivil öldürülmüş ve 3 000 000’dan fazla sivil de 
göç etmek zorunda kalmıştır.   
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Grafik 2: Suriye İç Savaşı İle İlgili Dış Aktörlerin Pozisyonları Mayıs 20123 

İkinci grafikten anlaşılacağı üzere, Mayıs 2012’ye gelindiğinde ABD, İngiltere, Fransa, Katar, Suudi 
Arabistan, Türkiye ve İsrailyine (Esad’a karşı) askeri bir müdahaleyi desteklemektedir. Fakat bölgeye 
resmi olarak birliklerini gönderen yeni aktif oyuncu İran da tutumunu değiştirip, Esadlehine 
sürecemüdahil olmuştur. 

Çin, Rusya, Mısır, Lübnan, Ürdün ve Irak hala böyle bir müdahaleyi desteklememektedir. 

Not: Türkiye henüz resmi olarak askeri bir müdahalede bulunmamıştır. Fakat müdahaleyi 
desteklemektedir. Ayrıca İran daha önceki süreçte de gayri resmi olarak süreçte (Şii milisleriyle) 
askeri anlamda var olmuş fakat resmi olarak Mayıs 2012 sonrasında daha aktif bir şekilde oyunda 
yerini almıştır. 

İlgili aktörlerin yaklaşımları bu minvalde iken, Mayıs 2012’de Suriye’de yaşanan iç savaş süresince 
yaklaşık olarak toplamda 10 000’den fazla sivil öldürülmüş ve 60 000’den fazla sivil de göç etmek 
zorunda kalmıştır.  
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dir. Fakat bölgeye resmi olarak birliklerini gönderen yeni aktif oyuncu İran da tutumunu değiş-
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İlgili aktörlerin yaklaşımları bu minvalde iken, Mayıs 2012’de Suriye’de yaşanan iç savaş 
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de göç etmek zorunda kalmıştır. 
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Grafik 5: Suriye İç Savaşı İle İlgili Dış Aktörlerin Pozisyonları Eylül 20153 

Eylül 2015’e gelindiğinde, Temmuz 2015’ten farklı olarak, Fransa da ABD öncülüğünde DAEŞ’e karşı 
oluşturulan koalisyonda yer alarak, hava saldırılarına bizzat katılmıştır. Bunun yanında Rusya’da 
pozisyonunu değiştirerek, İran ile birlikte rejim güçlerinin yanında yer almış ve hem kara hem de 
hava unsurları ile Esad yönetimine tehdit oluşturan unsurlara saldırılar düzenlemeye başlamıştır. Bu 
noktada DAEŞ’e karşı olduğu gibi (hatta bundan biraz daha fazla) ÖSO ve diğer muhalif güçlere karşı 
saldırı operasyonları düzenlemiş ve yönetmiştir.  

İlgili aktörlerin yaklaşımları bu minvalde iken, Eylül 2015’e gelindiğinde Suriye’de yaşanan iç savaş 
süresince yaklaşık olarak toplamda 230 000’den fazla sivil öldürülmüş ve 4 080 000’dan fazla sivil de 
göç etmek zorunda kalmıştır.   
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000’dan fazla sivil de göç etmek zorunda kalmıştır.  
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Grafik 4: Suriye İç Savaşı İle İlgili Dış Aktörlerin Pozisyonları Temmuz 20153 

Temmuz 2015’e gelindiğinde, Eylül 2014’e kıyasla Türkiye de bölgede DAEŞ’e karşı yürütülen hava 
operasyonlarına resmi ve aktif olarak katılım sağlamıştır. Fakat buna rağmen sürecin neredeyse 
başından beri Türkiye’nin bölgede ÖSO’ya gayri resmi desteğinin sürdüğü de bilinmektedir. 

İlgili aktörlerin yaklaşımları bu minvalde iken, Temmuz 2015’e gelindiğinde Suriye’de yaşanan iç 
savaş süresince yaklaşık olarak toplamda 210 000’den fazla sivil öldürülmüş ve 4 000 000’dan fazla 
sivil de göç etmek zorunda kalmıştır.   
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 � Savaş nedeni ile göç etmek zorunda kalan mültecilerin çoğuna Türkiye kucak açmıştır. 
Şu an Türkiye’de 3,5 milyondan fazla Suriyeli’nin yaşadığı bilinmektedir. Bu da Türki-
ye’nin birçok açıdan etkilenmesine neden olmuştur. 

 � Bu kapsamda mültecilerin Türkiye’de muhafazası ve Suriye’de de gerekli önlemlerin 
alınması maksatlı 30 milyar doların üzerinde bir meblağda harcama yapılmak zorun-
da kalınmıştır.

 � Uzun sınır hattı boyunca yaşanan çatışmalardan ciddi zararlar görmüştür.

 � Sınırında yapılanan; öncelikle DAEŞ ve sonrasında PKK’nın bir kolu olan PYD gibi te-
rör örgütlerinin sınırları dâhilinde de operasyonlarına ve saldırılarına maruz kalmış 
ve birçok vatandaşını bu saldırılar neticesinde kaybetmiştir.

Bu etkilerin yanı sıra, ABD ve İsrail’in bölgede kendilerine bağlı ve Türkiye’nin bekasını 
tehdit edecek bir Kürt devleti kurma planlarının olduğunu, bunun için DAEŞ’in dahi kullanıldı-
ğını ve sonrasında da adım adım bu planın hayata geçmesi için gayret ettiklerini Türkiye çok iyi 
bilmekte ve idrak etmektedir. Bu minvaldeki hamleler hem müttefikliğe yakışmamakta hem de 
ahlaki görülmemektedir. Türkiye’nin bu oyunu bozmak en tabii hakkı ve görevidir.

Tüm bunların yanı sıra, Fırat Kalkanı operasyonu ile başlanan aktif kara harekâtı süre-
cinde, diğer unsurlara nazaran Türkiye’nin tutumu gerçekten insanlık anlamında örnek teşkil 
etmiştir. Çünkü:

 � ABD destekli PYD operasyonlarında sivil halka hiç acınmamış, daha çok düzenlenen 
hava operasyonlarında birçok masum acımasızca katledilmiştir. PYD ile ABD’nin Rak-
ka operasyonu neticesinde bütün şehir talan olmuş ve çok büyük bir katliam yaşan-
mıştır.

 � Rusya ve İran destekli rejim operasyonlarında da aynı durum söz konusudur. 

 � Fakat Türkiye destekli ÖSO operasyonlarında mazlumları ve sivil halkı muhafaza mak-
satlı çok daha temkinli ve yerine göre güvenlik riskleri alacak şekilde hareket edilmiş 
ve hatalar en aza indirilmiştir. 

 � Türkiye’nin tutumu ve yaklaşımı da zaten diğer unsurların yaklaşımına kıyasla bölge 
halkları tarafından da olumlu karşılanmıştır.

 � Çünkü Türkiye bölgedeki mazlum kardeşlerinin yanında olduğunu, oraya merhameti 
ve yardım elini götürdüğünü göstermiş ve hissettirmiştir. Fakat diğer unsurlar zaten 
sürecin başından beri karakterlerinde ihtiva ettikleri zulmün, ihanetin, haksızlığın, 
katliamın, merhametsizliğin, sömürünün mümessilleri olduğundan bu yaklaşımlarıyla 
bölgeyi daha büyük çıkmazların ve kaosun içine sokmuşlar ve zaten kirli olan ellerini 
mazlumların kanıyla daha da fazla kirletmişlerdir.

Şimdi bazı haritalar üzerinden ilgili süreç yorumlanacak olursa;
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Grafik 6: Suriye İç Savaşı İle İlgili Dış Aktörlerin Pozisyonları Mart 20163 

Mart 2016’da, Eylül 2015’e kıyasla oyuncular ve tutumları arasında önemli bir değişiklik olmamıştır. 
Sadece Türkiye’nin Rus savaş uçağını görünen haklı sebepler fakat farklı bir komplo dâhilinde 
düşürmesi sebebiyle, Türkiye bölgenin hava sahasında askeri varlığını en aza indirmek zorunda 
kalmıştır. 

Rusya’nın özellikle ÖSO ve ÖSO dâhilindeki Türkmen unsurlara yönelik saldırıları iyice artmış ve 
ABD’nin yeni gözdesi PYD de bölgede iyice filizlenmeye başlamıştır. 

İlgili aktörlerin yaklaşımları bu minvalde iken, Mart 2016’ya gelindiğinde Suriye’de yaşanan iç savaş 
süresince yaklaşık olarak toplamda 240 000’den fazla sivil öldürülmüş ve 4 900 000’dan fazla sivil de 
göç etmek zorunda kalmıştır.   

Bu rakamlar günümüze uyarlandığında, kayıpların ölü sayılması, muhalif ve teröristlerin de sivil kabul 
edilmesi gibi soru işaretleri bulunsa da; toplamda ölü sayısının 500 000’in üzerinde, göçe zorlanan 
nüfusun da 5,5 milyonun üzerinde olduğu düşünülmektedir. 

Türkiye aslında bu sürece askeri olarak bilfiil müdahil olma konusunda geç kalmış ve belki de bilinçli 
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de sivil kabul edilmesi gibi soru işaretleri bulunsa da; toplamda ölü sayısının 500 000’in üzerin-
de, göçe zorlanan nüfusun da 5,5 milyonun üzerinde olduğu düşünülmektedir.

Türkiye aslında bu sürece askeri olarak bilfiil müdahil olma konusunda geç kalmış ve belki 
de bilinçli olarak geri planda tutulmak istenmiştir. Fakat gelişmelerden ve yaşananlardan en çok 
etkilenen ülke Türkiye olmuştur. Çünkü:
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Harita 2: 31 Ocak 2018 İtibarı İle Suriye4 

3 numaralı haritada ise 31 Ocak 2018 tarihi itibarı ile hem Suriye hem de Irak topraklarındaki durum 
gösterilmektedir. Irak topraklarında gri renk ile ifade edilen alanlar DAEŞ kalıntılarını, pembe alanlar 
Merkezi Irak Yönetimini ve sarı bölgeler ise IKBY’nin hâkimiyetinde kalan yerleri ifade etmektedir.  

Bu haritadan da anlaşılacağı üzere, İran sınırlarından başlayıp, Irak’ın kuzeyi boyunca uzanarak 
Suriye’nin kuzeyine bağlanan ve Münbiç’e kadar devam eden Kürt koridoru hala göze çarpmaktadır. 
Fırat Kalkanı harekâtı ile bu koridorun Afrin’e kadar uzanması engellenmiştir.  

Sonraki haritalarda bu sürecin daha da öncesine değinilecektir. 

 

Harita 3: 31 Ocak 2018 İtibarı İle Suriye ve Irak4 Harita 3: 31 Ocak 2018 İtibarı İle SuriyeveIrak4

4 numaralı harita da ise 14 Mart 2018 tarihi itibarı ile Türkiye destekli ÖSO’nun yaptığı 
Afrin operasyonu dâhilinde teröristlerden temizlenen bölgeler ve yakın alanlardaki diğer unsur-
lar yukarıda bahsedildiği renklerle ifade edilmiştir. Ayrıca İdlip sınırlarında görülen lacivert kule 
işaretleri de Türkiye’nin gözetim noktalarının lokasyonlarını ifade etmektedir.

Aşağıdaki harita da 31 Ocak 2018 tarihinde Suriye’deki durum gösterilmektedir. ÖSO’nun 
Türkiye destekli Afrin operasyonu dâhilinde ele geçirdiği bölgeler, yine Türkiye’nin Fırat Kalkanı 
harekâtı sonrası kontrol sağladığı koyu yeşille gösterilen alanlar, sarı renkle ifade edilen PYD’nin 
kucağına bırakılan yerler, açık yeşille gösterilen diğer muhaliflerin ellerindeki bölgeler, gri renk-
te DAEŞ’in elinde kalan şehirler, pembe renkteki rejim güçlerinin hâkimiyet alanı ve açık maviyle 
gösterilen İsrail’in fırsattan istifade işgal ettiği topraklar kolaylıkla yorumlanabilecektir. 

Buradan da anlaşılacağı üzere, DAEŞ sonrası temizlenen alanlara yerleşerek en fazla top-
rak kazanan grup PYD’li teröristler olmuştur. Sonraki haritalarda DAEŞ’in nasıl ilerlediği ve son-
ra bu bölgeleri nasıl PYD’ye bırakmış olduğu daha net anlaşılacaktır.
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3 numaralı haritada ise 31 Ocak 2018 tarihi itibarı ile hem Suriye hem de Irak toprakla-
rındaki durum gösterilmektedir. Irak topraklarında gri renk ile ifade edilen alanlar DAEŞ kalıntı-
larını, pembe alanlar Merkezi Irak Yönetimini ve sarı bölgeler ise IKBY’nin hâkimiyetinde kalan 
yerleri ifade etmektedir. 

Bu haritadan da anlaşılacağı üzere, İran sınırlarından başlayıp, Irak’ın kuzeyi boyunca 
uzanarak Suriye’nin kuzeyine bağlanan ve Münbiç’e kadar devam eden Kürt koridoru hala göze 
çarpmaktadır. Fırat Kalkanı harekâtı ile bu koridorun Afrin’e kadar uzanması engellenmiştir. 
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Sonraki harita da ise aynı durum 15 Kasım 2017 tarihi itibarı ile gösterilmektedir. Bu hari-
tadan da anlaşılacağı üzere, DAEŞ hem Suriye hem de Irak’ta büyük güç kaybetmiştir.
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Harita 5: 1 Ocak 2018 İtibarı İle Suriye ve Irak4 

Sonraki harita da ise aynı durum 15 Kasım 2017 tarihi itibarı ile gösterilmektedir. Bu haritadan da 
anlaşılacağı üzere, DAEŞ hem Suriye hem de Irak’ta büyük güç kaybetmiştir. 

 

Harita 6: 15Kasım 2017 İtibarı İle Suriye ve Irak4 

7 numaralı harita incelendiğinde ise IKBY’nin referandum sonrasında kendisine DAEŞ tarafından 
hediye edilen, Kerkük’ün de içinde bulunduğu birçok bölgeyi nasıl kaybettiği anlaşılabilecektir. Ayrıca 
6 ve 7 numaralı haritalardan görüleceği üzere, IKBY’nin yanı sıra DAEŞ de ciddi kayıplar yaşamıştır. 

 

Harita 6: 15Kasım 2017 İtibarı İle Suriye ve Irak4

7 numaralı harita incelendiğinde ise IKBY’nin referandum sonrasında kendisine DAEŞ ta-
rafından hediye edilen, Kerkük’ün de içinde bulunduğu birçok bölgeyi nasıl kaybettiği anlaşıla-
bilecektir. Ayrıca 6 ve 7 numaralı haritalardan görüleceği üzere, IKBY’nin yanı sıra DAEŞ de ciddi 
kayıplar yaşamıştır.
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4 numaralı harita da ise 14 Mart 2018 tarihi itibarı ile Türkiye destekli ÖSO’nun yaptığı Afrin 
operasyonu dâhilinde teröristlerden temizlenen bölgeler ve yakın alanlardaki diğer unsurlar yukarıda 
bahsedildiği renklerle ifade edilmiştir. Ayrıca İdlip sınırlarında görülen lacivert kule işaretleri de 
Türkiye’nin gözetim noktalarının lokasyonlarını ifade etmektedir. 

 

Harita 4: 14 Mart 2018 İtibarı İle Afrin4 

5 numaralı haritada ise Irak ve Suriye’deki durum 1 Ocak 2018 itibarı ile gösterilmektedir. 

 

Harita 4: 14 Mart 2018 İtibarı İle Afrin4

5 numaralı haritada ise Irak ve Suriye’deki durum 1 Ocak 2018 itibarı ile gösterilmektedir.
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Harita 5: 1 Ocak 2018 İtibarı İle SuriyeveIrak4
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Aynı şekilde, 9 numaralı haritadan da anlaşılacağı üzere 1 Temmuz 2017’ye gidildiğinde, 
bölgedeki DAEŞ hâkimiyeti, DAEŞ’in ne derece geniş bir bölgede etkin olduğu, bu bölgelerde 
geniş kapsamlı etnik ve mezhepsel dönüşüm yürüttüğü ve sonrasında da bu bölgelerden çekilir-
ken, çekildiği bölgeleri hangi unsurlara (çoğunlukla Irak’ta IKBY’ye ve Suriye’de PYD’ye) bırak-
tığı farkedilebilmektedir.

47 
 

 

Harita 9: 1 Temmuz 2017 İtibarı İle Suriye ve Irak4 

10 numaralı haritada ise 1 Ocak 2017 tarihi itibarı ile DAEŞ’in ne derece etkin olduğu, hangi alanlarda 
nasıl operasyonlar yaptığı, Kürt koridorunu adeta bir zar gibi çevirerek, Suriye’de rejim güçlerinin, 
Irak’ta ise Merkezi Hükümetin müdahalelerinden nasıl muhafaza ettiğini ve bazı yapılanmaları 
oluşturabilmesine imkan sağladığı gözlemlenebilecektir.  

 

Harita 10: 1 Ocak 2017 İtibarı İle SuriyeveIrak4 

1 Temmuz 2016 tarihli sonraki haritada ise, DAEŞ’in Türkiye’nin Fırat Kalkanı harekâtına başlamadan 
önce Kürt koridorunu tamamlamak için nasıl bir girişimde bulunduğu, sonrasında buraları tam PYD’ye 
bıracak iken, Türkiye’nin nasıl duruma müdahil olduğu görülebilecektir. 

Harita 9: 1 Temmuz 2017 İtibarı İle SuriyeveIrak4

10 numaralı haritada ise 1 Ocak 2017 tarihi itibarı ile DAEŞ’in ne derece etkin olduğu, han-
gi alanlarda nasıl operasyonlar yaptığı, Kürt koridorunu adeta bir zar gibi çevirerek, Suriye’de 
rejim güçlerinin, Irak’ta ise Merkezi Hükümetin müdahalelerinden nasıl muhafaza ettiğini ve 
bazı yapılanmaları oluşturabilmesine imkan sağladığı gözlemlenebilecektir. 
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Harita 5: 1 Ocak 2018 İtibarı İle Suriye ve Irak4 

Sonraki harita da ise aynı durum 15 Kasım 2017 tarihi itibarı ile gösterilmektedir. Bu haritadan da 
anlaşılacağı üzere, DAEŞ hem Suriye hem de Irak’ta büyük güç kaybetmiştir. 

 

Harita 6: 15Kasım 2017 İtibarı İle Suriye ve Irak4 

7 numaralı harita incelendiğinde ise IKBY’nin referandum sonrasında kendisine DAEŞ tarafından 
hediye edilen, Kerkük’ün de içinde bulunduğu birçok bölgeyi nasıl kaybettiği anlaşılabilecektir. Ayrıca 
6 ve 7 numaralı haritalardan görüleceği üzere, IKBY’nin yanı sıra DAEŞ de ciddi kayıplar yaşamıştır. 

 

Harita 7: 15Ekim 2017 İtibarı İle Suriye ve Irak4

Bir sonraki harita ise IKBY referandumunun yapıldığı güne aittir. İlgili haritadan da anla-
şılacağı üzere, Kerkük bölgesini kontrol eden DAEŞ elde elindeki bazı toprakları, ABD ve İsrail’in 
isteği doğrultusunda “bağımsızlığa evet” tarzında bir netice elde etmesi sonrasında IKBY’ye bı-
rakılmıştır. Fakat yukarıdaki haritalardan da anlaşılacağı üzere, referandum sonrasında Merkezi 
Irak Yönetimi Türkmenler ve Şii milisler destekli yaptığı operasyonla IKBY’yi işgal ettiği alanlar-
dan atarak anayasal sınırlarına geri döndürmüş ve ABD – İsrail’in bölgedeki planlarını bozmayı 
başarmıştır.
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Harita 7: 15Ekim 2017 İtibarı İle Suriye ve Irak4 

Bir sonraki harita ise IKBY referandumunun yapıldığı güne aittir. İlgili haritadan da anlaşılacağı üzere, 
Kerkük bölgesini kontrol eden DAEŞ elde elindeki bazı toprakları, ABD ve İsrail’in isteği doğrultusunda 
“bağımsızlığa evet” tarzında bir netice elde etmesi sonrasında IKBY’ye bırakılmıştır. Fakat yukarıdaki 
haritalardan da anlaşılacağı üzere, referandum sonrasında Merkezi Irak Yönetimi Türkmenler ve Şii 
milisler destekli yaptığı operasyonla IKBY’yi işgal ettiği alanlardan atarak anayasal sınırlarına geri 
döndürmüş ve ABD – İsrail’in bölgedeki planlarını bozmayı başarmıştır. 

 

Harita 8: 25 Eylül 2017 İtibarı İle Suriye ve Irak4 

Aynı şekilde, 9 numaralı haritadan da anlaşılacağı üzere 1 Temmuz 2017’ye gidildiğinde, bölgedeki 
DAEŞ hâkimiyeti, DAEŞ’in ne derece geniş bir bölgede etkin olduğu, bu bölgelerde geniş kapsamlı 
etnik ve mezhepsel dönüşüm yürüttüğü ve sonrasında da bu bölgelerden çekilirken, çekildiği 
bölgeleri hangi unsurlara (çoğunlukla Irak’ta IKBY’ye ve Suriye’de PYD’ye) bıraktığı 
farkedilebilmektedir. 

Harita 8: 25 Eylül 2017 İtibarı İle Suriye ve Irak4
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Harita 13: 1 Temmuz 2015 İtibarı İle DAEŞ4 

13 numaralı haritada ise DAEŞ’in en güçlü olduğu dönem görülebilmektedir.  

 

Harita 14: 1 Ocak 2015 İtibarı İle Daeş4 

14 numaralı harita ise 1 Ocak 2015 tarihi itibarı ile DAEŞ’in sınırlarını göstermektedir. Haritadan da 
anlaşılacağı üzere, PYD’nin ilgili yıllardaki hâkimiyet alanı çok sınırlıdır. Ve genişleme ancak DAEŞ’in 
çekilmesiyle sağlanmıştır. 

 

4.4 – TABLO HALİNDE AKTÖRLERİN TUTUMLARI 
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Harita 14: 1 Ocak 2015 İtibarı İle Daeş4

14 numaralı harita ise 1 Ocak 2015 tarihi itibarı ile DAEŞ’in sınırlarını göstermektedir. Ha-
ritadan da anlaşılacağı üzere, PYD’nin ilgili yıllardaki hâkimiyet alanı çok sınırlıdır. Ve genişleme 
ancak DAEŞ’in çekilmesiyle sağlanmıştır.

1 Temmuz 2016 tarihli sonraki haritada ise, DAEŞ’in Türkiye’nin Fırat Kalkanı harekâtına 
başlamadan önce Kürt koridorunu tamamlamak için nasıl bir girişimde bulunduğu, sonrasında 
buraları tam PYD’ye bırakacak iken, Türkiye’nin nasıl duruma müdahil olduğu görülebilecektir.
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Harita 11: 1 Temmuz 2016 İtibarı İle SuriyeveIrak4 

 

Harita 12: 1 Ocak 2016 İtibarı İle Suriyeve Irak4 

1 Ocak 2016 tarihli harita, 11 numaralı harita ile karşılaştırıldığında ise DAEŞ’in nasıl öncelikle IKBY’yi 
meşrulaştırılmak ve anayasal sınırlarının dışına çıkarak kendince haklı işgal gişirimlerinde 
bulunmasına imkân sağlamak doğrultusunda bir politika izlediği görülebilmektedir. 

Harita 11: 1 Temmuz 2016 İtibarı İle SuriyeveIrak4
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1 Ocak 2016 tarihli harita, 11 numaralı harita ile karşılaştırıldığında ise DAEŞ’in nasıl ön-
celikle IKBY’yi meşrulaştırılmak ve anayasal sınırlarının dışına çıkarak kendince haklı işgal gişi-
rimlerinde bulunmasına imkân sağlamak doğrultusunda bir politika izlediği görülebilmektedir.
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ABD gibi süreci çok yönlü yorumlayan ve sadece çıkar odaklı yaklaşan devletlerin politik 
yaklaşımlarında bunun gibi keskin dönüşler her zaman gözlemlenebilecektir.

Belki de ABD “Zeytin Dalı” ile güvenilirliğiyle ile birlikte meşruiyetini de zedeleyen PYD’ye 
yüz çevirip, bölgede Türkiye ile de çalışmak isteyebilecektir. Fakat tüm bunlar için uygun koşul-
ların oluşması, diğer aktörler ve dengelerin gerektiği şekilde bir tutum almasına bağlıdır.

Aynı şekilde, Rusya da ABD ile belki dünyanın çok başka bir bölgesiyle alakalı bir husus 
üzerinde anlaşmaya vararak, Suriye politikasını değiştirebilecektir. Esad’ın ABD ile (geçici ve 
anlık dahi olsa) yakınlaşma ihtimali de Rusya’nın bölgede tam anlamıyla Türkiye ile daha yakın 
bir iş birliğine girmesine ve Esad’ın belki de sonuna kadar arkasında durmamasına sebep ola-
bilecektir. 

Her ülkenin iç dinamiklerindeki değişimler de dış politikalarına etki edecektir. Örneğin 
Putin’i devirmeye çalışan Pentagon bu gayretinde başarılı olabilirse, küresel anlamda büyük de-
ğişikliklerin gerçekleşmesinin önünü açacaktır.

2011 yılından bu yana geçen süreç incelendiğinde, Türkiye’nin de iç dinamikleriyle alakalı 
olarak, Suriye politikalarında özellikle PYD hususunda önemli değişimlerin yaşandığı bir ger-
çektir. 

DAEŞ konusuna gelindiğinde; DAEŞ ile bölgede en fazla mücadele etmiş olan ülkenin yine 
Türkiye olduğu söylenebilecektir. Çünkü ne ABD ve koalisyon güçlerinin hava saldırıları, ne Rus 
– İran – rejim ittifakı, ne de göstermelik çatışmalar ile DAEŞ’in kontrol altında tuttuğu bölgeleri 
bıraktığı PYD; Türk kara harekâtlarında olduğu gibi DAEŞ’e zarar vermemiştir. Etkisiz hale geti-
rilen terörist rakamları bunun bir göstergesidir.

Ayrıca Suriye’deki iç unsurların yaklaşımlarında dahi önemli değişimler yaşanabilmektedir. 

Örneğin birbirlerinin ezeli düşmanı gibi algılanan PYD, rejim güçleri ve DAEŞ, El-Bab ope-
rasyonu sırasında Türkiye’ye karşı işbirliği yapmışlardır. Bu işbirliği kapsamında planlı olarak 
DAEŞ’in tüm gücünü El-Bab’a yönlendirebilmesine imkân tanımışlar ve mühimmat, silah ve ya-
kıt alışverişi kapasitelerini arttırmışlardır.

Özetle neredeyse kısıtlı bir bölgede çok değişkenli bir dünya savaşı yaşanırken, dengeler 
de farklı şartlara ve durumlara göre değişebilecektir. Yukarıdaki tablonun da bu opsiyon her 
zaman dikkate alınarak incelenmesi ve yorumlanması gereklidir.

Bir sonraki tabloda ise ilk tablodaki öncelik ve temel stratejilerin Türkiye nezdinde kabul 
edilebilirlikleri incelenmiştir. Kabul edilebilir olanlar “√” ile kabul edilemeyecek olanlar ise “x” 
ile gösterilmiştir. Bunun yanı sıra şartlar ve koşullar Türkiye için de ilgili unsurların kabul edile-
bilirliklerini değiştirecektir. 

4.4 – TABLO HALİNDE AKTÖRLERİN TUTUMLARI
Bölgedeki dinamikler ve aktörler;farklı nitelikleri, süreçleri ve haritalar üzerinde yaşanan 

gelişmeler ışığında incelendikten sonra aşağıdaki tabloda ilgili aktörlerden en etkin olanların 
genel tutumları ve resmi stratejileri farklı öncelikleri nezdinde de sıralanarak incelenmiştir.

1. Öncelikli 2. Öncelikli 3. Öncelikli
ABD DAEŞ & İRAN ETKİN RUS GÜÇLÜ TR KÜRT KORİDORU

RUSYA (RUS) ETKİN ABD ETKİN TR DAEŞ  ESAD'LI SURİYE
İRAN (İR) ETKİN TR ETKİN ABD DAEŞ & YPG/PYD ESAD'LI SURİYE

PYD&YPG&PKK ETKİN TR DAEŞ İR & REJİM KÜRT KORİDORU
REJİM DAEŞ  MUHALİFLER & TR PYD&YPG ESAD'LI SURİYE

MUHALİFLER REJİM İR & DAEŞ RUS & ABD ESAD'SIZ FEDERAL YAPI
TÜRKİYE (TR) KÜRT KORİDORU DAEŞ REJİM & İR ?

Olmasını İstemediği
Bölgedeki Temel Stratejisiİlgili Taraf

Tablo 1: İlgili Aktörlerin Bölgesel Hedefleri5

İlk tablodan görüleceği üzere, örneğin ABD için bölgede birinci öncelikli hedef DAEŞ ve 
İran’ın etkinliğini önlemek, ikinci hedef olarak da Rusya’nın hâkimiyetinin önüne geçmektir. 
Üçüncü öncelik olarak da ABD kendisine bağlı olmayan güçlü bir Türkiye’nin varlığını bölgede 
istememektedir. Bölgedeki mevcut aşikâr olan temel stratejisi de Kürt koridorunu oluşturabil-
mektir. 

Fakat bu temel strateji zamana, koşullara, diğer aktörlerin hamlelerine, küresel ve ülke içi 
dinamiklere göre de değişmektedir. 

Örneğin yine ABD üzerinden bir yaklaşımda bulunulacak olunursa, ABD’nin sürecin ilk 
başlarındaki temel stratejisi bölgede Rusya ve İran ile yakın ilişkileri olan, aynı zamanda da İs-
rail’in bir düşmanı olan Esad rejimini devirmek olarak algılanmaktaydı. Bu kapsamda da, Türki-
ye’yi sürece sadece pasif olarak müdahil ederek, muhalif güçleri destekleme stratejisi güdülmek-
teydi. Fakat zamanla değişen dengeler ABD’nin DAEŞ kartını kullanarak, PYD’nin önünü açması 
ve tamamıyla PYD’nin arkasında bir tutum alarak Türkiye’yi de kaybetmesiyle sonuçlandı. 

Bunun da yanı sıra iç yapısındaki dinamiklerde artan anlaşmazlıklar, ABD’nin dış politikala-
rına da yansıdı. Trump yönetiminin bölgede Rusya ve Türkiye ile işbirliğine girilmesi konusundaki 
girişimleri Pentagondaki hâkim akıl tarafından bir türlü onaylanmadı. Değişen dengeler ve başarı-
sızlıklar ABD içindeki güç unsurlarının yaklaşımlarını dahi etkiledi. Bu sebeple bölgedeki en etkin 
güçlerden biri olan ABD’nin Suriye politikalarında da sürekli değişimler gözlemlenebildi. 

Bu gün itibarı ile başlangıçta ABD’nin en önemli hedefi olan “Esad’ı devirme” politikasının 
yerini, Esad ile anlık ya da noktasal işbirliği yaparak, PYD’ye Esad kanalı ile destek olmak ve bu 
kapsamda da Esad’ı biraz olsun Rus etkisinin dışına çıkarmanın dahi alabileceği ihtimali olduğu 
düşünülebilecektir.
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5 - KÜRESEL DİNAMİKLER NEZDİNDE SURİYE’NİN 
YERİ

Yukarıdaki bölümlerde de bahsedildiği üzere, Suriye birçok iç ve dış aktörün faaliyet gös-
terdiği, siyasi ya da askeri olarak çatışmaya girdiği, taraflardaki dengelerin hızla değiştiği, bir 
nevi sınırlı bir coğrafyada yürütülen küçük bir dünya savaşını algılatacak durumdadır. 

Sahada bizzat yer alan veya dışarıdan destek veren aktörlerin bölge ile ilgili resmi ve 
açıklanan hedefleri olduğu gibi, gayri resmi olarak yürüttükleri operasyonlar ve farklı taraflara 
verdikleri destekler de mevcuttur. Bunun yanı sıra Suriye politikaları çerçevesinde aynı tarafta 
görülen aktörler küresel anlamda farklı hususlarda zıt taraflarda da yer alabilmektedir.

Böylesi çok uluslu katılıma sahne olan Suriye’deki iç savaş sürecinin de şüphesiz küresel 
dinamikler üzerinde etkileri ve bu dinamiklerin de Suriye’ye yansımaları olduğu düşünülebile-
cektir.

Bu kapsamda dünya düzenindeki değişimlerin, bu değişimler nezdinde önemli bir gös-
terge olan İpek Yolu Projesinin, ABD’nin bu süreçlerdeki pozisyonunun, Orta Doğu’da yaşanan 
gelişmelerin değerlendirilmesi, resmin daha geniş bir perspektiften analiz edilebilmesine yarar 
sağlayacaktır.

5.1 - DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE İPEK YOLU PROJESİ
İnsanlık tarihi incelendiğinde, küresel dengelerin ve uluslararası sistemin belli periyotlar-

la önemli değişimler geçirdiği görülebilecektir. Bu kapsamda yakın geçmişimizde özellikle Soğuk 
Savaş sonrasında uluslararası sistemde önemli farklılaşmalar olduğu ve 2001 yılında ABD’de 
gerçekleşen terör saldırıları ile bu değişimlerin de yeniden rota değiştirdiği söylenebilecektir. 

1990’lı yılların başından beri küresel anlamda en etkin güç olan ABD (İngiltere ve diğer 
Avrupa’lı müttefiklerinin de genel anlamda kabul edilebilecek desteği ile) tarafından ortaya ko-
nan sistem devam etmektedir. Fakat bu süreçte; 

 � Özellikle İslam coğrafyasına yönelik ifa edilen bencil, ikiyüzlü, ahlaksız ve kaosu arttı-
rıcı sonuçlar doğuran sözde demokratik dokunuş ve müdahaleler, 

 � Batılı devletler arasında daha düşük seviyelerde seyretse de, devam eden ve yerine 
göre sertleşebilen fikir ayrılıkları, artan milliyetçi yaklaşımlar ve çıkar çatışmaları 

 � Ekonomik ve teknolojik anlamda güçlenen Doğu ülkeleri,

 � Doğunun yükselişi karşısında aynı trendi yakalayamayan ve daha durağanlaşan Batılı 
ülkeler,

 � Enerji, ticaret, ekonomi, lojistik gibi birçok alanda liderliği Çin’e kaptıran/kaptırmaya 
başlayan ABD,

1. Öncelikli 2. Öncelikli 3. Öncelikli
ABD √ √ X X

RUSYA (RUS) √ X √ X
İRAN (İR) X √ √ X

PYD&YPG&PKK X √ √ X
REJİM √ X √ X

MUHALİFLER √ √ √ √

İlgili Taraf
Olmasını İstemediği

Bölgedeki Temel Stratejisi

Tablo 2: Türkiye Nezdinde Tablo 1’deki Hedeflerin Kabul Edilebilirlikleri6

Türkiye için de Kürt koridoru ya da bölgede özerk bir kürt devleti mevcut şartlarda hiç bir 
şekilde kabul edilemeyeceği gibi Esad’lı çözüm önerileri şartlara bağlı olarak değerlendirilebi-
lecektir. 

Tablodan da anlaşılacağı üzere, Türkiye’nin çıkarları mevcut durumda en fazla “ılımlı” mu-
halifler ile paralel seyretmekte ve ABD’dense Rusya’ya daha yakın bir pozisyonda durmaktadır. 
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labilirliği ve şeffaflığı sağlama,

 � Gümrük ve ticari hususlardaki engelleri ortadan kaldırma,

 � Ortak teftiş, inceleme, yönetim ve sertifika süreçleri geliştirme,

 � Kültürel ve sosyal iletişim programları oluşturma,

 � Ve ortak finans, bankacılık, para stok – dönüşüm ve nakil sistemleri geliştirme gibi 
alanlarda da adımlar atılmaya başlanmıştır.

