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Bu rapor, Türkiye’nin Suriye krizi, IŞİD ve PKK’ya
yönelik mücadelesi kapsamında; ulusal güvenlik,
bölgesel siyaset ve iç politika etkileşimlerini ortaya
koymak maksadıyla hazırlanmıştır.

MSE, ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk

analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren
akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur.

MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli

bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu
maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve
akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur.

MSE’nin ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı

belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir.
Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez.
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Türkiye’nin Suriye Krizi, IŞİD ve PKK’ya Yönelik Mücadelesi: Ulusal Güvenlik, 

Bölgesel Siyaset ve İç Politika Etkileşimi 

 

Yönetici Özeti 

 

Türkiye’nin 20 Temmuz’dan beri içinde bulunduğu çok boyutlu, çatışmalı ve karmaşık sürecin 

dinamiklerini tanımlamak, kısa ve orta vadeli seyriyle ilgili öngörüler yapabilmek ve krizden çıkış 

yollarını tespit edebilmek en acil görevlerden biri olarak görünmektedir. Ancak iç siyasette bölünmüşlük 

ve toplumdaki kutuplaşma en temel konularda dahi ortak akıl yürütülmesine ve bir araya gelinmesine 

engel olmaktadır.  

Karmaşık bir sürecin dinamikleri, nedenleri ve aktörleri çokludur. 20 Temmuz sonrası süreç 

bağlamında da iç siyaset, dış politika, başta Suriye krizi olmak üzere bölgesel dinamikler ve terör gibi 

faktörler karşılıklı etkileşim halindedir. Diğer taraftan süreçte rol alan çok sayıda aktörün de 

bulunduğunu kabul etmek gerekir.  

Yaşanmakta olan kriz ortamında kamuoyu için açık olan konu; Türkiye’de Hükûmet'in PKK, IŞİD 

ve Suriye krizine yönelik politikalarında önemli değişiklikler yapmış olmasıdır. Açık olmayan ve soru 

oluşturan hususlar ise; gelişmelerin arka planı, zamanlaması, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri sonrası 

oluşan iç siyasetle ilişkisi, iç istikrar ve dış politika açısından olası etkileri ve krizin seyrinin tahmin 

edilmesidir. 

Bu raporda söz konusu çoklu dinamikler ve aktörlerin amaçlarının son birkaç haftanın güncel 

tartışma ve gelişmelerinin dışına çıkarak bütüncül bir yaklaşımla analiz edilmesi, yukarıdaki soruların 

yanıtlarının bulunması hedeflenmiştir.  

Bu kapsamda raporun birinci bölümünde, yaklaşık bir yıl geriye gidilerek, 24 Temmuz’da başlayan 

eş zamanlı PKK, DHKP-C ve IŞİD operasyonlarına uzanan süreç önemli gelişmeleri ile gözden 

geçirilmekte; günümüzde yaşanan şiddet ortamının tarihsel arka planı, iç siyasi aktörlerin niyet ve 

maksatlarının ötesine odaklanılarak aydınlatılmaya çalışılmaktadır.  

İkinci bölümde, yaşanan güvenlik krizinin iç siyasetle etkileşimi, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri 

sonrasında gündemi yoğun olarak meşgul eden tartışma konularının tutarlılığının irdelenmesi üzerinden 

araştırılmaktadır.  

Suriye krizi ve IŞİD’e karşı mücadele kapsamında ABD ile varılan uzlaşmanın içeriği üçüncü 

bölümde, bununla bağlantılı olarak yaşanan krizde önemli bir yer tuttuğu değerlendirilen güvenli bölge 

tesisi konusu ise dördüncü bölümde ele alınmaktadır.  

Beşinci bölümde yeni Suriye politikasının Türkiye’nin iç güvenliğine ve iç istikrarına etkileri 

incelenirken; IŞİD ve bağlantılı örgütlerin Türkiye’de muhtemel misilleme eylemleri, PKK’nın şiddeti 
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tırmandırma kapasitesi ile toplumdaki kutuplaşmanın ve radikalleşmenin tehlikelerine 

odaklanılmaktadır.  

Esasen bir iç istikrar meselesi olan çözüm sürecinin geleceğine ilişkin değerlendirmeler konunun 

önemi ve yarattığı dış etkiler nedeniyle ayrı bir alt başlık olarak altıncı bölümde incelenmektedir. Yedinci 

bölümde, Türkiye’nin yeni politikasının bölgesel Kürt dinamiğine etkileri, PKK/KCK ile Barzani-KDP 

etkileşimine ağırlık verilerek irdelenmektedir.  

Sekizinci bölümde, Türkiye’nin IŞİD’e karşı ABD ve Koalisyon'a aktif desteği ile güvenli 

bölgenin inşasının Suriye iç savaşında askerî durumu ve taraflar arasındaki dengeleri değiştirme 

potansiyeli ele alınmaktadır. Dokuzuncu bölümde, bölgesel ilişkilerin muhtemel seyri tartışılmaktadır. 

Son bölümde yaşanan krizin seyrine ve geleceğine ilişkin iki seçenek;  “kriz yönetimi” ve 

“krizin tırmanması” analiz edilmekte, varsayımlara dayalı olarak sonuçlar çıkarılmaktadır.  
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1. 24 Temmuz 2015’de Başlayan Eş Zamanlı PKK, DHKP-C, IŞİD Operasyonlarına Yol Açan Gelişmeler 

Haziran-Temmuz 2014’de IŞİD’in Suriye ve Irak’ta güç kazanarak Irak’ta Musul’u ele geçirmesi; 

Bağdat, Kerkük ve Erbil’i tehdit etmesiyle ABD öncülüğünde teşkil edilen koalisyonun hava harekâtı 8 

Ağustos 2014’de başlamıştır. Türkiye başlangıçta temkinli yaklaştığı Koalisyon'a IŞİD’in elindeki 

rehinelerin kurtarılması sonrası 24 Eylül 2014’de katılmıştır.1 Ancak hava harekâtına fiili katkı sağlamadığı 

gibi, İncirlik üssünün kullanılması dâhil ABD’nin talep ettiği birçok hususta çekinceli davranmıştır.  

Türkiye karar vericileri temel olarak; Suriye’de IŞİD’e karşı hava harekâtının Esad rejimini 

kapsayacak şekilde genişletilmesi ve eş zamanlı olarak icra edilmesini, ayrıca Suriye kuzeyinde bir çeşit 

Korunmuş Bölge (Tampon/Ara/Güvenli/Uçuşa Yasak Bölge)2 uygulanmasını savunmuştur. Bu yaklaşımıyla 

Türkiye, Suriye krizinde birinci önceliğini IŞİD tehdidinden ziyade Esad rejiminin devrilmesine vermiştir. 

ABD ise birçok nedenle Türkiye’nin taleplerine temkinli veya olumsuz yaklaşmış, önceliğini IŞİD 

tehdidinin sınırlanması olarak belirlemiştir. Türkiye aynı zamanda başlangıçtan itibaren PKK/PYD’nin 

Kuzey Suriye’yi Kürtleştirme ve Kürt Devleti kurma niyet ve yaklaşımlarından ciddi tehdit algılamıştır. 

ABD ise tersi bir yaklaşımla PKK/PYD’yi Suriye’de IŞİD’e karşı harekâtta olası ve zorunlu müttefik 

olarak görmüştür.  

Türkiye’nin yukarıdaki Suriye politikasında kırılma Ekim 2014’de IŞİD tarafından Kobani/Ayn El-

Arab’ın kuşatılması ile başlamıştır. Kobani krizi iç politikaya yansımış ve PKK tarafından 6-8 Ekim 2014 

tarihlerinde; çözüm süreci nedeniyle Güneydoğu illerinde bir çeşit de facto otorite uyguladığı, bölgedeki 

militanları ile son yıllarda gittikçe radikalleşen Kürt gençliğini mobilize ederek yaygın şiddet olayları 

başlatmıştır. 6-8 Ekim şiddet süreci PKK’nın artan gücünü, kitleleri, özellikle gençleri mobilize etme ve 

Türkiye’de şiddeti tırmandırma niyetini göstermiştir.  

Diğer taraftan PKK/PYD, ABD’nin fiili desteği ile Kobani’de mitleştirilmiş bir “zafer”(!) kazanmış, iç 

ve dış kamuoyunda prestijini artırmış, ABD’nin ve Batı’nın Suriye’de temel ortağı konumuna yükselmiştir. 

PKK/PYD tarafından önceki yıllarda kâğıt üzerinde ve sanal olarak kurulan, “Kantonlar’dan oluşan Özerk 

Kürt Devleti”nin en önemli sütunu fiziki olarak inşa edilmiştir. Türkiye bu inşayı engelleyememiş ve 

kaygıları giderek artmıştır.  

İçeride çözüm süreci ise seçim dönemlerinde karşılıklı fayda beklentilerine endekslenerek istikrarsız 

bir şekilde salınımda kalmıştır. Gerçekte ise PKK’nın silah bırakması ve elemanlarını ülke dışına çekmesi 

ile Öcalan’ın bir yöntemle serbest bırakılması, PKK’nın hakikatleri araştırma komisyonu kurularak 

aklanması,  yasal düzenlemelerle haklılaştırılması ve itibar kazandırılması gibi hayata geçirilmesi oldukça 

zor görülen karşılıklı talep ve beklentiler arasında çıkmaza girmiştir.  