Yani sadece “ortak finans, bankacılık, para stok – dönüşüm ve nakil sistemleri geliştirme” 
konusunun dahi uzun vadede başarıya ulaşması ve hayata geçmesi ile ABD’nin para birimi saye-
sinde dünyayı yönetme kabiliyeti elinden alınacak ve dünyada önemli dengeler değişecektir. Bu-
radan da anlaşılabildiği üzere, bu model hayata geçebilme imkânı bulduğunda, ABD’nin küresel 
etkinliği sonlandırılmış olacak ve ABD oyunun dışında bırakılacaktır. 

Tüm bunların yanı sıra, yukarıdaki maddelerde açıklanan yönü ile OBOR’un bir ticaret 
geliştirici proje olmanın çok ötesinde uluslararası yeni bir birliktelik modeli önerisi/altyapısı 
olduğu da farkedilmektedir. 

Bir diğer açıdan AB’den ayrılan İngiliz aklı, çatırdamaya başlayan birlikteliği öncesinden 
fark ederek, yükselen Doğunun imkânlarını lehine kullanabileceği yeni bir birlitelik kurmaya 
çalışmaktadır. Bu kurgu sayesinde birçok para baronunu arkasına almış ve Çin’in bir ticari atılım 
projesi olan “İpek Yolu” idealini daha cihanşümul hedefler ile şekillendirmiştir. Bunun neticesin-
de de uluslararası kamuoyunun idrakine yeni ismiyle OBOR’u Çin’in eliyle arz etmiş ve yeni bir 
dönüşümün fitilini ateşlemiştir.

Yani yeni vizyonu ile “OBOR” Birliğini hayata geçirme mücadelesi bütün şiddetiyle devam 
etmektedir.

AB gibi ticari olarak başlayıp, uzun vadede bir “birlik” halini alması hedeflenen “OBOR” ile 
mevcut dünya düzeninden farklı olarak;

 � AB’nin ABD karşında etkisiz kaldığı yönlerdeki eksikliklerin giderildiği,

 � Bu sayede kurgulanan birlikteliğin de ötesinde var olan bir hegemonik yapının orta-
dan kaldırıldığı,

 � Bu birliktelik ile dünya düzeninin sağlandığı,

 � Kısmen daha demokratik, insancıl, çevreci, liberal, zayıfların daha fazla temsil edildiği, 
ayrımcılığın reddedildiği izlenimi veren bir modelin tasavvur edildiği düşünülebile-
cektir.7

Bu vizyonu ile aslında ABD’nin müttefiki gibi görülen İngiltere küresel anlamda çok daha 
farklı adımlar atmaktadır. 

Bunların yanı sıra bir açıdan bakıldığında ise İngiltere’ye karşı Almanya’yı yanına alan 

 � Rusya’nın yeniden aktif oyuncu olarak Akdeniz’e inmesi

gibi faktörler küresel dengelerin yeniden değişmesi gerektiği ve değişeceği sinyallerini 
vermektedir.  

ABD’nin yöneticilik ahlakı uluslararası toplum nezdinde geçer not alamamıştır. Ayrıca 
bahsi geçen bu sinyaller fazlasıyla dikkat çekmeye başlamıştır ki; günümüzde gelinen noktada;

 � Güçlenen milliyetçi ve ayrılıkçı akımlar,

 � Hızla artan silah satışları,

 � ABD – İngiltere arasında daha fazla gün yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, 

 � Buna karşın ABD – Almanya yakınlaşması,

 � AB’deki çatlaklar,

 � ABD iç dinamiklerindeki görüş ayrılıkları ve yönetim zafiyeti,

 � ABD – Çin arasında Güney Çin Denizindeki sert rekabet,

 � Kuzey Kore’nin nükleer tehditleri,

 � Uluslararası sermayenin güvenli ve ekonomik liman olarak Çin’e doğru kayması,

 � Rusya – İran ve Türkiye’nin bölgesel etkinliklerini ABD’ye rağmen, yerine göre farklı 
işbirlikleri dahi yaparak, arttırması

artık uluslararası sistemin yeni bir dönüşümün eşiğinde olduğunu daha net olarak ortaya 
koymaktadır.

Tam da böylesi hızlı ve keskin geçişlerin ve değişimlerin yaşandığı bir ortamda, Çin tara-
fından ortaya atılan, aslında halen işleyen ve binlerce yıllık geçmişi olan bir güzergâhın ismini 
kullanarak, çok geniş bir coğrafyanın ilgisine sunulan “Yeni İpek Yolu Projesi (OBOR)”ni doğru 
analiz edebilmek, uzun vadeli kurgular açısından çok önemlidir.

OBOR’un Çin ile ilgili ticari hedefleri olan bir proje olmasının yanı sıra, özellikle İngiltere 
ve bazı küresel para baronlarının da desteği ile dünya için Çin merkezli yeni bir para ve ticaret 
merkezi olma ve liberalist sistemi bu merkez üzerinden devam ettirme gibi niyetleri de ihtiva 
ettiği gözlemlenebilmektedir.   

Bu kapsamda OBOR dâhilinde, güzergâh üzerindeki ilgili birçok ülke arasında:

 � Politik koordinasyon mekanizmaları kurma, 

 � Ticaret – güvenlik – nakliye – lojistik – finans – bankacılık – para transferi – iletişim 
– enerji – teknoloji – yenilik – sağlık – işsizlikle mücadele – turizm gibi birçok alanda 
karşılıklı fayda sağlanabilecek ve işbirliği ağı oluşturulabilecek altyapılar teşkil etme,

 � İlgili alanlarda ortak hareketi sağlayacak ilgili mevzuatlarda standardizasyonu, anlaşı-
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5.2 – ORTA DOĞU’DA NELER OLUYOR?
Kısa bir zaman zarfı içerisinde;

 � ABD’nin başlattığı Katar krizinin Türkiye’nin girişimleriyle boşa çıkartılması,
 � IKBY’deki referandum sonrasında ABD’nin askeri garantörlüğünde bir devlet kurmayı 

hayal eden Barzani’nin (ABD’nin referandum “hakkınız ancak zamanı değil” ikazına 
rağmen kararından vazgeçmemesi sonucu ABD’nin Irak yönetiminin askeri müdaha-
lesine göz yumması ve belki biraz da bu süreçte ABD içerisindeki yönetim zaafiyeti 
neticesinde) Şii milisler ile duruma müdahale eden Merkezi Irak Ordusu karşısında 
büyük bir yenilgi yaşaması,

 � Bu süreç sonrasında ABD’nin bölgede birleşik Kürt devleti kurma planlarının büyük 
ölçüde sekteye uğraması,

 � Bu sebeple Barzani’nin yerine daha itaatkar ve terörist zihniyetli bir yapılanma oluş-
turulması yönünde adımların atılmaya başlanması,

 � Suudi Arabistan’da 11 prens, 38 bakan ve yüzlerce iş adamının bir gece operasyonu ile 
tutuklanması ve bütün mal varlıklarına el koyulması,

 � Lübnan başbakanının İran’ı hedef göstererek istifa etmesi, hem de bu hamleyi ülkenin 
yıllardır çözülemeyen ve uluslararası kamuoyunun fazlasıyla dikkatini çeken hidro-
karbon aramacılığı ihale sürecinde sona yaklaşılırken yapması, sonrasındaki süreçte 
de görevine geri dönmesi,

 � Yemen’deki (İran’ın desteklediği) Husi milislerince Riyad’ı hedef alan roket saldırıları 
ve buna karşılık Suudi Arabistan’ın sivilleri dahi hedef alan mukabil saldırıları,

 � İngiltere’nin Suudi veliahtı bin Selman’ı savaş suçlusu ilan etme girişimleri,
 � ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı alması,
 � Bu kararın akabinde düzenlenen BM kongresinde neredeyse bütün dünyanın (her tür-

lü tehdite rağmen) ABD kararının karşısında tavır takınması,
 � İran’da başlatılan ve adeta bir test süreci uygulaması mahiyetinde hızla sonlandırılabi-

len “Türkiye’deki Gezi olayları” benzeri ayaklanma,
 � Türkiye’nin Suriye’deki hamleleri, 
 � ABD ve İngiltere’nin Suudi Arabistan’daki dönüşüm ile Orta Doğu’da bazı hususlarda 

ortak hareket etme kararı aldıklarına dair sinyaller,
 � ABD’deki Pentagon’un daha da güçlendiği yönetsel rekabet,
 � Çin ile ABD arasında daha da gerginleşen ticari hamleler,
 � İngiltere’de Rusya’ya mal edilen suikast sonrası, Rusya’ya karşı oluşturulan ve önce-

den kurgulandığı belli olan birliktelik,

Pentagon; Çin – İngiltere yakınlaşmasının geliştirilmiş bir meyvesi olan OBOR’u engellemekten 
ziyade kontrol altına almayı da hedeflemektedir. Tabii çok zor görülen bir hedef olan kontrol 
altına alma yönündeki adımlarında başarılı olunamayınca, engelleme ve geciktirme stratejileri 
uygulanmaktadır.

Bu çerçeveden Suriye’ye bakıldığında, süreçteki pasif aktörler olarak varlık gösteren Çin 
ve İngiltere ABD’nin Suriye’de mağlup olmasını desteklemekte, Türkiye ve Rusya’yı ise kendi 
taraflarında görmek istemektedir. 

Fakat son günlerde yaşanan gelişmeler, özellikle İngiltere’nin Suriye hususundaki kararla-
rında değişikliğe gittiği, Pentagon ve Fransa ile anlaşmaya vardığı, OBOR konusunda daha önceki 
yol planına devam etse de, Suriye’de farklı bir yol izleyebileceği sinyallerini vermektedir. Bu ne-
ticeye varabilmek için; Suudi veliaht prensin ziyaret trafiği ve neticeleri, İngiltere’de öldürülen 
Rus ajan ile ilgili önceden hazırlandığı belli olan tertibat ve sonrasındaki söylemlerin incelenme-
si yeterlidir.

Aslında OBOR’un ana güzergâhlarından biri olmayan Suriye’nin bu minvalde bir rota ola-
rak çok da dikkate alınır bir ehemmiyeti olmasa da, Suriye ABD’nin Orta Doğu politikalarının 
artık önemli parçalarından bir tanesi olması hasebiyle dikkat çekmektedir. 

Çünkü ABD genel olarak Orta Doğu’da:

 � Hala güçlü olduğunu, bölgeyi şekillendirebildiğini göstermeyi ve bu sayede;

 � Bölgede daim olarak sözü geçen olmayı,

 � Bölgede biriken parayı kendi bankalarına ve fonlarına çekmeyi,

 � En büyük ticari kalemlerde (silah gibi) hâkim ülke olmayı,

 � Bölgede kuracağı bir Kürt devleti ile

 � Türkiye – İran – Irak ve Suriye’yi kontrol altında tutmayı,

 � İsrail’in bölgesel güvenliğini daim kılmayı, 

 � Bölgede Rusya’nın askeri, Çin’in de ekonomik genişlemesinin önüne geçmeyi,

 � Büyük enerji kaynaklarına sahip olan coğrafyayı kontrol altında tutarak;

 � Sürdürülebilir arz – talep dengelerini yönlendirebilmeyi, 

 � Fiyatlar üzerinde etki oluşturabilmeyi,

hedeflemektedir. Bu hedeflerini gerçekleştirdikten sonra da Çin ile öncelikli olarak ekono-
mik mücadelesine daha fazla odaklanabilmeyi ve kaynak ayırabilmeyi arzu etmektedir. 

Bu sebeple ABD ancak Orta Doğu’da istediği sistemi oluşturduktan sonra, diğer ilgili adım-
ları atabilme imkânlarına sahip olabileceğini düşünmektedir. Yani küresel hedefleri çerçevesin-
de Suriye ve Orta Doğu hazırlık adımıdır.
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 � Bu kapsamda öncelikle Suudi Arabistan’ı negatif ve aşırı olarak nitelendiren Batı dün-
yasının görüşlerini değiştirmek ve desteğini alabilmek için, FETÖ’nün de uygulamaya 
çalıştığı “ılımlı İslam” modelinin bölgedeki yeni müttefik (kukla)lerine uygulanması,

 � Bunun hemen akabinde bu sürece karşı çıkan güçlü Suudi ailelerin, prenslerin, bakan-
ların ve iş adamlarının devre dışı bırakılması,

 � Bu hamleye ülke içi gelebilecek diğer tepkilerin önüne geçebilmek için, Husi’lerden 
geldiği ifade edilen bir roket saldırısının tertip edilmesi,

 � Birçok Batılı şirket ve ülkenin dikkatle takip ettiği; Lübnan’daki ilk defa başarı ile de-
vam eden arama ihalesinde sona gelindiğinde, Lübnan başbakanının İran tehdidi se-
bebi ile istifa ettiğinin açıklatılması,

 � Sonrasındaki sürece İngiltere’nin müdahalesi ve Lübnan başbakanının geri dönmesi

büyük denge değişikliklerinin nasıl planlandığını ve gerçekleştirildiğini göstermektedir.

Sonuç olarak bütün Orta Doğu üzerinde yoğun bir mücadele devam etmektedir. Mücade-
lenin Suriye ayağında ise süreç terör örgütleri veya bölgesel ayrılıkçı grupların desteklenmesi ile 
sürdürülmektedir.

Bundan sonra gelişen süreçte ise olası bir İran müdahalesi hazırlığının, Suriye politikaları-
nı etkileyeceği beklenebilecektir. Türkiye’nin bu minvalde çok dikkatli adımlar atması gereklidir.

5.3 –TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL VİZYONU
Yukarıdaki bölümlerde ifade edildiği üzere, küresel dengelerde önemli değişiklikler ya-

şanmaktadır. Yeni bir dünya düzeni oluşturmanın ve ABD’nin hegemonyasını sona erdirmenin 
sancısını sadece taraf ülkeler değil, bütün devletler ve toplumlar hep birlikte yaşamaktadır. Çün-
kü ABD birçok noktada özellikle kurduğu ve desteklediği ayrılıkçı ya da terörist gruplarla nifak 
sokarak, kan dökerek, katliamlara imza atarak ve çok taraflı hareket ederek stratejik hedeflerine 
ulaşmaya çalışmaktadır. Bu sebeple sadece rakipleri değil, neredeyse hâkimiyet kurduğu ya da 
bulaştığı bütün dünya kurulan bu kirli sistemden payını almaktadır. 

Bu sancıları taraf olmamasına rağmen en fazla göğüslemek ve çatışmalara ev sahipliği 
yapmak zorunda kalan bölgelerin başında da hiç şüphesiz Orta Doğu gelmektedir.

Türkiye’nin bir nevi mirası, kardeşi ve medeniyet coğrafyasının vazgeçilmez bir parçası 
olan Orta Doğu içerisine süreklendiği yoğun çatışmalardan, darbelerden, kaostan, iç savaştan ve 
Batılı aklın dizayn ettiği terörist gruplardan bir türlü kurtulamamaktadır.

Tarihsel süreç analiz edildiğinde, tüm bu bölgelerin aslında Osmanlı’dan kopartılmasın-
dan bugüne dek rahat ve huzur yüzü göremediği, sürekli farklı güç odaklarının tacizlerine maruz 
kaldığı, bu süreçte de daha fazla sömürüldüğü gibi gerçek anlamda toplumsal sinir uçlarına dek 
yanısıyan bir kalkınma sürecini yaşamalarına izin verilmediği görülebilmektedir.

 � Rusya’yı bu minvalde siyasi olarak, Çin’i ise ticari olarak köşeye sıkıştırırken, Türkiye’yi 
de oyalama stratejileri güderek, İran’a karşı olası bir müdahale hazırlıkları ihtimali

gibi hadiseler/gelişmeler Orta Doğu’da derin ve büyük çaplı mücadelelerin hiç zaman kay-
betmeden yürütüldüğünü bir kez daha gözler önüne sermektedir. 

Özellikle Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen darbe sürecinin bölgede ABD’nin yanında 
oluşturduğu yerel müttefiklerin ve yeni planlarının anlaşılabilmesi için dikkatle incelenmesi ge-
rekmektedir.

21 Haziran’da Suudi Arabistan’la savaşın başlamasını beklemeyeceklerini, savaşı İran’ın 
içine taşıyacaklarını ifade ettiği demecinde ne kadar kritik hamleler yapabileceğini ortaya koyan 
bin Selman liderliğinde oluşturulan kadro; Katar krizinden, Mısır’a, Yemen’den Lübnan’a kadar 
geniş bir coğrafyada ABD’nin stratejik hedeflerini hayata geçirmek için hamleler yapmaya de-
vam etmektedir. 

Gerçi bu hamleleri yaparken bir taraftan İngiltere ve Londra merkezli finans baronlarına 
ve Rusya’ya da göz kırpmaktan da geri durmamaktadır fakat şu ana kadar attığı somut adımlar, 
mevcut Suudi yönetiminin iplerinin daha çok Pentagon’un elinde olduğunu göstermektedir. İn-
giltere’nin bin-Selman’ı Yemen’e düzenlenen saldırılar sebebiyle savaş suçlusu ilan etme tehdidi 
de bu minvalde değerlendirilebilecektir. (gerçi bu hamle sonrasında Bin Selman yeniden İngilte-
re’ye yakınlaşmak zorunda kalmıştır!)

Katar krizi sürecinden de hatırlanacağı üzere, ABD’nin Türkiye’nin (kendisinden bağımsız 
olarak artan bölgesel) hâkimiyetini sınırlandırma gibi hedeflerinde başarısız olmasında; 

 � Türkiye’nin dikkatli, kararlı ve akıllı hamlelerinin,
 � Katar’ın sonuna kadar Türkiye ile birlikte hareket etmesinin,
 � Suudi Arabistan’daki Türk ve İslam dostu birçok prens ve ailenin tehlikeyi ve oyunu 

(aslında yine Türkiye’nin oluşturduğu diplomatik ağ sayesinde) farkederek, devletle-
rinin tutumlarını yumuşatmalarının

önemli etkileri olmuştur.  

Sonrasındaki süreçte ise; 

 � ABD’nin Kuzey Irak ve Suriye’deki politikalarında henüz istediğini alamamış olması, 
 � Sadece terör örgütlerini kullanarak, bölgede ortak girişimleri artan Türkiye ve İran ile 

mücadele edemeyeceği gerçeği,
 � İstediği Sünni – Şii çatışma ortamını oluşturamamış olması,
 � Bölgede ihanet ettiği müttefiği Türkiye’nin karşına sadece PYD ile çıkamayacağını bil-

mesi, 
 � Türkiye’nin nüfuz alanındaki Sünni dünyasına, dönüştürdüğü Suudi Arabistan ile hâ-

kim olmaya kararlı olması,
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Bu yaklaşımları ve (kanserli hücrelerden temizlenmeye başlayarak) sağlık kazanan yapı-
sıyla bütün medeniyet coğrafyasındaki mazlumlar için umut olduğu gibi, küresel anlamda da 
önemli bir denge unsuru haline gelmiştir.

Bu ivme yakalandıktan sonra Türkiye’nin duraksama, geri adım atma ve yorulma lüksü 
bulunmamaktadır. 

Irak’ta, Katar krizinde, Kudüs ve Filistin süreçlerinde, Sudan’da, Somali’de ve en son Suri-
ye’deki müdahaleleri ile Türkiye ilgili dengelerde artık ciddi anlamda bir varlık ortaya koyabil-
meye başlamıştır. 

Hatta öyle ki, bu bölgelerde ve ilgili süreçlerde Türkiye’nin attığı adımlar, uzun zaman son-
ra ilk defa “ABD’ye rağmen” niteliği taşımakta ve bu niteliğine rağmen başarıya ulaşmaktadır.
ABD’nin dizginleri yeniden ele alma maksatlı her türlü gayri nizami saldırısı da boşa çıkartıl-
maktadır.

Yeniden Suriye’ye gelinecek olunursa, El-Bab’da olduğu gibi, Afrin’de de Türkiye sadece 
ilgili terörist yapılarla değil, onların arkasındaki güçlerle de savaşmıştır. Ve görülen o dur ki; yeni 
zaferler de yakındır.

Bu bölgenin neredeyse 400 yıl yöneticiliğini yapmış olan Osmanlı’nın varisi olan Türkiye 
ise devlet-i alinin yıkılışından bu yana geçen zaman içerisinde;

 � medeniyet coğrafyasından kopuk, 
 � yüzünü Batıya dönmüş, 
 � NATO’nun kendisine biçtiği rolün dışına çıkamayan, 
 � her türlü kıpırdanması darbeler – ekonomik yaptırımlar – iç çatışmalar gibi tehditler 

ile bastırılan 

bir pozisyonda 21. yüzyıla dek erişmiştir.

Fakat binlerce yıllık mazisi, oturmuş devlet aklı ve toplumsal tecrübeleriyle Türkiye özel-
likle son 10 yılda kendisini birçok alanda daha etkin kılacak, bölgesel ve küresel anlamda daha 
söz sahibi duruma getirecek adımlar atmaya başlamıştır.

Türkiye konstrüktivist bir perspektiften yaklaşıldığında, sahip olduğu kimliğini oluşturan 
tarihi mirası, kültürel özellikleri, millet olarak kurmuş olduğu devletlerden gelen tecrübesi ve 
binlerce yıllık icraatları ile ortaya koyduğu üzere;

 � Uluslararası sistemde her zaman en önemli aktörlerden biri olmak, 

 � Uluslararası sistemdeki adaletsizlikler, haksızlıklar, zulüm ve sömürüyle mücadele et-
mek,

 � Bu noktada bütün mazlumların yanında yer almak ve zalimlerin karşısında olmak,

 � Bütün cihana nizam getirmek,

 � Bütün insanlığın huzurunu, özgürlüğünü ve refahını sağlamak,

 � Bunların yanında öncelikle mirası ve namusu olan medeniyet coğrafyasına sahip çıka-
bilmek, 

 � Medeniyet coğrafyasının sıkıntı, dert ve sorunlarıyla ilgilenmek,

 � Medeniyet coğrafyasını oluşturan Türk ve Müslüman toplumları bir araya getirmek ve 
onlara sahip çıkmak zorundadır.

Bu hedeflerine ulaşamasa ve ülküsünü gerçekleştiremese de, bunun için çalışmak zorun-
dadır.

Tarihte kurduğu ilk devletten ve bilinen ilk hakanı olan Oğuz Kağan’dan bu yana devam 
eden bütün Türk devletleri bu bilinçle hareket etmiş ve dünya tarihinde önemli izler bırakmıştır.

Böylesi bir kimliğe sahip olan Türkiye özellikle 15 Temmuz’da ABD destekli FETÖ darbe 
girişiminin akabinde de hem bünyesindeki öz kimliğine yabancı kanserli hücrelerden kurtulma 
fırsatı yakalamış, hem de daha bağımsız ve milli bir çizgide, çok daha net ve kararlı bir dış poli-
tikayı uygulamaya geçirmiştir.
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dağılmış halde bulunmaktadırlar. 

Yani her türlü dış müdahaleye rağmen, birbiri ile çatışmak istemeyen, iç içe geçmiş, kay-
naşmış ve entegre olmuş etnik bir yapı olduğu da ifade edilebilecektir.

Zaten PYD ile çatışan ÖSO’nun da yaklaşık %20’sini Kürtlerin oluşturduğu gerçeği bu yak-
laşımı kanıtlamaktadır.

Dini açıdan bakıldığında ise ülkenin yaklaşık %73’ünün Sünni, %13’ünün Alevi, %10’unun 
Hıristiyan, %2’sinin de Dürzî olduğu görülmektedir. Uzun yıllardır ülkede hâkim olan Baas, Alevi 
ideolojiye sahip bir rejimdir. Ve her ne kadar laik olarak nitelendirilse de, ülkedeki kesin çoğun-
luk olan Sünni akımlara ve yaklaşımlara negatif ve sert tutumlar içerisinde olan rejim, tutumları 
sebebiyle zaten yıllardır çok tepkiler çekmekte ve huzursuzluğa sebep olmaktadır.

Irak da yıllarca yine bir Baas lideri olan Saddam döneminde de, Şii çoğunluk karşısında, 
laik – Sünni azınlığın egemen olduğu bir şekilde yönetilmiştir. Bu açıdan da Irak ve Suriye’nin 
üzerinde sürekli farklı oyunlar geliştiren İngilizlerin benzerlik ihtiva eden kaos stratejileri göz-
lemlenebilmektedir.

Aşağıdaki haritada Suriye’de etnik ve dini olarak farklılık arzeden bazı grupların şehirlere 
ve bölgelere göre dağılımları gösterilmektedir. 

Harita 15: Suriye’de Etnik ve Dini Olarak Farklılık Gösteren Gruplar8

6 – DEMOGRAFİK YAPI
Bu bölümde Suriye’deki demografik ve mezhepsel yapıya kısaca değinilecek ve bölgedeki 

Kürtler ile Türkmenler genel nitelikleriyle incelenecektir.

6.1 – DEMOGRAFİK YAPI
Suriye’de Fransız manda yönetimi sonrasından bu zamana kadar geçen süre içerisinde et-

nik ayrıma dayalı bir nüfus sayımı yapılmamıştır. Bu sebeple bölgede yaşayan Arap, Kürt, Türk-
men, Asurî gibi farklı etnik grupların yüzdelik oranları ile ilgili net rakamlar ortaya koyabilmek 
de çok tutarlı değildir. 

Özellikle ilgili yıllardan bu zamana dek, 

 � Birçok siyasi olayın, iç savaşın ve kargaşanın yaşandığı, 

 � Bütün etnik grupların birbiri ile kaynaşmış bir şekilde yaşadığı, 

 � Örneğin Türkmenlerin önemli bir bölümünün Türk kimliklerini korumalarının yanın-
da Türkçe’yi unutmuş oldukları, 

 � Bölgesel birçok etmen sebebiyle büyük göç dalgalarının zuhur ettiği

gibi durumlara bir de 2011’den bu yana devam eden iç savaşın neden olduğu demografik 
değişimler de eklenince, nüfus oranları ve potansiyelleri ile ilgili yorumların ne derece zorlaştığı 
bir kez daha gözler önüne serilecektir.

Bu gerçeğin yanı sıra, yukarıda da bahsedildiği üzere, yaşanan iç savaş nedeniyle vuku 
bulan göçler öncesinde, yaklaşık 20 milyonluk nüfusa sahip olan Suriye’de genel anlamda de-
mografik yapı incelendiğinde;

 � En büyük etnik grup olarak yaklaşık %70’lik bir oranla Araplar karşımıza çıkmaktadır. 

 � Arapları yaklaşık %15’lik bir oranla Türkmenler takip etmekte, 

 � Türkmenlerden sonra ise yaklaşık %10’luk bir oranla üçüncü sırayı Kürtler almakta-
dır.

 � Diğer %5’lik kesimi ise Asurîler, Çerkezler, Ermeniler, Çeçenler gibi farklı gruplar oluş-
turmaktadır.

Türkmenlerin önemli bir bölümünün uzun yıllardır bölgede yaşıyor olmaları ve Arapça’yı 
artık neredeyse ana dil haline getirmeleri sebebiyle Türkçe’yi unutmuş olmaları, yapılan etnik 
sınıflandırmalarda hesapları etkilemektedir. Özellikle Suriye topraklarının varisi olan Türki-
ye’nin bölgede hak iddia etmesinden çekinen birçok Batılı araştırma merkezinin çalışmalarında 
bölgede Türkmen nüfus sanki hiç yokmuş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır.

Bunun yanı sıra, Araplardan sonraki en büyük etnik gruplar olan Kürtler de Türkmenler 
de, genellikle bir bölgede ezici çoğunlukta toplanmak yerine Suriye’nin birçok şehrine ve köyüne 
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Harita 16: 2017 Yılında Suriye’de Bilinen İç Göç Hareketleri28

Yukarıdaki haritada ifade edilen zorunlu göç rakamları aşağıdaki grafikte de şehirler ba-
zında gösterilmiştir. 

Grafik 7: 2017 Yılında Suriye’deki İlgili Şehirlerin Verdiği ve Aldığı Göç Rakamları (Lacivert sütunlar: Verilen Göçler, Turuncu Sü-
tunlar: Alınan Göçler, Gri Sütunlar: Aynı Vilayet İçerisinde Yer Değiştirmeler)28

Haritadan anlaşılacağı üzere, ülkenin Kuzeyinde Kürtler ve Türkmenlerin oluşturduğu bir 
yoğunluk dikkat çekmektedir. 

Günümüze gelindiğinde; DAEŞ, PYD, Esad güçleri ile birlikte Şii milislerin bölgenin etnik 
dağılımına bir hayli müdahale ettiği bilinmektedir. Lakin bu müdahalelere rağmen dağınık hal-
deki etnik gruplar yine tek ve birkaç ana noktaya toplanacak şekle sokulamamıştır.

 � DAEŞ: Kürtler için ABD tarafından, adına Rojava denen bir devlet kurmak için gerekli 
etnik temizliği önemli ölçüde ifa etmiş ve PYD’ye zaman kazandırarak, fonksiyonunu 
tamamlamıştır. Bu kapsamda hem ülke güneyinde ikamet eden bazı bölgelerdeki Kürt 
aşiretleri, ülkenin kuzeyine sürmek için çaba göstermiş, hem de kuzeydeki diğer etnik 
unsurların direncini kırmıştır.

 � PYD: hâkimiyet kurduğu bütün alanlarda en büyük rakibi olarak gördüğü Türkmenle-
re, Araplara ve kendi sözünü dinlemeyen Kürt aşiretlere yönelik zorunlu göç politika-
ları uygulamıştır.

 � Rejim güçleri ise İran’ın gönderdiği Şii milisler ile birlikte, özellikle El-Kaide ideoloji-
sine sahip dini gruplar ve Sünni Arap ve Türkmenlere karşı sindirme ve göçe zorlama 
politikaları izlemiştir.

Ayrıca kesin olarak kabul edilemese de, aşağıdaki haritada 2017 yılında Suriye’de yaşanan 
iç göç hareketleri rakamsal olarak ifade edilmiştir. Bu rakamlar kesin olmamakla birlikte sadece 
2017 yılı içinde yaşanan değişimleri göstermektedir. Yani (sadece) geçtiğimiz son bir yıl içerisin-
de 2,9 milyon civarında insan zorunlu olarak göçe zorlanmıştır. Bu durum bölgenin demografik 
yapısının önemli ölçüde değiştiği anlamına gelmektedir.

Bunun yanı sıra, harita renk – yoğunluk ekseninden değerlendirildiğinde, en fazla değişi-
min şu an itibarı ile PYD’ye bırakılan alanlarda yaşanmış olduğu da görülmektedir. Bu durum da 
bölge ile ilgili yapılan kirli oyunların arkasında etnik bir devlet oluşumunun olduğunu bir açıdan 
daha gözler önüne sermektedir.

Not: Koyu lacivert ile gösterilen şehirlerde 20 000 üzerinde kişi yer değiştirmek zorunda 
kalmıştır.
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Baniyas                           39,066 
Tallbisah                           38,491 
Harasta                           37,348 
Al Qunaytirah                           36,143 
Tadif                           34,670 
Saraqib                           34,231 
Jayrud                           32,352 
Masyaf                           32,262 
Ma`arratmisrin                           32,163 
Al Qaryatayn                           31,748 
Salqin                           31,608 
Tafas                           31,249 
Souran                           30,716 
Binnish                           30,354 
Jasim                           30,283 
Tallkalakh                           29,754 
Az Zabadani                           29,549 
Tayyibat al Imam                           29,259 
Hajin                           29,237 
Inkhil                           29,076 
Dayr Hafir                           28,905 
Satita                           27,815 
Ash Shaykh Miskin                           25,920 
As Sanamayn                           25,702 
Tall Rif`at                           25,658 
Nubl                           25,546 

Subaykhan                           25,514 
Jarabulus                           24,997 
Al Harak                           23,784 
Al Kiswah                           23,526 
Halfaya                           23,403 
Kafr Takharim                           22,436 
Ad Dana                           21,987 
Kafr Zayta                           21,845 
Kafr Laha                           21,819 
Ad Darbasiyah                           21,481 
Qarah                           20,656 
Qatana                           18,511 
Al Qutayfah                           16,118 
Shahba                           14,784 
Murak                           14,307 
Izra`                           13,882 
Salakhid                           12,842 
Ad Duraykish                           11,918 
Al Ghantu                             9,412 
Mukharram al Fawqani                             9,112 
Tremseh                             6,927 
Dayr al ‘Asafir                             6,209 
Toplam                     8,291,098 

Tablo 3: Suriye’deki Şehirler ve 2018 Yılı Tahmini Nüfus Mik-
tarları40

Bu grafikten de anlaşılacağı üzere, 2017 yılında; Halep, Deyrizor, Rakka, İdlip, Hama, Hasi-
çi önemli demografik değişimlerin yaşandığı şehirlerdir. Bu kapsamda: 

 � Halep’ten Türkler Rejim güçleri tarafından göçe zorlanırken, şehre Şii milisler yerleş-
tirilmeye çalışılmış,

 � Deyrizor’daki Sünni Arap nüfus göçe zorlanarak, buraya Kürtler ve bir kısım Şii milis-
ler yerleştirilmeye çalışılmış,

 � Rakka’daki Arap nüfusun yerine Kürtler yerleştirilmeye çalışılmış, 

 � İdlip ciddi anlamda Şii milislerin yerleştirilmeye çalışıldığı şehirlerden biri haline gelmiş,

 � Hasiçi’ne ise Güneyden gelen Sünni Araplar ile bazı Kürt aşiretler yerleştirilmiştir.

Sonuç olarak kesin olmamakla birlikte ülke nüfusunun yaklaşık %20’sinin ülke dışına göç 
ettiği, kalanların ise %30’undan fazlasının ülke içinde göçe zorlandığı tahmin edilmektedir. Bu 
sebeple demografik yapıda çok büyük değişiklikler yaşandığı bütün kesimlerce de kabul edil-
mektedir. 

Bu değişimlerden de en kötü etkilenen taraflar: Türkler ve Araplar’dır. En fazla kazanç 
sağlayan taraflar ise: Şii milisler ve Kürtler’dir. 

Ayrıca aşağıdaki tabloda kesin olmasa da Suriye’deki büyük şehirlerin 2018 başındaki 
mevcut nüfus miktarları gösterilmiştir. İçinden bazı dikkat edilmesi gereken şehirler işaretlen-
miştir. Görüleceği üzere, tablodaki veriler kesin olmasa da, Suriye nüfusunun çoğunu kaybetmiş 
ve demografik yapı çok büyük oranda değişmiştir. 

Şehir 2018 Nüfus
Halep                     1,602,264 
Şam                     1,569,394 
Humus                         775,404 
Hamah                         460,602 
Latakia                         340,181 
Deyrizor                         242,565 
Rakka                         177,636 
El Bab                         130,745 
İdlip                         128,840 
Douma                         111,864 
Dar’a                           97,969 
As Safirah                           95,832 
As Salamiyah                           94,887 
Tartouss                           89,457 
Ath Thawrah                           87,880 
Hasiçi                           81,539 
Darayya                           71,596 

Münbiç                           68,888 
I`zaz                           66,138 
Jablah                           65,915 
As Suwayda’                           59,052 
Albu Kamal                           57,572 
At Tall                           55,561 
Al Mayadin                           54,534 
Ar Rastan                           53,152 
Tadmur                           51,015 
‘Ayn al ‘Arab                           50,000 
An Nabk                           49,372 
Khan Shaykhun                           48,975 
`Afrin                           48,693 
Kafranbel                           45,652 
`Irbin                           42,474 
Al Qusayr                           41,062 
Yabrud                           40,502 
Jisr ash Shughur                           39,311 
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neticesinde) PYD’nin Kürtlerin etnik olarak hemen hemen hiç varlık göstermedikleri bölgeleri 
dahi eline geçirdiği görülebilecektir.

Bu durum daha önce hiç devlet kurma tecrübesi elde edememiş, aşiret mantığıyla idare 
edilen gruplardan oluşan, tarihi – kültürel kimliği oturmamış ve birçok soru işareti ile dolu olan 
bir etnik grubun ABD ve İsrail’in bölgesel hedefleri doğrultusunda nasıl tehlikeli bir maceraya 
atıldığını da daha net ortaya koymaktadır.

ABD ve İsrail’in destekleriyle “Rojava” diye nitelendirdikleri bölgede diğer etnik grupların 
yanı sıra kendilerine tabi olan ya da olmayan bütün Kürt aşiretlere karşı da ağır yaptırımlar 
uygulamaktan çekinmeyen PYD bölgede akıttığı kanlar ve yaptığı zulüm ile tarihte önemli izler 
bırakmayı başarmıştır.

Aşağıda Washington Enstitüsü tarafından hazırlanan haritadan da görüleceği üzere, na-
sıl PKK – IKBY ve Rojava’nın birleşerek, oradan Akdeniz’e uzanan bir devlet kurulmaya yönelik 
adımlar atıldığı anlaşılabilecektir.

ABD ordusuyla, istihbarat örgütleriyle, birçok STK’sı ve girişimcisiyle bu projeyi destekle-
mekte ve bölgeyi daha derin kaosların içine sürüklemektedir. 

Fakat Türkiye bunu izin vermemiştir ve vermeyecektir.

Harita 18: Rojava ve Diğer Kürt Devletlerini Kurma Planları11

6.2 – KÜRTLER
Fransız Manda Yönetiminin 1943 yılında yaptırdığı nüfus sayımına göre Suriye’deki Kürt 

nüfusun genel nüfusa oranı %8 civarındadır. Bu nüfusun da %30’u Afrin civarındaki Kürt Dağı 
bölgesinde, %10’u Kobani bölgesinde, %40’ı Cezire (Kamışlı ve Amuda çevresi) bölgesinde ya-
şamaktadır. Çoğunluğun bulunduğu Cezire bölgesindeki Kürt nüfusun da çoğunluğunun Türki-
ye’den göç ettikleri bilinmektedir.10

Eldeki veriler ışığında Suriye’de şehirler bazında Kürt dağılım oranları aşağıdaki haritada 
incelenmiştir.

Harita 17: Suriye’de İlçeler ve Nahiyeler Bazında Nüfus Dağılımları9

Bu haritadan da anlaşılacağı üzere, Afrin ve Melkiye şehirlerinde büyük çoğunluğu Kürtler 
oluşturmaktadır. Kamışlı ve Ayn El Arap (Kobani)’da da Kürtler en büyük etnik gruplardır. Fakat 
Kürt koridoru ya da “Rojava” olarak ifade edilen bölgenin tamamı incelendiğinde, Cerablus, Azez, 
Tel Abyat, Resulayn ve Haseke gibi şehirlerde aynı etnik çoğunluk söz konusu değildir. Bu sebep-
le Kürtlerin nüfus olarak hâkim olmadığı ilgili şehirleri içerisine alan etnik bir devletin bölgede 
kurulmaya çalışılması barışı getirmeyeceği gibi kaosu ve çatışmayı da arttıracaktır.

Kaldı ki, Suriye’deki güncel hâkimiyet haritaları incelendiğinde, (DAEŞ’in bilinçli çekilmesi 
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ölçüde değişiklik göstermiştir. 

Bu tarihten itibaren Türkiye’nin iç ve dış politikalarına farklı müdahalelerde bulunulmuş 
ve “gel-git”li ilişkiler yönetilmeye çalışılmıştır. Bu ilişki yönetim süreçlerinde de, kâh Türkiye 
oyalanarak, kâh Türkiye’den dahi farklı başlıklar altında destek alınarak, bir Kürt devletinin alt-
yapısı adım adım hazırlanmaya çalışılmıştır.

Dikkat edilmelidir ki; bu tür köklü coğrafyalarda tahmin edilebileceği üzere, bölgede yeni 
bir devlet kurulabilmesi ve sınır değişikleri olması için bir savaş ve mücadele ortamının da oluş-
turulması gereklidir. Bunun için yaratılan huzursuzluk ve kaos ortamında mevcut devletin par-
çalanması ilk adım olarak görülebilecektir. Sonraki adımda ise parçalardan kontrol edilebilir 
mikro devletletler üretilmesi gündeme gelecektir. 

Bu süreç, bir zamanlar SSCB’nin dağıldığı ve sessiz sedasız yeni devletlerin oluştuğu şe-
kilde işlememektedir. Yani SSCB’de yaşanan süreçten çok farklı olarak, Yugoslavya örneğinde 
olduğu gibi genel anlamda böl, parçala, mikro-devletler kur ve yönet prensibinin uygulanmaya 
çalışıldığı görülmektedir. Arzu edilen ve belki de en başından beri ABD’nin bölgedeki en önemli 
gayesi olan Kürdistan’ın kurulabilmesi için gerekli olan mücadele zemini bu şekilde oluştutul-
muştur.  DAEŞ ile bu zemin hazırlanmıştır. Yani PYD sözde kendisine ait olduğunu iddia ettiği 
topraklarda göstermelik kan dökmüş ve savaşmış gibi gösterilmiştir. Rakka operasyonu sonra-
sında bu kurgu lanse edilmiştir.

Zaten bu kapsamda DAEŞ ve PYD yönetici kadrosundaki savaşçılarının ve lider ekibin daha 
1991-1996 arasında Silopiden ve Zahodan yurt dışına götürülerek eğitilen Arap ve Kürt aşiret-
lere mensup olan satın alınmış ve seçilmiş kişiler olduğu gerçeği sürecin kurgusunun geçmişi-
ni daha net ortaya koymaktadır. Eğitime tabi tutulan bu kimselerden DAEŞ’e kanalize edilenler 
2003 öncesi Irak’a getirilmişler ve Saddamın devrilmesi döneminde de ABD’ye bağlı unsurlar 
olarak bölgede görev yapmışlardır. Müteakiben DAEŞ organizasyonunda da çalışmışlardır. Bu 
sürecin ana organizatörü ABD olduğu gibi, İngiltere ve İsrail de sürece müdahil olan diğer dev-
letlerdir. Hatta Suudi yönetimi dahi bunların finansmanı konusunda yine ABD’nin talimatları ile 
sürece katılmıştır. 

Şimdi de DAEŞ’in büyük ölçüde tasviye edilmesinden sonra zaten birlikte eğitim aldırılan 
bu ekip, PKK/YPG’ye katılarak görevlerine devam etmektedir.

Yani hem DAEŞ hem de bölgedeki terörist Kürt oluşumlar aynı gayeye hizmet etmektedir. 
Rakka sonrasında, IKBY referandumu öncesinde istenilen noktaya çok yaklaşılmıştır. Lakin Tür-
kiye öncülüğünde bölgede atılan adımlar birçok dengeyi altüst etmeye yeterli olmuştur.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında değişen, dış güdümlü kanserli hücrele-
rinden arınarak milli bir duruş ve sağlık kazanan Türk devlet aklı dış politikasında da önemli 
değişikliklere gitmiştir. 

Sonraki süreçte atılan adımlar bunun göstergesidir.   

Yukarıdaki haritanın ilgili kaynakta yayınlandığı dönemde;

 � Henüz Irak referandumu yapılmamıştır.
 � IKBY anayasal sınırlarının ötesinde birçok şehri ve köyü işgal etmiştir.
 � PKK da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ağır darbeler alması neticesinde PYD’ye des-

tek vermek için Rojava bölgesine çekilmiştir.33
Bu ABD’nin ilgili strateji merkezlerinde dahi bölgeye yönelik ne kadar kirli senaryoların 

sürekli çalışıldığı ve devlet eliyle gerekli yönlendirmelerin yapıldığını da daha net gözler önüne 
sermektedir.

Bunların yanı sıra aslında bölgede bir Kürt devleti oluşturulma fikri 1. Dünya Savaşı önce-
sine dayanmaktadır. Ve ilk olarak bu fikir dönemin en güçlü devleti İngiltere tarafından çalışıl-
maya başlanmıştır. Yukarıdaki bölümlerde de bahsedildiği üzere, Kürtler ve Ermeniler üzerinde 
daha Abdülhamit Han dönemi öncesinde dahi kışkırtılma operasyonları uygulanmıştır.

Sonraki süreçlerde de bölgede:

 � Türkiye’nin Musul harekâtının önüne geçmek (Şeyh Sait isyanında olduğu gibi),
 � Irak’ta yönetimi kontrol altında tutabilmek,
 � Irak – İran savaşında denge kurabilmek,
 � Suriye’nin dikkatini celbederek, Lübnan’da İsrail’e operasyon yapma imkânı sağlamak,
 � Türkiye’yi NATO’ya bağlı tutabilmek

gibi birçok farklı senaryoda ilgili ülkeler üzerinde kontrol sağlayabilmek maksatlı Kürtle-
rin önceleri İngiltere, sonrasında da ABD ve İsrail tarafından kullanıldığı çok iyi bilinmektedir. 

Kürt kartının kullanımı süreçlerinde, aslında ilgili projenin ilk çalışılmaya başlandığı dö-
nemlerden bu yana bölgede bütün Kürtleri birleştirerek, kukla bir devlet oluşturma ve dengeyi 
bunun üzerinden sağlama stratejileri uygunlanmaya çalışılmıştır. 

Bu sayede (İslamın halifesi ve gözbebeği olan) Türkler, (Şii dünyasının efendisi) İranlılar 
ve (en kalabalık etnik Müslüman grup olan) Arapların kontrol altında tutulabileceği ve bir İslam 
birliğinin de kolaylıkla engellenebileceği öngörülmüştür.

Fakat gerek Türkiye’nin müdahaleleri, gerek diğer dengeler şu ana dek böyle bir oluşuma 
imkân vermemiştir.

Bunun yanı sıra, İsrail kurulduktan sonra, İsrail’in yakın çevresinde (1. Derece Kuşağını) 
yer alan (İsrail’in güvenilmez ve satılmış olarak nitelendirdiği) Arap devletleri bulunmaktadır. 
Bu yıllardan 2001 yılına kadar geçen süre zarfında ise Türkiye İsrail’in 2. Derece kuşağında yer 
alan güvenilir müttefiki konumundadır. Yani henüz bölgede gerçek anlamda ABD ile birlikte ça-
lışan ve İsrail’i müttefik olarak kabul eden bir Türkiye varken, Türkiye’yi kızdıracak bir Kürt 
devleti için (bazı altyapı çalışmaları yapılsa da) o kadar da acele etmeye gerek duyulmamıştır. 
Lakin 2001 yılındaki iktidar değişimi sonrasında Türkiye’nin İsrail’e karşı olan tutumu da büyük 
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lündeki büyük Kürdistan’ı, bu hedefin ön adımları olan Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’de-
ki bağımsız Kürt oluşumlarını destekleyen efendilerinin artık böyle bir hamle için ka-
rarlı olduklarını ve kesin talimatları olduğunu,

 � Bu sebeple Türkiye’nin ciddi bir hamle yapmasının mümkün olmayacağını,

 � Şii milislerin ve MIY’nin de askeri operasyonlarının yine efendileri tarafından bertaraf 
edileceğini,

 � Rusya’nın da bu noktada çekimser gözükürken, Suriye üzerinden yapılan gayri resmi 
petrol ticareti sebebi ile IKBY’yi destekleyebileceklerini,

 � Referandum sonuçlarını yakın vadede uygulamaya geçiremeyeceğini,

 � Buna özellikle Türkiye’nin izin vermeyeceğini,

 � Fakat efendilerinin “bak referandumu yaptı ama uygulamaya geçirilmedi” algısı ile 
Türkiye’yi oyalayacağını,

 � Bu oyalama sürecinde de uluslararası toplum nezdinde daha fazla kabul görebilecek-
lerini,

 � Hatta mağdur algısı oluşturabileceklerini,

 � Suriye’deki oluşumun da istenilen seviyeye gelmesi için zaman kazanılacağını,

 � Bunların yanı sıra istenilen adımlar atılabilirse, 1-2 yıl içerisinde hedeflenen tüm ihti-
laflı bölgelerde de hâkimiyet kurabileceklerini, 

 � Kerkük ve diğer sahalardan üretilecek petrolü de yapılacak Kerkük – Hayfa boru hattı 
ile İsrail üzerinden dünya pazarlarına sunabileceklerini,

 � Suriye’deki askeri oluşum ve petrol nakli projeleri de tamamlandıktan sonra istenilen 
altyapı hazır edildiğinde artık Türkiye’ye de ihtiyaç kalmayacağını,

 � Ondan sonra Suriye’deki oluşumu da bünyelerine katıp, Türkiye ve İran’ı da bölmeye 
yönelik daha sağlam hamleler yapabileceğini 

düşünmüş ve bu minvalde bir rüyanın arkasından kendisini buna ikna eden ABD ve İsra-
il’in emirleri doğrultusunda hareket etmekten vazgeçememiştir.

Yani özellikle Pentagon ve İsrail’in kati emri neticesinde, beklendiği üzere referandum ya-
pılmıştır. Fakat Kerkük şehrinde dahi oynanan demografik yapıya ek olarak olası liste ve sandık 
hilelerinin de hazırlandığı iyi bilindiğinden referandumun sonuçları çok önceden dahi bellidir.

Buna rağmen referandum sonrasında hayallerine adım adım yaklaştığını düşünen Barza-
ni’ye karşı Merkezi Irak Hükümetinin (özellikle İran’ın desteklediği Şii milislerin yardımlarıyla) 
bir askeri hareket başlatması bütün dengeleri alt üst etmiştir. Düzenlenen askeri harekât netice-
sinde, IKBY 3 yılda işgal ettiği alanların büyük çoğunluğunu (ki, Kerkük sahası da bu alanlar için-

6.3 – KÜRT KORİDORU
Özellikle IKBY’nin elinde tuttuğu ve bazı dönemlerde işgal ettiği bölgelerde yer alan enerji 

kaynaklarının ve bu kaynaklara sahip olması istenen birleşik Kürt devletinin, Türkiye – Suriye – 
Irak gibi komşu ülkelere muhtaç olmadan, Irak ve Suriye’nin kuzeyinden Akdeniz’e bir koridor 
şeklinde uzanarak, erişmesini tasavvur eden bölgesel plana “Kürt Koridoru” ismi verilmektedir.

Kürt koridoru yaklaşımı PYD’nin “Rojava” olarak nitelendirdiği bölgenin de bir adım öte-
sini ifade etmektedir.

Fakat Kürt koridoru planları Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonu ile yarılmış, referan-
dum sonrası (Türkiye ve İran destekli milislerin de yardımlarıyla Irak Ordusu tarafından) havası 
alınan IKBY’nin bir anda attığı geri adımlar ile büyük bir hayal kırıklığı yaşamış ve Türkiye’nin 
giriştiği Zeytin Dalı operasyonları ile de en büyük kırılmasını yaşamıştır.

 � Güvenliğini tehdit edecek, 

 � bölgeyi daha büyük kaosların içerisine sürükleyecek, 

 � yeni bölünme ve çatışmalara sebep olacak, 

 � medeniyet coğrafyasıyla arasında bir duvar olacak

böyle bir sürece ve girişime Türkiye’nin izin vereceğini düşünmek çok büyük bir yanılgıdır!

6.4 – IBKY REFERANDUMU SONRASI DEĞİŞEN SÜREÇ
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bütün komşu ülkelerin, bağlı bulundukları mer-

kezi yönetimin (MIY) ve hatta parlamentolarında yer alan birçok siyasi ve etnik hareketin karşıt 
görüşlerini hiçe sayıp, 25 Eylül 2017 tarihinde, aslında sonucu zaten belli olan bağımsızlık refe-
randumunu ifa etmiştir.

Referandum öncesinde özellikle Türkiye, MIY ve İran tarafından sürdürülen pazarlık sü-
reçleri ve tehditler fayda vermemiştir. Belki de parlamento onayı olmadan 2015 yılından bu 
yana IKBY başkanlığını farklı oyunlar ile sürdürmeye çalışan Barzani:

 � Bu sürecin sonunda bütün Kürtleri ilk defa bağımsız bir sancak altında toplayacak li-
der olacağını,

 � Bu algı ile ömrünün sonuna kadar hâkimiyetini ve koltuğunu koruyacağını,

 � Goran ve Talabani hareketi karşısında bundan sonra bir seçim yapılsa dahi her zaman 
başarılı çıkacağını,

 � Belki en büyük rakibi sayılabilecek, hem Goran hem de Talabani hareketince kabul 
gören Celal Talabani’nin başarılı bir referandum sonrasında zaten dünya değiştirip, 
risk teşkil etmeyeceğini,

 � Kendisini, Büyük Orta Doğu Projesini, bu proje kapsamında hedeflenen İsrail kontro-
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 � Ayn el-Arap İlçesi ve bu ilçe sınırları içerisinde 2 köyde,

 � Şam İli ve çevresindeki 4 köyde,

 � Humus İli ve çevresindeki 56 köyde,

 � Lazkiye İli,

 � Bayır bölgesinde 35 köyde,

 � Bucak bölgesinde 34 köyde,

 � Hama İli ve;

 � İl merkezine yakın olan 10 köyde,

 � Selemiye İlçesi ve yakınındaki 7 köyde,

 � Misyaf İlçesi ve yakınındaki 7 köyde,

 � Kuneytra şehri ve yakınlarındaki 20 köyde,

 � Tartus merkezi ve Safite İlçesindeki 4 köyde,

 � Rakka ve çevresindeki 20 köyde,

 � İdlip merkezde, Çiselşukur şehri ve yakınlarındaki 5 köyde,

 � Dera Merkez ve civarındaki 11 köyde yoğun Türk nüfusu olduğu bilinmektedir.30

İlgili iller kapsamında Mart 2011 itibarı ile yerel Türk araştırmacılar tarafından ortaya 
konan nüfus miktarı ise;

 � Şam’da 460 000,

 � Halep’te 975 000,

 � Hama’da 350 000,

 � Humus’ta 835 000,

 � Lazkiye’de 385 000,

 � Tartus’ta 50 000,

 � Rakka’da 120 000,

 � İdlip’te 25 000,

 � Dera’da 75 000,

 � Kuneytra’da 50 000,

 � Ve diğer bölgelerde 175 000,

 � Toplamda ise 3,5 milyon civarında Türk yaşadığı bilinmektedir.30

dedir) birkaç gün içerisinde kaybetmiştir. Hayatta kalmak için sırtını dayadığı Türkiye’ye ihanet 
etmenin ne anlama geldiğini çok iyi idrak etmek durumunda kalmıştır.

Barzani üzerine kurulan ve IKBY’nin ilk adım olarak görüldüğü Kürt koridoru projesi de 
bu hamle neticesinde büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. 

IKBY neredeyse tamamen anayasal sınırlarına çekilmek zorunda kalmış, Mesut Barzani 
görevinden istifa etmiş, IKBY üzerine yapılan kurgular çökmüştür.

IKBY ayağı çöken projede ise Mesut Barzani’den doğan yönetim boşluğunu İran ve PKK 
doldurmaya başlamıştır. Hem İran hem de PKK ile yakın ilişki içinde olan Talabani ve Goran 
hareketinin etkinliği artarken, Barzani aşireti de PKK ile daha yakın ilişkilere girmeyi tercih et-
miştir. Süreçten en faydalı çıkan taraf hiç şüphesiz İran olmuştur.  

Türkiye’nin bu konuya da titizlikle eğilmesi ve Suriye ile Irak’ı aynı çerçevede değerlendi-
rerek hareket etmesi, şimdeden çok uzun vadeli eylem planları hazırlaması önemlidir.

Irak konusunda da yapılan resmi açıklamalar, Türkiye’nin bu sürecin gayet net farkında 
olduğunun ve duruma müdahale edeceğinin sinyallerini vermektedir. 

6.5 -  SURİYE TÜRKLERİ
Suriye Türkleri / Türkmenleri ülkede yaşayan en kalabalık ikinci etnik nüfustur. Fakat bu 

nüfus potansiyeli birçok kaynak tarafından görmezden gelinmektedir.32

1906 yılında Halep Vilayeti salnamesinde belirtildiği üzere, 

 � Halep ve çevresinde 200 000,

 � Lazkiye ve çevresinde 150 000,

 � Golan ve çevresinde 100 000,

 � Telkere ve çevresinde 50 000,

 � Suriye’deki diğer bölgelerde ise 300 000 civarında, 

Toplamda 800 000 civarında Türk nüfus yaşadığı bilinmektedir.

2011 yılında iç savaşın başladığı dönemde ise;

 � Halep İli, 

 � El Bab İlçesi ve bu ilçe sınırları içerisinde 35 köyde,

 � Cerablus İlçesi ve bu ilçe sınırları içerisinde 38 köyde,

 � Münbiç İlçesi ve bu ilçe sınırları içerisinde 18 köyde,

 � Azez İlçesi ve bu ilçe sınırları içerisinde 34 köyde,

 � Afrin İlçesi ve bu ilçe sınırları içerisinde 3 köyde,
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7 – TÜRKİYE’NİN HAKLI GEREKÇELERİ
Suriye’de yaşanan iç savaşa müdahale etmeyi en fazla hak eden ve kendi güvenliği açısın-

dan da en fazla müdahale etmesi gereken ülke hiç şüphesiz Türkiye’dir. 
Çünkü:

 � Savaş nedeni ile göç etmek zorunda kalan mültecilerin çoğuna Türkiye kucak açmıştır. 
Şu an Türkiye’de resmi rakamlara göre 1,5 milyon civarında, gayri resmi rakamlara 
göre 3,5 milyon civarında Suriyeli’nin yaşadığı bilinmektedir. Bu da Türkiye’nin de-
mografik, ekonomik, finansal, güvenlik, kalkınma, savunma gibi birçok açıdan etkilen-
mesine neden olmuştur. 

 � Bu kapsamda mültecilerin Türkiye’de muhafazası ve Suriye’de de gerekli önlemlerin 
alınması maksatlı 30 milyar doların üzerinde bir meblağda harcama yapılmak zorun-
da kalınmıştır.

 � Uzun sınır hattı boyunca ilgili unsurlar arasında yaşanan çatışmalardan Türkiye ciddi 
zararlar görmüştür.

 � Sınırında yapılanan; öncelikle DAEŞ ve sonrasında PKK’nın bir kolu olan PYD gibi te-
rör örgütlerinin sınırları dâhilinde de operasyonlarına ve saldırılarına maruz kalmış 
ve birçok vatandaşını bu saldırılar neticesinde kaybetmiştir.

 � Tüm bunların yanı sıra,ABD ve İsrail’in bölgede kendilerine bağlı ve Türkiye’nin be-
kasını tehdit edecek bir Kürt devleti kurma planlarının olduğunu, bunun için DAEŞ’in 
dahi kullanıldığını ve sonrasında da adım adım bu planın hayata geçmesi için gayret 
ettiklerini Türkiye çok iyi bilmekte ve idrak etmektedir. 

 � ABD ve İsrail’e ek olarak Suriye’de etkin olmak isteyen Rusya ve bölgede mezhepçi 
yayılım politikası izleyen İran da Türkiye’nin dikkat etmesi gereken diğer unsurlardır.

 � Bölgede yaşayan halkın önemli bir bölümünün etnik ya da dini olarak Türkiye ile bağı 
bulunmakta, bu bağ sebebi ile Türkiye’ye sığınmakta ve Türkiye’den yardım bekle-
mektedir.

 � Türkiye bu toprakları 400 yıl boyunca yöneten Osmanlı devletinin varisidir. Ve özel-
likle Kuzey Suriye Misak-ı Milli kararları dâhilindeki sınırlar içerisinde kalmaktadır.

 � Türk kimliği ve Türk devlet aklı yanı başında yaşanan bunca zulme ve dökülen kana 
karşı duyarsız kalmaya izin vermemektedir.

 � Türkiye halen Müslümanların önderi ve lideri, İslam’ın halifesi olma sıfatını bünyesin-
de saklı tutmakta ve kutsal hilafet emanetlerini omuzlarında taşımaktadır.

 � Türkiye şayet Suriye’ye müdahale etmezse, Suriye’deki savaşı Türkiye sınırları dâhiline 
taşımak için çaba gösteren çok sayıda örgüt ve sözde müttefik devlet bulunmaktadır. 

Türkiye’nin bu bölgede dönen bütün oyunu bozmak en tabi hakkı ve görevidir.
Bu sebeplerle sadece Suriye değil, Türkiye’nin medeniyet coğrafyasındaki her husus Tür-

kiye’yi ilgilendirmekte ve müdahale hakkı doğrumaktadır.

Nüfus anlamındaki özet bilgilerden sonra genel anlamda bir değerlendirme yapıldığında:

 � Birçok Batılı kaynakta görmezden gelinmeye çalışılsa da, Türkmenler (savaş öncesin-
de) yaklaşık 3,5 milyonluk nüfuslarıyla bölgedeki en kalabalık ikinci etnik unsurdur.32

 � Ayrıca bölgede var olan birçok Türkmen aile köken olarak Osmanlı’dan dahi önce coğ-
rafyaya gelen Türk obalarının uzantılarıdır.640’lı yıllarda Müslüman olan bazı akıncı 
Türk obaları bölgeye yerleştirilmeye başlanmıştır. Yani Türkler yaklaşık 1400 yıldır bu 
bölgede yaşamaktadır.

 � Bu süreç zarfında bölgede yaşayan Türkmenlerin büyük çoğunluğu ana dillerini unut-
muş ve Arapça kullanmaya başlamıştır. Bu sebeple etnik olarak 3,5 milyon civarında 
Türkmen olduğu düşünülse de, Türkçe konuşan Türkmen sayısı 1,5 milyon civarında-
dır.12

 � Bununla birlikte yerel unsurlarla yapılan bazı söyleşilerde, Türkmenlerin aslında ana 
dillerini unutmadıkları, fakat ihtiyaca binaen kullandıkları ve yabancıların (hatta Tür-
kiye Türklerinin) karşısında genellikle Türkçe konuşmadıkları ve Türkçe’yi bildikleri-
ni göstermedikleri ifade edilmiştir. Bununla birlikte bölgede yaşayan birçok Arap ve 
Kürt unsurun dahi Türkiye ile ticaret ilişkileri sebebiyle Türkçe’ye hakim oldukları 
vurgulanmıştır.39

 � Türkmenler de Kürtler gibi Suriye içerisine dağılmışlar ve tek bir bölgede toplanma-
mışlardır.

 � Mezhepsel olarak hemen hepsi Müslüman olan Suriye Türkmenleri %99 oranında 
Sünni ve %1 oranında da Şii (Bektaşi-Alevi) gruplardan oluşmaktadır.32

 � Türkmenler ne yazık ki hala hakları olan hukuki statü ve temsil haklarını elde edeme-
mişlerdir.

 � “Türk nüfusu yoğun olarak Halep, Humus, Şam, İdlip, Dera, Rakka, Hama, Lazkiye şe-
hirlerinde ve bu şehirlere bağlı köylerde yaşamaktadır.”13

 � Suriye Türkmenleri genel olarak Türkiye’yi sevmekte, laik, milliyetçi ve teşkilatçı bir 
yapı ihtiva etmektedir.33

 � Bu nitelikleri sayesinde de ÖSO içerisinde hem %40’lık bir katılım payı ile çok etkin-
dirler hem de Türk Silahlı Kuvvetlerine en fazla bağlılık gösteren ve destek olan grup-
turlar.32

Bu gibi özellikleri dikkate alındığında Türkmenler Suriye’de Türkiye’nin en fazla sahip çık-
ması, desteklemesi ve güvenmesi gereken etnik unsurdur.
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sahip olan grupların ayrı / özerk yapılar oluşturarak daha fazla siyasi mücadeleye girmesi barışı 
getirmekten ziyade, daha fazla çatışmaya sebep olacaktır.

Bölgenin yeniden huzura ermesi için yeniden bir Osmanlı modelinin uygulamaya geçirile-
bilmesi ve İslam’ın önderi olan güçlü bir Türkiye’nin himayesi gereklidir. Aksi halde özerk böl-
gelerden müteşekkil bir Suriye’de yeniden demokratik görünümlü (hatta Esad’sız) bir oluşum 
kurulsa dahi bu yapı dış müdahalelere açık olacağından, kaos ve çatışmalar devam edecektir.

Irak’ta yaşananlar bunun en tabi göstergesidir.

Osmanlı’nın parçalanması sonrasında, öncelikle sömürge ve manda rejimlerinden sözde 
bağımsızlığa ve hatta kağıt üzerinde demokrasiye geçen Suriye’de dahi kısa tarihi boyunca on-
larca darbe girişimi, ayaklanma, bunları bastırma maksatlı dikta uygulamaları ve orantısız güç 
kullanımı ve daha da şiddetlenen kaos hiç sona ermemiştir. Diğer bir ifade ile Osmanlı’dan ko-
partılarak Suriye’de olduğu gibi aynı süreçlerden (sömürü – manda – sözde bağımsızlık) geçen 
bütün devletlerde benzer durumlar yaşanmıştır. Ve bu devletlerden “kabile devleti” ya da “çöl 
emirliği” statüsünde olanlar hariç, hepsinde iç çatışmalar ve kaos sürekli devam etmiştir.

Etkin bir biçimde karışıklıklardan ve ihtilaflardan kurtularak, bir araya gelme girişimleri 
sadece İsrail’e karşı olan durumlarda yaşanmışsa da, bunu farkeden İsrail ve baş destekçisi ABD, 
kendileri için yeniden aynı güvenlik zaafiyetinin oluşmaması maksatlı bölgeyi sürekli “çatışma 
durumunda” tutacak müdahalelerde bulunmuşlardır.

Bu çatışma ortamı ve kaosun çözümü ancak bölgesel birlikteliği sağlayacak güçlü bir dev-
letin etkinliğini arttırıp, çok katılımlı istikrar ortamını oluşturabilmesi ile mümkün olabilecektir.

Hatta İsrail gibi bir yara bölgede şu ana kadar vahim bir kangren gibi neticeler doğurmuş-
sa dahi, aynı İsrail böylesi güçlü ve bilinçli bir devlet sayesinde yeniden Müslüman ülkeleri bir 
araya getiren bir kaldıraç olarak da kullanılabilecektir.

Bölgede ve hatta dünyada bu minvaldeki tek aday olan Türkiye’ye büyük görevler düşmek-
tedir.

Böylesi zor bir görev bağlamında atılacak adımlar ABD’nin dahi Türkiye’ye karşı İran’a 
yakınlaşmasına neden olabilecekse dahi, bu ihtimallerin de çok dikkatle hesap edilerek hamleler 
yapılması gerekecektir.

Bu vizyonla Türkiye yürüttüğü mücadele sürecinde;

 � Sadece Suriye değil, bütün bölgelerde Sünni – Şii çatışmasına engel olacak önlemleri 
alma, 

 � Bunun için İran ile sürekli diyalog halinde olma, 

 � Merkezi Irak yönetimi ile de koordineli olarak IKBY’nin PYD ile irtibatını kesecek as-
keri operasyonları ve girişimleri yürütme, 

8 – BİRLEŞTİRİCİ BİR MODEL UYGULAMASI
Bilindiği üzere Suriye’de Osmanlı’dan kalan bir düstur olarak, bütün farklı etnik gruplar 

birbirleriyle etkileşim halinde ve sıcak ilişkiler sürdürerek yaşamışlardır. 

Fakat bölgeye yapılan etnik fitne enjeksiyonu kullanılarak(özellikle Kürtler ve Ermeniler 
üzerinde) ilgili ülkelerin istikrarını bozma ve bu sayede daha kolay müdahalelerde bulunma ga-
yeli birçok girişim de tarih boyunca dış mihraklarca ifa edilmiştir.

Osmanlı’nın son dönemlerinde başlayan Ermeni ve Kürt aşiretlerini kışkırtma girişimleri, 
sonrasında da devam eden süreçte hem Irak, hem İran, hem Türkiye, hem de Suriye’de aynı dış 
müdahaleler ile iç karışıklıklar çıkartma gayretleri sürekli devam etmiştir. Bu gayretler netice-
sinde devletsel bir oluşum gerçekleştirilemese de, bölgeyi sürekli bir çatışmanın içerisinde tuta-
rak, zayıf ve daha fazla kontrol edilebilir bir pozisyona getirme gayesi konusunda ciddi anlamda 
başarı elde edilebilmiştir.

Bu girişimlerin arkasındaki ana aktörler:

 � 1960’lara kadar başta İngiltere ve kısmen Fransa,

 � 1960’lardan sonra ise ABD ve kısmen İsrail olmuştur.

Almanya, İtalya, Rusya (öncesinde Sovyetler) gibi devletler de zaman zaman süreçlere et-
kin bir şekilde müdahil olabilmişlerdir.

Fakat bu yaşananlar ve tarihsel süreç incelendiğinde farkedileceği üzere;

 � Suriye’de de, Irak’ta da barış ve huzur ancak Osmanlı yönetiminde sağlanabilmiştir.

 � Bölgede oluşturulan etnik temelli özerk yada bağımsız yapılar barışın sağlanmasında 
faydalı olamamışlardır.

 � IKBY’nin akıbeti bu durumun en somut kanıtıdır. 

 � Bölgedeki etnik ve dini gruplar arasında, diğer bir ifade ile Türkler – Kürtler – Araplar 
ve Sünni – Şii Müslümanlar arasında bir barış ve ittifak sağlandığında, bölge dış güçle-
rin oyuncağı olmaktan kurtarılabilmektedir. 

 � 1970’lerin başında İsrail’e karşı bütün bu unsurların birlite hareket edebilme ve tek 
yumruk olma girişimleri bunun bir kanıtıdır. Zaten o süreç sonrasında yaşanan ge-
lişmeler, Irak – İran savaşının körüklenmesi, Suriye’de çıkartılan iç karışıklıklar ve 
Mısır’daki darbe süreçleri hep bilinçli olarak Müslüman ülkelerin bir araya gelmesini 
önlemeyi ana gaye olarak benimseyen girişimlerdir.

Bu durumda tekrar Suriye’de yaşanan iç savaşa gelinecek olursa, farklı şehir ve köylerde 
dağınık halde ve birbirleriyle iç içe yaşayan ve etnik olarak gerçekten ezici bir çoğunluk elde ede-
meyen, bunun da yanı sıra kültür – anlayış – mezhep – tarih gibi hususlarda birçok ortak noktaya 
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9 – ENERJİ PERSPEKTİFİNDEN SURİYE
2011 yılında başlayan iç savaş sebebiyle;

 � ülkede enerji altyapısı bir hayli zarar görmüş, 

 � petrol ve doğalgaz üretimleri bir hayli düşmüş, 

 � üretebilen petrol ve doğalgaz sahalarının çoğunda gerek tesislerinin zarar görmesi, 
gerek yeni yatırım ve tedarik imkanlarının sağlanamaması, gerek de yapılan üretimin 
satışı konusunda oluşan soru işaretleri nedeniyle; ya üretimi durdurmak ya da çok 
kısıtlı ve verimsiz bir şekilde üretimi devam ettirmek zorunda kalınmış,

 � üreten sahaların da çoğu dönemsel olarak işgalci konumunda olan terörist gruplarca 
yağmalanmış, 

 � petrol ürünlerini üreten rafineriler işlemez hale geldiğinden ancak merdiven altı tesis-
lerde küçük çaplı damıtma işlemlerine devam edilebilmiş, 

 � petrol, doğalgaz ve elektrik dağıtım sistemleri büyük hasar almıştır.

Böyle bir ortamda bırakın enerji altyapsı ve denklemiyle ilgili yorumlarda bulunabilmeyi, 
ortada nüfus – sanayi ve tüketim verileri ile ilgili dahi net bilgiler olmadığından, tutarlı yaklaşım-
lar yapabilmek de mümkün görülmemektedir.

Bu sebeple ülkenin çok bilinmeyenli genel enerji denklemiyle uğraşmak yerine, ülkenin 
sahip olduğu petrol ve doğalgaz potansiyeli, Suriye iç karışıklıkları ile ilişkilendirilen bazı kri-
tik boru hattı projeleri, çok popüler söylemlerden olan Kürt enerji koridoru fikri, Kuzey Irak 
üzerinden yürütülen kayıt dışı petrol ticareti ve bu minvalde enerjinin Suriye’deki karışıklıklar 
nezdindeki rolü konularının analiz edilerek yorumlanması daha yerinde olacaktır.