Aslında Ekim 2014 'Kobani olayları' çözüm sürecinin kırılganlığını ve hatta sürdürülemezliğini 

gözler önüne sermiştir. Ancak, Hükûmet 2015 genel seçimleri başta olmak üzere iç siyasi mülahazalar ile 

bölgesel gelişmelerden kaynaklanan bir yaklaşımla süreci sürüncemede bırakmayı tercih etmiş; bu durum, 

gücünü Irak, Türkiye ve Suriye’de dağıtmak zorunda kalan PKK’nın da dönemsel olarak işine gelmiştir.  
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Harita 1. Kuzey Suriye Genel Askerî Durum

Esad Yönetimi
IŞİD
PYD
Özgür Suriye Ordusu

Bölgesel aktörler bağlamında Türkiye’nin; İran, Mısır, Irak ve İsrail ile bozuk ilişkileri politika üretme 

ve ittifak kurma seçeneklerini sınırlamış, Katar ve Suudi Arabistan ile belirli konular üzerinde dönemsel ve 

tepkisel işbirliği arayışları ise gerçek bir değer ifade etmemiştir.  

Diğer taraftan ABD ile İran’ın nükleer program görüşmelerinde çözüme yaklaşmaları Türkiye’yi 

birçok açıdan etkilemiş ancak Suriye Krizi, PKK/PYD’nin güçlenmesi ve IŞİD bağlamında olumsuz algıya 

neden olmuştur. Türkiye bu algıyla Suudi Arabistan ile işbirliği çabalarına girmesine karşın iki ülkenin 

başta Mısır ve Suriye’de desteklenen gruplar olmak üzere önemli sorunlardaki farklı politikaları işbirliğinin 

yoğunluğunu ve devamlılığını olumsuz etkilemiştir.  

Bölgede iyice yalnızlaşan Türkiye, ABD ile diyalogunu kesmemiş, ABD’nin bazı taleplerini 

karşılamaya, özellikle IŞİD militanlarının Türkiye sınırlarını kullanmasına 2015 başlarından itibaren 

engel olmaya başlamıştır. Bu yaklaşım IŞİD tarafından misillemelerle karşılanmıştır.  

IŞİD’den gittikçe artan tehdit algılayan Türkiye, Suriye içinde IŞİD kontrolündeki bölgede yer alan 

Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolunu “Şah Fırat” operasyonu ile 22 Şubat 2015’de Türkiye sınırlarına 

yakın daha güvenli bir noktaya tahliye etmiştir.3 Bu operasyon o günlerde Hükûmet’in basiretsizliği ve 

ülke topraklarını terk etmesi olarak değerlendirilmiştir. Bugün gelinen noktadan bakıldığında ise yurt 

içinde 2015 başlarından itibaren IŞİD’e karşı yapılan operasyonlar nedeniyle misillemeye maruz kalmamak 

ve birkaç ay sonra başlatılacak hava harekâtında hassasiyeti azaltmak için alınmış bir tedbir olarak 

görülmektedir. 

IŞİD’e karşı işbirliği konusunda ABD ile yapılan görüşmeler yüksek seviyeli olarak Temmuz 2015 

başlarına kadar sürmüştür. Türkiye’nin ABD ile uzlaşıya yanaşmasında ve Suriye politikasını 

değiştirmesinde önemli bir dönüm noktası, 15 Haziran 2015 tarihinde, yoğun Koalisyon hava harekâtı 

sonrasında Tel Abyad’ın PKK/PYD tarafından ele geçirilmesi olmuştur.  
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Tel Abyad, Kobani/Ayn El-Arab ve Cezire “kantonlarını” birbirine bağlayan özelliği ile dikkat 

çekmektedir. Tel Abyad’ın çoğunluğu Sünni Arap olmak üzere Türkmen, Kürt, Ermeni ve diğer 

gruplardan oluşan demografik yapısı da bölgenin PKK/PYD eline geçmesinin hassasiyetini artırmıştır. 

Türkiye sınırının dibinde Türkmenleri koruyamayan bir pozisyona düşmüş, iç ve dış kamuoyunda prestij 

kaybetmiştir. Diğer taraftan PKK/PYD’nin Arap ve Türkmenleri zorla göç ettirme ve bölgeyi Kürtleştirme 

politikası izlediğine dair yaygın bir kanaat oluşmuştur. Bu gelişmeler üzerine Türkiye, bölgede demografik 

değişikliklere neden olacak zorlamaları kabul etmeyeceğini açıklamıştır.4 Tarihsel ve sosyolojik gerçeklikle 

bağdaşmayan “Rojava” kavramsallaştırmasıyla Kürtleştirilmeye çalışılan Kuzey Suriye’de PKK/PYD’nin 

önceki uygulamaları dikkate alındığında bu kaygılardaki gerçeklik payı daha iyi anlaşılabilecektir. Yaklaşık 

800 km genişlik ve 60-100 km derinliğe ulaşan bir bölgeyi Kürtleştirme ve “Kürt Devleti” yaratma 

projesinin başlıca vasıtaları olan zorla göç ettirme ve etnik temizlik uygulamalarının insani bedellerini 

tahmin etmek zor değildir. PKK/PYD’nin Suriye Krizinin başından beri bölgede sadece Arap ve 

Türkmenlere değil diğer Kürt gruplara karşı da sindirme, zorla göç ettirme politikası uyguladığı bir sır 

değildir. Bu politikaya IŞİD ve ABD operasyonları da dolaylı olarak büyük katkı sağlamıştır. 

Türkiye, 15 Haziran’da Tel Abyad’ın PKK/PYD tarafından ele geçirilmesinden ve sınır kapılarına on 

binlerce mülteci yığılmaya başladıktan sonra kuşatılmışlık duygusunu daha derinden hissetmeye 

başlamıştır. ABD, Suriye’nin içindeki ve Türkiye’den gelen IŞİD’in ikmal hatlarını kesmek için Mayıs-

Haziran 2015 arasındaki dönemde hava harekâtının önceliğini Tel Abyad ve çevresine kaydırmış, IŞİD’i 

zayıflatmış, çatışma ortamı nedeniyle Tel Abyad’ın yerleşik nüfusu boşaltılmış ve adeta PKK/PYD’ye 

hediye edilmiştir. ABD’nin bu hamlesi Türk karar vericileri zor durumda bırakmış ve Fırat’ın batısında da 

benzer gelişmelerin yaşanacağını hesaplamaya sevk etmiştir. Dolayısıyla Tel Abyad’ın PKK/PYD’ye 

verilmesi Türkiye’yi ABD ile anlaşmaya iten temel faktör olarak görülebilir.  

Tel Abyad'taki IŞİD mukavemetinin kırılmasıyla güney sınırında yaklaşık 600 km.'lik bir şeridin 

PKK/PYD'nin eline geçmesi üzerine, Suriye'deki çatışmaların dışında kalarak aleyhine gelişen durumu 

ve dinamikleri şekillendiremeyeceği görüşünden hareketle, Türkiye, IŞİD'e karşı koalisyon harekâtına 

daha aktif destek sağlamaya ve ABD ile daha yakın işbirliğine karar vermiştir. Bu durum, mevcut 

Suriye politikasının değişmesi ve “yeni Suriye politikası”nın kabulü anlamına gelen önemli bir 

değişimdir. 

Suriye politikasının değişmesi gerektiğinin, temel olarak 17-18 Haziran 2015’de Ankara’da yapılan 

yüksek düzeyli güvenlik toplantılarında kararlaştırılmış olması hayli olasıdır. Bu toplantılarda muhtemelen 

Suriye’de PKK/PYD’nin müteakip ilerlemesi için kırmızı çizgiler ve uygulanacak hareket tarzları 

belirlenmiştir. Nitekim toplantılar sonrası Suriye sınırına askerî yığınak yapılmaya başlanmıştır. Bu yığınak 

iç kamuoyunda genellikle yanlış değerlendirilmiş ve Türkiye’nin Suriye’nin bir kısmını işgal edeceği 

dillendirilmeye başlanmıştır. Gerçekte sınır takviye edilerek IŞİD’in geçişlerine kapatılmış, yığınakla eş 

zamanlı olarak ülke içinde çok sayıda IŞİD şüphelisi yakalanmış, yabancı uyruklular (Şüpheli yabancı 

savaşçılar) sınır dışı edilmiştir. 

IŞİD’in Türkiye’nin kendilerine karşı yaklaşım değişikliğine misillemeleri ise kanlı olmuştur. 6 

Haziran’da Diyarbakır’da HDP’nin mitinginde patlayan bomba muhtemelen IŞİD misillemeseydi, ancak 7 
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Haziran seçimlerine kilitlenmiş ve kutuplaşmış iç kamuoyu tarafından akla gelen en basit şekliyle 

değerlendirilmiştir (O günlerin iki zıt değerlendirmesi şöyle idi: HDP’yi baraj altında bırakmak için derin 

devlet yaptı, HDP’yi baraj üstüne çıkarmak için PKK yaptı). 

20 Temmuz’da Suruç’ta 32 kişinin hayatına mal olan terör olayı ise 7-8 Temmuz’da ABD-Türkiye 

anlaşmasına ve Tela Abyad’ın PKK/PYD’ye verilmesine karşı IŞİD’in mesajı olarak okunmalıdır. Nitekim 

IŞİD, Mayıs 2015’da Türkçe olarak yayınladığı Konstantiniyye’nin Fethi simli dergide Türkiye’yi hedef ülke 

olarak göstermektedir.5  

ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma, 7-8 Temmuz 2015 tarihinde ABD başkanı Obama’nın IŞİD’e 

karşı harekâtının askerî koordinatörü Emekli Orgeneral John Allen ile ABD Savunma Bakan yardımcısı 

Christine Wormuth’un Türkiye’de yaptıkları üst düzey siyasi ve askerî görüşmelerde sonuçlanmıştır. 