9.1 - SURİYE’DE PETROL ve GAZ POTANSİYELİ
Suriye’nin sahip olduğu petrol ve doğalgaz potansiyeli ile ilgili çok farklı veriler ve yorum-

lar bulunmaktadır. Çünkü iç savaş öncesi dönemlerde dahi birçok keşif ile ilgili testler yapılma-
mış, kurumsal / oturmuş / çok uluslu birçok şirketin varlık gösterdiği ve standartlaşmış verilere 
dayalı bir petrol sektörü oluşturulamamış olduğundan ortaya atılan rakam ve veriler farklılık 
göstermektedir. 

Bunun yanı sıra öncelikle kanıtlanmış petrol rezervi, yerinde petrol miktarı, petrol potan-
siyeli gibi terimlerin de kısaca açıklanması faydalı olacaktır. 

Kanıtlanmış petrol rezervi; bir sahanın ihtiva ettiği, teknik ve ekonomik koşullar dikka-
te alınarak maksimum seviyede üretilebilecek kısmını ifade etmektedir. Tabii ortaya konan bu 
üretim seviyesinin de açılan sondajlar, yapılan testler ve sahanın jeofizik/jeolojik/petrofizik mo-
delleriyle doğrulanmış uzanımları dikkate alınarak rakamsallaştırılmış ve kabul edilebilir hale 
getirilmiş olması önemlidir.

 � Gerekirse değişen Suriye’deki dengeleri sebep göstererek, Irak Anayasasındaki IKBY 
sınırlarıyla ilgili bazı değişiklikler yapma, 

 � Bunları yaparken IKBY’nin yönetiminde yeniden etkin olma ve ilişkileri geliştirme, 

 � Hem Suriye hem de Irak’ta Türkmenleri bütün alanlarda destekleme,

 � Suriye’de İran, Rusya ve Esad’ın PYD’ye yönelik her türlü destek ve göz yummasının 
önüne geçme, 

 � PYD’ye yönelik operasyonlarına bütün güney sınırları temizleninceye kadar devam 
etme, 

 � Gerekirse Fırat’ın doğusunda bahsettiği 30 kilometrelik hattı oluşturma ve bu hatta 
ABD ve Rusya’nın üslerinin kalmasını orta vadede kabul etme,

 � Teröristlerden temizlediği bölgelerde attığı adımlar ve yaptığı yatırımlar ile merhamet 
ve adaletin ne olduğunu önce bölge halkına sonra da tüm dünyaya gösterme, 

 � Sonrasında bölgede teşkil edilecek her türlü oluşumda da söz sahibi olma,

 � Etkinliğini daha da geliştirerek, daim kılma

gibi bir yol haritası izleyebilecektir.



98 www.tenva.org 99

S U R İ Y E  İ Ç  S A V A Ş I :  E N E R J İ ,  G Ü V E N L İ K  V E  S İ YA S E T  B O Y U T L A R I Y L A



Suriye	Gaz	Üretimi	(milyar	m3)

0

2,3

4,5

6,8

9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Suriye	Petrol	Üretimi	(1000	varil/gün)

0

125

250

375

500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grafik 8: Suriye Petrol Üretimi (1000 varil /gün)14

Sonraki grafikte yer alan gaz üretiminde ise 2009’larda yakanan ivme kaybedilmiş ve üre-
tim seviyesi 4 milyar m3/yıla düşmüştür. 



Suriye	Gaz	Üretimi	(milyar	m3)

0

2,3

4,5

6,8

9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Suriye	Petrol	Üretimi	(1000	varil/gün)

0

125

250

375

500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grafik 9: Suriye Gaz Üretimi (milyar m3)14

Fakat yukarıda da bahsedildiği üzere, 2011 yılından sonra elde edilen veriler birçok bilin-
meyen sebebi ile ortaya atılan varsayımlar ışığında oluşturulmuştur. Yani BP’nin ilgili raporun-
daki verilerin dahi somut ve net rakamlar olarak değil de, yaklaşık seviyeler ifade edebilmesi 
anlamında dikkate alınmalıdır. 

Bunun yanı sıra üretim planlanan bir sahadaki bütün kanıtlanmış rezerv dahi her zaman 
sağılamayacaktır. Çünkü yapılan geliştirme planları, yatırım miktarları, diğer teknik-ekono-
mik-mali-teknolojik – lojistik-finansal etmenler üretim planlarını etkileyecektir. Bunu yanı sıra 
saha geliştirildikçe yeni veriler ile de sahanın bilinmeyen ya da daha önce tahminlerde bulunu-
lan bazı yönleri ortaya çıkacak ve ilk başta ortaya konulan kantılanmış rezerv miktarı her yeni 
veri eşliğinde değişiklik gösterecektir.

Yerinde petrol miktarı ise bir sahanın yer altındaki rezervuarın gözeneklerinde ihtiva etti-
ği tahmini petrol hacmini göstermektedir. Fakat zaten en iyi koşullarda dahi yerinde petrol mik-
tarının büyük kısmı teknik olarak sağılamamaktadır. Dünya genelinde petrol sahalarının yerinde 
petrol miktarının sağılabilir kısımları ortalama %5 ile %35 arasında değişmektedir. Bu oranlar 
petrofizik ve petrokimyasal özellikleri nedeniyle çok daha fazla düşebilmektedir.

Örneğin bir petrol sahasında rezervuarın yüksek H2S ihtiva etmesi, petrolün gravitesinin 
yüksek olması, rezervuarın derinde bulunması, sahanın denizde olması gibi koşullar üretim im-
kânlarını kısıtlayacaktır. Ve ayrıca üretim maliyetlerini de arttıracaktır.

Suriye’nin genel anlamda petrol sahaları incelendiğinde ise, 

 � genellikle küçük yapılardan oluştuğu, 

 � ağır petrol ihtiva ettiği, 

 � H2S gibi problemlerin olduğu, 

 � rezervuar seviyelerinin ise (genel ortalama anlamında) 2500 – 3000 metre derinlikte 
olduğu bilinmektedir. 

Bu durum düşük seviyelerde seyreden petrol fiyatları da dikkate alındığında çok da iştah 
kabartıcı bir tablo ortaya koymamaktadır. Çünkü yerinde tespit edilmiş petrol miktarının ancak 
çok küçük bir kısmı zor şartlarda ve yüksek maliyetlerle üretilebilecektir. 

Yani senaryo Irak’tan çok farklıdır.

EIA verileri ve BP’nin “Statistical Review of World Energy 2017” raporuna göre Suriye:

 � 2,5 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervine,

 � 300 milyar m3 civarında da kanıtlanmış gaz rezervine sahiptir.

Yine BP’nin “Statistical Review of World Energy 2017” raporunda yer alan veriler kullanı-
larak ülkenin toplam petrol ve gaz üretimleri grafik haline getirilirse;

İlk grafikten anlaşılacağı üzere, günlük 400 000 varil civarında seyreden petrol Suriye pet-
rol üretimi iç savaş ile birlikte 40 000 varil seviyelerine kadar düşmüştür. 
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Bu sebeple ülkenin gaz üretiminde petrolde olduğu gibi büyük düşüşler yaşanmamış-
tır.

 � Petrol üretimi yapan sahaların çoğunluğu da öncelikle DAEŞ’in sonrasında da PYD’nin 
kontrolüne geçmiştir. 

 � Bu sebeple petrol üretimi %90’lar seviyesinde düşüş göstermiştir.

 � Hali hazırda gerçekleştirilen petrol üretiminin neredeyse %90’ının PYD tarafından ya-
pıldığı bilinmektedir. 

 � PYD – DAEŞ – rejim kuvvetleri – IKBY arasında gayri resmi petrol satışları olduğu ger-
çeği de birçok farklı kaynak tarafından ifade edilmiştir.

 � PYD’nin üretiminin yarısını Rusya, diğer yarısını da ABD menşeili şirketlerin operatör-
lüğünde yaptığı ve elde edilen üretimin bir kısmının da Kuzey Irak üzerinden nakledi-
lerek paraya döndürüldüğü (ve aklandığı) bilinmektedir.

 � Petrolün taşıma ve depolama imkânlarının gaza nazaran farklılık gösterdiği dikkate 
alınırsa, Suriye’nin gaz sahalarının da terörist örgütlerce ele geçirilmiş olması gaz üre-
timinin azalamaktan öte sıfırlanmış olması anlamına geleceği tahmini yapılabilecektir. 
Fakat bu durum gerçekleşmemiştir.   

Mevcut durumda Suriye’nin enerji altyapısı büyük ölçüde tahrip olmuş, zarar görmüş ve 
gerekli bakım çalışmaları da yapılamadığı için verimsiz ve kesintili işleyen bir hal almıştır. Bu-
nun en azından rejim güçlerinin sahip olduğu alanları kapsayacak şekilde, Esad rejimi ile Rusya 
arasında ilgili enerji tesislerinin restorasyonu, iyileştirilmesi ve inşaasına yönelik iş birliği anlaş-
ması 1 Şubat 2018 tarihi itibarı ile imzalanmıştır.

Bu kapsamda Rusya ile işbirliği halinde elektrik üretim ve dağıtım altyapısı, demiryolları, 
limanlar, doğalgaz üretim ve nakil tesisleri ile Humus’ta bulunan rafinerinin onarımlarının ya-
pılması planlanmaktadır. 

Ayrıca yine Esad’ın diğer müttefiki İran da bölgede bir rafineri inşa etmeyi planlamaktadır.

Bu yaklaşımlardan sonra, Suriye genelindeki sahalara ve kaynak potansiyeline iki bölge 
halinde aşağıdaki bölümlerde değinilecektir.

9.1.1 – OSMANLI’NIN HALEP VİLAYETİ HARİCİNDE KAYNAK POTANSİYELİ

Öncelikle Suriye’nin güney yarısı yani Osmanlı’nın Halep vilayeti yani Türkiye’nin misak-ı 
milli sınırlarının dışında kalan bölgesi incelendiğinde;

Şimdi aşağıdaki ilgili petrol ve gaz sahalarının dağılımını gösteren Suriye haritası incelen-
diğinde, ilgili üretim düşüşleri hakkında daha yerinde yorumlar yapılabilecektir.
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Harita 19: Suriye’nin Petrol ve Gaz Sahaları

Haritadan anlaşılacağı üzere;

 � Petrol ve gaz kuşağı Suriye’nin Kuzey Doğusundan başlayarak, Güney Batısına doğru 
devam etmektedir. 

 � Tabii bu yaklaşım ancak keşfedilmiş sahalar nezdinde yapılabilecektir. 

 � Petrol rezervleri ve potansiyeli açısından en çok dikkat çeken Hasiçi Vilayetidir. 

 � Sonra ikinci sırayı Deyrizor Vilayeti almaktadır.

 � Rakka Vilayetinde de nispeten küçük olmakla birlikte keşfedilmiş petrol ve gaz saha-
ları mevcuttur.

 � Suriye’nin gaz üretiminin önemli bir kısmını sağlayan Humus Vilayeti de en büyük gaz 
kaynaklarına sahip olan bölgedir.

İlgili kaynakların lokasyonlarından da anlaşılacağı üzere, 

 � Gaz üretimi yapılan sahaları çoğu rejim kuvvetlerinin elinde kalmaya devam etmiştir. 
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Harita 21: Osmanlı’nın Halep Vilayetinde Keşfedilmiş Petrol ve Gaz Sahaları 
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üretimler karşılığında ise yakıt, sağlık malzemesi, gıda, araç ve silah tarzında malzemeler talep 
edilmektedir.  

Mevcut durumdaki belirsizlikler ve imkânsızlıklar sebebiyle eski sahalara ve tesislere yönelik üretimi 
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ile bu seviyenin de çok üzerine çıkabileceği bir gerçektir.  

Yani şayet Türkiye PYD’nin bu bölgedeki hâkimiyetine son vermezse, bu bölgedeki kaynaklar, ABD’nin 
yardımı ile ABD’nin bütün savaş masraflarını karşılamasına ve bölgede yeni bir devlet 
kurulabilmesine imkân sağlayacak boyutlardadır.  
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Saha Adı Tahmini Rezervi (milyon varil)
Derik 8
Lelak 7
Karaçok 436
Hamza 145
Suvadiye 2550
Rumailan 150
Tel Garab 11
Uluyan 40
El Kairat 6
Bab El Hadid 13
Yusufiye 35
Şeyh Said 117
Maşhuk 650
Badran 8
Odeh 100
Kontaniye 12
Kotba 11
Şamu 1
Kirbah 33
Nakur 30
Ebu Gazel 27
Matlot 5
El Barde 25
Tel Berrak 3
El Bauab 3

Tablo 3: Kamışlı – Malikiye Arasında Yer Alan Sahaların Rezervleri16

Tablodan da anlaşılacağı üzere, toplamda 25 sahada yaklaşık 4,5 milyar varil petrol eşde-
ğeri rezerv olduğu tahmin edilmektedir. Bu sahaların ihtiva ettiği petrol rezervuarı genellikle 1 
ila 1,5 km gibi sığ sayılabilecek derinlikte yer almaktadır. Derinlik güney batı yönünde artmak-
tadır. Sahaların çoğunluğunun ihtiva ettiği petrol yüksek gravitelidir. Yani ifade edilen kurtarım 
oranları düşüktür. Fakat uygun teknik ve yatırımlar ile bu oranlar ve rezervler çok daha yüksek 
seviyelere taşınabilecektir.

Sahalardan sadece 1 tanesi gaz – kondensat sahasıdır. Bu 25 sahanın yaklaşık 11 tanesin-
deki mevcut üretim tesisleri kullanılabilir durumdadır. Sadece bazılarında kuyu tamamlama ve 
tesis bakımı operasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte 6 tanesi hariç hepsinin na-

nelik üretimi arttırıcı yatırımlar gerçekleştirilememektedir. Bu gibi sebeplerle üretim zor şartlar 
altında en düşük seviyelerde devam etmektedir. Fakat bölgenin toparlanması ve siyasi-güvelik 
risklerinin dağılmasıyla üretimın kısa zamanda yeniden 400 000 varil / gün seviyesini yakalaya-
bileceği hatta yeni yatırımlar ile bu seviyenin de çok üzerine çıkabileceği bir gerçektir. 

Yani şayet Türkiye PYD’nin bu bölgedeki hâkimiyetine son vermezse, bu bölgedeki kay-
naklar, ABD’nin yardımı ile ABD’nin bütün savaş masraflarını karşılamasına ve bölgede yeni bir 
devlet kurulabilmesine imkân sağlayacak boyutlardadır. 

Tüm bunların yanı sıra, yukarıdaki bölümlerde de bahsedildiği üzere, kaynaklar ağır pet-
rol ihtiva etmekte ve 2500 – 3000 metre civarında bir derinlikte bulunmaktadır. Üretim yapıla-
bilmesi zor ve maliyetlidir. 

Mevcut sahaların geliştirilmesi, yenilenmesi, bakıma alınmasının yanı sıra, aramacılık 
noktasında da ciddi potansiyel ihtiva eden alanlar bulunmaktadır.  

Şimdi daha büyük ölçekli haritalarda, Halep Vilayeti dâhilindeki sahaların isimleri ve re-
zervleri incelendiğinde;
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Harita 22: Kamışlı – Malikiye Arası Petrol ve Gaz Sahaları15 

Yukarıdaki haritada Kamışlı ve Malikiye arasındaki mevcut petrol sahaları gösterilmektedir. Haritada 
yer alan sahaların tahmini rezerv miktarları ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  
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Yukarıdaki haritada Kamışlı ve Malikiye arasındaki mevcut petrol sahaları gösterilmekte-
dir. Haritada yer alan sahaların tahmini rezerv miktarları ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 



106 www.tenva.org 107

S U R İ Y E  İ Ç  S A V A Ş I :  E N E R J İ ,  G Ü V E N L İ K  V E  S İ YA S E T  B O Y U T L A R I Y L A

Hasv 70
Gouna 145
Gebe 200
Cübessah 200
Şaddadeh 15
Salhiye 65

Tablo 4: Hasiçi Şehri Civarındaki Petrol ve Gaz Sahalarının Tahmini Rezervleri18

Bu bölgede de yer alan toplamda 12 sahada 1,3 milyar varil petrol eşdeğeri rezerv olduğu 
tahmin edilmektedir.

Sahalardan 4 tanesi gaz – kondensat sahasıdır. Bu 12 sahanın yaklaşık 5 tanesindeki mev-
cut üretim tesisleri kullanılabilir durumdadır. Bu şartlar altında ilgili tesislerin durumu dikkate 
alındığında 30 000 varil/gün civarında petrol üretimi yapılabilecektir. Bu oran bütün sahaların 
(yerine göre geliştirilerek) devreye alınması ve bazı üretim arttırıcı teknikler kullanılması ile en 
az 150 000 varil/gün seviyelerine çıkarılabilecektir. 

Bu bölgede rezervuar derinlikleri 3000 metre civarlarına çıkmaktadır. Yukarıda da bahse-
dildiği üzere, güney batı yönünde derinlik artmaktadır.

Son olarak Deyrizor bölgesindeki sahalara baktığımızda;

Harita 24: Deyrizor Bölgesindeki İlgili Petrol ve Gaz Sahaları18

kil boru hatlarında ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Buna rağmen mevcut şartlar altında dahi bu 
sahalardan, ilgili tesislerin durumu dikkate alındığında 173 000 varil/gün civarında petrol üreti-
mi yapılabilecektir. Bu oran bütün sahaların (yerine göre geliştirilerek) devreye alınması ve bazı 
üretim arttırıcı teknikler kullanılması ile en az 500 000 varil/gün seviyelerine çıkarılabilecektir. 

Hasiçi ili çevresindeki sahalar ise aşağıdaki haritada gösterilmektedir. 

80 
 

 

Harita23: Hasiçi Şehri Civarındaki Petrol ve Gaz Sahaları17 

Yukarıdaki harita yer alan ilgili sahaların tahmini rezervlerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

Saha Adı Tahmini Rezervi (milyon varil) 
Şeyh Süleyman 45 
Şeyh Mansur 40 
Ebu Haydar 7 
El Hol 75 
Ceribe 40 
Tişrin 411 
Hasv 70 
Gouna 145 
Gebe 200 
Cübessah 200 
Şaddadeh 15 
Salhiye 65 
Tablo 4: Hasiçi Şehri Civarındaki Petrol ve Gaz Sahalarının Tahmini Rezervleri18 

Bu bölgede de yer alan toplamda 12 sahada 1,3 milyar varil petrol eşdeğeri rezerv olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Sahalardan 4 tanesi gaz – kondensat sahasıdır. Bu 12 sahanın yaklaşık 5 tanesindeki mevcut üretim 
tesisleri kullanılabilir durumdadır. Bu şartlar altında ilgili tesislerin durumu dikkate alındığında 30 000 
varil/gün civarında petrol üretimi yapılabilecektir. Bu oran bütün sahaların (yerine göre geliştirilerek) 

Harita23: Hasiçi Şehri Civarındaki Petrol ve Gaz Sahaları17

Yukarıdaki harita yer alan ilgili sahaların tahmini rezervlerine aşağıdaki tabloda yer ve-
rilmiştir.

Saha Adı Tahmini Rezervi (milyon varil)
Şeyh Süleyman 45
Şeyh Mansur 40
Ebu Haydar 7
El Hol 75
Ceribe 40
Tişrin 411
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bölgenin toplam rezervi 1,7 milyar varile düşmektedir. 

Fakat iyimser senaryoda dahi ortaya konan rakamların yapılacak yeni yatırımlar ve çalış-
malarla çok daha yüksek seviyelere çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Buraya kadar yapılan tahminler ve ortaya konan rezerv rakamları üretime alınmış, birçok 
veriyle tanımlanmış, sınırları ve yapısı sismik yorumlarla doğrulanmış sahaları içermektedir. 
Fakat bölgedeki potansiyel bunlarla da sınırlı değildir.

Bölgede yapılan sondajlar neticesinde keşfedilmiş ve sismik çalışmalar ile sınırları tahmi-
nen tanımlanmış olan kanıtlanmamış sahaların yanı sıra;

 � sismik çalışmalar mevcut olmayan / sismik verileri yorumlanmamış olabilen / sismik 
süreci hakkında bilgi olmayan, 

 � en kötü ihtimalle genel jeolojik tahminler üzerine açıldığı düşünülen sondajlar ile pet-
rol emaresine rastlanan kuyular da bulunmaktadır.

Bu kuyuların lokasyonları da potansiyel ihtiva etmekte ve incelenmeye değer görülmek-
tedir. 

İlgili kuyulardan tespit edilebilenlerin lokasyonları da aşağıdaki haritada belirtilmiştir. 

Görüleceği üzere, aramacılık faaliyetlerine başlamak için önemli kanıtlar sunabilecek olan 
petrol emareli 13 adet tespit edilebilmiş kuyu bulunmaktadır.

Harita 25: Bölgede Petrol Emareli Bazı Kuyular20

Bu bölgede de, aşağıdaki tablodan görülebileceği üzere; ilgili sahaların belirtildiği miktar-
larda rezerve sahip oldukları düşünülmektedir.

Saha Adı Tahmini Rezervi (milyon varil)
Margada 30
Ebu Kasap 100 
Derro 28
Raşid 50
Atilla 140
İsbah 270
El Tabiye 200
Cafra 130
Yimken 30
Raseyn 70
Şahel 55
Gavari 35

Tablo 5: Deyrizor Bölgesinde Yer Alan Sahaların Rezervleri19

Bu bölgenin de Halep Vilayeti sınırları dâhilinde kalan kısmında toplamda 12 sahada 1,1 
milyar varil petrol eşdeğeri rezerv olduğu tahmin edilmektedir. (Not: Haritada görülen Margada 
ve Ebu Kasap sahalarına bir önceki haritada yer verilmiştir.)

Sahalardan sadece 1 tanesi gaz – kondensat sahasıdır. Bu 12 sahanın yaklaşık 5 tanesin-
deki mevcut üretim tesisleri kullanılabilir durumdadır. Bu şartlar altında ilgili tesislerin durumu 
dikkate alındığında 90 000 varil/gün civarında petrol üretimi yapılabilecektir. Bu oran bütün 
sahaların (yerine göre geliştirilerek) devreye alınması ve bazı üretim arttırıcı teknikler kullanıl-
ması ile en az 300 000 varil/gün seviyelerine çıkarılabilecektir. 

Yani tüm Halep vilayetimizde keşfedilmiş 48 adet sahada toplamda 6,9 milyar varil petrol 
eşdeğeri rezerv olduğu tahmin edilmektedir. Şu an ki tesisler kullanılarak ise yaklaşık 210 000 
varil /gün seviyesinde bir üretim elde etmek mümkündür. 

Bu bölümde ortaya koyulan rezerv tahminleri yapılırken, ilgili sahaların elde edilebilen 
teknik verileri bazı kıyaslamalar yapılarak analiz edilmiş ve iyimser bir yaklaşım yapılmıştır. 

Not: Bölgedeki kanıtlanmış toplam rezerv ile tahmini toplam rezervin arasındaki en büyük 
fark keşfedilmiş ve kısmen bazı verilerle tanımlanmış fakat bu verileri uluslararası merciler ile pay-
laşılmamış, paylaşılmadığı gibi üretime de alınmamış sahaların kanıtlanmamış olmasından dolayı 
oluşmaktadır.   

İyimser olmayan bir yaklaşım neticesinde, keşfi yapılmış fakat üretime alınamamış saha-
ların tahminlerden çıkarıldığı ve sadece kanıtlanmış rezerv miktarının alındığı durumda ise ilgili 
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Görüldüğü üzere, en iyi senaryo kapsamında değerlendirme yapıldığında dahi Suriye’deki 
kaynak potansiyelinin seviyesi komşusu Irak gibi ülkelere nazaran dikkate alınmayacak derece-
de azdır. Yinede bu potansiyel Suriye ve bölge için önemlidir. Fakat bütün dünyanın ilgisini çe-
kecek düzeyde değildir. Kaldı ki, petrolün rezervuar / kimyasal özellikleri ve kalitesi de dikkate 
alındığında ortaya çıkan üretim zorlukları ve artan maliyetler düşük seyreden petrol fiyatları 
dönemlerinde yatırımcıların ilgisini dahi çekmeyecektir. 

Bu yaklaşıma örnek teşkil etmesi babında; aşağıdaki bölümde Eylül 2017 tarihinde Rusya 
destekli rejim güçleri ile ABD destekli PYD’nin DAEŞ ile çatışarak Deyrizor’a yönelmeleri üzerine 
yapılan tutarsız yaklaşımların nasıl yorumlanması gerektiği anlatılmaya çalışılacaktır. 

9.2 – DEYRİZOR İLE İLGİLİ PETROL SAVAŞI İDDİALARI
Suriye’de uluslararası güçlerin ve farklı terörist örgütlerin de müdahil olduğu iç savaş bir-

çok şehirde bütün yoğunluğu ile devam etmektedir. Bu kapsamda Esad rejimi güçlerinin uzun 
süredir DAEŞ ile devam eden çatışmalarda üstünlük sağlaması neticesinde Deyrizor şehri, de-
vam eden askeri güç mücadelesinden de öte, sahip olduğu enerji kaynakları ile gündeme fazla-
sıyla taşınmaktadır. 

Bu kapsamda; 

 � Deyrizor’un bölgedeki en zengin petrol yataklarına sahip olduğu,

 � Bu bölge üzerinde ABD ile Rusya arasında herhangi bir anlaşma olmadığı, 

 � Bu sebeple ABD’nin Rusya destekli Esad güçlerinin bölgeyi kontrol altına almasına 
asla izin vermeyeceği,

 � Çünkü oradaki petrol kaynaklarını kendisi için istediği,

 � Oradaki petrol için PYD/YPG’li teröristlerin de ABD tarafından harekete geçirileceği,

 � ABD ile Rusya’nın da bu bölgedeki kaynakları ele geçirebilmek için birbirleri ile mü-
cadeleye girebileceği gibi hususlardan Eylül 2017 tarihi itibarı ile fazlasıyla bahsedil-
miştir.

Peki, bahsi geçen bu yaklaşımlar, özellikle enerji açısından yorumlandığında ne kadar tu-
tarlıdır?

Öncelikle Suriye’deki farklı grupların hâkimiyet kurduğu alanları gösteren ve 6 Eylül 2017 
tarihinde güncellenmiş olan aşağıdaki harita incelendiğinde;

Son olarak, TESPAM ekibi tarafından bölgeyle ilgili yapılan analizler neticesinde aramacı-
lık için potansiyel olarak nitelendirilebilecek bölgeler aşağıdaki haritada gösterilmiştir. 

Harita 26: Halep Vilayeti Aramacılık İçin Potansiyel İhtiva Eden Bölgeler20

Tüm bunların yanı sıra Türkiye’nin Zeytin Dalı operasyonunu başlattığı Afrin bölgesinde 
de, yukarıdaki haritada gösterilen alanlar kadar olmasa da, ilgilenilebilecek bir potansiyel olabi-
leceği düşünülmektedir.

Türkiye’nin teröristlerden temizleyerek kontrol altına aldığı; Afrin, Cerablus ve El Bab gibi 
bölgelerde aramacılık faaliyetlerine girişmesi hem Türkiye tarafındaki jeofizik modellerin oluş-
turulması noktasında önemli veriler sağlayacak hem de bir keşif olması durumunda, Türkiye’nin 
bölgedeki yeniden imar & kalkındırma çalışmalarının finanse edilmesine katkı sağlayabilecektir. 
Zaten böyle bir durumda da, Türkiye petrol için yakıp, yıkan ve sömüren Batı zihniyetine, petrol-
le ilgili mazlum topraklar nasıl kalkındırılabileceğine dair önemli bir ders verebilecektir. 

Sonuç olarak buradan da anlaşılacağı üzere, bölge büyük oyuncuların ağızlarının suyunu 
akıtacak kadar değerli olmasa da, bölgede yeni bir devletin kurulmasına imkân sağlayacak kadar 
kaynak potansiyeline sahiptir. 

Yani burada anlaşılması gereken Suriye’nin sahip olduğu kaynaklar sebebiyle karıştırılmış 
olamayacağıdır. Bir ülkede petrol rezervleri olması, o ülkenin sadece bu kaynaklara sahip olması 
sebebiyle gayrinizamî saldırılara maruz bırakılması anlamına gelmemektedir. Sürecin ve den-
gelerin etkin olabilecek birçok unsur birlikte değerlendirilerek analiz edilmesi gerekmektedir. 
Aksi takdirde herşeyi enerjiye bağlayarak yapılacak yorumlar tutarlı ve yerinde olmayacaktır. 



112 www.tenva.org 113

S U R İ Y E  İ Ç  S A V A Ş I :  E N E R J İ ,  G Ü V E N L İ K  V E  S İ YA S E T  B O Y U T L A R I Y L A

Harita 28: Deyrizor Civarı Petrol ve Gaz Sahaları22

 � Atilla sahasında yaklaşık 140 milyon varil petrol,

 � İsbah sahasında yaklaşık 270 milyon varil petrol, 

 � Cafra sahasında yaklaşık 130 milyon varil petrol,

 � El Tabiye sahasında yaklaşık 200 milyon varil petrol eşdeğeri gaz,

 � El Nisah sahasında yaklaşık 15 milyon varil petrol, 

 � El Mahaş sahasında yaklaşık 55 milyon varil petrol,

 � Eşşola sahasında yaklaşık 40 milyon varil petrol,

 � El Mazra sahasında yaklaşık 50 milyon varil petrol, 

 � Doğu Karrata sahasında ise yaklaşık 70 milyon varil petrollük tahmini üretilebilir kay-
nak bulunduğu tahmin edilmektedir.

Yani toplamda Deyrizor şehri civarında 1 milyon varile yakın petrol rezervi olduğu tahmin 
edilmektedir.

Bunun yanı sıra, bu sahaların hepsi eski sahalar olup, çoğunun yüzey tesisi işlevini yitir-
miştir. Yani düzgün bir üretim elde edebilmek için yatırım yapılarak, öncelikle yüzey tesislerinin 
yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca, mevcut kaynakların çoğunluğu da üretimi zor olan, ağır ve 

Harita 27: Suriye’de Etkin Unsurlar 6 Eylül 201721

Not: Kırmızı renk rejim güçlerini, sarı PYD’yi, mavi ÖSO’yu, siyah DAEŞ’i ve açık yeşil de 
diğer muhalif grupları ifade etmektedir.

 � Deyrizor şehrini Batıdan yaklaşan Esad rejimi güçlerinin ele geçirmek üzere olduğu, 

 � Özellikle ABD destekli terörist YPG/PYD güçlerinin ise bölgeye uzak olduğu,

 � Daeş hatlarının yarıldığı,

 � Bununla da birlikte Deyrizor şehri ele geçirilse dahi henüz tüm bölgede hâkimiyet sağ-
lanmış olunmayacağı anlaşılabilecektir.

Deyrizor şehrinde bahsi geçen enerji kaynaklar yukarıdaki iyimser senaryo dâhilinde ye-
niden analiz edildiğinde;
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 � Özetle orta vadede Deyrizor’daki kaynaklar hem Esad hem de PYD için önemli olarak 
değerlendirilse de, hayati değildir. Kaldı ki bu kaynaklar bu güçlerin arkasındaki güç-
ler için hiç de vazgeçilmez niteliklere sahip değildir.

9.3 – BAZI KRİTİK BORU HATTI PROJELERİ
Suriye’de yaşanan iç savaşın asıl nedeninin (sözde) çok büyük petrol kaynaklarını elde 

etme mücadelesi olduğunun ortaya atıldığı gibi yaşanan kaosa ve çatışmaya bazı boru hattı pro-
jelerinin sebep olduğu da bu konuda dikkate alınabilen komplo teorileri arasında yer almıştır. 

Peki, gerçek anlamda bir boru hattı bu derece önemli midir? Yani boru hatlarının sebep 
olacağı sonuçları engellemek maksatlı, bu boru hatlarını istemeyen güçler çözüm olarak Suri-
ye’yi karıştırmayı mı tercih etmişlerdir? Böyle bir yaklaşım ne kadar tutarlıdır?

Böyle bir yaklaşım bazen gerçekten doğru olabilecektir. Büyük ve stratejik olarak öneme 
haiz olan bazı boru hatlarının güzergahını değiştirebilmek için lokal karışıklıklar çıkartılabile-
cektir. Ki, bunun örneklerine tarihte şahit olunmaktadır. Fakat böyle bir hususta bir ülkeyi kaosa 
ve çatışmaya sürüklemek genel rasyonel mantık çerçevesinde hiç de inandırıcı gelmemektedir. 

Yine de bu bölümde ilgili ifade edilen boru hattı projeleri, Suriye’deki iç karışıklıklara dış 
müdahale olasılığı ihtiva edebilme ihtimalleri nezdinde incelenecektir.

9.3.1 – KATAR GAZ BORU HATTI

Bu proje fikri kapsamında Katar’ın ürettiği gazın Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türki-
ye üzerinden Avrupa’ya taşınması planlanmaktadır. 

Bu boru hattı fikriyle ilgili ortaya atılan komplo teorisi; böyle bir proje sayesinde Avrupa 
Rus gazına bağımlılıktan kurtulacağı için Rusya’nın Suriye’yi karıştırmış olmasıdır. Ayrıca aynı 
yaklaşımla orta vadede üreteceği kaya gazı için Avrupa’yı en önemli pazar olarak gören ABD’nin 
de bu projeyi istememesi ve bu sebeple Suriye’yi karıştırmış olması iddiaları bulunmaktadır. 

Bu iddiaların ikisi de tutarsız ve yanlıştır.

Aşağıdaki haritadan da anlaşılabileceği üzere, Katar gazı ilgili güzergâhı izleyerek, Türki-
ye’nin Avrupa sınırına kadar ulaşmak için 3200 km civarında uzun bir yol kat etmektedir. Tabii 
bundan sonra da Avrupa’da İtalya ya da Baumgarten piyasasına erişebilmek için yine yüzlerce 
kilometrelik bir mesafe bulunmaktadır. 

yüksek sülfürlü petrolden müteşekkildir. Yeni sondajlar için de hedef derinlik kuzey batı ucunda 
olduğu gibi sığ değil, 3000 – 3500 metreler arasında olacaktır. Bu da güvenlik gereksinimleri 
bir kenara, mevcut petrol fiyatları dikkate alındığında dahi yatırım için çok da cazip projeler 
olmayabileceğini göstermektedir. Ayrıca ağır, akışkanlığı az ve sülfür oranı yüksek olan petrolün 
üretimi için de teknolojik gereksinimlere ihtiyaç duyulamaktadır. Bu ihtiyacın da ilgili koşullarda 
temin edilmesinin zor olduğu düşünüldüğünde, ortaya çıkan tablo daha da karamsardır.

Yine de Daeş’in ilgili sahalardan her türlü olumsuzluğa ve teknik kısıtlara rağmen, imkân-
lar dâhilinde az da olsa üretime devam ettiği ve bu üretimini, PYD ile anlaşmalı olarak, Kuzey 
Irak üzerinden kayıt dışı olarak tabir edilecek şekilde, özellikle bazı İsrail’li tüccarlara çok uygun 
fiyatlar ile sattığı bilinmektedir. Diğer bir ifade ile Daeş ilgili sahalardan ürettiği petrolü PYD’ye 
silah ve mühimmat karşılığında satmaktadır. Diğer terörist yapılanma olan PYD de, ABD’den 
aldığı silahlar ile takas ederek temin ettiği bu hacmi, kendi üretimlerine ekleyerek, Barzani Yö-
netimine çok uygun fiyatlardan satmaktadır. Barzani yönetiminin elinde ise bu sayede günlük 
bütün Suriye’den gelen toplamında (ilgili dönem için) 70 000 varilden fazla olduğu düşünülen 
kayıt dışı bir hacim oluşmaktadır.

Yeniden yukarıdaki iddialara dönüldüğünde;

 � Deyrizor petrol ve gaz potansiyeli açısından önemli sayılabilecektir. Fakat hayati de-
recede algılanılabilecek ya da küresel çatışmaları körükleyecek bir ehemmiyeti bulun-
mamaktadır.

 � İlgili sahaların hepsi şehir merkezinde değil, Deyrizor’un etrafındadır. Hatta bölgedeki 
diğer bazı şehirlere daha yakındır.

 � ABD’nin sadece bu kadarlık bir kaynak için Rusya ile çatışmaya gireceği, savaş ve mü-
cadele başlatacağı da bu sebeple tutarlı değildir.

 � Halen her türlü çatışmaya rağmen, PYD’nin hüküm sürdüğü alanlarda ABD’li şirket-
lerin de, Rus şirketlerin de petrol üretimi yaptıkları, bu üretimleri de Kuzey Irak üze-
rinden sattıkları gerçeği dikkate alınırsa, söylemler ne olursa olsun, kar konusunda 
düşmanlar arasında dahi bir ittifak olabildiği görülmelidir.

 � Yani Deyrizor civarındaki gerçek anlamda üretilebilmek için yatırım isteyen ve kalite-
siz petrol ihtiva eden kaynaklar için bu iki ülkenin çatışacağı beklentisi gerçekçi değil-
dir.

 � Demek ki bütün gelişmeleri bölgede petrol kaynağı var diye enerji savaşlarına bağla-
mak gerçekten doğru değildir.

 � Zaten burada bahsedildiği gibi sonrası süreçte de Deyrizor şehir merkezini rejim güç-
leri ele geçirmiş ve Fırat nehrinin kuzey ve güneyi arasında ABD ile Rusya arasında 
çatışma yaşanmadan bir paylaşım yapılmıştır. 

 � Deyrizor civarındaki sahaların üretimi noktasında da önemli bir gelişme yaşanmamıştır.
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sından giderek ne Rusya’nın ne de ABD’nin adım atmış olması söz konusu değildir.

9.3.2 – IKBY KÜRT ENERJİ NAKLİ HATLARI

Aynı şekilde IKBY’nin sahip olduğu sahalarda üretilen petrol ve gazın, (aşağıdaki harita-
dan da anlaşılabileceği üzere) Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak Kürt koridoru üzerinden Ak-
deniz’e taşınması ve oradan satışa sunulması için ABD’nin bölgeyi bir iç çatışmaya sürüklediği 
yönünde ortaya atılan komplo teorileri de bulunmaktadır.
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taşınması ve oradan satışa sunulması için ABD’nin bölgeyi bir iç çatışmaya sürüklediği yönünde 
ortaya atılan komplo teorileri de bulunmaktadır. 

 

Harita 30: IKBY Kürt Enerji Nakli Hatları  

Öncelikle bu yorumu analiz etmek için, IKBY’nin sahip olduğu arz potansiyelinin incelenmesi 
gerekmektedir.  

IKBY’nin mevcut şartlar altında ihraç potansiyeli: 

- Petrolde günlük yaklaşık 350 000 varil, 
- Gazda ise sıfırdır!35 

Yani mevcut şartlar altında aslında IKBY’nin gaz arz edebilme kapasitesi bulunmamaktadır.Petrol arz 
kapasitesi de oldukça düşmüş durumdadır.  

Gaz ihraç potansiyeli hususuna biraz daha detaylandırılacak olunursa; “bölgede hali hazırda 
keşfedilmiş 4 adet önemli gaz sahası vardır. Bunlar; Chemchemal, Miran, Bina Bawi ve Khor Mor 
sahalarıdır. Bu sahalardan sadece Khor Mor sahasında (sahada bulunan birkaç kuyu üzerinden) gaz 
üretimi yapılmaktadır. Üretilen bu gaz da bölgede bulunan elektrik santrallerine iletilmektedir. 
Chemchemal sahası taşıdığı üretim potansiyeline rağmen yeterliyatırım alamamış durumdadır. Bahsi 
geçen diğer iki saha ise Türk –İngiliz ortaklığında bulunan Genel Enerji şirketinin yönetimindedir. Bu 
sahalara Türkiye’nin kamu iştiraki olan Turkish Energy Company (TEC) şirketinin ilgi duyduğu çeşitli 
kaynaklarda belirtilse de resmi bir açıklama yapılmamıştır.Ayrıca Genel Enerji şirketi de bu sahaları 
geliştirmek yerine satıp, ayrılmak istemektedir. Bahsi geçen tüm sahaların üretim potansiyeli söz 
konusu olsa dabu potansiyel düşünüldüğü gibi Türkiye’yi Rusya ve İran’a olan bağımlılığından 
kurtarabilecek seviyede değildir.İsrail ve Kıbrıs doğal gazında da ön plana çıkartılan polemikler gibi 
KuzeyIrak gaz sahaları için de abartılı bir beklenti yaratılmaktadır. Komşu ülke Türkiye’nin yanı sıra 
Avrupa ya da dünya piyasaları için de ciddi bir önem ihtiva etmemektedir. Ayrıca sürekli elektrik 
kesintileri ve IKBY’nin iç talebi de dikkate alındığında ihraç potansiyelinin daha da düşeceği 
anlaşılabilecektir.”23Bu durumlar dikkate alındığında IKBY’nin gaz ihraç potansiyelinin, ancak orta 

Harita 30: IKBY Kürt Enerji Nakli Hatları 

Öncelikle bu yorumu analiz etmek için, IKBY’nin sahip olduğu arz potansiyelinin incelen-
mesi gerekmektedir. 

IKBY’nin mevcut şartlar altında ihraç potansiyeli:

 � Petrolde günlük yaklaşık 350 000 varil,

 � Gazda ise sıfırdır!35

Yani mevcut şartlar altında aslında IKBY’nin gaz arz edebilme kapasitesi bulunmamakta-
dır. Petrol arz kapasitesi de oldukça düşmüş durumdadır. 

Gaz ihraç potansiyeli hususuna biraz daha detaylandırılacak olunursa; “bölgede hali hazır-
da keşfedilmiş 4 adet önemli gaz sahası vardır. Bunlar; Chemchemal, Miran, Bina Bawi ve Khor 
Mor sahalarıdır. Bu sahalardan sadece Khor Mor sahasında (sahada bulunan birkaç kuyu üze-
rinden) gaz üretimi yapılmaktadır. Üretilen bu gaz da bölgede bulunan elektrik santrallerine ile-
tilmektedir. Chemchemal sahası taşıdığı üretim potansiyeline rağmen yeterli yatırım alamamış 
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Harita 29: Katar – TR Avrupa Sınırı Doğalgaz Boru Hattı Fikri Güzergâhı 

Rakamsal tahminler üzerinden bir değerlendirme yapıldığında, örneğin: 

- 30 bcma’lık bir gaz hacmi için,  
- 36” lik bir boru hattı tercih edildiğinde,  
- 24 milyar $’lık bir yatırım gerekmektedir.  
- Bu yatırımın iç karlılık oranı 10 kabul edildiği bir durum için 210 $/1000 m3’lük bir taşıma 

tarifesi (bedeli) olacağı anlaşılabilecektir. 

Türkiye sınırından da örneğin TAP gibi yaklaşık 800 km’lik bir yol kat edip, İtalya piyasasına ulaşması 
için de yine ekstradan 200 $/ 1000 m3’lük bir tarife ödenecektir. 

Yani 30 bcma’lık Katar gazının bu hat üzerinden İtalya piyasasına ulaşması için ödenmesi gereken yol 
tarifesi toplamda 410 $ / 1000 m3 civarında olacaktır.  

Mevcut İtalya piyasasındaki gaz fiyatlarının nakliye maliyetinin dahi çok aşağısında olduğu dikkate 
alındığında, henüz üretim maliyetleri hesaba katılmamış olmasına rağmen bu opsiyonun imkânsız 
olduğu anlaşılabilecektir.  

Dikkat edilirse, sürece güzergâhtaki ülkeler arasındaki ihtilaflar ve siyasi engeller dahidâhil 
edilmemiştir.  

Yani böyle bir proje işin başında dahi tutarsızdır. O sebeple böylesi tutarsız bir fikrin arkasından 
giderek ne Rusya’nın ne de ABD’nin adım atmış olması söz konusu değildir. 

 

9.3.2 – IKBY KÜRT ENERJİ NAKLİ HATLARI 
 

Aynı şekilde IKBY’nin sahip olduğu sahalarda üretilen petrol ve gazın, (aşağıdaki haritadan da 
anlaşılabileceği üzere) Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak Kürt koridoru üzerinden Akdeniz’e 

Harita 29: Katar – TR Avrupa Sınırı Doğalgaz Boru Hattı Fikri Güzergâhı

Rakamsal tahminler üzerinden bir değerlendirme yapıldığında, örneğin:

 � 30 bcma’lık bir gaz hacmi için, 

 � 36” lik bir boru hattı tercih edildiğinde, 

 � 24 milyar $’lık bir yatırım gerekmektedir. 

 � Bu yatırımın iç karlılık oranı 10 kabul edildiği bir durum için 210 $/1000 m3’lük bir 
taşıma tarifesi (bedeli) olacağı anlaşılabilecektir.

Türkiye sınırından da örneğin TAP gibi yaklaşık 800 km’lik bir yol kat edip, İtalya piyasası-
na ulaşması için de yine ekstradan 200 $/ 1000 m3’lük bir tarife ödenecektir.

Yani 30 bcma’lık Katar gazının bu hat üzerinden İtalya piyasasına ulaşması için ödenmesi 
gereken yol tarifesi toplamda 410 $ / 1000 m3 civarında olacaktır. 

Mevcut İtalya piyasasındaki gaz fiyatlarının nakliye maliyetinin dahi çok aşağısında oldu-
ğu dikkate alındığında, henüz üretim maliyetleri hesaba katılmamış olmasına rağmen bu opsiyo-
nun imkânsız olduğu anlaşılabilecektir. 

Dikkat edilirse, sürece güzergâhtaki ülkeler arasındaki ihtilaflar ve siyasi engeller dahi 
dâhil edilmemiştir. 

Yani böyle bir proje işin başında dahi tutarsızdır. O sebeple böylesi tutarsız bir fikrin arka-
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Sadece ABD’nin şayet bölgede hedeflediği birleşik Kürt devletini hayata geçirebilmesi du-
rumunda, bu hayali devletin yaşayabilmesi için bu proje fikirlerini hayata geçirilebilecektir. ABD 
de bölgedeki siyasi emellerini bu enerji projeleri sayesinde sürdürülebilir kılacaktır. Fakat bu 
durumun dahi gerçekleşmesi mümkün görülmemektedir.

Özetle Suriye’deki gelişmelerde farklı aktörler nezdinde güdülen siyasetin enerji için ol-
duğundan ziyade, enerjinin siyaset için olduğunu ifade etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

9.3.3 – İRAN GAZ BORU HATTI

İran hali hazırda olmasa da, orta vadede çok daha büyük hacimlerde ihracat potansiyeline 
sahip olacaktır. Bu minvalde İran’dan Irak ve Suriye’nin kuzeyinden Akdeniz’e bir hat çekilerek, 
buradan gazın dünya piyasalarına ulaşmasına engel olmak için ABD’nin ya da İran’ı bu noktada 
Avrupa’da kendisine rakip olarak görecek Rusya’nın iç savaşı tetiklediği ile ilgili komplo teorileri 
bulunmaktadır. 

Bu teoriler de kesinlikle tutarlı değildir.

Aşağıdaki haritadan da görülebilecek güzergâh üzerinde;

 � 30 bcma’lık bir gaz hacmi için, 

 � 56” lik bir boru hattı tercih edildiğinde,

 � Yaklaşık 900 km’lik bir mesafe için,

 � 10 milyar $’lık bir yatırım gerekmektedir. 

 � Bu yatırımın iç karlılık oranı 10 kabul edildiği bir durum için 75 $/1000 m3’lük bir 
taşıma tarifesi (bedeli) olacağı anlaşılabilecektir.

durumdadır. Bahsi geçen diğer iki saha ise Türk –İngiliz ortaklığında bulunan Genel Enerji şirke-
tinin yönetimindedir. Bu sahalara Türkiye’nin kamu iştiraki olan Turkish Energy Company (TEC) 
şirketinin ilgi duyduğu çeşitli kaynaklarda belirtilse de resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ayrıca 
Genel Enerji şirketi de bu sahaları geliştirmek yerine satıp, ayrılmak istemektedir. Bahsi geçen 
tüm sahaların üretim potansiyeli söz konusu olsa dabu potansiyel düşünüldüğü gibi Türkiye’yi 
Rusya ve İran’a olan bağımlılığından kurtarabilecek seviyede değildir. İsrail ve Kıbrıs doğal ga-
zında da ön plana çıkartılan polemikler gibi KuzeyIrak gaz sahaları için de abartılı bir beklenti 
yaratılmaktadır. Komşu ülke Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ya da dünya piyasaları için de ciddi 
bir önem ihtiva etmemektedir. Ayrıca sürekli elektrik kesintileri ve IKBY’nin iç talebi de dikkate 
alındığında ihraç potansiyelinin daha da düşeceği anlaşılabilecektir.”23Bu durumlar dikkate alın-
dığında IKBY’nin gaz ihraç potansiyelinin, ancak orta vadede ilgili sahalar geliştirildikten sonra 
yıllık 10 milyar m3’ler civarında olabileceği öngörülebilecektir.

Bu durumda orta vadede 10 bcma’lık bir gaz ihracatı kapsamında:

 � 10 bcma’lık bir gaz hacmi için, 
 � 32” lik bir boru hattı tercih edildiğinde, 
 � 7 milyar $’lık bir yatırım gerekmektedir. 
 � Bu yatırımın iç karlılık oranı 10 kabul edildiği bir durum için 60 $/1000 m3’lük bir 

taşıma tarifesi (bedeli) olacağı anlaşılabilecektir.

Lakin bu noktaya ulaştığında dahi gazın sefer de sıvılaştırılması ve oradan ilgili piyasalara 
nakledilmesi söz konusu olacaktır. 10 bcma gibi, çok da abartılmayacak bir hacim için böylesi 
zorluklara katlanılması pek de tutarlı gözükmemektedir.

Petrol sevkiyatı kapsamında da, IKBY’nin anayasal sınırları haricinde bir zamanlar işgal 
ettiği Kerkük sahasının üretimi de eklendiğinde yaklaştığı 1 milyon varil / günlük üretim potan-
siyelinin yine aynı güzergâhtan nakledildiği varsayılırsa;

 � 1 milyon varil / günlük bir hacim için, 

 � 36” lik bir boru hattı tercih edildiğinde, 

 � 7 milyar $’lık bir yatırım gerekmektedir. 

 � Bu yatırımın iç karlılık oranı 10 kabul edildiği bir durum için 5 $/ varillik bir taşıma 
tarifesi (bedeli) olacağı anlaşılabilecektir.

Bu da ekonomik olarak değerlendirilebilecek bir opsiyondur. Fakat ilgili noktaya bir de 
ilgili dolum ve depolama tesislerinin de inşasının yapılması gerekmektedir. 

Yani bu fikirlerin hayata geçebilmesi için çok büyük ve zorlu süreçlerin kat edilebilmesi 
gerekmektedir. Neticede ise elde edilebilecek çok da büyük kazanımlar söz konusu değildir.

ABD’nin bu kaynaklarda söz hakkı elde etmek için böylesi bir iç savaşı körüklemiş olması 
muhtemel değildir. 
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Avrupa’ya ulaşması ile Avrupa’nın Rus gazına bağımlılığının azalacağı, aynı şekilde orta vadede 
bu gazın ABD kaya gazı ile de rekabet edeceği, bu sebeple de ABD ya da Rusya’nın buna engel 
olmak için duruma müdahale ettiği gibi bir görüş de ortaya atılmıştır. 

Yukarıda izah edilen teoriler gibi bu yaklaşım da kesinlikle tutarlı değildir. 

Öncelikle Mısır’ın zaten ciddi bir gaz ihraç potansiyeli bulunmamaktadır. 2020 – 2032 yıl-
ları arasında sahip olacağı öngörülen ihraç potansiyelini küresel piyasalara arz edebilmek için 
de elinde atıl duran LNG tesislerinin kapasitesi yeterlidir. 

Yine de İsrail’den 3 bcma, Güney Kıbrıs’tan da 7 bcma’lık bir hacmin ithal edilerek, ihraç 
potansiyelinin 10 bcma arttırıldığı varsayılırsa (ki aslında bu durum da siyasi olarak pek müm-
kün görülmemektedir); 
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sonrasında da tekrar devreye alınamamıştır. Zaten sonrasında da Mısır bir gaz ihracatçısı 
konumundan, gaz ithalatçısı konumuna gelmiştir.  

Bu hattan da çok büyük miktarda doğalgazın Türkiye’ye kadar nakledilmesi, oradan da Avrupa’ya 
ulaşması ile Avrupa’nın Rus gazına bağımlılığının azalacağı, aynı şekilde orta vadede bu gazın ABD 
kaya gazı ile de rekabet edeceği, bu sebeple de ABD ya da Rusya’nın buna engel olmak için duruma 
müdahale ettiği gibi bir görüş de ortaya atılmıştır.  

Yukarıda izah edilen teoriler gibi bu yaklaşım da kesinlikle tutarlı değildir.  

Öncelikle Mısır’ın zaten ciddi bir gaz ihraç potansiyeli bulunmamaktadır. 2020 – 2032 yılları arasında 
sahip olacağı öngörülen ihraç potansiyelini küresel piyasalara arz edebilmek için de elinde atıl duran 
LNG tesislerinin kapasitesi yeterlidir.  

Yine de İsrail’den 3 bcma, Güney Kıbrıs’tan da 7 bcma’lık bir hacmin ithal edilerek, ihraç 
potansiyelinin 10 bcma arttırıldığı varsayılırsa (ki aslında bu durum da siyasi olarak pek mümkün 
görülmemektedir);  

 

Harita 32: Arap Gaz Boru Hattı  

 

Yukarıdaki haritadan da görülebilecek güzergâh üzerinde; 

- 10 bcma’lık bir gaz hacmi için,  
- 56” lik bir boru hattı tercih edildiğinde, 
- Yaklaşık 12000 km’lik bir mesafe için, 
- 11 milyar $’lık bir yatırım gerekmektedir.  
- Bu yatırımın iç karlılık oranı 10 kabul edildiği bir durum için 85 $/1000 m3’lük bir taşıma 

tarifesi (bedeli) olacağı anlaşılabilecektir. 

Bu gazın yaklaşık 180 $/ 1000 m3’lük bir bedel karşılığında da İtalya piyasasına taşındığı öngörülürse, 
toplam taşıma maliyeti 265 $/ 1000 m3’e çıkmaktadır. 

Harita 32: Arap Gaz Boru Hattı 

Yukarıdaki haritadan da görülebilecek güzergâh üzerinde;

 � 10 bcma’lık bir gaz hacmi için, 

 � 56” lik bir boru hattı tercih edildiğinde,

 � Yaklaşık 12000 km’lik bir mesafe için,

 � 11 milyar $’lık bir yatırım gerekmektedir. 

 � Bu yatırımın iç karlılık oranı 10 kabul edildiği bir durum için 85 $/1000 m3’lük bir 
taşıma tarifesi (bedeli) olacağı anlaşılabilecektir.
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Aşağıdaki haritadan da görülebilecek güzergâh üzerinde; 

- 30 bcma’lık bir gaz hacmi için,  
- 56” lik bir boru hattı tercih edildiğinde, 
- Yaklaşık 900 km’lik bir mesafe için, 
- 10 milyar $’lık bir yatırım gerekmektedir.  
- Bu yatırımın iç karlılık oranı 10 kabul edildiği bir durum için 75 $/1000 m3’lük bir taşıma 

tarifesi (bedeli) olacağı anlaşılabilecektir. 

 

Harita 31: İran – Akdeniz Gaz Boru Hattı Fikri Güzergâhı 

Fakat zaten üretim maliyetleri yüksek olan İran gazının, bu güzergâhtan Akdeniz’e ulaşması oradan 
da sıvılaştırılarak, LNG piyasalarında rekabet edebilmesi ekonomik olarak mümkün değildir.  

Yani İran’ın kendi sınırları içerisinde ürettiği gazını yine kendi topraklarında inşa edeceği LNG 
tesislerinde sıvılaştırarak dünya piyasalarına arz etmek yerine böyle bir güzergâhı desteklemesi 
kesinlikle tutarlı değildir. 

Bu sebeple yukarıda bahsedilen komplo teorilerinin de gerçekle bir ilgisi bulunmaktadır. 

 

9.3.4 – ARAP GAZ BORU HATTI 
 

Arap Gaz Boru Hatı (AGP) Mısır gazını öncelikle Ürdün, sonrasında da Suriye, Lübnan ve Türkiye’ye, 
Türkiye’den de Avrupa’ya nakledebilmeyi hedefleyen, bu kapsamda bazı fazlarıyla uygulamaya geçen 
fakat mevcut durumda atıl olan bir boru hattıdır. 

AGP 2001 yılında Ürdün ve Mısır arasında başlayan gaz tedarik müzakereleri neticesinde gündeme 
alınmış ve sonrasında Suriye, Lübnan, Türkiye ve İsrail ile de gaz satışı konusunda ön anlaşmalar 
yapılmıştır. Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail’e bu kapsamda kısıtlı bir süre için geçerli olmak üzere gaz 
satışları da yapılmıştır. Fakat AGP 2011 yılında Mısır’da artan iç karışıklıklar süresince zarar görmüş ve 

Harita 31: İran – Akdeniz Gaz Boru Hattı Fikri Güzergâhı

Fakat zaten üretim maliyetleri yüksek olan İran gazının, bu güzergâhtan Akdeniz’e ulaş-
ması oradan da sıvılaştırılarak, LNG piyasalarında rekabet edebilmesi ekonomik olarak müm-
kün değildir. 

Yani İran’ın kendi sınırları içerisinde ürettiği gazını yine kendi topraklarında inşa edeceği 
LNG tesislerinde sıvılaştırarak dünya piyasalarına arz etmek yerine böyle bir güzergâhı destek-
lemesi kesinlikle tutarlı değildir.

Bu sebeple yukarıda bahsedilen komplo teorilerinin de gerçekle bir ilgisi bulunmaktadır.

9.3.4 – ARAP GAZ BORU HATTI

Arap Gaz Boru Hatı (AGP) Mısır gazını öncelikle Ürdün, sonrasında da Suriye, Lübnan ve 
Türkiye’ye, Türkiye’den de Avrupa’ya nakledebilmeyi hedefleyen, bu kapsamda bazı fazlarıyla 
uygulamaya geçen fakat mevcut durumda atıl olan bir boru hattıdır.

AGP 2001 yılında Ürdün ve Mısır arasında başlayan gaz tedarik müzakereleri neticesinde 
gündeme alınmış ve sonrasında Suriye, Lübnan, Türkiye ve İsrail ile de gaz satışı konusunda ön 
anlaşmalar yapılmıştır. Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail’e bu kapsamda kısıtlı bir süre için geçerli 
olmak üzere gaz satışları da yapılmıştır. Fakat AGP 2011 yılında Mısır’da artan iç karışıklıklar sü-
resince zarar görmüş ve sonrasında da tekrar devreye alınamamıştır. Zaten sonrasında da Mısır 
bir gaz ihracatçısı konumundan, gaz ithalatçısı konumuna gelmiştir. 

Bu hattan da çok büyük miktarda doğalgazın Türkiye’ye kadar nakledilmesi, oradan da 
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 � İran üzerinden?

 � Basra üzerinden?

 � Suriye üzerinden?

 � Ürdün ve İsrail üzerinden?

 � Yaşanan gelir kaybını finanse etme olarak düşünülebilecektir.

Şimdi bu adımların uygulanabilirliği incelendiğinde:

 � İran üzerinden Talabani’nin öncülüğünde, IBKY ile İran hükümeti arasında günlük 150 
000 varil kapasiteli bir boru hattının inşası ile ilgili çalışmalar yapılmış fakat hayata 
geçirilememiştir. Yani İran üzerinden bir nakil hattı mevcut değildir. Sadece günlük 
50-100 bin varil kapasitesinde petrol sevkiyatı kara yolu ile sağlanabilecektir. Bu da 
çok büyük bir hacim olmamakla birlikte, İran’dan uluslararası piyasalara açılma im-
kanları da kısıtlıdır. Yani bu seçenek çok da ABD gibi oyun kurucuların onay vereceği 
bir opsiyon değildir.

 � Basra üzerinden mevcut hatlar kullanılarak satış teknik olarak yapılabilecektir. Fakat 
MIY böyle bir ticarete asla izin vermeyecektir. Bu opsiyon da tutarlı değildir. Zaten 
referendum sonrasında MIY IKBY üzerinde ciddi bir kontrol sağlamayı başarmıştır.

 � Suriye üzerinden geçişte ise ABD ve İsrail’in kurmaya çalıştıkları Kürt Koridoru özel-
likle Türkiye’nin girişimleri ile sekteye uğramıştır. Bu koridor tamamlanmadığı, Rusya 
ile de anlaşılmadığı, sonrasında da en az 12 milyar dolarlık bir yatırım ile 6 yıl gibi bir 
süre zarfında bir hat çekilmediği müddetçe bu senaryo da gerçekleşmeyecektir. Yani 
bu seçenek de tutarlı değildir.

 � Geriye en elle tutulur tek seçenek olarak Kerkük – Hayfa projesinin hayata geçirilmesi 
kalmaktadır. (Not: Bu süreçte IKBY’nin Kerkük’teki kontrolünü kaybettiği ve bu güzer-
gahtan geçecek olası bir hattın MIY sınırlarından geçmek zorunda olduğu da dikkate 
alınmalıdır.) Ayrıca böyle bir proje için dahi en iyi ihtimalle 5 yıl gibi bir süreye ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bunun yanında kapasitesinin 1 milyon varil/gün olarak kurgulanacağı 
ve bu sebeple yaklaşık 1000 km uzunluğunda, 42”lik bir boru hattı inşa edileceği dü-
şünülürse, yaklaşık 13 milyar $’lık da bir yatırıma ihtiyaç söz konusu olacaktır. Yani 
her ne kadar bu opsiyon diğerleri arasında en uygulanabilir seçenek olarak görülse de, 
nakliyenin Irak kısmının MIY sınırları içerisinden yapılacağı, bunun sağlanması için 
ABD’nin gerekirse yeniden DAEŞ’i kullanarak askeri müdahalelerde bulunması gerek-
tiği gibi seçenekler de eklendiğinde işin maliyeti iyice artmaktadır. 

 � Yani en uygulanabilir seçenek olan Kerkük – Hayfa projesi tercih edilirse, bu tercihe bi-
naen Türkiye’nin de Ceyhan üzerinden giden petrol ticaretini keseceği tahmin edilirse, 
bu senaryonun bağımsız bir Kürt devleti arzu eden ABD ve İsrail’e finansal maliyeti:

Bu gazın yaklaşık 180 $/ 1000 m3’lük bir bedel karşılığında da İtalya piyasasına taşındığı 
öngörülürse, toplam taşıma maliyeti 265 $/ 1000 m3’e çıkmaktadır.

Bu bedele üretim maliyetleri de eklendiğinde senaryonun mevcut koşullarda ekonomik 
olmayacağı anlaşılabilecektir.

Ayrıca kaynak miktarı açısından da ciddi riskler bulunmaktadır. Kaynak miktarıyla birlik-
te, 10 milyar m3’lük bir hacim de Avrupa’nın ithalat miktarları nezdinde o kadar da büyütülecek 
bir oran değildir. 

Yani böyle bir süreci engellemek için ne ABD’nin ne de Rusya’nın sürece müdahale etmesi 
gibi bir durum söz konusu değildir. 

9.3.5 – KERKÜK – HAYFA BORU HATTI

Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde, İslam dünyasının kalbine hançer gibi saplanarak, 
İsrail’in bir çocuğu olarak dünyaya getirilmeye çalışılan Kürt Devleti’nin nefes alabilmesini sağ-
layacak ve sürecin finansmanını temin edecek yegane kaynak petrol satışlarıdır. 

Petrol satışlarının önüne geçilmesi durumunda, bütün planlar altüst olacak ve komşuları 
tarafından tanınmayan bir sözde devlet de zaten etnik-siyasi-dini olarak çok kırılgan olan yapısı 
sebebi ile hayatını sürdüremeyecektir. 

Yani özellikle İsrail ve ABD’nin bölgedeki kanlı planları sekteye uğrayacaktır.

Bilindiği üzere, IKBY (ve satışının büyük bir çoğunluğunu IKBY üzerinden yapan PYD) pet-
rol satışını Ceyhan üzerinden gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin ise elinde her zaman bu ticareti 
sonlandırma imkanı bulunmaktadır. Yani bölgede bağımsız bir Kürt devletine izin vermeyecek 
olan Türkiye elinde olan bu imkanı kullanma konusunda her zaman bir hamle yapabilecektir.

Peki Türkiye petrol sevkiyatını kestiğinde ne olacaktır? 

Ticari olarak Türkiye bölgesel politikalar dikkate alındığında göz ardı edilebilecek düzey-
de zarar etse de, lehine gelişecek büyük değişimlerin fitilini ateşlemiş olacaktır.

Diğer yandan IKBY bağımsızlığa giden yolda şah damarı niteliğindeki petrol gelirlerinden 
yeni bir alternatif güzergah bulana kadar mahrum kalacaktır. 

Kısacası ivedi bir çözüm bulunamazsa felç olacaktır!

Ayrıca Suriye’nin kuzeyinde finanse etmeye çalıştığı terörist yapılanma da bundan büyük 
zarar görecektir.

Peki bu durumda IKBY’yi hayatta tutmak için zalim oyun kurucular hangi adımları atabi-
lecektir?

Bu adımlar:

 � Petrol sevkiyatını farklı bir güzergahtan sürdürme;
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Harita 33: Kullanılamaz Durumda Olan Kerkük – Hayfa Boru Hattı29

Özetle böyle bir projenin hayata geçmesi imkansız değil fakat uzun soluklu ve zahmetlidir. 
Özellikle IKBY’nin şah damarını elinde bulunduran Türkiye’nin İran ve MIY ile de birlikte bu 
oyunları bozabilme imkanları mevcuttur.

Buradan da anlaşılacağı üzere, bölge petrolünün küresel piyasalara çıkabileceği yegane 
güzergah Türkiye üzerinden geçmektedir.

9.4 – KÜRT ENERJİ KORİDORU
Kürt enerji koridoru; IKBY’nin bağımsızlık kazanması akabinde, Kuzey Suriye’de de ba-

ğımsız bir terörist Kürt devleti kurulması ile oluşacak ortak koridordan, Kuzey Irak’taki enerji 
kaynaklarının Akdeniz’e ulaşmasını sağlayan güzergâh anlamına gelmektedir.23

Yukarıda “IKBY KÜRT ENERJİ NAKLİ HATLARI” başlığı altında anlatılan proje fikirleri bu 
kapsamda ele alınmaktadır.

Bu fikir teoride bazı çevrelerce şiddetle arzu edilse de uygulama noktasında ciddi anlamda 

 � Boru hattı inşası için = 13 milyar $

 � Boru hattı 5 yılda tamamlanır ve bu 5 yıl Türkiye IKBY’nin petrol sevkiyatını ke-
serse, IKBY’yi ayakta tutmak için ilgili petrol gelirleri karşılığı olarak: 9 milyar $ x 
5 yıl = 45 milyar $

 � Bu süreçte terör örgütlerini kullanma, güvenliği sağlama ve askeri harcamalar ka-
lemi olarak yaklaşık 50 milyar $ olarak öngörüldüğünde toplam maliyet 108 milyar 
$ etmektedir.

 � Yani 108 milyar dolar ABD için dahi, projenin riskleri dikkate alındığında ciddi bir 
harcamadır.

 � Yeniden Kerkük – Hayfa petrol boru hattı projesine gelince:

 � İlgili hat 12” çapında olacak şekilde, 1935 yılında inşa edilmiş ve 13 yıllığına faaliyetini 
sürdürmüştür. 

 � Sonraki süreçte siyasi ve güvenlik ile alakalı sebeplerle atıl kalmış ve tamamen kulla-
nılmaz duruma gelmiştir. 

 � O süreçten bu yana İsrail’in sürekli masada fakat arka planda tuttuğu bir proje olarak 
farklı süreçlerde dillendirilmiştir. 

 � Fakat günümüze hattın sadece anıları, güzergah planı ve bazı taşıma verileri dışında 
birşeyi kalmamıştır.

 � Yani bu projenin hayata geçirilmesi için yeniden bir hat inşa etmek gerekmektedir.

 � Aşağıdaki haritadan da anlaşılacağı üzere, böyle bir hamle için:

 � Kerkük sahasının tamamını yeniden IKBY’nin kontrolüne vermek,

 � Irak sınırları içerisinde kalan güzergah boyunca askeri unsurlar ve terör örgütleri 
ile hakimiyet teşkil etmek,

 � Bu kurguya Türkiye, İran, MIY ve Rusya gibi aktörlerin müdahale etmesine izin ver-
memek gibi siyasi ve askeri gerekler de bulunmaktadır.  
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 � Günlük ortalama 70 000 varil üretim ve satış yapıldığı varsayılırsa;

 � Ortalama Brent fiyatı 67 $ / varil kabul edilirse, 

 � Cezire’de üretilen bu hacmin 52 $ / varil üzerinden satıldığı varsayılırsa,

 � Günlük 3,6 milyon $’lık bir petrol geliri olduğu anlaşılabilecektir. 

 � Bu gelirin %20’si işletme ve nakliye masraflarına, %40’ı ilgili sahalardaki ABD’li ya da 
Rusya’lı özel şirketlere, kalan %40’ı da PYD’ye kaldığı varsayılırsa;

 � PYD’ye buradan kalan miktar günlük yaklaşık 1,5 milyon $ civarındadır.

 � Bir ayda bu miktar 45 milyon $’a ulaşmaktadır ki; bu miktar bir terör örgütünü finanse 
edebilmek için bir hayli yeterlidir.

 � Aylık bu bütçe 12 aya uyarlandığında ise yaklaşık 550 milyon  $ etmektedir ki, bu ra-
kam ABD’nin 2019 yılında PYD için ayırdığı bütçe miktarına denk gelmektedir. 

 � Aynı oranlarda kazanan ilgili ABD’li ve Rusya’lı şirketler ise elde ettikleri gelirlerin 
bir kısmıyla yine ülkelerinin bölgedeki örtülü faaliyetlerinin finansmanına katkı sağ-
lamaktadır.

Bu durumların yanı sıra, bölgede DAEŞ’in etkin olduğu dönemlerde ise Yahudi sermayeli 
özel ABD’li şirketlerin operatörlüğünde yine DAEŞ’in elinin altında bulunan ve üretimi devam 
ettirilebilecek olan sahaların işletilmeye devam ettiği de bilinen bir gerçektir. 

DAEŞ fonksiyonunu tamamlayıp, bölgeden çekildikten sonra da aynı sistem PYD ile birlik-
te devam ettirilmiştir.

Peki, ABD ve Rusya destekli olarak üretilen bu kayıt dışı petrol nasıl satılmaktadır?

Üretilen petrolün;

 � küçük bir kısmı rejim güçleri ile bazı takaslar (silah, sağlık malzemesi ve bazı destek 
anlaşmaları) karşılığında, rejim güçlerine verilebilmektedir.

 � büyük çoğunluğu ise IKBY’ye satılmaktadır. Bu satışın ise;

 � bir kısmı karşılığında direk olarak silah ve ihtiyaç malzemeleri ile araç yakıtı alın-
makta, 

 � diğer kalanı karşılığında da nakit para alınmaktadır. Bu para ticaretinde hawala 
sistemi ile transfer yönetiminin kullanılıyor olduğu düşünülmektedir. Çünkü ben-
zer terör örgütlerinde de paranın güvenli, hızlı ve iz bırakmadan nakli bu hawala 
yöntemi ile transfer edilmektedir.38

 � Alınan bu paranın da (diğer takas opsiyonları da mahsuplaşıldıktan sonra) bir kıs-
mı üretim maliyetlerine harcanmakta, kalanı ise PYD ve ilgili operatör şirket ara-
sında dağıtılmaktadır. 

finansal, ekonomik, kaynak bazlı, siyasi ve güvenlik ile alakalı riskler ihtiva etmektedir. Bu risk-
ler ancak Türkiye’nin ikna edilmesi, Rusya ile ABD’nin Suriye konusunda anlaşması ve ABD’nin 
tüm bu senaryoyu finanse etmesi ile aşılabilecektir. Fakat bu seçeneğin de uygulaması imkânsız 
olarak kabul edilebilecektir. Yine de bu konuda İsrail ve ABD’nin ciddi çalışmaları devam etmek-
tedir. Bölgede bu çalışmalara öncelikli olarak engel olması gereken güç ise Türkiye’dir.