Görüşmelerde Türkiye, İncirlik üssünün ABD ve Koalisyon uçakları tarafından kullanımına onay verirken; 

ABD de, Türkiye’nin uzun süredir talep ettiği Suriye’nin kuzeyinde Güvenli Bölge’ye temkinli bir 

olumluluk ile yaklaşmış ve muhtemelen PKK/PYD’nin kontrolündeki Suriye topraklarının Fırat’ın batısına 

geçmesine müsaade etmeyeceğini bildirmiştir. Türkiye muhtemelen IŞİD’e karşı yapılan hava harekâtının 

Suriye’de Esad rejimi kuvvetlerini de kapsaması gerektiği talebinden vazgeçmiştir. Türkiye bu şekilde IŞİD 

ve PKK’dan gelen tehditleri, Esad rejiminin devrilmesinden daha öncelikli olduğunu kabul etmiştir.  

Diğer önemli bir bölgesel gelişme, İran ile P5+1 grubu arasında nükleer program konusundaki 

anlaşmadır. Anlaşmanın nükleer program dışındaki önemli boyutları ise İran’ın yıllar sonrası ABD ve diğer 

Batı ülkeleri ile ilişkiye giriyor, diğer bir deyimle uluslararası sisteme dönüyor olması, ekonomik, ticari ve 

mali yaptırımların önemli ölçüde kaldırılması ve İran’ın bölgesel gücünün artmasıdır. Bu anlaşma ABD ve 

İran’ın Suriye krizi ve IŞİD konusunda işbirliği yapma olasılığını da artırmıştır. IŞİD’i ortak hedef olarak 

gören ABD, Batı ve İran’ın bölgede Kürt dinamiğini desteklemesi, bu kapsamda Suriye’de PKK/PYD’nin 

ortak olarak görülmesi olasıdır. Dolayısıyla İran’ın bölgesel gücünü artırması Türkiye’nin karar 

vericilerine daha fazla kuşatılmış ve yalnızlık hissi vererek ABD ile yakınlaşmasına,  IŞİD’e karşı aktif 

hareket tarzı benimsemesine yol açmıştır.  

Türkiye, İran’a karşı Suudi Arabistan ile yakınlaşma çabaları göstermesine karşın bu yakınlaşmanın 

mevcut çok boyutlu tehdit ve risklere çare olamayacağını algılamış görünmektedir.  

Bölgesel ilişkileri tekrar hatırlarsak ortaya çıkan resim şöyledir. Türkiye bölge devletlerinden Suriye 

ile düşmanca, Mısır ve İsrail ile yok denecek ilişkilere sahiptir.  İran ve Irak ile derin ayrılıklar söz 

konusudur. Şimdilik bölgedeki tek müttefik Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimidir. Bölgenin yeni de facto 

devletçikleri olan PYD ile IŞİD’den fazlasıyla tehdit algılanmaktadır. Bu resmin de açıkça gösterdiği gibi 

Türkiye, ABD ile uzlaşı yoluyla zorunlu ve mümkün olanı tercih etmiştir.  

Türkiye, PKK’ya karşı Kandil’e ve diğer kamplara hava harekâtı düzenlerken asıl tehdidi Kuzey 

Suriye’deki PKK/PYD yapılanmasından algılamaktadır. Ancak mevcut konjonktürde Kuzey Suriye’deki 

Kürt bölgesine böyle bir harekât düzenlemesi olanaksız olduğundan dolaylı mücadele söz konusudur. 

Dolayısıyla Türkiye’de yeniden alevlenen PKK ile çatışmanın sonlanması ve çözüm sürecinin yeniden 

başlaması; Hükûmet ve PKK tarafından Kürtler adına tek etkili aktör olarak kabul edilen Öcalan’ın Kuzey 

Suriye’de vereceği garantilerle ve bu garantilerin hayata geçebilmesi ile ilişkilidir.  
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2.  Krizin İç Siyasetle Etkileşimi 

Suriye krizi, başlangıcından itibaren Türkiye'nin iç politika çekişmelerinin bir parçası olarak 

algılanmış ve kavramsallaştırılmıştır. Başlangıcından itibaren Suriye'deki gelişmelerin, Hükûmet'in en 

yetkili makamlarınca da Türkiye'nin iç sorunu olarak tanımlanması, esasen Orta Doğu'nun yeniden 

şekillendirilmesi sürecinin bir parçası olan bu gelişmelerin dar bir bakış açısıyla ve içe dönük yaklaşımlarla 

tanımlanmasına neden olmuştur. Dış dinamiklerin önemini göz ardı eden bu yaklaşım, Türkiye'nin 

bunlara yönelik olarak ön alıcı tedbir geliştirmesine, iddia edilen aktif siyasetin edilgen (reaktif) bir 

yapı ile sınırlı kalmasına neden olduğu gibi, toplumda 2007'den itibaren giderek artan ayrışmanın 

derinleşmesine sebebiyet vermiştir. 

2005'ten itibaren kademeli olarak farklı bir eksene oturan Türk dış politikasının tahlil ve 

değerlendirmesinin ayrı bir incelemenin konusu olduğunu; devletin bürokratik aklının kullanılması, 

tutarlılık ve arzu edilen sonuçlara varılması bakımından ciddi kısıtlarının bulunduğu yönündeki 

saptamaları saklı tutarak, bu bölümde iç kamuoyunda yoğunlukla tartışılan bazı savların tutarlılığı 

irdelenmiştir. 

a. Suriye Krizinde Esad Yönetime Karşıt Tavır Alınmasının Yanlış Olduğu Tartışması 

Bu husus, Suriye krizinin başlangıcından itibaren neredeyse bütün tartışmaların arka planını 

oluşturmaktadır. 2011 yılından itibaren Suriye'de devlet kaynaklı terör ve katliamların giderek arttığı bir 

ortamda iktidarda hangi parti olursa olsun Türkiye'nin müttefiki olduğu Batı dünyasının ve değerlerinin 

hilafına politik bir tercihte bulunması beklenemezdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Politikada Asıl Eleştirilmesi ve Ders Çıkarılması Gereken Hususlar 

- Türk diplomasisinin, ağırlık merkezini Pasifik bölgesine kaydıran ABD'nin Orta Doğu'da kontrollü bir 
istikrarsızlık durumunu tercih ettiği yönündeki politikasını anlayamamış olması, 

- ABD'nin Soğuk Savaş sonrasındaki ilk on yılda olduğu üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri belirleme 
kapasitesinin azalmış olduğunu yeterince değerlendirememiş olması,  

- Sığınmacı sayısının artması ve kimyasal silahların kullanılması da dahil olmak üzere insan acılarının, 
Batı dünyasının müdahale etmesi için bir veri teşkil etmediğini değerlendirememiş olması, 

- Suudi Arabistan ve Katar gibi müttefiklerin kontrol edilemezliğini ve bunlarla karşılıklı çalışabilirlik 
konusundaki kısıtları değerlendirememiş olması, 

- Rusya'nın başlangıçtan itibaren açık olan tavrını değerlendirememiş olması, 

-  Suriye gibi ana yapıda beş, alt yapıda ise çok katmanlı bir toplumda meydana gelen gerilimlerde aktif 
taraf olmanın hareket alanını ne denli daraltabileceğini tahlil edememiş olması, 

- Esad rejiminin gücünü, ılımlı muhalefetin yetersizliğini ve aşırıcı muhalif grupların Türkiye'ye olumsuz 
etkilerini yeterince kestirememiş olması, 

- Suriye'deki rejim yanlılarının (% 15 Nusayri ve bunlarla uyumlu %5-7 Sünni, Hıristiyan vd.) iç savaş 
sonrasında kurulacak yapıda Türkiye'ye yönelik tavrını göz ardı etmesi, 

- Suriye'deki istikrarsızlığın en fazla Türkiye'yi etkileyeceğini; ilişkilerin, ancak 20 ile 30 yıllık bir kayıptan 
sonra normalleşebileceğini öngörememesi, 

- Esad yönetiminin son bulmasını, Suriye'deki sorunun çözümlenmesinde başlıca ölçütler arasında 
görmüş olması, bu suretle düşman yaratması ve başarı şartını uzlaşmasız politikalara hapsetmesi, 

 

- "Komşularla sıfır sorun politikası"nın uygulanmasındaki ciddi hatalar nedeniyle, caydırıcılık ve zorlayıcı 
diplomasi kapasitesini kaybeden Türk dış politikasının, yumuşak güç, ikna ve barışçıl diplomasi ile 
yaptırım kabiliyetinin ne denli zayıflamış olabileceğini tahlil ve değerlendirememiş olması, 

- Burada Türk dış politikasının asıl büyük çelişkisi, liberalist ve inşacı politikaları benimsediğini 
düşünürken uygulamada ABD'nin realist dış politika uygulamalarının bir parçası olmak durumunda 
kalmasıdır. 

- Libya'daki pazarın Fransa'ya kaptırılmasının karşılığı olarak Suriye'de mevcut avantajlarını 
artırabileceği beklentisine girmesi, 
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b. Güvenlikçi Uygulamaların Mevcut İktidarı Güçlendireceği Tartışması 

AKP’nin uyguladığı yeni stratejiyle kaybettiği seçmenin oyunu almayı hesapladığı, bu nedenle 

koalisyon kurmak yerine erken seçime gitmeyi tercih edeceği sıklıkla dillendirmekte; hatta 20 Temmuz 

2015’den sonra ortaya çıkan kaos ortamının erken seçim amacıyla kasıtlı olarak yaratıldığı toplumun bir 

kesiminde kabul görmektedir.  

Güvenlik açığının yaşamsal düzeyde ortaya çıktığı bir ortamda, seçmenin diğer ihtiyaçlarından çok 

daha fazla güvenlik için oy vereceği açıktır. Bu durumda ülkenin maruz olduğu tüm tehditlere karşı fiilen 

güvenlikçi bir yaklaşım izleyen bir partinin (AKP’nin) oylarını artırması da mümkündür. Aynı zamanda 

teröre karşı net tavır alamayan ve PKK ile arasına çizgi çekemeyen HDP’nin önemli bir kayıp yaşaması ve 

bunun AKP’nin yararına olması da olası görülmelidir.  

Ancak şiddet sarmalının sonuçlarını önceden görebilmek ve 

her boyutunu öngörebilmek mümkün olmadığından 

beklenmeyen siyasi sonuçlar doğurması da olasıdır. Nitekim 

1992-1996 yılları arasında yaşanan yüksek yoğunluklu çatışma 

ortamında koalisyonda yer alan siyasi partilerin hiçbirisi oylarını 

artıramamıştır.  

Dolayısıyla seçim kazanma maksadıyla kasten şiddet 

ortamı yaratma konsepti güvenlik ve istikrardan sorumlu 

aktörlerin uygulayabileceği rasyonel bir hareket tarzı olarak 

görülmemektedir. Ancak Türkiye’nin siyasi tarihinde rasyonelite 

dışı uygulamalar istisna değildir.  

 

 

Bu Politikada Asıl Eleştirilmesi ve Ders Çıkarılması Gereken Hususlar (Devamı) 

- "Komşularla sıfır sorun politikası"nın uygulanmasındaki ciddi hatalar nedeniyle, caydırıcılık ve zorlayıcı 
diplomasi kapasitesini kaybeden Türk dış politikasının, yumuşak güç, ikna ve barışçıl diplomasi ile 
yaptırım kabiliyetinin ne denli zayıflamış olabileceğini tahlil ve değerlendirememiş olması, 

- Burada Türk dış politikasının asıl büyük çelişkisi, liberalist ve inşacı politikaları benimsediğini 
düşünürken uygulamada ABD'nin realist dış politika uygulamalarının bir parçası olmak durumunda 
kalmasıdır. 

- Libya'daki pazarın Fransa'ya kaptırılmasının karşılığı olarak Suriye'de mevcut avantajlarını artırabileceği 
beklentisine girmesi, 

- Çözüm sürecinin sağladığı çatışmasızlıktan istifade ederek Kuzey Suriye'yi takviye eden PKK/PYD'nin güç 
boşluğundan istifadeyle kademe kademe avantajlarını artırmasına zamanında tepki gösterememesidir. 

 

Muhalefetin Tutumunda Türkiye Aleyhine Durum Yaratan Hususlar 

 - Hükûmet'i bir sene önce Esad ile yakın ilişkiler kurarken, krizin başlamasıyla kesin bir tavır değişikliğine 
gitmekle eleştiren yaklaşımların, bir sene önce Esad'ı kötülerken krizin başlamasıyla yüceltmesi, ciddi bir 
tutarsızlık örneği olmuştur. En azından Hükûmet'in Esad'ın kan dökmekteki ısrarlı tutumuna karşı tavır 
almasında kabul edilebilir bir tutarlılık mevcuttur. 

- Hükûmet'in genel Ota Doğu politikasında mezhep ağırlıklı bir siyaset izlemesinin yaratmış olduğu 
hassasiyetin istismar ölçüsünde kullanılmış olması Türkiye'deki iç gerilimi tırmandırmıştır. 

Örneğin, 

- DYP, 1991’de yüzde 27 oy almışken, 

- 1995’de yüzde 19,7 

- 1999’da ise yüzde 12’ye düşmüştür. 

 Aynı şekilde, 

- SHP/CHP, 1987’de yüzde 24,7’den 

- 1991’de yüzde 20,8’e 

- 1995’te ise yüzde 10,7’ye düşmüştür. 

 RP ise 

- 1995’de yüzde 21,4 olan oyunu 
hükümette görev alması sonrası  

- 1999’da yüzde 15’e düşürmüştür. 
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c. Başkanlık veya Daha Güçlü Bir Cumhurbaşkanlığı Sistemine Geçiş İle Kaos Ortamının 

İlişkilendirilmesi Tartışması 

Benzer kapsamda enerji ve zaman kaybına neden olan diğer bir konu ise Türkiye’nin uzun bir süre 

çatışma ortamında tutularak de facto başkanlık sistemi tasarımı yapıldığı iddiasıdır. Böyle bir iddia doğru 

kabul edildiğinde; Türkiye’nin 24 Temmuz sonrası operasyonlarına destek veren veya temkinli yaklaşan; 

ABD, BM, NATO ve AB ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin tasarımın parçası olduğunu düşünmek 

gerekir. Diğer bir deyişle tüm uluslararası ve bölgesel aktörler Cumhurbaşkanı ve AKP tarafından fiili 

başkanlık sistemine geçiş için kullanılmaktadır.  

Muhakeme sınırlarını ciddi ölçüde zorlayan bu savın -en iyimser nitelendirmeyle-  küresel nitelik 

taşıyan bir durumu,  içe dönük bakış açısıyla izaha çalışmanın yarattığı tutulmadan kaynaklandığını 

söyleyebiliriz. 

Sonuç olarak Irak ve Suriye'deki gelişmelerin; Orta Doğu'daki dinamikler, küresel güç dengesi 

ilişkileri ve her ikisinin Türkiye'deki iç gelişmelerle olan etkileşimi boyutlarıyla değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. "Terörle Mücadelede 90'lı Yıllara Dönülür mü?" Tartışması. 

24 Temmuz’da PKK ve IŞİD’e karşı başlayan operasyonlarla birlikte medyada “Terörle Mücadelede 

90’lı yıllara Dönülür mü?” sorusu tartışılmaya başlanmıştır. Devletin en yetkili makamları tarafından da 

benimsenen bu nitelemenin temel insan hakları ve hukuk devleti ilkeleriyle olduğu kadar sosyal ve politik 

psikoloji, algı yönetimi yönleriyle de analiz edilmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda; Türkiye’nin Suriye politikasını değiştirmesi ve IŞİD ile PKK’ya karşı eş zamanlı 
operasyonlar başlatmasının, temel olarak son birkaç yılda (öncelikle Ekim 2014 sonrası) yaşanan 
olayların, alınan derslerin etkisinde şekillendiğini iddia etmek mümkündür.  

Bu gelişmeleri şu şekilde sıralayabiliriz;  

-   Suriye’de kısa sürede Esad rejiminin devrilmesinin ve Türkiye’nin lehine bir yapının/yapıların ortaya 
çıkmasının mümkün olmadığının gittikçe daha iyi anlaşılması,   

- IŞİD ile mücadelenin uzun zaman alacağının belirginleşmesi ve IŞİD’in Türkiye’ye verdiği zararların 
her geçen gün artması,  

- Hükümetin IŞİD politikası nedeniyle iç ve dış kamuoyunda ağır şekilde suçlanması ve yalnız kalması,  
Türkiye’de karar vericilerin bu suçlamalara karşı dayanma sınırını aşmaları, 

- İran’ın ABD ve Batı ile nükleer program üzerine anlaşması nedeniyle uluslararası sisteme dâhil 
olmaya başlaması; Orta Doğu’da bölgesel liderlik yolunda Türkiye’ye göre avantajlı durumu gelmesi,  

- PKK’nın PYD kanalıyla Kuzey Suriye’de avantaj sağlaması, bu kapsamda Tel Abyad’ın kontrol edilerek 
Cezire ve Kobani’nin birleştirilmesi; bu suretle devlet inşasının önemli bir bileşeni olan “toprak” 
unsurunun bir bölümüyle fiziksel olarak yaratılması; mevcut politika devam ettikçe Efrin’e kadar uzanan 
PKK/PYD Koridorunun gerçekleşmesi olasılığının güçlenmesi, 

- 7 Haziran seçimlerinde AKP’nin mevcut politikaları ile oy kaybetmesi; Suriye’deki gelişmeleri onaylar 
şekilde HDP’nin temel olarak AKP aleyhine yüksek oy oranına ulaşması,  

- AKP’nin tek başına iktidar olamaması sonucu Suriye’de mevcut politikayı ve Türkiye’de kırılgan 
çözüm sürecini devam ettirme güvenini kaybetmesi,  

- Yukarıdaki gelişmelerin Türkiye’yi ABD ile daha yakın ilişkiye girmeye zorlaması. 
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“90'lı yılların” toplum hafızasında önemli bir yer tutmasında rol üstlenen asıl aktör PKK’dır. O 

dönemi “90’lı yıllar” yapan, kolektif paranoyanın kontrolündeki PKK’nın aşırı güç ve özgüven algılaması 

ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı yürüttüğü terör eylemlerine ilaveten “stratejik savunma” ve 

“stratejik taarruz” adı altında büyük çaplı ayaklanmalara, yüzlerce hatta binlerce teröristle askerî kışlalara 

ve ilçelere saldırarak düzenli savaşa kalkışmasıdır. Söz konusu yılların ikinci yarısı PKK terör örgütünün 

ekonomik ve siyasi bakımdan ağır kayıplara uğradığı, askerî olarak ise mağlup olduğu bir döneme karşılık 

gelmektedir.  

PKK’nın, terörist bir örgüt olarak yaptıklarından insani ve hukuki sorumluluk taşıması beklenemez.  

Ancak, güvenlik kuvvetleri tarafından terörle mücadele esnasında yapılan hukuk dışı uygulamaların, 

münferit bile olsa haklı görülmesi düşünülemez. Devletin güvenlik birimleri terör örgütleri ile mücadeleyi 

hukuk ve insan haklarına saygı sınırları içerisinde yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük bir keyfiyet 

veya tercih değil anayasal zorunluluktur.  

Bu şekilde terörizmle mücadele etmek zordur. İyi eğitimli, yüksek disiplinli, yüksek teknolojiyle 

donatılmış; yetenekli ve öngörülü komutan ve yöneticilere sahip olan güvenlik birimleri bunu başarabilir. 

Tersi durumlarda ise hukuk ve insan hakları ihlal edilerek ağır insani sonuçlara yol açılır ve uzun vadede 

terör örgütlerine de yardım edilmiş olunur.   