Sonuç olarak, Kürt koridoru ve bu koridor üzerinden enerji sevkiyatı fikirleri ancak IK-
BY’nin ve Rojava’nın bağımsızlık kazanması akabinde hayata geçirilebilecektir. Bu durumun da 
gerçekleşmesi mümkün görülmemektedir. Türkiye attığı adımlar ile buna izin vermeyeceğini 
bütün dünyaya göstermiştir. 

Ayrıca IKBY’nin referandum süreci sonrasında bağımsız bir Kürt devleti hayali de büyük 
ölçüde sekteye uğramıştır. 

9.5 – KUZEY IRAK ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN İLLEGAL PETROL TİCARETİ
Yukarıdaki bölümlerde bahsedildiği üzere, 

 � Keşfedilmiş petrol sahalarının büyük bir çoğunluğu hali hazırda PYD’nin kontrol ala-
nında kalmıştır. 

 � Bu sahalardan birçoğu eski ve olgun sahalardır. Bu sahaların üzerlerinde yer alan ku-
yular ve tesisler çok düşük verimde dahi olsa (gerekirse küçük çapta bakım ve onarım-
lar ile) üretime devam edebilecektir. 

 � Özellikle bu sahaların en büyüklerinin Cezire bölgesinde yer aldığı, bu bölgede de 
yaşayanların önemli bir bölümünü Kürtlerin oluşturduğu düşünülürse, bu civardaki 
sahalarda çalışan işçi ve usta statüsündekilerin önemli bir bölümünün de bölge halkı 
olan Kürtlerden müteşekkil olduğu düşünülebilecektir. 

 � Yani PYD DAEŞ’ten kalan bu sahaları (verimsiz dahi olsa) işletebilmek için ihtiyaç duy-
duğu insan kaynaklarının bir bölümüne zaten sahiptir. 

 � Hatta bu noktada IKBY’den de işgücü ve tecrübe desteği alınmış olabileceği düşünül-
mektedir.

 � Hepsinden öte PYD tarafından üretimi devam ettirilen sahaların çoğunluğu ABD ya da 
Rusya menşeili (devlet destekli) özel şirketler tarafından işletilmektedir.36

Bölgede bu anlamda terörizmin finansmanı kapsamında değerlendirilebilecek günlük 50 
000 – 80 000 varil arasında değişen bir hacimde petrol üretimi ve satışı devam etmektedir.36 Bu 
hacim eskiden olduğu gibi halen IKBY üzerinden “kayıt dışı” usullerle satılmaya devam etmek-
tedir. 

Bölgedeki petrolün kalitesinin düşük olması ve kayıt dışı olarak satılması sebebiyle nor-
mal petrol fiyatlarından neredeyse 15 $ / varil miktarınca daha ucuza satılmaktadır.36 Yani günü-
müz koşullarında bir yaklaşımda bulunmak gerekirse, 
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Türkiye’den Suriye’ye giden su kaynağı nedir?

Türkiye’den doğup, Suriye üzerinden Irak’a kadar uzanan, Fırat Nehri, ilgili su kaynağı 
olarak tanımlanmaktadır. Türkiye Atatürk Barajı ile Suriye tarafı ise aynı kol üzerinde bulunan 
Tişrin Barajı ile kaynak üzerinde tasarrufatta bulunabilmektedir.

Bu kaynağın kullanımı hakkında kiminle anlaşma mevcuttur?

“Suriye Hükümeti” ile yapılmış bir su kullanım anlaşması mevcuttur. Fakat şu an ilgili coğ-
rafyada Suriye hükümetinin hükmü bulunmamaktadır. Aksine ilgili barajın dahi yönetimi terör 
örgütü YPG tarafından ele geçirilmiştir.

PYD ve YPG terör örgütlerinin Türkiye’yi eleştirdikleri konu nedir?
Bölgedeki boşluktan faydalanarak Suriye’de toprak işgal eden bu terör örgütleri, Tür-

kiye’nin müdahalesi ile Fırat Nehrinde oluşan düzensiz debi miktarı sebebi ile istedikleri gibi 
elektirik üretememektedir. Bu sebeple bazı yürüttükleri terörist faaliyetler aksamaktadır. Aynı 
zamanda bu düzensizlik sebebi ile halka da elektrik arzında sıkıntı oluşmakta ve iç huzuru sağ-
lamakta güçlük yaşanmaktadır. Bu durum etnik olarak bölgede azınlıkta olan Kürtlerin hâkimi-
yetini de zedelemektedir.

Bunun yanı sıra, uluslararası kamuoyunda Türkiye’nin bölgeye hiç su vermediği ve bu se-
beple içme suyu olmamamasından dolayı insanların susuz kaldığı algısını oluşturmaya çalış-
maktadırlar.

Türk ve İslam düşmanı birçok Batılı düşünce kuruluşu da hiç haritaya dahi bakmadan ve 
bölgeye dair objektif hiçbir kaynağı değerlendirmeden bu algı operasyonunu desteklemekte ve 
Türkiye’yi BM’in ilgili yasalarını ihlalle suçlamaktadırlar.

Bu konuda uluslararası düşünce kuruluşlarının Türkiye’yi ihlal ile suçladığı BM’in ilgili mad-
deleri nelerdir?

Bu konuda BM’in 64/292 sayılı kararına atıfta bulunarak Türkiye suçlanmaktadır. Fakat 
bu karar, sadece içme suyunun yaşamsal bir insan hakkı olduğu ve içme suyu sıkıntısı yaşanan 
ülkelerin bu konuda desteklenmesi gerektiğini ifade etmektedir.

O zaman bu suçlamalar ne kadar yerindedir?

Anlaşılacağı üzere, suçlamalar tamamen haksız ve tutarsızdır. Çünkü
 � Bölgenin hâkimiyeti bir devletin değil, terör örgütlerinin kontrolündedir.
 � Ortada muhatap bir devlet olsa dahi, insanların bırakın içme suyunu, günlük kullanım 

suyu konusunda dahi mağduriyet yaşıyor olmaları söz konusu değildir.
 � Çünkü zaten bölgede Fırat’ın aynı kolunda bulunan Tişrin Barajı mevcuttur. Ve ilgili 

barajın kapasitesi bölgeye yeterlidir.
 � Su sıkıntısı ancak iç dağıtım ve nakil sistemlerindeki aksaklıklar sebebi ile yaşanması 

muhtemeldir.

IKBY “kayıt dışı” olarak satın aldığı bu hacmi, kendi üretimleri ile karıştırarak,

 � Çoğunluğunu boru hattı ile Ceyhan üzerinden genellikle İsrail’li ve Rus tüccarlara31,  

 � Küçük bir kısmını ise tankerler vasıtası ile kara yoluyla İran’a satmaktadır. 

Yani ilgili Yahudi sermaye, İsrail’li tüccarlar, ABD ve Rus menşeili şirketler;

 � Hem petrolün üretiminden, 

 � Hem satışından, 

 � Hem ticaretinden, 

 � Hem de petrol gelirleri ile yapılan silah – mühimmat ve diğer ihtiyaç malzemelerinin 
satışından gelir elde etmektedir.

Pragmatist bir zihniyet üzerine kurulu sistemleri sayesinde her durumda sürekli kazanan 
olma hedeflerinde ilgili güçler gayet önemli başarılar elde etmektedir.

Yapılan bu illegal ticaretin, bölgedeki mevcut koşullar dikkate alındığında resmi olarak ka-
nıtlanması bir hayli güçtür. Çünkü IKBY tarafının üretim kayıtları net değildir. Türkiye’ye gönde-
rilen petrolün kimyasal niteliklerinden de bunun tespiti bir hayli zordur. Çünkü üretim yapılan 
bütün sahaların tek tek numune ve hacimlerinin karşılaştırılması gereklidir.

Fakat tüm bunlara rağmen, Türkiye her zaman elinde bütün süreçleri tıkayabilecek kozları 
bulundurmaktadır.

9.6 – SU POLİTİKALARI
Su doğal olarak insanlığın en önemli kaynaklarından bir tanesidir. Enerji anlamında de-

ğerlendirilebileceği gibi yaşamsal etkileri sebebiyle de en stratejik unsurlar arasında yerini ala-
bilmektedir. 

Suriye’nin sahip olduğu en önemli tatlı su kaynağı ise Türkiye’den Güneye doğru akan Fı-
rat nehridir. Yani Türkiye’nin Fırat nehri üzerinde kontrol sağlaması Suriye’nin güvenlik politi-
kaları nezdinde istenmeyecek bir unsur olarak kabul edilmektedir. 

Hatta bu sebeple özellikle Atatürk Barajının inşasını engellemesi için Suriye rejimi yıllarca 
PKK terör örgütünü resmi ve gayri resmi olarak desteklemiş ve bunun neticesinde de ilişkiler 
çok gergin dönemlere girebilmiştir.

İç savaş sonrasında ise zamanla Kuzey Suriye’nin önemli bir bölümünü işgal eden diğer 
bir terör örgütü PYD de Türkiye’yi uluslararası arenada bölge halkını susuz bıraktığı yönünde 
suçlamaktadır.

Peki, acaba yürütülen bu algı operasyonun aslı nedir?

Bu konuyu bazı sorulara cevap vererek kısaca irdeleyecek olursak:
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Bu sebeple hemen yanı başında, sınırları boyunca uzanan bir terör devletini bölgede iste-
meyen Türkiye’nin bu hususa dikkat edip, terör için en önemli finans kaynaklarından biri olan 
enerji ticaretini sonlandırmaya yönelik adımlar atması önemlidir.

Türkiye bölgedeki gayri resmi enerji akışını sonlandırıp, bu akışı bölge halkının lehine 
çevirecek stratejiler kurgulamak zorundadır.

Çünkü bir terör devletini hayata geçirebilecek mahiyette olan bu kaynaklar, bölgede yaşa-
nan zulmün ve yıkımın sebep olduğu yaraların sarılması amaçlı da kullanabilecektir. 

Bu amaçla ilgili kaynakları değerlendirebilecek bölgedeki tek unsur da Türkiye’dir!

 � Herhalde Türkiye’nin de gidip bölgeye su dağıtım altyapısı ile ilgili niçin yatırım yap-
madığı ile ilgili suçlamalarda bulunulması tirajı komik bir yaklaşım olacaktır.

 � BM’in ilgili kararının da konuyla bir ilgilisi bulunmamaktadır.

 � Kaynaklanan su debisindeki değişiklikler ise zaman, teknik durumlar, bölgedeki yağış 
miktarı, Atatürk Barajı’nın doluluk oranı gibi çeşitli faktörlere bağlı olup bölgedeki 
yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesine engel değildir.

 � Bütün bu maddelerin yanı sıra, yukarıda bahsedildiği gibi bölgede daha önceki anlaş-
maların geçerli sayılacağı muhatap alınabilecek bir devlet bulunmaması yapılan bu 
çirkin kampanyanın ne kadar yersiz ve seviyesiz olduğunu göstermektedir.

Bu algı operasyonlarının sebebi nedir?

Cihanşümul hedefleriyle bölgede ne bir terörist yapıya ne de onların yaslandığı oyun ku-
rucuların zulmüne izin vermeyecek olan Türkiye’nin artan etkinliği bütün bu yapılan haksız ope-
rasyonları asıl sebebidir. Güçlenen ve üzerindeki prangaları kırarak bağımsız hale gelen Türkiye 
Batılı zalimlerin ve bölgedeki taşeronlarının nefretlerini üzerine çekmeye devam etmektedir.

Fakat daha önce de olduğu gibi adaletin ve mazlumların yanında olan Türkiye bölgede 
planlanan bütün kirli oyunlara rağmen muzaffer olacaktır.24

Bunun yanı sıra, Afrin ve Münbiç sonrasında Fırat’ın Doğusunda kurulmaya çalışılacak ola-
sı bir Kürt yapılanmasına yönelik de her zaman su kartını kullanma imkanını elinde tutacaktır. 
Çünkü öyle bir durumda Türkiye’yi hali hazırda bağlayan bir antlaşma söz konusu olmayacaktır.

9.7 – DENGELERDE ENERJİNİN ROLÜ
Yukarıdaki bölümlerden de anlaşılacağı üzere, Suriye’de devam eden iç savaş, bu iç savaşta 

taraf olan dış unsurlar, tüm bu unsurların aksiyonları neticesinde vuku bulan dengeler dikkate 
alındığında; enerji kesinlikle en önemli etmen veya süreçlerin arkasındaki asıl sebep değildir. 

Diğer bir ifade ile ilgili iç savaşın sebepleri arkasında enerjinin olduğunu iddia etmek ke-
sinlikle tutarlı değildir. 

Bu kapsamda ne Suriye’nin sahip olduğu iddia edilen çok büyük kaynak potansiyeli, ne de 
Suriye üzerinde kurulan komplo vari boru hattı teorileri gerçeği yansıtmamaktadır. 

Suriye sahip olduğu kaynaklarının niteliği, miktarı ve değeri nezdinde komşusu Irak’tan 
çok farklıdır. 

Yine de Suriye’nin sahip olduğu petrol kaynakları (genel anlamda düşük kalitede ve üre-
timi zor olsa da) bölgede ilgili Batılı aktörlerce terörizmi finanse edebilecek ve niyetlendikleri 
terörist bir devleti hayata geçirebilmek için yeterlidir.

Diğer bir değişle, Suriye enerji anlamında ilgili dış aktörlerin birbiriyle çatışmasına sebep 
olabilecek düzeyde değil, lakin bölgede bu aktörlerin bir terörist devleti kurabilmelerine imkân 
sağlayabilecek niteliktedir.
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konuşlanmış terörist unsurların büyük bir çoğunluğu temizlenmiş, Afrin tamamiyle kontrol altı-
na alınmıştır. Geriye kurularak bırakılmış olan tuzak vb. imha edilmesi gereken unsurun temiz-
lenmesi kalmıştır. Zaten sonraki süreç olan ve bir nevi Afrin’in devamı olarak da algılanabilen Tel 
Rıfat’ın da terörist unsurlardan temizlenmesine başlanmıştır.

Aslında Türkiye bu operasyonda askeri alanın yanı sıra, diplomatik, siyasi ve algı süreçleri 
anlamında da önemli başarılar elde etmiştir. Afrin harekatının ilk sürecinde hem uluslararası 
hem de ulusal kamuoyunu bu operasyona ikna etmeyi başarmıştır. Bu minvalde içte ve dışta 
yürütülen karşı algı operasyonlarını da başarıyla savuşturabilmiştir. Ayrıca giriştiği bu operas-
yon sürecinde, eskiye nazaran çok kırılgan olan ekonomisi ciddi anlamda etkilenmemiş, borsası 
çökmemiş ve Türk lirasının paritesi büyük değer kayıpları yaşamamıştır. 

Bu operasyon sürecinde gösterebildiği başarıyı tarihsel açıdan kıyaslamak gerekirse, bu 
harekattaki başarısını Türkiye Kıbrıs harekatında gösterememiştir. Bu gibi sebeplerle Kıbrıs Ba-
rış Harekatı askeri açıdan başarılı olsa da, siyaset, organizasyon ve algı yönetimi babında pek de 
başarılı olmamıştır. Bunun bir neticesi olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halen dünyaca 
tanınmamış ve Kıbrıs sorunu çözülememiştir. Ayrıca sonraki süreçte de, Kıbrıs Türkleri ile ye-
terince alakadar olunamamış, KKTC bünyesinde polis teşkilatı, yasalar, trafik kuralları, eğitim, 
sağlık hizmetleri gibi birçok alanda yeniden İngiliz sistemi kullanılmaya devam edilmesinin ne-
ticesinde, maaşını Türkiye’den alan Kıbrıslı Türkler dahi Türkiye’den uzaklaşmıştır.

Fakat Türkiye Suriye’deki hamlelerinde (Kıbrıs sürecinde yaptığı gibi) aynı hatalara düş-
memiştir. Örneğin; Fırat Kalkanı ve El-Bab operasyonları akabinde, bölgede kendi sistemini kur-
ması sayesinde hem ciddi bir beğeni kazanmış, hem bölgenin hızla kalkınmasını sağlamış, hem 
de sürdürülebilir bir kontrol mekanizmasını hayata geçirmeyi başarmıştır. Şimdi Afrin’de de El 
Bab ve Cerablus’ta olduğu gibi benzer ve başarı ile işleyen bir sistem kurulacaktır.

Afrin yukarıdaki bölümlerde de bahsedildiği üzere, Kürt nüfusunun en yoğun olarak ya-
şadığı, Halep vilayetine bağlı bir ilçedir. Ayrıca bölgede azımsanmayacak bir Türkmen varlığı da 
bulunmaktadır.

Afrin şehir sınırları dahilinde iç savaş öncesinde 400 000 civarında bir nüfusun barındı-
ğı tahmin edilmektedir. (Bu rakamlar belli standartlarda sayım işlemleri yapılmadığı ve Kürt 
aşiretlerin çoğuna vatandaşlık verilmediği için kesin olarak kabul edilemeyecektir.) Günümüze 
gelindiğinde ise (Zeytin Dalı operasyonu başlamadan hemen önce) gerek Halep ve İdlip vila-
yetlerinden göçe zorlanan Sünni topluluklar, gerek PYD’yi desteklemeye yönelik uygulanan göç 
politikaları sebebiyle, şehir dışarıdan göç almış olsa dahi, daha fazla göç verdiği için nüfusu azal-
mıştır.

Not: Özellikle önceleri DAEŞ ve sonrasında da PYD tarafından uygulanan zorunlu göç po-
litikaları sebebiyle, daha güney bölgelerde yaşayan halkın bir bölümü Afrin civarına göç etmek 
zorunda kalmıştır. PYD kontrolünde olan Afrin’de ise:

 � Buraya gelen göçmen ailelere, belli konularda değerlendirilmek ve gerekli görüldü-

10 – ZEYTİN DALI OPERASYONU VE ETKİLERİ
Türkiye Fırat Kalkanı harekâtıyla birlikte başladığı kara unsurlarıyla sürece müdahale 

kapsamında büyük zorluklarla mücadelesini sürdürmektedir. Cerablus ve El-Bab operasyonla-
rında terörist örgütlerle çatışmalara girmiş ve savaşta yerini almıştır. Fakat aynı zamanda bir 
nevi kendisinin bölgedeki başarısından ve ilerleyişinden rahatsız olan (sözde) müttefiklerinin 
düşmanlarına desteği dikkate alındığında, bölgedeki güçlü dış unsurlar ile de gayri resmi olarak 
mücadelesi devam etmiştir.

 � Suriye’de suların daha da ısındığı, 

 � İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya gibi süreçte daha az aktif olan oyuncuların dahi deniz 
kuvvetleriyle Doğu Akdeniz’de konumlanmaya başladığı, 

 � ABD (Pentagon) ve Rusya arasında çekişmenin yeni bir boyut kazandığı, 

 � Suriye’de ABD tarafından DAEŞ’in ikinci plana atıldığı ve tamamıyla PYD’nin öne alın-
dığı,

 � Kuzey Irak politikaları sekteye uğrayan ABD’nin, artık büyük ölçüde PYD’ye odaklan-
dığı,

 � Bu sebeple PYD’nin çok ciddi anlamda finansal – mühimmat – silah ve diğer askeri 
imkânlar ile desteklendiği,

 � Afrin gibi olası bir Türk harekâtı beklenen PYD’nin işgali altındaki şehirlerin sığınak-
lar, geçitler, tuzaklar, depolar gibi birçok stratejik unsur ile desteklendiği,

 � Sonraki adımda savaşı Suriye’den Türkiye’nin içine taşıyacak hamlelerin masaya yatı-
rıldığı,

 � ABD ve İsrail hava kuvvetlerinin rejim güçleri, Şii milisler ve Rus askeri üslerine yöne-
lik bazı deneme saldırıları organize ettiği, 

 � Hatta bu saldırılarla Rusların hava savunma sistemlerini delebildiklerini ve Rusları 
askeri zaafiyete uğratabildiklerini bütün takipçi unsurlara gösterdikleri,

 � Bu kapsamda Rusya ve İran’ın bölgedeki varlığına karşılık sert önlemler alamaya baş-
layacaklarının sinyallerini verdikleri,

 � Esad’a bu girişimleri ile bir nevi gözdağı verirken, diğer taraftan da ilk defa göz kırp-
maya başladıkları, 

 � Esad’a göz kırpmaların yanı sıra, bölgedeki El-Kaide ideolojisine sahip gruplara yöne-
lik desteklerin de Suudi Arabistan kanalıyla iyice arttırıldığı,

bir ortamda Türkiye Afrin’e yönelik “Zeytin Dalı” harekatına başlamıştır. 

Girişilen harekât emin adımlarla ve başarıyla devam etmektedir. Hatta Afrin ve çevresinde 
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Bölgede Türkiye’nin Rusya ile anlaşması neticesinde, ABD’ye rağmen Türkiye uzun süre-
dir dile getirdiği ve uyarılarda bulunduğu Zeytin Dalı operasyonunu başlatmış ve neredeyse ta-
mamlamıştır.

Bu operasyonun ise dünya üzerinde çok yönlü yankıları vuku bulmuştur.

Bu yankılar bölgesel ve küresel anlamda aşağıdaki alt başlıklar kapsamında incelenecektir. 

10.1 – BÖLGESEL ETKİLERİ
Öncelikle Afrin oprerasyonunun bölgesel etkileri incelendiğinde;

 � Bu operasyon neticesinde (Irak Merkezi hükümetinin IKBY’ye yönelik başlattığı ha-
rekâtta olduğu gibi) sürekli parlatılan/büyütülen/şişirilen PYD’nin bir nevi “havası 
alınmıştır”.

 � Her türlü hazırlık ve halen devam eden desteklere rağmen Afrin’deki terör unsurları 
büyük kayıplar vermiş, her türlü (insanlık dışı) hileye rağmen kaybeden taraf olmuştur.

 � ABD’nin de referandum sonrasında IKBY’de olduğu gibi, burada da sürece resmi ola-
rak müdahale edememesi ve sadece arkadan (yarı resmi olarak) desteğini sürdürmesi 
PYD unsurları içinde büyük bir moral kaybına sebep olmuştur.

 � Aynı şekilde ABD’de bölgedeki terörist müttefiği olan PYD’nin reel savaş kabiliyetinin 
birkez daha idrakine uygulamalı olarak varmıştır.

 � PYD’nin tabiri caiz ise bu kadar “fos” çıkması ve bunun ABD’nin geniş anlamda bölge 
politikalarını negatif etkilemesi sebebiyle ABD uzun süreden beri ilk defa Esad ile gay-
ri resmi temas kurmaya başlamış ve olası Esad’lı çözüm önerilerini de masada değer-
lendirmeye almıştır.

 � Esad ile çözüm önerileri ihtimali zor görüldüğünden, arkadan vurduğu müttefiki olan 
Türkiye ile de müzakere süreçlerine başlamıştır.

 � Ayrıca bölgede alternatif bir yerel unsur olarak, El-Kaide ideolojisine sahip diğer aşırı 
muhalif örgütlere olan Suud desteğinin de arttırılması talimatını vermiştir. (Bu hamle-
si ayrıca DAEŞ’in yada DAEŞ benzeri bir yapının yeniden oyuna sokulabileceğine dair 
de sinyaller vermektedir. Diğer taraftan TSK sayesinde yükselen ÖSO’ya bölgedeki di-
ğer aşiretlerin de yakınlaşmasına izin verilmek istenmemektedir.)

 � Diğer unsurlar üzerinde bu gibi girişimlerde bulunurken, bölgedeki kendi askeri var-
lığını arttırma konusunda da çalışmalarını hızlandırmıştır.

 � ABD’den istediği desteği göremeyen PYD, rejim güçlerinden destek istemeye başla-
mıştır. 

 � Bu sayede Rusya’nın da PYD üzerindeki etkisi artabilmeye yönelik uygun bir zemin 
yakalamıştır.

ğünde askeri olarak kullanılmak üzere barınma imkanı sağlanmıştır.

 � Ayrıca, şehrin nüfusunun arttırılarak, olası bir Türk harekatını zorlaştıracak, sivil sayı-
sının arttırılması stratejisi izlenmiştir. 

 � Uzun bir süre zarfında neredeyse bütün ilçe sınırları dahilinde inşa edilen yığınaklar, 
labirentler ve sığınaklar bu tarz uzun dönemli planların göstergesidir.

Bunların yanı sıra, halen bölgede en etkin güç olan Kürt çoğunluk ve PYD’nin uzun süredir 
devam eden girişimleri sebebiyle Afrin rejim güçlerinin kontrolünden ilk çıkartılan ve kanton 
bölge ilan edilen şehirlerdendir. Hatta Afrin“rojava” hayaliyle bir devlet kurmak isteyen PYD’nin 
de bir nevi başkent olarak ilan ettiği bölgedir.

DAEŞ sonrası tam Afrin ile Münbiç arasındaki bağlantı PYD tarafından sağlanacak iken, 
Türkiye’nin başlattığı Fırat Kalkanı harekâtı ile bu koridor engellenmiştir. 

Fakat sonrasındaki süreçte gerek (mevcudiyeti devam ettiği dönemlerde) DAEŞ üzerin-
den, gerek rejim güçleri üzerinden Afrin’e her türlü sevkiyata devam edilebilmiştir.

(Benzer destekler ve sevkiyatlar konusunda günümüzde de rejim güçleri ile PYD işbirliği-
ni sürdürmektedir.) 

Hatta rejim güçlerinin bir adım daha ileriye giderek, Afrin’e PYD lehine askeri destek sağ-
layacakları da gündeme getirilmiştir. Fakat bu söylemlerin rejim güçlerinin askeri kapasitesi ve 
karşılarındaki TSK’nın altyapısı dikkate alındığında daha en başından tutarsız olduğu anlaşıla-
bilecektir. Zaten süreç de bu minvalde devam etmiş ve nihayete ermiştir.

PYD ABD’nin desteği ve koordinasyonu ile Afrin’de ciddi anlamda Türkiye’yi tehdit ede-
bilecek bir altyapı oluşturmaya başlamıştır. Sadece istihbarat kaynaklarınca doğrulanan bu alt-
yapının mevcudiyeti dahi Türkiye’nin güvenliği hususunda böyle bir operasyonu başlatması için 
yeterli sebeptir.

Bunların yanı sıra, PYD diğer işgal ettiği bölgelerde olduğu gibi Afrin’de sivil halka yönelik 
ciddi anlamda zorlama, insan haklarına tecavüz, gasp, adam kaçırma, malına el koyma, zulüm ve 
orantısız güç kullanımı gibi suçlar işlemiştir.

PYD’nin işlediği bu suçlar sadece diğer etnik unsurlara değil, Kürtlere yönelik olarak da ifa 
edilmiştir. Özellikle bu suçlar kapsamında bölgede yaşayan Kürtlerinen çok rahatsız oldukları; 
zorla silah altına alma, her ailenin öncelikle erkeklerini hatta sonraki süreçlerde kız çocuklarını 
dahi (kalkan olarak kullanmak üzere) zorla alı koyma, evlere – mallara – paralara hatta kadınlara 
dahi el koyacak kadar insanlık dışına çıkabilme gibi fiillerdir. Bu kapsamda da otoriteyi sağlaya-
bilmek ve bölgede bu zulme karşı gelişebilecek direnci önlemek için de PYD unsurlarına itaat 
etmeyen hanelerde ikamet edenlere idama kadar ağır cezalar verilmiştir.

Bu hususlar da dikkate alındığında, Kürtleri kardeşi gibi gören Türkiye’nin gerçekleştirdi-
ği bu müdahale insani bir görev olarak da addedilebilecektir.
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bir birliktelik sergileyemeyen ABD Türkiye ile yeniden yakınlaşmak mecburiyetinde 
kalmış ve bu minvalde bazı adımlar atmıştır.

 � Tabii bu süreçte ABD; bir taraftan Suriye’den çekileceğini ifade ederken, diğer taraftan 
Münbiç’ten çekilmeyeceklerini ifade ederek, içinde oldukları çelişkiyi daha net ortaya 
koymuştur.

Sonrasında ise Pentagon’un ABD’de hakimiyetini kesinleştirmesi ve İngiltere ile Suriye hu-
susunda anlaşması süreçleri yaşanmıştır.

 � Türkiye’nin ÖSO’yu destekleyerek devam ettirdiği süreç, ÖSO’nun itibar kazanmasına, 
daha fazla destek görmesine ve moral bulmasına yardım etmiştir.

 � Türkiye’nin desteği ile ÖSO’nun Afrin’e de hâkim olması, Rusya’nın onayı olmasına 
rağmen hem rejim güçlerini hem de İran’ı rahatsız etmiştir.

 � Zaten İran daha önce de (Türkiye’nin El-Bab kuşatması süresince) Şii milisleriyle Af-
rin’i ele geçirmek istemiş fakat yapılan gizli anlaşmalar sebebiyle ellerinde imkânlar 
varken dahi geri çekilmişlerdir. Bu geri çekilme akabinde İdlip’e yönlenmişler ve kar-
şılığında Tel Rıfat’ın kontrolü PYD tarafından kendilerine verilmiştir.25

 � Fakat Türkiye sürdürdüğü ve neredeyse nihayetine yaklaştığı bu operasyonla tüm 
dünyaya sivillere zarar vermeden, böylesi zor bir sürecin nasıl başarıyla ifa edilebile-
ceğini çok iyi göstermiştir.

 � PYD’nin gücü sorgulandığı gibi, uluslararası arenada meşruiyeti de sorgulanmaya baş-
lanmıştır.

 � Gelinen noktada hem ABD hem de Rusya bölgede Türkiye ile hareket etmesi gerekti-
ğini anlamıştır. 

 � Türkiye’nin sonraki hamleleri için yeni kapılar ve imkanlar açılmıştır.

 � ABD’nin kendi içindeki Suriye konusundaki ikilemi giderek artmıştır. 

Bunların neticesinde Pentagon öncelikle “Suriye’den çekilme” gibi söylemlerde bulunan 
Trump’a geri adım attırmış ve sonrasında da bölgesel politikalar ile ilgili İngiltere ile anlaşmaya 
varmak zorunda kalmıştır. İlgili anlaşma akabinde de İngiltere’deki Rus ajan suikastı tertiplen-
miş ve Rusya’ya karşı bir grup harekete geçirilmiştir. Şimdi de oluşturulan bu ittifak Suriye’ye 
yeni bir müdahale planı içerisindedir.

10.2 – KÜRESEL ETKİLERİ
Bu operasyonun görülebilen küresel etkileri incelendiğinde ise:

 � Öncelikle Türkiye’nin ABD’ye rağmen başlattığı bu girişim, bütün mazlum toplumlar 
ve Müslüman coğrafyada beğeni ve sevinç ile karşılanmıştır.

 � İngiltere’nin siyasi manevraları ve Rusya’nın da BM’deki desteği sayesinde birçok Ba-
tılı ülke bu operasyondan rahatsız olsalar da, karşı olamama durumunda kalmıştır.

 � BM’deki Kudüs oylaması ile imajı zedelenen ABD, bu bölgede de (bu sefer askeri alan-
da olmak üzere) yeni bir hayal kırıklığı yaşamıştır.

 � Türkiye’nin Rusya ile birlikte hareket etmesi, ABD’nin yaşanan bu süreçler sebebiyle 
iyice rahatsızlık duymaya başlaması küresel anlamda da siyasi gerginliklerin daha da 
artmasına sebep olmuştur.

 � Türkiye’yi tamamen kaybetmek istemeyen, fakat bunun yanı sıra kendi içinde dahi 
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 � İran’da bazı muhalif gruplar – etnik ve mezhepsel yapılarla, Türkiye’de FETÖ, PKK ve 
ABD çıkarlarına bilerek/bilmeyerek hizmet eden diğer ekonomik/siyasi yapılar ile, 
Rusya’da bazı ayrılıkçı gruplar ve para baronları ile mevcut yönetimleri devirmeye ya 
da en azından zaafa uğratmaya çalışan ABD, bu emellerinde yine başarılı olamayacağı 
ve Rusya’nın Türkiye ve İran ile birlikte Suriye politikalarını sürdüreceği varsayılırsa, 
Afrin sonrasında PYD kartı da iyice zayıfladıktan sonra, ABD’nin masada:

 � Türkiye ile anlaşmak,
 � Rusya ile anlaşmak, 
 � Esad’ı kendi tarafına çekmek, 
 � DAEŞ’i yeniden oyuna sürmek, 
 � Savaşa taraf olarak bizzat müdahil olmak,
 � Bölgedeki ana aktör olmaktan vazgeçmek ve başka planlar yapmak, diğer bölgele-

re odaklanmak gibi seçenekleri kalacaktır.

 � Bu seçeneklerden öncelikle Türkiye ile ikinci olarak da Rusya ile bir anlaşmaya var-
mak daha tutarlı bir tercih olarak dikkat çekmektedir.

 � Bunun yanı sıra, her ihtimale karşı artık zor da olsa DAEŞ’i yeniden oyuna sürerek, 
askeri varlığını daha da arttırmak ve kalıcı hale getirmek de değerlendireceği seçenek-
lerdir. Fakat bu da çok ekonomik ve uygulanabilir bir tercih olmayacaktır.

 � Bu süreçlerin yanı sıra, PYD’yi tamamen kendi kaderine terketmeyeceği de tahmin 
edilebilecektir.

 � Hatta Afrin sürecinde veya Afrin’de kontrolün sağlanmasından sonra, ABD’nin; Tür-
kiye’nin kendi içinde bir zaafiyete düşmesini sağlayıp, desteklediği PYD + Peşmerge 
+ PKK + DAEŞ’in hep birlikte Türkiye sınırları içerisinde operasyonlara girişmesi için 
çalışabileceği de düşünülebilecektir. Zaten FETÖ darbesi başarılı olması durumunda, 
bu senaryonun hayata geçirilmesinin planlandığı da bilinmektedir.

 � ABD’nin Rusya ile (zor görülse de) anlaşmaya varması ve ikilinin de Türkiye’nin aley-
hinde bir tutum alması, bütün dengeleri Türkiye aleyhine çevirebilecektir. Fakat bu 
ihtimal gelinen noktada oldukça düşük görülmektedir. Bununla birlikte El-Bab operas-
yonu süresince bu durum kısmen (zaman zaman, bazı koşullar dâhilinde) gerçekleş-
miş ve Türkiye her türlü engele rağmen muvaffak olabilmiştir.

 � ABD’nin Esad’ı kendi tarafına çekmesi ise ancak Rusya ve İran’ın bölgedeki etkilerinin 
ciddi anlamda kırılmasıyla gerçekleşebilecektir. Bunun yanı sıra, Esad Rusya’nın izin 
verdiği ölçüde ABD ve ABD’nin desteklediği PYD ile bazı işbirlikleri ve alışverişlere 
girebilecektir. Rejim güçleri ile PYD arasında devam eden alışveriş, silah – mühimmat 
– sağlık malzemesi ticareti ve birbirlerinin tedariklerine göz yumma bu işbirliklerin-
den bazılarıdır.

11 – AFRİN SONRASI?
Girişilen Zeytin Dalı operasyonu tamamlandıktan sonra, sürecin nasıl devam edebileceği 

ve Türkiye’nin nasıl bir politika izlemesi gerektiği gerçekten çok önemlidir. Çünkü Suriye gene-
linde süregelen iç savaş tüm hızıyla devam etmektedir. Ve bütün ilgili taraflar da (özellikle dış 
unsurlar) mücadeleyi bırakacak gibi görülmemektedir.

Fakat asıl olan şudur ki; savaş bu boyutu ile yerel unsurlar kullanılarak devam etmektedir. 
Ayrıca bazı (DAEŞ gibi) yerel unsurların varlığı da ABD gibi bölgedeki dış aktörlerin mevcudi-
yetinin yasal zemine oturması için gereklidir. Yani değerlendirme yaparken çok güçlü olan dış 
unsurlar dahi yerel etmenleri hesaba katmak durumundadır.

Yeniden Afrin operasyonuna gelindiğinde, Türkiye Afrin sınırları dahilinde kontrolü sağla-
mıştır. Şimdi de Afrin’in uzantısı gibi sayılabilecek olan Tel Rıfat’a yönelik harekat devam etmek-
tedir. Tel Rıfat’ın da terörist unsurlardan yakın zamanda temizlendiği düşünülürse; sonrasındaki 
süreçte:

 � Kürt koridoru ve Fırat’ın batısında özerk ya da bağımsız bir Kürt devleti kurulma ola-
sılığı önemli ölçüde nihayete erdirilmiş olacaktır.

 � Bu durum ABD’nin bölgede ya daha agresif bir politika izlemesine ya da bazı politika-
larında değişiklikler yapmasına neden olabilecektir.

 � Lakin Türk halkının bu hususta psikolojik olarak bu derece net olduğunun farkında 
olan ABD, şayet Türkiye net ve kararlı olmaya devam ederse, bazı gelişmelere göz 
yummak durumunda da kalabilecektir.

 � Hatta İngiltere ve diğer Batı ülkeleri ile ittifak halinde, hazır Suudi Arabistan öncü-
lüğünde Şii – Sünni çatışmasını başlatabilecek piyonları da hazırlamış, Rusya’yı da 
İngiltere’deki düzmece suikast ile zor duruma sokmayı başarmışken, İran’a yönelik 
bir harekat planları söz konusu ise, Suriye’de Türkiye’nin bütün isteklerini tamamen 
kabul da edebilecektir. 

 � Rusya ise ABD ile gözettiği dengeleri de hesaba katarak varlığını muhafaza etmeyi sür-
dürecek politikalar izlemek isteyecektir.

 � Fakat tabiki ABD ile dünyanın çok farklı bir bölgesindeki Suriye ile alakasız bir konu-
da olası bir alışverişi neticesinde kazanabilecekleri ya da kaybedecekleri; Rusya’nın 
Suriye politikalarını tamamıyla değiştirebilecektir. (Diğer dış unsurların çoğunun bu 
bölgeden çok uzakta olduğu bu noktada bir kez daha hatırlatılmalıdır.)

 � Hem Suriye’de hem Orta Doğu’da hem de dünyanın diğer bölgelerindeki bazı çıkar-
larını elde edebilme hususunda Rusya, Türkiye ve İran’ın dış politikalarını etkilemek 
isteyen ABD, daha önce de olduğu gibi bu ülkelere yönelik hibrit saldırılarına devam 
edebilecektir. 
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Tüm  bunların yanı sıra, Türkiye’nin İdlip üzerinden gelebilecek olası saldırı ihtimalleri-
ne karşı da hazırlıklı ve tedbirli olması gereklidir. Çünkü İdlip’te silahlı Şii milisler ile El Kaide 
ideolojisine sahip, Suudi Arabistan’ın finans desteğini arttırdığı ayrılıkçı aşiretlerin ve grupla-
rın etkinliği devam etmektedir. Hali hazırda bu gruplar kendi aralarında çatışmalarını sürdür-
mektedir. Fakat bir dış yönlendirme ile bu iç çatışma ortamı bir süreliğine dondurulabilecek ve 
Türkiye’ye yönelik bir müdahale söz konusu olabilecektir. Böyle bir olasılığın, Rusya ve İran ile 
de bazı krizlere sebep olabileceği göz önüne alınırsa, ilgili müzakereler süresince ABD tarafın-
dan denenebileceği düşünülebilecektir. Özellikle yeni dış işleri bakanı ile ABD iç dinamiklerinde 
daha da etkin bir güç haline gelen Pentagon’un bu minvalde planları olabileceğini beklemek söz 
konusudur. Yani, askeri açıdan kontrol noktalarımız ile çok ciddi bir tehdit görülmese de, yine de 
dikkatli olmak gerekmektedir.

Türkiye’nin sınır hattı boyunca 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturulması, bölgenin 
uçuş izinlerine kapatılması ve Türkiye’deki Suriye’li göçmenlerin bu bölgeye yerleştirilmesi ko-
nusunda da bir yol planı bulunmaktadır. Aslında bu plan 2011 yılında Türkiye tarafından BM’de 
ilgili ülkelere sunulmuştur. Hatta o dönemde kısmen ABD tarafından da dillendirilmiştir. Fakat o 
dönemlerde ABD bu planla ilgili olarak kolay yoldan PYD’lileri oluşturulacak bölgeye yerleştir-
mek istediği için Türkiye böylesi bir süreci kabul etmemiştir. Türkiye’nin sunduğu haklı opsiyon 
ise genel anlamda dikkate alınmamıştır. Zaten sonraki süreçte de, DAEŞ bahanesiyle Türkiye’nin 
neredeyse bütün güney sınırı terörist unsurlarla işgal edilmiştir.  

Aşağıdaki haritada Türkiye nezdinde kabul edilebilecek olan bu planın ilgili alanı göste-
rilmiştir.
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Harita 34: Türkiye Sınırları Boyunca 30 km’lik Güvenli Bölge Alanı  

Haritadan da anlaşılacağı üzere,  

- Türkiye öncelikle Afrin’i tamamıyla alacak,  
- Sonrasında Münbiç’i de işgalden kurtaracak, 
- Bu adımdan sonra da Fırat’ın doğusundan, Irak sınırına kadar olan bölgede yavaş yavaş 30 

kilometre derinliğinde bir koridor açarak, hâkimiyet sağlayacaktır. 

Bu bölgede hâkimiyet sağlandıktan sonra; 

- Bölge enerji kaynaklarından da faydalanılarak yeniden inşa edilecek ve Türkiye’deki Suriye’li 
göçmenler adım adım bu bölgeye nakledilecektir. 

- Türkiye bu bölgede yeniden bir yaşam alanı ve güvenlik hattı oluşturacaktır. 
- Suriye’de yeniden bir yönetim oluşturulduğunda ise bu bölge o yönetime uygun şartlar 

altında dâhil edilecektir. 

Tabii Türkiye’nin böyle bir kapsam ihtiva eden projesine ABD ve İsrail, hatta Rusya ve İran bile sıcak 
bakmayacaktır. Bu noktada da; 

- Afrin alındıktan sonra, Münbiç dâhil bütün ilgili koridorun Türkiye tarafından 
oluşturulmasının kabul edilmesine karşılık; 

o Fırat’ın doğusundaki koridorda ve Münbiç’te yer alan ABD ve Rus askeri üslerinin 
varlığını sürdürmesine izin verme,  

o Fırat’ın doğusundaki bölgenin yönetimini ve koordinasyonunu birlikte sağlama gibi 
opsiyonlar sunulabilecektir. 

Genellikle “bekle – gör ve hareket et”politikası izleyen ve bölgede (ABD kontrolündeki) bir Kürt 
devletine aslında pek de sıcak bakmayan Rusya bunu kabul edebilecek iken, bölgede bir Kürt devleti 
kurabilmek için bu kadar çaba gösteren ABD’nin rızasını almak hiç de kolay olmayacaktır. 

Harita 34: Türkiye Sınırları Boyunca 30 km’lik Güvenli Bölge Alanı 

 � Ayrıca ABD’nin her durumda İsrail’in yanında yer alması ve İsrail’in her durumda 
Esad’ın en büyük düşmanlarından olması, bu birlikteliğin imkânsıza yakın olduğunu 
da göstermektedir.

 � Fakat özellikle İsrail hususu Türkiye ile Esad rejiminin arasında bazı gerginliklerin bir sü-
reliğine görmezden gelinerek, ortak adımlar atılması için de imkân teşkil edebilecektir.

 � Fakat Türkiye’nin tam anlamıyla Esad’la yeniden ilişkileri düzeltmesi ve Esad’lı çözüm 
stratejileri geliştirmesi, sürecin başından beri desteklediği ÖSO ve diğer ılımlı gruplar 
nezdinde büyük bir hayal kırıklığı yaratacağından uygulanabilecek bir opsiyon olma-
yacaktır.

 � Bunun da yanı sıra, Esad’lı bütün çözümler orta ve uzun vadede ülkedeki barış için 
engel teşkil edecektir. Zaten orta vadede Esad’sız bir çözümün uygulamaya geçirilmesi 
beklenmektedir.

 � Bu denklemde dikkate alınması gereken aktörlerden olan İran da özellikle bölgeye 
yerleştirdiği Şii milisler sayesinde (bu kendisine ekonomik açıdan ağır bir yük getir-
miş olsa da) ciddi bir güç elde etmiştir.

 � Bu sebeplerle Pentagon diğer tüm seçenekleri de masaya yatırıp, öncelikle ülke yö-
netiminde hakimiyet sağladıktan sonra İngiltere ile anlaşmaya varma yolunu tercih 
etmiş ve Fransa gibi bazı Batılı ülkeler ile birlikte zaten (İngiltere ile birlikte ortak) 
kontrolünde olan Suudi Arabistan, Mısır ve BAE gibi bölge ülkelerini de ittifaka kata-
rak yeni bir sürece niyetlenmiştir.

 � Sürecin farklı dinamiklerle böylesi tıkandığı dikkate alınırsa, Türkiye’nin:

 � Irak politikalarında da İran ile birlikte bir denge oluşturmaya çalışması,

 � Bölgedeki en büyük tehlikenin yeni bir Sünni – Şii çatışması olduğu göz önüne ala-
rak, İran ile orta vadede Esad’sız bir çözüm modeli geliştirmesi,

 � Bu modelin oluşturulması sürecine Rusya’yı da dâhil etmesi, 

 � PYD konusunda iki tarafın da kesinlikle taviz vermelerine müsaade etmemesi, 

 � Bu süreç yönetilirken Esad’ın taraf değiştirmesinin de önüne geçilmesi,

 � ÖSO ve Türkmenlerin her durumda destekleneceği bir uygulamanın hayata geçiri-
lebilmesi,

 � ABD’yi de bazı hususlarda istediği noktaya çekerek, bir denge oluşturmak için ça-
lışması yerinde olabilecektir.

 � Fakat tabiki süreçte karşılaşılacak farklı durumlar yeni stratejilerin kurgulanma-
sını gerekli kılacaktır. Yani bu hedeflerin bazıları da uygulanamayacak gibi görül-
mektedir.
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 � Hatta harekat öncesinden Münbiç’i boşaltabileceği (kendi üslerini muhafaza edip, PYD 
unsurlarını bölgeden çekerek),

 � Fakat Fırat’ın Doğusuna uzanan bir koridora asla izin vermeyeceği,
 � Hatta Fırat’ın Doğusunda özerk bir bölge oluşturacağı,
 � Oluşturacağı bu özerk yapının yönetiminde (zaten bölgede %75 civarında bir oranla 

en büyük etnik unsur olan) Arapları da kısmen (geçici süreliğine) etkin kılarak, oluş-
turulan yapıyı tamamen PYD ve Kürt oluşumu gibi algılatmadan süreci yönlendireceği,

 � Fakat PYD’nin silahlı unsurlarını da, gerekirse bir kısmını IKBY sınırları dahiline kay-
dırarak, aktif halde muhafaza edeceği,

 � Bir şekilde Türkiye’yi bu sürece (plana) ikna ederek, Türkiye’nin yeniden PYD ile barı-
şık bir politika izlemesini sağlamak için adımlar atmaya çalışacağı,

 � Bu esnada IKBY yönetiminde de bazı dönüşümleri gerçekleştirerek, (Türk düşman-
larını desteklese de Türkiye’ye aleni düşmanlık yapamayan) Barzani ekibinin yerine 
tamamıyla PKK uzantılarını getirmeye çalışacağı,

 � Sonrasında IKBY ile PYD özerk yönetim alanlarının işbirliğini arttıracağı, 
 � İlgili yapıların daha da güçlenmesi için, bölgelerde üretilen petrolü (IKBY üzerinden 

satmaya devam ederek) kullanacağı,
 � Bu sayede bölgede Kürt devleti oluşumu için daha sağlam bir zemin hazırlayacağı,
 � Bunu yaparken de, Merkezi Irak Yönetimi üzerinde de bazı girişimler ve yeniden inşa 

hamleleri ile daha fazla etki kuracağı,
 � İran ve Rusya’nın etkisini azaltacağı,
 � Yada İran’ın etkisini azaltırken, Rusya ile anlaşabileceği,
 � Yada Rusya’ya siyasi baskı uygularken, İran’a Suudi Arabistan liderliğindeki Sünni blok 

ile müdahale edebileceği,
 � Lübnan ve Ürdün’e yönelik de bazı hamleleri uygulamaya geçireceği

yönünde planları olabileceğine dair sinyaller vermektedir.

“ABD ile Suriye süreciyle ilgili ortak komisyonlar oluşturulması kararı” söylemleri de bu 
senaryonun bir bölümünü kısmen destekliyor yönünde bir algıya sebep olmaktadır. Hatta Türki-
ye’nin bölgedeki stratejilerini şekillendirirken ve uygularken Rusya ve İran ile birlikte değil de, 
yeniden ABD ile müttefik olarak hareket edeceği kanısı uyanmaktadır.

Fakat bu algılara rağmen Türkiye böylesi zor bir coğrafyada en az kayıp ve maliyetle, yü-
rütmeye çalıştığı diplomasi yönetimiyle en fazla fayda sağlama stratejisini izlemektedir. Sonuçta 
bazı şart ve koşullarda Rusya ve İran bölgede rakip olabilecekken, bazen de en büyük düşman ve 
rakip ABD olabilecektir. 

Haritadan da anlaşılacağı üzere, 

 � Türkiye öncelikle Afrin’i tamamıyla alacak, 
 � Sonrasında Münbiç’i de işgalden kurtaracak,
 � Bu adımdan sonra da Fırat’ın doğusundan, Irak sınırına kadar olan bölgede yavaş ya-

vaş 30 kilometre derinliğinde bir koridor açarak, hâkimiyet sağlayacaktır.
Bu bölgede hâkimiyet sağlandıktan sonra;

 � Bölge enerji kaynaklarından da faydalanılarak yeniden inşa edilecek ve Türkiye’deki 
Suriye’li göçmenler adım adım bu bölgeye nakledilecektir.

 � Türkiye bu bölgede yeniden bir yaşam alanı ve güvenlik hattı oluşturacaktır.
 � Suriye’de yeniden bir yönetim oluşturulduğunda ise bu bölge o yönetime uygun şart-

lar altında dâhil edilecektir.

Tabii Türkiye’nin böyle bir kapsam ihtiva eden projesine ABD ve İsrail, hatta Rusya ve İran 
bile sıcak bakmayacaktır. Bu noktada da;

 � Afrin alındıktan sonra, Münbiç dâhil bütün ilgili koridorun Türkiye tarafından oluştu-
rulmasının kabul edilmesine karşılık;

 � Fırat’ın doğusundaki koridorda ve Münbiç’te yer alan ABD ve Rus askeri üslerinin 
varlığını sürdürmesine izin verme, 

 � Fırat’ın doğusundaki bölgenin yönetimini ve koordinasyonunu birlikte sağlama 
gibi opsiyonlar sunulabilecektir.

Genellikle “bekle – gör ve hareket et”politikası izleyen ve bölgede (ABD kontrolündeki) 
bir Kürt devletine aslında pek de sıcak bakmayan Rusya bunu kabul edebilecek iken, bölgede bir 
Kürt devleti kurabilmek için bu kadar çaba gösteren ABD’nin rızasını almak hiç de kolay olma-
yacaktır.

Bu arada Türkiye’nin olası bir Münbiç operasyonunda ABD askeri unsurlarıyla küçük çaplı 
– lokal ve anlık (istenmeyen) çatışmaların yaşanması beklense de, bizzat ilgili dış unsurların mü-
dahil olacağı sıcak bir savaş beklenmemektedir. Çünkü ne ABD olası bir sıcak savaş ile Türkiye’yi 
tamamen kaybetmeyi göze alabilecek, ne de Rusya ilişkiler bu noktaya gelmişken, Türkiye’nin 
yeniden tam anlamıyla ABD safına geçmesine müsade edecektir. Hatta gelinen süreçte, küçük 
çaplı (istem dışı) çatışmalar bir kenara, Türkiye’nin Münbiç’i hiç zor kullanmadan teslim alabile-
ceğine dair dahi sinyaller görülebilmektedir.

ABD ile son dönemde yaşanan resmi ziyaretler de, mevcut koşullarda ABD’nin;

 � (Trump “Suriye’den çekileceğiz” açıklaması yaparken, Pentagon kanadı “Münbiç’ten 
çekilmeyiz” tarzında aykırı ve kendi içlerinde tutarsız söylemlerde bulunsa da, Tür-
kiye’nin kararlılığını sürdürmesi durumunda) Münbiç harekatına bazı şartlar altında 
yeşil ışık yakabileceği, 
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lanılarak gerçekleştirilmiştir. Yani bu minvaldeki bir işbirliği devam etmekte ve edeceği de bek-
lenmektedir.

Tüm bunların yanı sıra, içindeki yönetim kargaşası ve sahip olduğu iki yüzlü devlet kimliği 
sebebiyle, Türkiye’nin kabul ettiği barışçıl adımlara ABD’nin somut bir karşılık vermemesi ya da 
daha öncesinde olduğu gibi resmi olarak farklı söylemlerde bulunduğu gibi gayriresmi olarak 
farklı hareket etmesi de söz konusu olabilecektir. Bu durumda zaten ilgili işbirliği süreci bitiri-
lecek ve Türkiye NATO ve BM nezdinde olumlu ve barışçıl bir ülke olarak bir kez daha imajını 
güçlendirmiş olacaktır.

Peki, Türkiye gerçekten Münbiç’i aldıktan sonra, Fırat’ın Doğusu konusunda taviz verecek 
midir? Bu soruya cevap verebilmek için ilgili zamana gelindiğinde mevcut olan imkan ve şerait-
lerin dikkatle incelenmesi gerekli olacaktır. Fakat Türkiye’nin kısa vadede böyle bir eğilime göz 
yumması, belli koşullar altında söz konusu olabilecek ise de, orta vadede göz yumması mümkün 
görülmemektedir. Bu sebeple Türkiye bütün Kuzey Suriye boyunca sürekli teyakkuz halinde ol-
malı ve en uygun zamanı yakaladığında harekete geçmelidir. Bunun için de sürekli bölgede algı 
yönetimi planlarını ve siyasi unsurlarını aktif halde tutmalıdır.

Bu gelişmelere ek olarak, DAEŞ tehdidi bittiği için Türk askerinin bölgeden çekilmesi gibi 
senaryolar da bazı uzmanlarca dillendirilmektedir. Lakin bu senaryoların hiç biri hem bölge hem 
de Türkiye için kalıcı bir çözüm getiremeyeceği gibi, kabul edilebilir de görülmemektedir.

Türkiye’nin bu noktadan sonra geri adım atma ve bölgedeki askeri varlığını sonlandırma 
şansı bulunmamaktadır. 

Çünkü bölgede gerçek anlamda barış ve huzur için çalışan, bölge halkına sempatiyle, mer-
hametle, sevgiyle, bir kardeş nazarıyla yaklaşan, kendi çıkarları için türlü entrikalarla daha fazla 
kaosa müsade etmeyen ve bunların yanı sıra küresel oyuncuların hamlelerini etkileyebilecek 
yetiye sahip olan tek unsur Türkiye’dir.

Türkiye’nin olası bölgesel hedefleri arasında bazı uzmanlarca dillendirilen diğer bir husus 
ise Kuzey Suriye’de Türkiye’nin desteği ile bir Özerk bir Türkmen yönetimi kurulması fikridir. 
Bu fikir de kulağa hoş gelse de, bölgenin demografik yapısı buna müsait görülmemektedir. Böyle 
bir talep aynı bölgede bir Kürt devleti kurmak ile benzeşmekte fakat uygulamada pek de başa-
rılı olabileceği izlenimi vermemektedir. Çünkü yukarıda bahsedildiği gibi bütün Kuzey Suriye; 
Arap – Türkmen – Kürt’lerin bir arada yaşadığı, etkileşim halinde olduğu, etnik kimlikten ziyade 
Sünni merkezli ortak bir kültürel kimliğin ağır bastığı bir sosyolojiye sahiptir. Yani Türkiye’nin 
baskısıyla bölgede bir göç politikası izlense dahi kurulmaya çalışılacak sistem yeni çatışmala-
ra sebep olacağından, bölgeye huzuru ve barışı getirmeyecektir. Bu sebeple Türkiye bölgedeki 
Türkmen kardeşlerine elinden gelen bütün desteği sağlamak, onları bölgede en fazla güveneceği 
ve iş birliği yapacağı grup olarak tercih etmek, onlara resmi/hukuki statü kazandırılmak gibi 
bir politika izlemelidir. Orta vadede farklı kantonlarda oluşturulacak idarelerde Türkmenlerin 
payı ve gücünün arttırılması için şimdiden stratejiler geliştirilmelidir. Lakin o bölgede mevcut 

ABD hiç şüphesiz dünya yönetiminde kullandığı; terör örgütleri oluşturma, fitne çıkarma, 
iç savaşlara sebep olma, darbeler yapma gibi metodlarla ne kadar da kirli bir ahlakla hareket 
eden tehlikeli bir oyuncu olduğunu göstermiştir. (Gerçi bölgede 2. Dünya Savaşı sonrası kurgula-
nan kirli oyunlarda; ABD askeri harekatı, İngiltere stratejik aklı ve İsrail ise Yahudi zenginler ara-
cılığı ile finansal altyapıyı ortaya koymuş ve temsil etmiştir. Yani yaşanan bu zulümde üç devletin 
de parmağı vardır. Hatta bu süreçte askeri hamleleri ile en fazla zarar gören taraf olan ABD’nin 
içindeki (hali hazırdaki en etkin güç odağı olan) Pentagon bu durumdan bir hayli rahatsız olmuş-
tur. Bu sebeple de İngiltere’siz yeni oyunlar kurgulamaya çalışmış ve dengeleri değiştirmiştir.)

Fakat yine de unutulmamalıdır ki; süreçteki (Türkiye dışındaki) diğer unsurlar da masum 
ve sonuna kadar güvenilir değildir. Bu sebeple Türkiye’nin askeri adımlarını büyük bir kararlı-
lıkla uyguladığı gibi, diplomasiyi de derin bir titizlikle kullanması önemlidir.

Bunların yanı sıra, Türkiye ve ABD’nin (her ne kadar ABD’nin içindeki güç dengeleri aynı 
fikirde olmasa da ve ABD’nin sözü samimi olarak algılanmasa da) öncelikle aralarındaki güveni 
test edeceği sonrasında da ortak hareket edilebileceğine yönelik söylemleri bölgede Rusya’nın 
tepkisini de çekebilecektir.

Kesin olmasa da, söylemlere geçen bu diplomatik yakınlaşma eğilimine karşı, Rusya’nın 
rejim güçlerini kullanarak, Afrin’e müdahale edeceğine yönelik de iddialar ifade edilmiştir. Hatta 
PYD ile rejim güçlerinin Afrin’i rejim güçlerine bırakma konusunda anlaştığına dair söylemler de 
dillendirilmiştir.Bu söylemler hakkında da:

 � PYD ile rejim güçlerinin bu hususta 20’nin üzerinde resmi temas gerçekleştirdiği,

 � PYD’nin rejim güçlerine:

 � Afrin yönetimi PYD’de kalması koşulu ile şehir idaresinde kendilerine de yer veri-
leceği,

 � Hatta şehirdeki ağır silahların kontrolünün dahi rejim güçlerine bırakılabileceği 
minvalde bir teklif ilettiği,

 � Bu sebeple İran’ın Şii milislerle desteklediği, Rusya’nın da onay verdiği bir askeri tak-
viyenin yapılmak istendiği (hatta kısmen yapıldığı)

söylenebilecektir.33

Fakat Türkiye’nin kararlı duruşu karşısında, Afrin’in teröristlerden temizlenme süreci 
engellenememiştir. Ve hatta engellenememek bir tarafa, ertelenmesi hususunda dahi zalimler 
muvaffak olamamıştır.

Çünkü İran ve Rusya (doğal olarak) bu sürece aktif olarak müdahil olamamışlar, sınırlı 
sayıdaki Şii milis ve rejim kuvveti de Türkiye karşısında bir etki gösterememiştir. Bunların yanı 
sıra, askeri operasyon dışında bölgeye bütün sevkiyat yine rejim güçlerinin kontrolü altında olan 
bölgelerden geçilerek yapılmış, hatta PYD güçlerinin Afrin’i terk etmesi de aynı güzergahlar kul-
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Bu sebeple hem Suriye’de hem de Osmanlı’dan sonra bir daha huzur yüzü göremeyen bü-
tün mazlum İslam coğrafyasında barışın yolu ancak güçlü bir Türkiye’den geçmektedir.

Bu noktada ilgili bölgelerin Türkiye’ye resmi olarak ilhak edilmesi de önemli değildir. 
Önemli olan Türkiye’nin ekonomi – küresel siyaset – teknoloji – diplomasi – üretim – eğitim – 
askeri kuvvetler gibi alanlarda önden giden ve en güçlü devletlerden olması ve medeniyet coğ-
rafyasına sahip çıkmasıdır. 

Zaten bu nitelikleri kazanan bir Türkiye’nin kuracağı birlikteliklerle bütün medeniyet coğ-
rafyasında kolaylıkla huzuru ve barışı tahsis edebileceği görülecektir.

Suriye’ye de, diğer adalet bekleyen mazlum coğrafyalara da barış ancak kutsal emanetlere 
sahip çıkan ve önden giden güçlü bir Türkiye ile gelebilecektir.

Yani yukarıda bahsedilen koridor fikri bu minvalde atılabilecek, Türkiye’nin üzerinde 
diretmesi gereken, tabii bunun yanında ABD’in izin vermeyeceği bir ön adım olabilecektir. Bu 
konuda ilerleme sağlayabilme şansını da devam eden süreçteki pazarlıklar ve gelişmeler belirle-
yecektir. Türkiye’nin elindeki pazarlık gücünü de, bölgede yetiştirdiği yerel unsurlardan oluşan 
askeri birliklerin gücü doğru orantılı olarak etkileyecektir.

Koridor adımından sonra da, küresel ve bölgesel dengeler değiştikçe yeni adımlar atılabi-
lecektir.

Fakat Münbiç sonrasında Fırat’ın doğusuna yönelik bir koridor fikri tıkanırsa (ki, mevcut 
şartlar altında bu yüksek bir ihtimal ihtiva etmektedir.) o zaman Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda 
kalan PYD kontrolündeki bölge ile IKBY’ye yönelik ortak ve dikkatli stratejiler geliştirerek, uzun 
vadededeki politik hedeflerine yönelik çalışmalara ivedilikle başlaması gerekmektedir. 

Diğer bir ifade ile Türkiye’nin şimdiden bütün olasılıkları çalışmış ve önlemlerini almaya 
başlamış olması gereklidir.

Çünkü Afrin sonrası Münbiç de alındıktan sonra, bölgedeki haritanın aşağıdaki gibi olacağı 
tasavvur edilebilecektir.

şartlarda kurulabilecek bir Türkmen devleti yapılanması pek de uygulanabilir görülmemektedir. 

Ortaya atılan diğer bir iddia da, Türkiye’nin:

 � bölgede terörü temizleyip, 

 � hakimiyeti sağladıktan sonra, hakimiyet sağladığı bütün alanları içine alan yerel bir 
yönetim kurup, 

 � o yönetime destek sağlayıp, 

 � Türkiye’deki Suriye’li göçmenleri de bu bölgeye yerleştirip, 

 � bölgeyi imar etmeye başladıktan sonra,

 � bir referandum hamlesi ile bütün bu alanı ilhak edeceğidir.

Aslında Türkiye büyük bir dengesizlik yaşayan küresel sistemdeki çatışmalardan en iyi 
şekilde faydalanmayı becerip, kazandığı milli duruşu ile yeni atılımlara ve büyüme hamlelerine 
devam edebilirse, diğer bir ifade ile güçlenmeye devam ederse, orta vadede bu senaryonun ger-
çekleşmesi için hiç bir engel bulunmamaktadır.

Belki de Suriye için orta vadede önerilebilecek en yerinde, barışçıl ve huzurlu seçim budur.

Tabii bunun için Türkiye’nin güçlü olması ve güçlü kalması gereklidir.

Çünkü ancak güçlü bir Türkiye bölgede barışı ve huzuru sağlayabilecektir.

Yoksa Irak modelinde olduğu gibi,Suriye’de de; çatışmalardan tükenmiş, etnik ve mezhep-
sel ayrımcılıktan tamamen bölünmüş bir toplum ve devlet sistemine yapılan sözde bağımsızlık/
demokrasi enjeksiyonu hiç de başarılı ve barışçıl neticeler vermeyecektir.

Esad yönetiminin artık ülkesini toplayarak, huzuru ve barışı sağlayabilmek yetisi de kal-
mamıştır. Daha sürecin en başında Esad rejimi ile Suriye halkının büyük çoğunluğunun arasına 
kan girmiştir. Orta vadede de Esad’sız çözümlerin çok daha etkin bir biçimde gündeme gelmesi 
beklenecektir. Hatta Rusya ve İran’ın dahi belli şartlar altında bunu kabul edecekleri düşünüle-
bilecektir. 

Kürtleri birleştirmeyi hayal eden PYD’den de aynı etnik gruba dâhil olanların dahi bir kıs-
mı“illallah” etmiştir. Her ne kadar bölgedeki Kürtlerin büyük çoğunluğunun PKK sempatizanı 
olduğu bilinse de, Türkiye’nin hamleleri ve algı operasyonları bazı dengeleri değiştirebilecek-
tir. Çünkü sosyolojik olarak, bölgedeki Kürtler’in büyük çoğunluğu güçlünün yanında yer alma 
eğilimi göstermektedir. (Yerel halktan sadede %5’inin aktif anlamda (bütün koşullarda) PYD 
destekçisi olabileceği zannedilmektedir. Diğer kesim büyük oranda potansiyel destekçi konu-
munda olsa da, bu yaklaşımları değiştirilebilecektir. Bunun için Türkiye’nin bölgede gücünü ve 
kararlılığını göstermesi yeterlidir.33) Zaten PKK’nın Suriye kolu olduğu herkesce bilinen PYD’nin 
icraatları, kendisinin de PKK’nın uzantısı olan, cani bir terör örgütü olduğunu fazlasıyla ortaya 
koymuştur. 
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 � Bu kapsamda haritada açık maviyle gösterilen ÖSO’ya ait bölge ile turuncu ile göste-
rilen İdlip ve çevresindeki bölgelerde de birer yerel yönetim kurulması söz konusu 
olabilecektir.

 � Fakat IKBY ile PYD bu süreçte daha da sistematize edilip, güçlendirilmeye çalışılacak-
tır.

 � Özellikle daha paramiliter yapıda olan ve sahip olduğu insan kaynaklarının büyük ço-
ğunluğu Türkiye’ye düşman terörist zihinlerden müteşekkil PYD tarafı, IKBY tarafında 
da etkinleştirilmeye çalışılacaktır.

 � Yani IKBY tarafında da Türkiye’ye açık saldırı düzenleyebilme potansiyeli olan bir yö-
netim etkin kılınmaya çalışılacaktır.

 � Bunlar sağlanırken, İran’ın da bölgedeki etkisi kırılmaya çalışılacak, Merkezi Irak Yö-
netimi’ne yönelik de bazı siyasi hamleler yapılacaktır. 

 � Yani ABD kısa vadede göstermese de, orta vadede bölgede bir Kürt devleti kurmaktan 
vazgeçmeyecektir. 

 � Türkiye’nin bölgede bir zaafiyet yaşaması durumunda da yeniden düğmeye basacaktır.

 � Böyle bir haritada gösterildiği şekilde, müteşekkil özerk yapıların oluşmasına da: 

 � Her zaman bir Kürt devleti riski devam edeceği için Türkiye kesinlikle karşı çıka-
cak,

 � İran karşı çıkmakla birlikte, bazı koşullarda kabul edebilecek,

 � Rusya ilgili bölgelerdeki hâkimiyetini sürdüreceği ve PYD ile de sıcak ilişkilerine 
devam edeceği için kabul edebilecek,

 � ABD zaten istediği doğrultusunda bir adım atmış olacak,

 � Esad ise Rusya ile birlikte, zaten kontrol edemediği ve öncesinden özerklik sözü 
verdiği Kürtlerin kavuşacağı uluslararası resmi pozisyonu kabul edebilecektir.

 � Yani süreçte Türkiye yalnız kalacak ve durumu belli şartlar altında kabul etmek zorun-
da kalabilecektir.

Aşağıdaki haritada da, ilgili PYD sınırları dâhilinde kalacak olan petrol ve gaz sahaları gös-
terilmektedir. Yani bölgeden ciddi bir petrol üretimi ve sevkiyatı gerçekleşebilecektir. Bu sevki-
yatın olması gerekenden çok daha düşük hacimlerle, hali hazırda IKBY üzerinden (sanki IKBY 
üretimiymiş gibi) Ceyhan’a sevk edildiği bilinmektedir. Sonraki süreçte de yine en kullanışlı ro-
tanın bu olacağı ihtimali kuvvetlidir.(Ayrıca bu sayede Türkiye’nin bölgede kurgulanacak senar-
yoların meşruiyetine daha fazla sıcak bakacağı da Batılı zihinlerin beklentileri arasındadır.) Bu 
bölgede üretilen petrolün İran’a sevkinin ise (mevcut altyapı ve İran’da market koşulları dikkate 
alındığında) pek de mümkün olmayacağı düşünülmektedir. Çünkü IKBY’de üretildiği gibi düşük 

Harita 35: Münbiç Sonrası Irak ve Suriye’de Olası Durum

Yukarıdaki haritadan da anlaşılabileceği üzere, ÖSO’nun Türkiye’nin desteği ile Afrin’den 
sonra, Münbiç’te de (ABD ile yapılan müzakereler neticesinde pek de zorlanmadan) kontrol sağ-
ladığı varsayıldığında; bu varsayım sonrasında;

 � ABD Fırat’ın doğusu ve Suriye’nin kuzeyinde hemen hemen ülkenin bütün keşfedilmiş 
petrol kaynaklarına sahip olan bölümde (bakınız: harita 36) bir terörist yapı olan PYD 
varlığını sürdürmeye devam edecektir. 

 � Bu yapının hemen doğu sınırında komşusu olan IKBY ile de ilişkileri artarak devam 
edecektir.

 � Bu iki bölgede üretilen petrol (gayri-resmi olarak) genellikle IKBY üzerinden legal 
hale getirilerek, Türkiye üzerinden ilgili boru hatları ile uluslararası piyasalara arz 
edilmeye devam edecektir. 

 � Hatta bu arz Türkiye’yi “bir enerji merkezi oluyorsunuz” şeklinde oyalamak için de 
kullanılmak istenecek bir arguman haline getirilecektir. 

 � Bu esnada ABD Türkiye’nin tepkisini çekmemek için hem IKBY hem de PYD sınırları 
dâhilinde oluşturacağı bölgesel yönetim meclislerinde PKK uzantısı olmayan farklı et-
nik grupların da (pasif kalmaları şartı ile) temsil edilmesine göz yumacaktır. 