Bununla birlikte; 90’lı yıllardaki bir takım yanlışların sistematik ve hiyerarşik bir devlet stratejisi 

olarak tanımlanması, bu dönemde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen katliamların üzerini 

örttüğü gibi PKK terör örgütünün "devlet terörü" argümanını da güçlendirmektedir. "90'lı yıllar" 

etiketlemesi ayrıca, "terörle hukuk içinde kalınarak mücadele edilemeyeceği" iddiasında olanların savlarına 

da hizmet etmektedir.  

90’lı yıllardan günümüze çeyrek asır geçmiştir. Türkiye’de insan hakları ve özgürlükler konusunda 

güvenlik güçlerinde oluşan bilinç ve duyarlılık, konuyu medyada tartışanların pek çoğundan çok daha ileri 

düzeydedir.  

Terörizmle hukuk içinde mücadeleye devam edilmesi, güvenlik güçlerine duyulan inanç ve itibarı 

artıracak, terör örgütünün grup kimliğini güçlendirme imkânlarını ve taraftarlarının desteğini 

zayıflatacak, istenmeyen eziyet ve acıları önleyecek ve uluslararası destek ve işbirliğinin artırılmasına 

olumlu katkı sağlayacaktır. 
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3.  ABD ile Uzlaşmanın Arka Planı 

ABD ile Türkiye arasındaki IŞİD ile mücadele kapsamında imzalanan mutabakat veya anlaşma 

konusunda resmi makamlardan henüz net ve doyurucu bir açıklama yapılmadığından mutabakatın 

amacı ve içeriği iç ve dış basında yer alan haberler ile temel olarak tahminlere dayalı olarak 

yapılabilmektedir. Konu ile ilgili Dışişleri Bakanlığı tarafından 24 Temmuz’da yapılan yazılı açıklamada;  

 ABD’ye ait silahlı insansız hava araçlarının Türkiye’de konuşlandırılmasına dair iznin Haziran 

ayında verildiği, 

 Türkiye ve ABD’nin, bu sürecin devamı mahiyetinde, IŞİD ile mücadeleye yönelik mevcut 

işbirliğini daha da derinleştirmeye karar verdikleri,  

 Bu çerçevede, Bakanlar Kurulunun, TBMM’den 2 Ekim 2014 tarihinde aldığı yetkiye dayanarak, 

IŞİD’e yönelik hava harekâtlarına katılan ABD ve Türkiye tarafından uygun görülecek bazı bölge ülkeleri 

de dahil diğer Koalisyon ülkelerinin insanlı ve insansız hava unsurlarının Türkiye’deki üslerde 

konuşlandırılmasına onay verdiği,  

 Bahse konu harekâtlarda, Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının da aynı amaçla görevlendireceği 

belirtilmektedir.6  

Dışişleri Bakanlığı,  ABD ile anlaşmayı doğrulamakta ancak içeriğini açıklamamaktadır. Bununla 

birlikte, anlaşmanın ayrıntıları hakkında iç ve dış basında yer alan çok sayıda haber7 analiz edildiğinde;  

 Anlaşmanın kapsamında İncirlik’e ilaveten Batman, Malatya, Diyarbakır, Muş, vb. illerdeki 

tesislerin de olabileceği,  

 Türkiye’nin; IŞİD ile mücadelede Suriye sınırının insan, silah, malzeme geçişlerine karşı 

emniyetinin sağlanmasını; IŞİD’in başta petrol olmak üzere kaçakçılık faaliyetlerini engellemeyi ve ülke 

içinde IŞİD militanlarının ve yabancı savaşçılara karşı operasyon yapmayı teyit ettiği,  

 IŞİD’e karşı operasyonların Esad rejimine karşı da yapılması talebinden şimdilik vazgeçtiği, 

 ABD’nin Türkiye’nin Suriye’de güvenli bölge yaklaşımına olumsuz yaklaşmadığı, hatta temkinli 

bir tasvibin söz konusu olduğu; PKK/PYD’nin Suriye’de Fırat’ın batısına geçişine izin verilmeyeceğini 

taahhüt etmiş olabileceği ve Türkiye’nin PKK’ya karşı hava operasyonları için iç hukuktan kaynaklanan 

haklarını tanıdığı sonucu çıkarılmaktadır.  

Türkiye iç kamuoyunun ABD-Türkiye anlaşmasının en önemli boyutu olarak İncirlik ve diğer 

havalimanlarının açılmasına ağırlık verdiği görülmektedir. Böyle bir algının doğruluk payını 

anlayabilmek, ABD açısından İncirlik’in stratejik öneminin ayrıntılı bir analizini gerektirmektedir.  

 

 

 

 

 

 

IŞİD'e Karşı Harekâtta Kullanılan Üsler 

ABD’nin 1990’lardan itibaren yıllar içinde Orta Doğu’da yığınaklanması ve bölge ülkeleri ile ikili askerî 
ilişkilerinin gereği olarak mevcut olan,  gerektiğinde IŞİD’e karşı yürütülen harekât kapsamında 
kullanılan/kullanılabilecek yeterli üs/platform kapasitesi aşağıda sıralanmaktadır.   

(1) Doğu Akdeniz’de 6. Filo’ya bağlı muharip gemiler ve uçak gemileri yeterli kapasiteye sahiptir.  

(2) Kıbrıs’ta İngiltere'ye ait, Dikelya ve Ağrotur üsleri mevcuttur.  

 

(3) Ürdün’de Muvaffak Salti hava üssü harekât bölgesine en yakın üslerden birisidir. ABD; Ürdün, Fransız 
ve İngiliz uçakları tarafından kullanılmaktadır.  

(4) Kızıldeniz’de 6. Filo’nun uçak ve muharip gemileri mevcuttur.  

 

(5) İran Körfezi’nde ABD 5. Filo’nun uçak ve muharip gemileri bulunmaktadır. Özellikle USS George W. 
Bush ana platform olarak kullanılmaktadır.  

(6) Kuveyt’te Ali El Salem hava üssü yeterli kapasiteye sahiptir.  
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718 km.

VI. FİLO

Dikelya
Ağrotur

V. FİLO

Ali El Salem

Muvaffak Salti

El Dafra
El Udeid

İsa 

İncirlik

Harita 2. IŞİD’e Karşı İcra Edilen Hava Harekâtında 
Kullanılan/Kullanılabilecek Üsler ve Platformlar

DiyarbakırMalatya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŞİD'e Karşı Harekâtta Kullanılan Üsler (Devamı) 

(3) Ürdün’de Muvaffak Salti hava üssü harekât bölgesine en yakın üslerden birisidir. ABD; Ürdün, Fransız 
ve İngiliz uçakları tarafından kullanılmaktadır.  

(4) Kızıldeniz’de 6. Filo’nun uçak ve muharip gemileri mevcuttur.  

(5) İran Körfezi’nde ABD 5. Filo’nun uçak ve muharip gemileri bulunmaktadır. Özellikle USS George W. 
Bush ana platform olarak kullanılmaktadır.  

(6) Kuveyt’te Ali El Salem hava üssü yeterli kapasiteye sahiptir.  

(7) BAE’de El Dafra üssü yeterli kapasiteye sahip olup, asgari bu ülkenin harekâta katılan unsurları 
tarafından kullanılmıştır.  

(8) Katar’da El Udeid hava üssü harekâtın ana üslerinden biridir. KC-10 ve KC-135 tanker uçakları, B-52 
bombardıman uçakları, EA-6 elektronik harp uçakları ile E-8C Joint Stars komuta kontrol, keşif ve 
gözetleme uçakları bulunmaktadır. Irak harekât alanına mesafesi 800 deniz milidir.  

(9) Bahreyn’deki İsa hava üssü yeterli kapasiteye sahiptir.  

ABD’nin mevcut üslerinde ve uçak gemilerinde yeterli sayıda F/A-18, F-15, F-16, F-22, F-35, B-1, B-2, B-52 
tipi savaş uçakları ile KC serisi yakıt ikmal, EA serisi elektronik harp ve keşif uçakları bulunmaktadır. Görev 
tiplerine göre bu uçaklar kullanılmaktadır. ABD 5 Ekim’den itibaren AH-64 Apache helikopterlerini de IŞİD 
hedeflerine karşı kullanmaya başlamıştır.  
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İncirlik Üssünün Statüsü Hakkına Bilgi 

(1) İncirlik üssünün kurulmasının temel yasal dayanağını, 
Irak'ta 14 Temmuz 1958'de meydana gelen askerî darbe 
sonrasında, Londra'da 28-29 Temmuz 1958'de toplanan 
Bağdat Paktı (CENTO) üyelerinin, ABD ile güvenlik ve savunma 
amaçlı anlaşma imzalamaları yönündeki kararı gereği, 5 Mart 
1959'da Türkiye ile ABD arasında imzalanan Ortak Savunma ve 
İşbirliği anlaşması oluşturmaktadır. 

(2) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye 
uyguladığı ambargoya karşılık olarak Türkiye, ülkesindeki diğer 
bütün ABD tesislerini kapatma kararı almış, ancak İncirlik 
üssünü NATO maksatları ile sınırlı olmak kaydıyla açık 
tutmuştur. 

(3) İncirlik üssünün bugünkü statüsü ise 29 Mart 1980'de 
NATO Antlaşması'nın 2. ve 3. maddeleri çerçevesinde 
imzalanan ve 1981'de yürürlüğe giren Savunma ve Ekonomik 
İşbirliği Anlaşması (SEİA) ile belirlenmiştir. 

(4) SEİA'ya göre (md. 5, 1), İncirlik üssü, bir ABD üssü olmayıp, 
T.C. Hükûmeti'nin, ABD Hükûmetinin belirli TSK tesislerinde 
müşterek savunma tedbirlerine katılmasına izin verdiği tesisler 
statüsündedir. Tesis komutanı Türk komutan olup, uçuş izni ve 
hava sahasının kontrolü bu komutana bağlı unsurlar 
tarafından yerine getirilmektedir. 

(5) İncirlik üssünün yabancı devletlere kullandırılması, 
Anayasanın 92. md.'si gereği TBMM'nin iznine tabidir. 

Bölgede ABD’nin ve hava harekâtına katılan diğer ülkelerin kullanabileceği yeterli üs ve platform 

mevcut olmasına rağmen, uçakların menzilleri ve üslerin harekât bölgesine uzaklıkları lojistik sorunlar 

oluşturmaktadır. Körfez’deki üs ve platformların harekât alanına uzaklıkları 600-1.100 deniz mili arasında 

değişmektedir. Harekâtta en fazla kullanılan F-15/16/18 tipi uçakların azami uçuş menzilleri 1.000-1.200 

deniz mili arasındadır. Dolayısıyla hava harekâtına katılan bombardıman uçaklarının havada yakıt ikmal 

ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. ABD’nin yeterli yakıt ikmal uçağı vardır, ancak havada ikmal teknik ve 

lojistik zorluklar yaratmakta ve maliyeti 

artırmaktadır.  

Yukarıdaki kapasite ve sınırlamalar 

çerçevesinde Türkiye’de İncirlik ve bölgeye 

yakın diğer hava meydanları avantaj sağlamakla 

birlikte, vazgeçilemez değildir. Türkiye’nin 

başta İncirlik olmak üzere hava meydanlarını 

ABD ve Koalisyon ülkelerinin kullanımına 

açmasının siyasi ve psikolojik etkisi 

operasyonel boyutundan daha önemli 

görülmektedir.8 

İç kamuoyunda İncirlik’e atfedilen 

abartılmış önem, ABD uçaklarının daha kısa 

menzile sahip olduğu, havada yakıt ikmal 

kapasitesinin bulunmadığı veya sınırlı olduğu, 

Orta Doğu’da yeterince hava üssünün 

bulunmadığı, ABD’nin küresel ve bölgesel 

ortamda eş zamanlı olarak çok sayıda harekât 

icra ettiği dönemlere özgüdür. Mevcut 

konjonktürde İncirlik’e 10-20 yıl öncesinin 

önemini atfetmek yanıltıcıdır. Nitekim ABD, Irak’ın işgalinde ve IŞİD’e karşı şu ana kadar yapılan hava 

operasyonlarında İncirlik olmaksızın da planını uygulayabileceğini göstermiştir. Bu değerlendirme, IŞİD'e 

karşı koalisyon hava kuvvetlerinin Suriye'nin kuzey bölgelerinde icra ettiği harekâtta İncirlik üssünün 

lojistik ve harekât bakımından sağladığı üstünlükleri yok saymak anlamına gelmemektedir. Diğer 

taraftan, İncirlik üssünün Kuzey Irak'ta ABD tarafından kullanılan iniş pistleri ile ikame edilebileceği 

yönündeki görüşlerin, İncirliğin öneminin abartılmasından daha büyük hesap hatası barındırdığını da 

belirtmek gerekir. 

Bu tespit, ABD’nin Türkiye’den aldığı muhtemel diğer tavizlerin önemini ortaya koymaktadır. Bu 

tavizler ise: 

 IŞİD’e karşı etkin mücadele,  

 “Eğit-Donat” Projesinde işbirliği,  

 Esad rejimine karşı uygulanamaz gördüğü taleplerden vazgeçme ve siyasi destektir. 
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4.  Güvenli Bölge 

Varılan mutabakat sonrasında yapılan açıklamalarda ABD’nin olumlu ancak temkinli bir yaklaşımı 

görülmektedir. Bu itibarla Türkiye’nin Suriye’de güvenli bölge tesisi, gittikçe söylemden ve niyetten 

gerçekliğe yaklaşmaktadır. Suriye’de Türkiye tarafından güvenli bölge tesisinin üç önemli zorluğu hala 

varlığını korumaktadır. Bunlar: 

 Dış aktörlerin, özellikle Çin, Rusya ve İran’ın ikna edilmesi, BM’den konuyla ilgili karar 

çıkarılması,  

 İç kamuoyundaki farklı algılar ve yaklaşımlar,  

 Güvenli bölge için yeterli askerî ve sivil kapasitenin hazırlanmasıdır.  

Dış aktörlerin iknası ve BM’den karar çıkarılması oldukça zor olmasına karşın Türkiye’deki 

mültecilerin bir kısmının kendi ülkelerine yerleştirilmesi ve Suriye halkına insani yardım yapılması 

ihtiyacı meşru gerekçeler olarak kabul görebilecektir. Ancak özellikle Rusya’nın ikna edilmesi önem 

arz etmektedir. Türkiye’nin ABD garantisi ve yönlendirmesiyle Rusya’ya rağmen bu harekâta girişmesi 

önemli sorunlar çıkarabilecektir. Diğer taraftan Rusya’nın da Kırım ve Ukrayna krizlerindeki uluslararası 

hukuka aykırı politikaları nedeniyle zayıf durumda olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Rusya’nın esas olarak 

IŞİD’e karşı kullanılacak ve Esad rejimini doğrudan hedeflemeyecek bir girişime direncinin kuvvetli 

olmayacağı düşünülebilir. Yine de Rusya’nın iknası Türk diplomasisi açısından bir test olacaktır.  

İç kamuoyu tepkileri de dikkate alınmak durumundadır. Öncelikle HDP ve Kürt kamuoyunun 

önemli bir kısmı güvenli bölgeyi PKK/PYD’nin toprak kazanımlarını engellemek, hatta Fırat’ın doğusunda 

Tel Abyad’ın tekrar eski sahiplerine iade edilerek Cezire ve Kobani/Ayn El-Arab arasındaki bağlantının 

koparılmasını sağlamak için yapıldığına inanmaktadır. Bu algı tamamen olumsuz yaklaşımlara neden 

olmaktadır.  

Diğer taraftan Türkiye’de AKP’yi destekleyenlerin dışındaki önemli bir kesim, güvenli bölge 

kavramından ziyade Türkiye’nin kara unsurlarıyla Suriye’ye girerek Esad rejimiyle savaşacağını ve 

AKP’nin bunu bir erken seçim zaferine çevireceğine inanmaktadır. Dolayısıyla güvenli bölge ulusal 

güvenlik gerekliliğinden ziyade iç siyasete yönelik bir hamle olarak değerlendirilmekte ve kaygı ile 

yaklaşılmaktadır.  

Son olarak, hafızalarında Kuzey Irak’ta 1991’den itibaren uygulanan Huzur Harekâtı/Çekiş Güç 

(Operation Provide Comfort) çerçevesinde Kürt devleti inşa edildiğini bulunduranların yaklaşımına da 

dikkat çekmek gerekir. Bu yaklaşım, Kuzey Irak’ta Kürt Devletine benzer şekilde Kuzey Suriye’deki 

güvenli bölgenin Kuzey Suriye Kürt Devleti oluşumunun önünü açacağını iddia etmektedir. Bu bağlamda 

1991’de Kürtler için Irak’ın kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgenin, Irak’ın 2003’de işgaline  kadar çeşitli 

isimler altında devam ettiği, Çekiç Güç sayesinde Irak hükûmetinin asker, polis ve memurlarının Kuzey 

Irak’tan uzak tutularak, bu bölgede bu günkü Barzanistan’ın kurulmasının sağlandığı 

vurgulanmaktadır.9  

Bu yaklaşımda doğruluk payı yüksektir. Ancak Kuzey Irak’ta Kürtlerin özerk yönetiminin Çekiç 

Güçten çok önce, 1970’de coğrafi sınırları açıkça belirtilmemekle beraber Irak Anayasa'sı ile 
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oluşturulduğu, Saddam’ın kimyasal silah kullanma dâhil, etnik temizlik politikasının ayrı bir Kürt 

devleti projesinin uluslararası meşruiyetine zemin hazırladığını, Irak’ın 2003’de işgalinin ise fiili 

bölünmeyi tamamladığını unutmamak gerekmektedir.   

Yukarıdaki birbirine zıt üç yaklaşım Türkiye’de iç kamuoyunun bölünmüşlüğünü ve ikna edilme 

zorluğunu, dolayısıyla ulusal güvenlik politikası geliştirme güçlüğünü göstermesi açısından önemlidir.  

Gerçekte güvenli bölge, Suriye’de mevcut stratejik ortamda çok sayıda zorluklar ve riskler içeren 

ancak doğru planlandığında ve uygulandığında rasyonel bir dış politika ve ulusal güvenlik enstrümanı 

olarak görülmelidir.  

Güvenli bölge Türkiye’ye şunları sağlayabilir: 

 Sınırın kontrolünü mümkün kılarak IŞİD faaliyetlerini engeller, 

 PKK/PYD’nin yaratmaya çalıştığı "PKK Koridoru"na fiziksel engel olarak bölgenin etnik ve 

mezhepsel temizlik yapılarak demografik yapısının değiştirilmesini önler, 

 Türkiye’de yaşayan, sayıları iki milyonun üzerine çıkan,  ülke içinde çeşitli insani ve güvenlik 

sorunlarına neden olan Suriyeli mülteciler için kendi topraklarına dönme imkânı sağlar,  

 Mültecilerin güvenli bölgede BM kontrolündeki kamplarda daha uygun koşullarda barındırılması 

mümkün olabilir,  

 Yeni mülteci hareketleri Türkiye’ye girmeden Suriye’de karşılanabilir.  

Bunlarla birlikte; bölgeden eğit-donat projesi kapsamında faydalanılması ve Suriye muhalefeti (Ilımlı 

muhalifler!- ÖSO) için üs bölgesi olarak kullanılıp Esad rejimine karşı daha güçlü bir direnişin başlatılması 

da amaçlanabilir. Böyle bir tasarıma ABD karşı çıkmasa bile Rusya, İran ve Suriye’nin olumlu 

bakmayacakları, hatta Suriye rejim kuvvetleri ile çatışma olasılığı dikkate alınmak durumundadır. 