 � Rusya – ABD arasında bir anlaşma da sağlanabilirse, Irak’taki modelin bir benzeri Su-
riye’de de kurulacaktır.
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 � ÖSO’yu sürekli kontrol altında tutmak, 

 � IKBY ve PYD petrolünün sevkiyatı ve satışı ile ilgili kontrol mekanizmaları geliştirmek 
ya da bu sevkiyata izin vermemek,

 � Gerekirse ilgili bölgelerdeki sahaların üretiminde pay sahibi olmak,

 � Bölgenin demografik yapısı böylesi karıştırıldıktan sonra vePYD’nin askeri gücü de-
vam ediyorken, bölgede “temel prensip olarak nüfus oranına göre yönetim istiyoruz” 
söylemlerinden vazgeçmek,

 � Yapacağı operasyonlar ile ilgili söylemlere dikkat etmek, , (Not: Türkiye’nin Afrin ope-
rasyonunu “davul ve zurna ile” ilan ettiği eleştirileri ile ilgili olarak, Türkiye aslında 
bu hususta niyetlendiği operasyon hedeflerini çok öncesinden ilan ederek, bölgedeki 
halkın ilgili yerleşim yerlerinden ayrılmasına imkan sağlamak gibi (ahlaklı ve insani) 
bir strateji izlemiştir. Bu stratejisi de Türkiye’nin bölgedeki diğer unsurlara kıyasla 
ne kadar merhametli ve insana değer veren adımlar attığını da ortaya koymaktadır. 
Fakat dağlık, etrafında sivil halkın olmadığı terör unsurlarına yönelik operasyonlarda 
ise “bir gece ansızın gelebiliriz” stratejisi izlenmiştir.)

 � Diğer coğrafyalarda yakalayacağı farklı fırsatları kullanarak, ilgili unsurlar ile pazarlığı 
sıkılaştırmak,

 � IKBY yönetiminde etkinliğini arttıracak hamlelerde bulunmak, Suriye’ye odaklanmak 
sebebiyle orayı boş bırakmamak, İran’ın ve PKK’nın hakim olmaya başladığı süreci ter-
sine çevirecek müdahalelerde bulunmak,

 � İlla 35 numaralı haritada olacağı şekilde bir özerk yapıların olduğu bir model olacak-
sa; PYD sınırları dâhilinde kalan alanda da Türk askeri üslerinin kurulması, ilgili pet-
rol sahalarının üretim ve ticareti süreçlerinde Türk şirketlerinin yer alması, bölgenin 
yapılandırılması hususunda Türk müteaahitlerine öncelik tanınması, kontrol unsurla-
rında Türk diplomatlarına da yer verilmesi gibi şartlar öne sürmek,

gibi stratejiler değerlendirilebilecektir.

Aslında tüm bu stratejilerin yanı sıra, Türkiye sahip olduğu askeri kapasite ve altyapı, böl-
ge insanı ile yakın ilişki (ve empati) kurabilme kabiliyeti, bölgeye lojistik anlamda en yakın güçlü 
unsur olma gibi avantajlarını kullanarak, (ÖSO programına ek olarak yada bu programdan fark-
lı olarak) hızlı bir Suriye’li asker yetiştirme programını uygulamaya geçirebilecektir. Böyle bir 
program dahilinde 6 ay gibi kısa bir zamanda, 1000’er kişilik gruplardan oluşan 50 adet tabur 
teşkil edilebilecek ve eğitilip, donatılan bu taburlar ile Fırat’ın doğusuna da rahatlıkla müdahale 
edilebilecektir.33Böyle bir hamle neticesinde, Fırat’ın doğusunda bir Kürt devleti kurmayı plan-
layan ABD, Türkiye ile daha zorlu bir pazarlık sürecine girmek zorunda kalacak ve müzakere or-
tamı bir hayli değişecektir. Türkiye’nin Münbiç’i de kolaylıkla alabileceği süre zarfı da göz önüne 
alınırsa, hala böyle bir hamle yapabilme şansı bulunmaktadır. 

graviteli petrolü işleyen ilgili İran rafinerisi, Suriye’de üretilen ağır petrolün verimli bir şekilde 
işlenmesi için uygun olmayacaktır. Ayrıca boru hattı mevcut iken tankerler ile çok daha yüksek 
taşıma maliyetleriyle gerçekleştirilecek nakliyat seçeneği de yine tercih edilebilir olmayacaktır. 
Yani bu senaryo dâhilinde de, sadece siyasi olarak ikna mahiyetinde değil, ayrıca ekonomik ko-
şullar nezdinde yine en tercih edilecek güzergâh Türkiye olacaktır.
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- Türkiye’nin bölgede bir zaafiyet yaşaması durumunda da yeniden düğmeye basacaktır. 
- Böyle bir haritada gösterildiği şekilde, müteşekkil özerk yapıların oluşmasına da:  

o Her zaman bir Kürt devleti riski devam edeceği için Türkiye kesinlikle karşı çıkacak, 
o İran karşı çıkmakla birlikte, bazı koşullarda kabul edebilecek, 
o Rusya ilgili bölgelerdeki hâkimiyetini sürdüreceği ve PYD ile de sıcak ilişkilerine 

devam edeceği için kabul edebilecek, 
o ABD zaten istediği doğrultusunda bir adım atmış olacak, 
o Esad ise Rusya ile birlikte, zaten kontrol edemediği ve öncesinden özerklik sözü 

verdiği Kürtlerin kavuşacağı uluslararası resmi pozisyonu kabul edebilecektir. 
- Yani süreçte Türkiye yalnız kalacak ve durumu belli şartlar altında kabul etmek zorunda 

kalabilecektir. 

Aşağıdaki haritada da, ilgili PYD sınırları dâhilinde kalacak olan petrol ve gaz sahaları 
gösterilmektedir. Yani bölgeden ciddi bir petrol üretimi ve sevkiyatı gerçekleşebilecektir. Bu 
sevkiyatın olması gerekenden çok daha düşük hacimlerle, hali hazırda IKBY üzerinden (sanki IKBY 
üretimiymiş gibi) Ceyhan’a sevk edildiği bilinmektedir. Sonraki süreçte de yine en kullanışlı rotanın bu 
olacağı ihtimali kuvvetlidir. (Ayrıca bu sayede Türkiye’nin bölgede kurgulanacak senaryoların 
meşruiyetine daha fazla sıcak bakacağı da beklenebilecektir.) Bu bölgede üretilen petrolün İran’a 
sevkinin ise (mevcut altyapı ve İran’da market koşulları dikkate alındığında) pek de mümkün 
olmayacağı düşünülmektedir. Çünkü IKBY’de üretildiği gibi düşük graviteli petrolü işleyen ilgili İran 
rafinerisi, Suriye’de üretilen ağır petrolün verimli bir şekilde işlenmesi için uygun olmayacaktır. Ayrıca 
boru hattı mevcut iken tankerler ile çok daha yüksek taşıma maliyetleriyle gerçekleştirilecek nakliyat 
seçeneği de yine tercih edilebilir olmayacaktır. Yani bu senaryo dâhilinde de, sadece siyasi olarak 
ikna mahiyetinde değil, ayrıca ekonomik koşullar nezdinde yine en tercih edilecek güzergâh Türkiye 
olacaktır. 

 

Harita 36: Fırat’ın Doğusunda Kalan PYD Hâkimiyetindeki Alan İçinde Yer Alan Petrol ve Gaz Sahaları Harita 36: Fırat’ın Doğusunda Kalan PYD Hâkimiyetindeki Alan İçinde Yer Alan Petrol ve Gaz Sahaları

Türkiye ise bu süreçlerde uzun vadeli planlar yaparak, çok yönlü stratejiler izlemek ve 
bu kurguya kısa vadede olmasa da, orta ve uzun vadede müdahalelerde bulunarak yön vermek 
zorundadır. 

Bu kapsamda;

 � Bölgedeki Türkleri ve kendisine yakın duran Arap aşiretlerini silahlandırmak ve yasal 
zeminde hak sahibi olmalarına imkan sağlamak,

 � Bölge halkından yeni askeri birlikler oluşturmak ve kapsamlı eğitim programları ter-
tip etmeye devam etmek,

 � İran ile lokal işbirliklerini sürdürmek ve bölgedeki imkanlarından (ortak düşmanları-
na karşı) faydalanmak,

 � Bir Sünni – Şii çatışması gayesiyle oluşturulacak her türlü zemine engel olmak,

 � Bölge halkının algılarını Türkiye lehine çevirecek kurgular geliştirmek,
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bağlı olmaması koşulu ile) Rusya desteklemektedir.

 � Yani bu ihtimalden ziyade, yukarıda açıklanan senaryonun gerçekleşmesi daha muh-
temeldir.

Yukarıda ifade edilen farklı senaryolar göstermektedir ki, Türkiye böylesi karışık, çok bi-
linmeyenli ve neredeyse bütün dünyanın aktif yada pasif olarak müdahil olduğu süreçte çok dik-
katli olmalı ve yerine göre esnek hamleler ile hareket etmelidir. Bölge halkının gönlünü daha 
fazla kazanacak, ticari-kültürel-sosyal ilişkiler ile bölgeyi daha fazla kendisine bağlayacak ham-
lelere zemin hazırlamalıdır. Bölgenin kalkındırılması ile yakından ilgilenmeli, ticareti ilişkilere 
çok önem vermeli ve bölgede milli bir algı yönetimi planlaması üzerine şimdiden çalışmalara 
başlamalıdır. 

Ayrıca, sonraki süreçlerde karşılaşabileceği bütün ihtimallere dair planlarını da şimdiden 
netleştirmek zorundadır.

Tüm bunların yanı sıra, Türkiye’nin Cerablus ve El Bab’da uyguladığı (siyasi yapılanma 
– inşaa – kalkınma – günvelik – istikrar alanlarında) model, gayet başarılı olmuştur. Yani kurgu-
lanan modelden bölge halkı da, Türkiye de memnundur. Ne ABD hegemonyasındaki PYD, ne de 
Suriye’nin istikrarlı dönemlerindeki rejim; bölge halkına aynı standartları getirememiş, huzuru 
ve istikrarı sağlayamamıştır. 

Türkiye’nin El Bab ve Cerablus’ta başlattığı dönüşüm hareketi şimdi Afrin’de, yakın za-
manda da Münbiç’te uygulanacak ve bütün mazlum İslam topraklarına umut, sömürgeci (zalim) 
Batı zihniyetinin yüzüne tokat şeklinde çarpacak bir örnek olacaktır. 

Osmanlı’nın şehirleri teslim almadan önce, şehrin ortasında altın bir gülle atması ve o gül-
leyi daha sonra eriterek, halka pay ettirmesi gibi, Türkiye’nin farkı bölgede hissedilmeye devam 
ettikçe, bölgedeki diğer şehirlerden de aynı sistemin uygulanması için doğal talepler gelecektir. 
Ve Türkiye’nin bölgedeki etkinliği daha belirgin bir şekilde artacaktır.

Ve belki ÖSO’nun daha da fazla güçlenmesi, Türk sisteminin başarısının (çoğunluğun Sün-
ni Arap olduğu) Fırat’ın doğusunda da daha fazla dikkat çekmeye başlaması, Türkiye’nin bu sis-
temde daha fazla silahlı güç üretebilmesi, devam eden algı operasyonları gibi etmenler, Fırat’ın 
doğusunda hedeflenen koridorun da, hatta daha geniş bölgelerin kapılarının da Türkiye’ye ko-
laylıkla açılmasını sağlayacaktır. 

Yani belki de bu süreçte Fırat’ın doğusunda Türkiye’yi tedirgin eden senaryolar ile hiç kar-
şılaşılmayacaktır.

Tüm bunların yanı sıra, küresel siyasette devam eden gelişmeler çok daha farklı kapıların 
açılmasına sebep olabilecektir. Fakat Türkiye’nin her durumda bir Sünni – Şii çatışmasına izin 
vermemesi gereklidir. 

Son günlerde dikkat çeken ABD ve İngiltere öncülüğünde Suriye’ye yönelik daha sert mü-
dahalelerde bulunma söylemleri ile yeni bir ittifak kurulması da dengeleri bir hayli değiştirecek 

Kurulması planlanan 50 adet taburun ihtiyaç duyduğu insan kaynağı Türkiye’de ikamet 
eden neredeyse sayıları 4 milyona yaklaşan Suriye’li mülteciden ve bölgede kalan Türkmenler-
den kolaylıkla sağlanabilecektir. 

Bu gibi durumlarda Türkiye’nin uzun vadeli düşünüp, kararlı adımlar atması ve iş işten 
geçtikten sonra reaksiyon almak zorunda kalma refleksine yeniden dönmemesi gerekmektedir. 
Türkiye’nin bölgede yetiştireceği bu gibi paramiliter yapılara bir hayli ihtiyacı vardır. Kuzey Suri-
ye’deki terörist yapılanmalar tamamıyla imha edilse dahi, böyle yapılara sahip olmak, bölgedeki 
diğer denklemlerde de (Irak’da dahil olmak üzere) Türkiye’nin elini güçlendirecektir. Böyle bir 
hamle 2011 yılından bu yana geliştirilerek ifa edilmiş olsa, Türkiye’nin şu an için Fırat’ın doğusu 
üzerinde söylemler geliştirmekten öte, eş zamanlı hamleler yapıyor olabileceği dahi öngörüle-
bilecektir. Fakat bu bağlamda süreç istenilen düzeyde yönetilememiştir. Bu konudaki akıl karı-
şıklığında ve yaşanılan zaafiyetlerde, devlet içerisindeki FETÖ yapılanmasının ve dış örgütlerle 
bağlantılı olarak çalışan “sözde Kürtçü aydınların” etkilerinin de büyük olduğu tahmin edilmek-
tedir. (Fakat özellikle kanlı FETÖ darbe girişimi sonrasındaki süreç, Türk devlet aklının yeniden 
toparlanarak, içindeki kanserli hücrelerden temizlenmesine imkan sağlamış ve Türkiye bugün-
kü konumuna erişebilmiştir.)

Hali hazırda da Fırat’ın doğusunda PYD’nin 90 000 kişilik eğitimli silahlı unsuru olduğu 
tahmin edilmektedir.33 Bunun mevcudiyeti ise Türkiye için her durumda önemli bir tehdittir. 

Aksi halde, Fırat’ın doğusunda nüfusa dayalı ağırlığa göre belirlenen bir yönetim şekli 
meydana getirilmiş dahi olsa, silahlı gücün ve örgütlenmenin sahibi olan PYD, fiili olarak bölgeyi 
yönetmeye devam edecektir. Yani nüfus temelli yönetim sistemi oluşturulması Türkiye lehine 
bir fayda sağlamayacaktır. Kaldı ki, bölgenin Mart 2011’den bu yana demokgrafik yapısı bir hayli 
değiştirilmiştir. Bu yaklaşım Fırat’ın batısı için düşünüldüğünde de, böyle bir model; Türkiye’nin 
Afrin’i alıp, tekrar PYD’ye bırakması anlamına geleceğinden, kabul edilebilir de olmayacaktır.

Tüm bu senaryoların yanı sıra, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda etnik temele dayalı bir ya-
pılanmayı da kesinlikle kabul etmemesi, bunun yerine Rusya – İran ve Esad ile anlaşarak, PYD 
ile ve gerekirse ABD ile yoğun bir çatışmanın içerisine girmesi yada en azından ABD’nin Fırat’ın 
doğusu hususundaki kararı konusunda geri adım atmasını sağlaması yönünde fikirler de bulun-
maktadır. Lakin;

 � Türkiye’nin Esad ile masaya oturması hem iç siyaseti hem de ÖSO üzerindeki inandırı-
cılığı açısıdan mümkün görülmemektedir.

 � Kaldı ki, Esad ile böyle bir hususta masaya otursa dahi, PYD ile işbirliği içinde olan 
Esad, Rusya ve İran böyle bir talebe sıcak bakmayacaktır. 

 � Türkiye’nin böyle bir kaygısı yüzünden hiç bir taraf ABD ile ilişkilerini germeye yanaş-
mayacaktır. 

 � Kaldı ki, PYD’nin özerk bir bölge olmasını hem Esad hem de kısmen (tamamen ABD’ye 
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lecek, sonrasında da İran’a yönelik Suudi Arabistan – BAE – Mısır – Bahreyn – Yemen ittifakı bir 
saldırı düzenleyebilecektir. Bunun da akabinde ABD, İsrail, (razı edilmiş ise) İngiltere ve Fransa 
gibi ülkeler de, ilgili Arap koalisyonuna destek verecektir. 

Tabii bu senaryoların hepsi zaman ve koşullara göre faklılık gösterebilecektir. Önemli olan 
Türkiye’nin bu gelişmeleri yakın takip edip, bütün farklı senaryolara göre hamlelerini önceden 
belirlemiş olması ve kararlı duruşunu devam ettirebilmesidir. 

Daha fazla karışacağı ve kompleks bir hal alacağı belli olan bu süreçte Türkiye’nin (harita 
34’te de belirtildiği üzere) Fırat’ın doğusunda 30 kilometrelik bir hattı daha kolay kabul ettirme-
si de mümkün olabilecektir. Tabii bunun yanında, böyle bir senaryoyu kabul etmesi ile birlikte, 
ABD’nin ilgili hattın güneyinde, Deyrizor’a kadar uzanan bölgede bir Kürt yapısı oluşturmak is-
teyeceği de düşünülebilecektir.

gibi görülmektedir. ABD iç çelişkileri ve İngiltere’siz hamleleri neticesinde şu ana kadar başarı-
sız olduğu süreci tersine çevirmek istemektedir. Bu noktada da ABD, İngiltere, Fransa gibi bazı 
ülkeler bölgeye daha fazla askeri unsur sevketmeye başlamıştır. Türkiye’nin bölgede daha da 
fazla artan etkinliği ve Rusya – İran ile birlikte hareket edeceğine dair sinyalleri ise süreci daha 
da fazla hızlandırmıştır. (Zaten Türkiye – İran ve Rusya’ya yönelik organize edilen ticari saldırılar 
bu kurgunun da bir parçasıdır.)

DAEŞ neredeyse miadını doldurduğu ve ABD’nin bölgedeki en sadık kuklası PYD de tabiri 
caiz ise; “fos çıktığı” için, ABD’nin anlaşmaya vardığı İngiltere ile birlikte bölgede varlık göstere-
bilmek için başka bir nedene ihtiyacı vuku bulmuştur. Bu ihtiyaca cevap verebilme mahiyetinde 
ise Esad’ın Doğu Guta’daki kimyasal saldırıları tercih edilmiştir. 

Aslında Esad yıllardır bu tür saldırılar gerçekleştiriyorken, buna ses çıkarmayanların şim-
di bir anda böylesi parlamaları dikkat çekicidir. 

(Not: Suriye’deki iç savaş süresince Esad’ın yaptığı haksız saldırıları, katliamları ve kimya-
sal kullanımını her ortamda dile getiren ve hatta Rusya ile dostane adımları süresince de kına-
yan ve eleştiren tek ülke Türkiye olmuştur.)

Bunun yanı sıra, ABD’nin de Rakka gibi operasyonlar sürecinde, indirgenmiş uranyum 
takviyeli radyoaktif patlayıcılar kullandığı bilinmektedir. Yani Türkiye dışında adaleti sağlamayı 
iddia edenlerin hiçbiri masum değildir!

ABD ve İngiltere öncülüğünde başlatılan bu süreç içerisinde, Rusya ile gerçek anlamda bir 
savaşa sebep olacak girişimlerin vuku bulması beklenmemektedir. İki taraf da karşılıklı olarak 
sınırlarını ortaya koyacak ve belli bir gerginlik dengesinde hamlelerini yapacaktır. 

Rusya’nın bazı engellemelerine rağmen, ilgili silah ve savunma sistemlerinin de test edil-
me imkanı bulduğu bir ortamda!, ABD öncülüğündeki ittifak rejim güçlerine ait üsleri ve unsur-
ları vuracak ve önemli ölçüde imha edebilecektir. Bu süreçte kendi askerlerinin zarar görmeme-
sine de Rusya azami dikkat gösterecektir. Tabiki bölgedeki diğer unsurların da “yanlışlıkla!” diye 
tabir edilebilecek saldırılardan etkilenmesi her zaman için mümkündür.

Türkiye’nin ise bu süreci lehine kullanması, gerekirse ÖSO ile birlikte Halep’e yönelik ham-
lelerde bulunması, iki taraf ile de ilişkilerini sürdürerek, senaryodan en fazla karlı çıkan taraf 
olmaya çalışması, tüm bunları yaparken de, ABD’nin yeniden parlatmaya çalışabileceği PYD’ye 
verilebilecek desteklere de engel olması gerekmektedir. 

Binlerce yıllık geçmişe ve tecrübeye sahip Türk devlet aklı inşallah bu süreci de en az kayıp 
ve an büyük kazanç ile atlatabilecektir. 

Tüm bunların yanı sıra, Suriye üzerine söylem ve askeri intikal babında devam eden ger-
ginliklerin arkasında Suriye’den de ziyade İran’ın olma ihtimali daha yüksektir. Çünkü Suudi ve-
liahtı bin Selman’ın ziyaret trafiği neticesinde şekillen ortam ve söylemlerin analizi bu konuda 
ip uçları vermektedir. Yani Suriye üzerinde Rusya (ve belki Türkiye de) ikna edilmeye çalışılabi-
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Bu kapsamda ticari, ekonomik, askeri, kültürel alanlarda birçok farklı strateji geliştirilip, 
planlar yapılabileceği gibi, özellikle ülkemiz sınırlarının hemen yanı başında olan Suriye örnek-
leminde kontrol altına alınan bölgelere yönelik “enerji ve iletişim köprüsü” olarak nitelenebile-
cek hamlelerin yapılması önemli ve bir o kadar da acildir.

Özellikle yerel sermaye ile finanse edilmesi seçenekleri de değerlendirilebilecek olan ilgili 
hamlelerin sırası ile Cerablus, El-Bab, Afrin ve inşallah yakında tümüyle kontrolü sağlanacak 
olan Tel Rıfat’ta hayata geçirilebilmesi mümkündür. Çünkü böylesi bir plan kapsamında yapıla-
bilecek hamleler ile; 

I. kurulacak altyapılar sayesinde, ilgili şehirlerin birçok anlamda kontrolünün önemli 
ölçüde ve kalıcı olarak Türkiye’ye kalması sağlanacak,

II. ilgili şehirlere yönelik; kalkınma ve imar planları daha hızlı işleyecek,

III. yatırım ortamları daha kolay teşkil edilecek,

IV. (yerel ortaklıklı ve finans destekli kurgu sayesinde) daha güvenli ve kontrol edilebilir 
sistemler kurulabilecek, 

V. özellikle Afrin’de çoğunlukta olan ve PKK sempatizanı olduğu bilinen Kürt nüfus ve 
genellikle Kürtler gibi gücün ve refahın yanında olan Arap nüfusun sempatisi daha 
kolay kazanılabilecek,

VI. ilgili süreçlerdeki bütün finans akışı için Türk bankaları kullanılacak,

VII. ilgili sistemler ve iletişim ağları sayesinde, algı yönetimi ve yönlendirme operasyon-
ları daha kolay ifa edilebilecek,

VIII. kolay ve anlık istihbarat sağlanabilecek,

IX. bölgede petrol keşfi gerçekleştirilir ise, bu kaynaklar hem bölgenin refahı ve imarı, 
hem de Türkiye’nin harcamalarını finanse etmek için kullanılacak ve bu sayede de 
petrolün yerel halk için nasıl kullanılması gerektiği de tüm cihana öğretilecek,

X. Türkiye için yeni ticari pazar ve imkanlar teşkil edilecek,

XI. Doğalgaz politikaları ve ticareti ile ilgili yeni seçenekler oluşturulabilecek,

XII. Ayrıca enerji ticaretine de katkı sağlanabilecektir.

Peki, burada bahsi geçen “enerji ve iletişim köprüsü” adı altında ifade edilen hamleler ne-
lerdir?

“Enerji ve iletişim köprüsü” kapsamında; Türkiye yukarıda ismi zikredilen 4 şehirde, yerel 
finans imkanlarını kullanarak, sırası ile:

I. Mevcut elektrik iletim ve dağıtım sistemi altyapısını güncelleyerek (projelendirme-ba-
kım/onarım-inşaat-satış süreçleriyle), Türkiye’den elektrik satışını gerçekleştirecek,

12 – SURİYE’YE ENERJİ & İLETİŞİM KÖPRÜSÜ
Türkiye Abdülhamid Han’dan bu yana el çektirildiği cihanşümul hedeflerine yeniden ki-

litlenmiştir. Yüzyıllık bir aradan sonra, özellikle FETÖ kalıntısı kanserli hücrelerinden de büyük 
oranda temizlenen devlet aklının feraseti ile niyetlendiği kutlu yolda emin adımlarla ilerlemekte 
ve bu kapsamda Suriye’de gerçekleştirdiği hamlelerle bütün dünyanın dikkatini celbetmektedir.

Küresel ölçekte onlarca unsurun müdahil olduğu, bir nevi küçük bir dünya savaşı örnekle-
mi izlenimi veren Suriye’de gerçek anlamda mazlumların ve masum halkın lehine fikir geliştiren 
ve bu fikriyatı bütün samimiyeti ile icraata döken tek devlet muhakkak ki Türkiye’dir. Bu hakika-
tin yanı sıra, bölgenin namusunun teminatı, varisi ve öncelikle bütün İslam aleminin sonrasında 
da bütün insanlığın huzuru ve nizamını gaye edinen kimlik anlayışı ile Suriye’de var olması gere-
ken en temel unsur yine Türkiye’dir!

Bu anlamda Türkiye birçok iç ve dış merkezli gayri nizami saldırıyı bertaraf ettikten sonra, 
Suriye’ye de müdahil olmuş ve özellikle Cerablus ve El Bab’da kontrolü sağladıktan sonra kurdu-
ğu modelle, hem Suriye dahilinde, hem de uluslararası arenada dikkat çeken etkin bir örneklem 
oluşturmuştur. 

Teşkil ettiği bu örneklemde, 

I. sivil halkın emniyetini düşünerek nasıl operasyon yapılacağını, 
II. teröristlerden temizlenen bölgelerin nasıl yeniden imar edileceğini, 
III. gerçek bir samimiyetle ve adaletle nasıl bölge halkının memnuniyetini celbedecek bir 

sistem kurulabileceğini,
IV. halkı ve kaynakları sömürmeden, terör ile kontrol sağlama yollarına başvurmadan, 

nasıl temiz bir siyaset yürütülebileceğini,
V. ve mümkün olan en iyi koşullarda nasıl iyi ve başarılı bir idare mekanizması teşkil 

edilebileceğini 

hem bölge halkına, hem Suriye’deki diğer iç ve dış unsurlara, hem de bütün uluslararası 
kamuoyuna göstermiştir. 

Şüphesiz bu örneklemin küresel ölçekte insanlığın idraki tezahüründe gerçek anlamda 
anlaşılabilmesi zaman alacaktır. Fakat Türkiye bundan sonraki süreçlerde de atacağı dikkatli ve 
kararlı adımlarla çok daha büyük hedeflere ulaşabilecektir.

Bu açıdan yaklaşıldığında, Türkiye Suriye’de de, bundan sonra müdahil olacağı bölgeler-
de de kalıcıdır ve elini uzattığı heryerde barışın ve huzurun teminatı olarak ayakta kalacaktır. 
Bunun için illa siyasi olarak ilgili bölgelerin Türkiye’ye dahil edilmesi de şart değildir. (Gerçi 
zamanla bu dahi söz konusu olabilecektir. Lakin, elzem değildir.) Önemli olan ilgili bölgelerde; 
ticari, ekonomik, kültürel, sanayi, lojistik, teknolojik ve hatta gerekli görülürse askeri alanda var-
lık gösterebilmektir.
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13 – SONUÇ
2011 yılının başlarından beri süregelen iç savaş Suriye’de bütün şiddeti ve hızıyla devam 

etmektedir. Gelinen noktada yerel unsurlar üzerinden bölgedeki hâkimiyet alanlarını genişlet-
me mücadelesini sürdüren dış aktörlerin büyük bir çoğunluğu gayelerini gerçekleştirebilmek 
gayesi ile insanlık ve ahlak sınırlarının çok ötesinde hamlelerde bulunabilmektedir. 

Özellikle bölgede başından beri derin kurguları hayata geçiren ve kirli operasyonlar yapan 
ABD, hâkimiyetini en ekonomik şekilde daim kılabilmek için terör yapıları meydana getirmekte 
ve onları kullanarak her türlü etnik – mezhepsel – siyasi hamleyi uygulamaya geçirmektedir.

ABD Irak işgali sonrasında bölgede öylesi zulümler yapmış ve imajını zedelemiştir ki, san-
ki sonrasında yerine DAEŞ olarak nitelendirilen teröristleri peydah ederek, daha kanlı ve sınır 
tanımaz bir zalim ile kendi tahribatını unutturmaya çalışmıştır. Ayrıcabu sayede hem bölgeyi 
daha ekonomik olarak yönetebileceğini düşünmüş hem de DAEŞ ile Irak’ta Merkezi Hükümeti 
oyalayarak IKBY’yi güçlendirmiş ve Suriye’de de Esad rejimini oyalayarak PYD’nin altyapısını 
oluşturmuştur. İki ülkede de istediği toplum mühendisliği politikalarını bu terör örgütünü kulla-
narak uygulamıştır. Sonraki süreçte de, etnik-dini çatışmalar ve terörist örgütler altında inleyen 
coğrafyaya yeniden bir kurtarıcı olarak dönmeyi beklemiştir. Fakat bölgede etkinliği artan Tür-
kiye, İran ve Rusya kurguladığı bütün denklemlerde karşısına çıkmıştır.26

Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bir terör devleti oluşturarak bölgeyi kontrol etmek isteyen 
ABD’nin planlarına ilk müdahaleyi Türkiye Fırat Kalkanı operasyonuyla yapmıştır. İkinci mü-
dahale ise IKBY referandumu sonrasında yerel Şii milislerle desteklenen Merkezi Irak yönetimi 
ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir. Son olarak, Türkiye Zeytin Dalı operasyonu ile terörün 
başkentine yönelik harekâta başlamış ve Afrin’in hakimiyetini tamamıyla sağlamıştır.

Suriye’de yaşananlar artık bir iç savaştan çok öte, çok uluslu katılımcıların ve tarafların ol-
duğu bir nevi kısıtlı dünya savaşı olarak dahi nitelendirilebilecek duruma gelmiştir. Böylesi çok 
değişkenli, geniş katılımlı ve dinamik bir tablonun doğru analiz edilmesi için;

 � tarihi süreçlerin,

 � sosyolojik – demografik – mezhepsel altyapının,

 � ilgili iç ve dış aktörlerin farklı niyetlerinin ve siyasi hedeflerinin,

 � sürece küresel dinamiklerin etkilerinin, 

 � enerji kapsamındaki etkin unsurların, 

 � terörist yapıların,

 � bölgesel dinamiklerin 

hep birlikte incelenerek, aynı pencerede analiz edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ya-
pılacak yorum ve yaklaşımlar sığ ve tutarsız olacaktır.

II. GSM ve telekomünikasyon altyapısını güncelleyerek (projelendirme-bakım/ona-
rım-inşaat-satış süreçleriyle), bütün iletişim ağını Türkiye’ye entegre edecek,

III. İlgili şehirlere (hayatlarında ilk defa) doğalgaz götürerek ve bu gaz hacmini yine Tür-
kiye üzerinden tedarik ederek, sanayi gelişimi ve enerji ticareti seçeneklerine katkı 
sağlayacak,

IV. Son olarak da, (TESPAM tarafından üzerinde çalışılan ve potansiyel olarak belirlenen 
bazı arama bölgelerinde) petrol/gaz aramacılığı yaparak, hem Türkiye tarafında kalan 
bölgeler için modellemeyi destekleyecek veri elde edecek, hem de bir keşif olması du-
rumunda ilgili kaynakların üretime alınması sayesinde bölgenin imar masraflarını ve 
Türkiye’nin harcamalarını finanse edebilecektir. 

İlgili adımların hepsi, hem Türkiye için, hem bölge halkı için, hem de ekonomik açılardan 
incelendiğinde potansiyel yerel finansörler için karlı ve uygulanabilir seçeneklerdir. 

Bu adımlar ilgili şehirlerde başarı ile uygulandıktan sonra, aynı şekilde diğer şehirlerden 
de benzer talepler gelmesi doğal bir beklentidir. Yani bu süreç Türkiye’nin Kuzey Suriye’nin de 
ötesinde, medeniyet coğrafyasındaki hakimiyeti doğrultusunda atılabilecek önemli adımlardan 
bir tanesi olacaktır.
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Küresel dengelerin, küresel oyuncuların ve bu oyuncuların iç dengelerinin böylesi çalkan-
tılı olduğu bir dönemde Türkiye’nin fırsatları iyi değerlendirip, kararlı – milli – bağımsız – atak 
ve cesur bir duruşla doğru hamleleri yaparak yüzlerce yıldır beklenen “patlamayı” gerçekleştir-
mesi ve kendisini her yönde birkaç adım yukarıya taşıması gerekmektedir. 

Türkiye de bu minvalde doğru adımlar atmakta ve bölgede kurduğu sistemler ile bütün 
dünyaya örnek olmaktadır. 

Cerablus da, El Bab da, Afrin de, Münbiç de, Suriye de bu minvalde dikkat edilmesi gereken 
adımlardan sadece bir tanesidir.

Türkiye’yi daha birçok fırsat beklemektedir.

Bu çalışmada tüm bu usurlar göz önüne alınarak, ortak pencerede değerlendirilmeye ça-
lışılmıştır. 

Bu değerlendirmelerin neticesinde, 

 � Türkiye’nin haklı gerekçeleri olan adımlarını kararlılıkla sürdürmesi gerektiği, 

 � Bu kararlılıkla devam edildiği müddetçe Münbiç’in de teröristlerden kolaylıkla temiz-
lenebileceği (hatta Münbiç’in çatışmasız alınabileceği), 

 � Orta vadede Türkiye sınırı boyunca bir koridor oluşturulmasının önemli olduğu, fakat 
Fırat’ın doğusu hususunda Türkiye’yi yalnız bırakacak gelişmelerin beklenebileceği,

 � Türkiye’nin sonraki süreçte daha da güçlenerek ve bölgesel – küresel fırsatları değer-
lendirmesi ve daha fazla etkin olması gerektiği,

 � Bu minvalde bölgede, savaşın yaralarını saracak ve yeniden imar faaliyetlerine yetecek 
kadar enerji kaynağı olduğu

gibi sonuçlar elde edilmiştir.

Bunlarla birlikte senaryonun daha net anlaşılabilmesi için çalışmanın bir bütün olarak 
değerlendirilmesi ve incelenmesi gerekmektedir.

Böylesi kompleks, çok değişkenli, dinamik bir yapıya sahip Suriye denkleminde Türkiye; 
insanlık, barış ve kendi güvenliği için çok zor bir süreci başarıyla yönetmektedir. 

Öyle ki; El-Bab’da sadece Daeş ile değil, hem ABD, hem Esad, hem İran, hem de Rusya ile 
resmi ya da gayri resmi bir mücadelenin içerisine girerek muvaaffak olmayı başarmıştır. Şimdi 
girişilen Afrin harekâtında ise PYD ile birlikte bir nevi arkasındaki ABD ile de mücadele edilmiş-
tir. Ve bu operasyon da başarı ile tamamlanmıştır.

Türk askerinin başarısı, hem bütün dünya hem deâlem-i İslam’ın nazarında çok önemlidir. 
Çünkü bütün mazlumların ümidi olan Türkiye’nin askeri başarısına nasıl bütün insanlığın ihti-
yacı varsa, başarısızlığından da bütün zalimler meded ummaktadır. Türkiye’nin imajının sarsıl-
ması, bütün âlem-i İslam’ın yüzünün kara çıkması anlamını taşıyacaktır.27

Enerji kaynakları hususuna gelindiğinde ise; Kuzey Irak’taki gibi küresel oyuncuların işta-
hını kabartacak ve bölgeye enerji odaklı bir perspektifle bakmalarını sağlayacak kadar mühim 
bir potansiyel söz konusu değildir. Fakat mevcut potansiyel bölgede bir devlet kurabilmek ve 
ülkeyi yeniden imar etmek için fazlasıyla yeterlidir. Kısa ve orta vadede bu kaynakların dünya 
piyasalarına ulaşabileceği yegâne rota ise Türkiye üzerinden geçmektedir. 

Türkiye atacağı adımlarda bunu da sürekli göz önünde bulundurmalıdır.

Ayrıca Türkiye’nin Suriye politikalarını yorumlarken, masada sürekli Irak haritasını da 
bulundurması gerekmektedir. Yani Suriye ve Irak’ı bir bütün gibi düşünürek hamleler planla-
malıdır.
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