Güvenli bölge için Ceylanpınar ve Karkamış karşısında Suriye’nin Azez ve Cerablus yerleşim 

yerlerini kapsayan 110 km genişliğinde 50-60 km derinliğinde bir bölge dile getirilmektedir. Güvenli 

bölgenin tesisinde temel olarak iki seçenek mümkün görülmektedir. 

Birinci seçenek sadece IŞİD’in girişine yasak bölge ilan edilmesidir. “IŞİD’den Arındırılmış Bölge”, 

“IŞİD’e Yasak Bölge” gibi yeni kullanıma sokulan terimler bölgesel ve iç aktörlerin tepkilerini 

yumuşatılmasına yönelik kısıtlı da olsa bazı imkânlar sağlamaktadır  

 Böyle bir bölge sadece havadan gözetleme keşif ve hava bombardımanı ile tesis edilmeye çalışılabilir. 

Temel olarak Türk hava unsurları görev alır, ABD ve diğer NATO ülkelerinden çeşitli hava unsurları 

destek sağlayabilir. Bu seçenek 1990’lı yıllarda Kuzey Irak’ta Kürtleri Saddam rejiminden korumak için 

oluşturulan uçuşa yasak bölgeye benzer. Huzur Harekâtı/Çekiş Güç arşivini ve deneyimini 

kullanacağından planlama ve uygulaması daha kolaydır. Ancak ilerleyen aşamalarda kara unsurlarını da 

gerekli kıldığında zorluklar artmaya başlar.  

İkinci seçenek başlangıçtan itibaren BM kararıyla insani yardım amaçlı olarak kara unsurlarının 

da görev alacağı güvenli bölge ve hava sahasında uçuşa yasak bölge oluşturulmasıdır. Bu hareket 

tarzında, özellikle kara unsurlarının hangi ülkeden oluşacağı ve görev talimatının ne olacağı önemli 
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mülahazalar olarak ortaya çıkar. BM kontrolündeki güvenli bölgedeki faaliyetlerin Türkiye tarafından 

denetlemesi ve yönlendirilmesi mümkün olmadığından bu seçenek başta sıralanan amaçların bir kısmını 

gerçekleştirmez. Hatta Türkiye’nin çıkarlarının tam tersine sonuçlar üretebilir. 

Tesis edilecek bölge mültecilerin barınması maksadıyla kullanıldığında mülteci kamplarını çalıştırma 

sorumluluğunun tespiti gerekir. Sorumluluk BM’ye devredildiğinde bölgeye yüzlerce NGO akın eder. 

Türkiye kendi sınırından geçen NGO’ları kontrol etmekte zorlanır. Ayrıca sığınmacı kamplarının çatışma 

alanına bu kadar yakın olarak inşa edilmesi uluslararası norm/rejim bakımından uygun değildir. 

Her iki hareket tarzında da uygulanacak seçeneğe göre kullanılacak askerî ve sivil kapasite de 

farklılaşır. Ancak genel olarak kullanılacak kapasite şöyle sıralanabilir: 

 Uçuşa yasak bölge uygulaması için; keşif, gözetleme, erken ikaz ve istihbarat amaçlı hava 

unsurları (İHA, keşif uçakları, mobil radarlar, AWACS türü uçaklar); av ve bombardıman uçakları; arama 

kurtarma kapasitesi; taarruz helikopterleri; nakliye uçakları ve helikopterleri, 

 Güvenli bölge uygulamasını karadan ihlal edecek IŞİD ve benzeri unsurların etkisiz hale 

getirilmesi için uzun menzilli topçu ve füze sistemleri, özel kuvvetler ve komando unsurları, 

 Bölgede mülteciler konuşlandırıldığında güvenlik sağlayacak askerî birlikler, 

 Mülteci kamp yönetim birimleri, 

 İnsani yardım koordinasyon ve uygulama unsurları.  

Tespit edilecek seçenek; güvenli bölgenin sınırlarını, güvenli bölgede yapılmak istenen faaliyetleri, 

tahsis edilecek askerî ve sivil kapasitenin niteliğini ve kapsamını belirleyecektir. Ancak her şartta 

Türkiye’nin önemli bir kapasite tahsisini zorunlu kılmaktadır. Türkiye ABD’den özellikle İncirlik’teki hava 

unsurlarından bu kapsamda bir destek alabilir. 
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5.  Türkiye’nin Yeni Suriye Politikasının Türkiye’nin İç Güvenliğine ve İç İstikrarına Etkileri  

 a. IŞİD ve Bağlaşıkları Kaynaklı Tehditte Artış 

ABD liderliğindeki IŞİD’e karşı koalisyonda Türkiye’nin rolünün artmasıyla doğrudan IŞİD’den 

ve/veya IŞİD ile işbirliği yapan diğer radikal İslamcı örgütlerden misilleme amaçlı eylemler 

beklenmelidir. Bu kapsamda Türkiye’de IBDA-C ve Hizbullah da dikkate alınmak durumundadır.  

Geçmişte binlerce yabancı savaşçı Türkiye’yi geçiş ve saklanma bölgesi olarak kullanmıştır. 

Bunların içinde 1000 ve üzerinde Türk vatandaşı olduğu dile getirilmektedir. Bu unsurlar Türkiye’nin 

güvenliğine önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Nitekim 24 Temmuz’u takip eden günlerde IŞİD kaynaklı 

saldırı ve suikast eylemleri vuku bulmuş ve IŞİD’in Türkiye’ye yönelik tehditkâr söylemleri artmıştır. 

ABD’nin Türkiye’deki üsleri kullanarak IŞİD’e karşı icra edeceği hava harekâtının da IŞİD misillemelerini 

artıracağı hesaplanmak durumundadır. 

Türkiye’nin sınırlarında güvenliği artırması nedeniyle IŞİD’in yabancı savaşçı desteğinin azalması, 

Halep bölgesindeki kayıplarıyla birleştiğinde Suriye ve Irak’ta önemli ölçüde zafiyet anlamına 

gelmektedir. IŞİD bunun karşısında Suriye’de alternatif sınır geçiş yerleri bulmaya çalışacaktır. Bu ise 

ancak İdlib ve Kuzey Batı Suriye’de mümkün görülmekte ve doğrudan Türkiye’ye ile çatışma anlamına 

gelmektedir.  

Türkiye’nin Halep bölgesinde IŞİD’e karşı hava harekâtına devam etmesi halinde başta El Nusra 

olmak üzere El Kaide ile ilişkili örgütlerden tepki çekeceği ve misillemeye neden olacağı da 

beklenmelidir. El Nusra 24 Temmuz’da yaptığı açıklamada Türkiye’nin Hawar Kilis’teki hava 

harekâtının kendisine yönelik olarak yapıldığını açıklamıştır. El Nusra’nın buna en olası misillemesinin 

ise Halep ve İdlib’te Türkiye’den yardım aldığı iddia edilen unsurlara karşı harekete geçmesidir. Bu 

sarmal kısa sürede El Nusra tarafından Türkiye içinde eylemlerle sonuçlanma potansiyeli taşımaktadır. 

b. PKK Tehdidinde Artış 

PKK ile devam eden çatışmalar ise IŞİD tehdidinin üzerine çıkmıştır. PKK’nın gücünü Irak ve 

Suriye’de dağıtması, IŞİD ile çatışmalarda bir kısım eğitimli ve tecrübeli militanlarını kaybetmesi, yeni 

temin edilen militanların eğitimsizliği, Irak ve Suriye harekât alanlarından Türkiye’ye kuvvet 

kaydırmanın güçlükleri yeni taktikler uygulamasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda PKK geçmiş 

yıllarda askerî birlik ve tesislere icra ettiği koordineli saldırılar yerine, toplumun kin ve nefret duygularını 

körükleyen arkadan saldırma, çarşıda alışveriş yapan ve yatağında uyuyan insanları öldürme, el yapımı 

patlayıcı döşeme gibi eylemlere başvurabilmektedir. PKK’nın önümüzdeki günlerde intihar saldırılarını 

da sıklıkla kullanabileceği beklenmelidir. Suriye ve Irak’tan militan kaydırması durumunda ise koordineli 

saldırılara başlayabileceği değerlendirilmektedir.  

PKK ayrıca Güneydoğu’da tesis ettiği KCK birimleriyle, büyük şehirlerde ise gençlik 

yapılanmaları ve çeşitli taşeron örgütler kullanarak kamu düzenini ve toplumsal güvenliği bozmayı, 

halk arasında korku ve panik yaratmayı amaçlamaya devam edecektir.  
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c. Diğer Örgütlerin Tehdidinde Artış 

Diğer taraftan Türkiye’deki mevcut ortam terör örgütlerinin birbirleri ile çatışmasına zemin 

yaratmaktadır. PKK ve IŞİD’in veya bağlantılı örgütlerin dışarıdaki hesaplarını Türkiye içinde devam 

ettirmeleri de önemli bir tehdit olarak görülmelidir. 

Dış istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki faaliyetlerini artırmaları, doğrudan veya taşeron terör 

örgütleri vasıtasıyla eylemlerde bulunmaları olasılık dâhilindedir. Bu ortamda, yerel terör örgütlerinin, 

bağımsız veya bağlantılı eylemleri kuvvetli ihtimaldir. 

ç. Toplumsal Ayrışmada Artış 

Türkiye, uzun süredir iç siyasette ve toplumsal hayatta ciddi bir kutuplaşma, bazı gruplarda 

marjinalleşme ve gençler arasında radikalleşme yaşamaktadır. AKP ve diğerleri, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, 

Laik-İslamcı, Yeni Türkiye-Eski Türkiye gibi karşıtlıklar, 24 Temmuz sonrası olaylar ve iç siyasetteki 

koalisyon/erken seçim tartışmalarının etkisi ile keskinleşmektedir. Siyasetçilerin kullandığı dil ve 

partilerin birbirlerine karşı tutumları toplumu giderek daha fazla ayrıştırmaktadır. Ülkede karşıtlıklara 

taraf olmamış ve ortak akıl/sağduyu oluşturabilecek unsurlar zayıflamıştır. Son on yıl içinde takındıkları 

tavırla medya, gazeteciler, akademisyenler, sanatçılar, kanaat önderleri ve sivil toplum örgütleri gibi 

"aydın kesim" aktörlerinin büyük bölümü de ortak ulusal tavır açısından etkisizleşmiş, bir şekilde 

yandaş ve taraf olmuş ve toplumunun güvenini neredeyse tamamen kaybetmişlerdir. Türkiye’nin bu 

durumu krizden ve şiddet sarmalından uzun süre çıkamayacağını,  yaşanan süreçten en fazla kendi 

halkının zarar göreceğini işaret etmektedir. 

d. Ekonomik Risklerde Artış 

Türkiye’de şiddet ve terörizm tehdidin artması başta turizm gelirleri ve dış yatırımların azalması 

olmak üzere ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. Küresel ekonomik sorunlarla ve iç siyasetteki 

uzlaşmazsızlıkla birleşen bu durum Türkiye’yi uzun süreli bir ciddi krize doğru riskini taşımaktadır. 
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6.  Çözüm Sürecine Etkileri 

24 Temmuz’da başlayan operasyonlarla birlikte çözüm sürecinin fiilen ara verildiği; sürecin yeniden 

başlatılması için ciddi bir çabanın da bulunmadığı görülmektedir. Hükûmet'in PKK’nin silah bırakmasını 

temel şart olarak öne sürdüğü açıktır. Öcalan’dan açıklama gelmemesi, HDP’nin bu konuda henüz ciddi 

bir girişim başlatamaması ve sivil toplum örgütlerinin hareketsizliği çatışmanın uzun süre devam 

ihtimalini güçlendirmektedir.  

PKK’ya karşı yürütülen harekâtın ne kadar devam edeceğini kestirmek zordur. Ancak Türkiye’nin 

asıl amacı, PKK’nın Kuzey Suriye’de oldubittilerini engellemek olduğundan değişen yoğunlukta ve uzun 

süreli bir dönem tahmin edilmektedir. PKK’ya karşı harekâtın, Güneydoğudaki KCK/PKK 

yapılanmasının gücünü kırmak ve kamu düzenini yeniden inşa etme amaçlı geniş kapsamlı 

faaliyetleri içerme zorunluluğu, çatışmaların artmasına neden olacağı gibi PKK'nın uzlaşmaya 

zorlanmasında da devletin başlıca stratejileri arasında yer almak durumundadır. Bakanlar Kurulu ve 

Valiliklerce ilan edilen özel ve geçici güvenlik bölgeleri bu niyeti desteklemektedir. Ancak Türkiye’nin 

Suriye sınırına yaptığı yığınak ve sınırın emniyet altına alınması için kullanılan birlikler düşünüldüğünde 

PKK’ya karşı içeride kapsamlı kara operasyonları için kapasitesi oluşturmadığı düşünülmektedir. Ayrıca 

toplumsal ve siyasi maliyeti ağır olacak bu tür operasyonları geçici bir hükûmetin başlatması zayıf bir 

olasılıktır. 

Önümüzdeki dönemde yeniden başlatılabildiğinde çözüm sürecinde rol alan aktörlerin de 

değişeceği tahmin edilmektedir. PKK’nın dışlandığı HDP’nin öne çıktığı bir aşamaya girilebilir. Ancak 

kapsamı ve etkisi ne olursa olsun çözüm sürecinde PKK'nın dolaylı da olsa temel aktörler arasında yer 

alması kuvvetle muhtemeldir. Bu değişim Türkiye’de koalisyon teşkili ile de bağlantılı olacaktır. 

Koalisyon hükûmetlerinde TBMM’nin daha fazla devrede olduğu yeni bir çözüm stratejisi izlenmesi, bu 

stratejinin ise HDP’yi Kürtler adına birincil aktör yapması olasıdır. 

Gelinen aşamada Türkiye'nin: 

 PKK/KCK'nın kamu düzeni hilafına tesis ettiği devletimsi yapıları ortadan kaldırmadan çözüm 

sürecine devam etmeyeceği, uygun koşullar sağlanmadan görüşmelere başlanması halinde toplumun 

şiddet yoluyla parçalanmasına neden olabilecek ağır maliyetleri göze alamayacağı, 

 Terör eylemlerinin tırmanması durumunda ise PKK/PYD'nin Suriye'deki mevzilerine yönelik 

hava/kara harekâtı seçeneğinin caydırıcılığını veya doğrudan bu seçeneği kullanabilmesinin ise siyasi 

kararlığa ilave olarak uluslararası ortamın koşullarına da bağlı olduğu değerlendirilmektedir. 
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7.  Bölgesel Kürt Dinamiğine Etkilerine  

Bölgesel Kürt dinamiğinin temel aktörlerini Türkiye, Irak, Suriye ve İran’daki Kürt hareketlerine 

liderlik yapan partiler/yapılar oluşturmaktadır. PKK, her dört ülkede silahlı güce sahiptir. KCK 

yapılanmasında dört parçadan oluşan “demokratik konfederalizm” ile bölgedeki tüm Kürtleri kontrol 

etmek istemektedir. PKK’nin Suriye’de PYD, İran’da PJAK ve Irak’ta IŞİD kriziyle birlikte teşkili ettiği 

kendisine müzahir yapılar ile bölgesel bir güç olma çabası içinde olduğu görülmektedir. Bu mücadelede 

en büyük rakibi ise Irak’taki Barzanı’nin KDP’si  ve Peşmergesidir. Irak Bölgesel Kürt Yönetimini ve 

dolayısıyla petrol ve doğal gazı kontrol eden KDP, Türkiye, ABD ve İngiltere ile olan yakın ilişkilerinden 

dolayı PKK’ya karşı avantajlı durumdadır. KDP ayrıca İran’ın da desteğini sağlamaktadır.  

Kuzey Irak’ta KDP (Barzani’nin Partisi), KYB (Talabani’nin partisi), Goran (Değişim Hareketi) 

ile İslamcı Kürt Partileri arasında önemli bir siyasi mücadele yaşanmaktadır. KDP, 2013 seçimlerinde 

yüzde 38 oy alan ve 100 üyeli bölgesel mecliste 38 üye ile temsil edilen en büyük partidir. Hükûmette 

Başkanlık ve Başbakanlık ile önemli bakanlıkları elinde tutmaktadır. Kuzey Irak siyasetinde GORAN, 

2009 yılında KYB’den ayrılarak güç kazanmaya başlamıştır. 2013 seçimlerinde yüzde 24 oy alarak 24 

milletvekilliği çıkarmış ve yüzde 18 oy ile 18 milletvekilliği alan KYB’yi geçmiştir. Federal bir Irak’ı 

savunan ve reformcu bir parti olan GORAN’ın  şirket ve patronaj ilişkilerine dayalı KDP ve KYB’ye karşı 

Kuzey Irak’ta güç kazanmaya devam ettiği kabul görmektedir.  

PKK’nın Kuzey Irak’ta siyasi parti kurma yönünde çalışmaları başarıya ulaşmamıştır. Ancak 2014 

Haziran’ında IŞİD’in Irak ve Suriye’de Kürt bölgelerini de tehdit etmesi PKK’ya beklemediği bir fırsat 

yaratmıştır. Bu fırsat Türkiye’de çözüm süreci nedeniyle PKK üzerindeki askerî baskının azalmasıyla 

önemli kazanımlara dönüşmeye başlamıştır. PKK önce Kandil’deki ve İran’daki PJAK militanlarıyla 

Peşmergeyi takviye etmiş ve IŞİD’e karşı bağımsız cepheler açmıştır.  

Şengal’de ise IŞİD’e karşı savaşta KDP ile PKK arasında güç ve itibar mücadelesi yaşanmıştır. PKK 

ve bağlantılı unsurlar Ezidilerin sığındığı Şengal Dağı’na ilk ulaşan güç olarak itibar sağlamış, başlangıçta 

Peşmerge’nin çatışmadan Şengal’den çekilmesi de Barzani yönetimini sıkıntılı bir duruma düşürmüştür.10 

Şengal’de Ezidilere yardım ve tahliye harekâtı esnasında PKK unsurlarıyla ABD liderliğindeki koalisyon 

güçleri arasında sıkı bir işbirliği yaşanmış, bu işbirliği Kobani çatışmalarıyla devam ederek 

kurumsallaşmaya evirilmiştir.  

IŞİD’e karşı Barzani ve KDP ile PKK arasındaki zorunlu yakınlaşma Şengal başta olmak üzere 

Kuzey Irak’ta bazı bölgelerde, Kuzey Suriye’nin tamamında ise PKK üstünlüğü nedeniyle kötüleşme 

eğilimindedir. Bu kötüleşme Kuzey Irak’ta Kandil ve diğer kamplardaki PKK varlığı ve bunun Türkiye 

ile ilişkileri kırılganlaştırması nedeniyle çatışmaya dönme potansiyeli de taşımaktadır. 

Türkiye’nin on yıla yakın bir süredir Barzani yönetimiyle ekonomik ve ticari karşılıklı bağımlılık ile 

yakın ilişkisi söz konusudur. Barzani hem bu avantajını hem de bölgedeki Kürt halkının hamisi rolünü 

devam ettirmesinde PKK’yı en büyük rakip olarak görmektedir. Türkiye’nin PKK kamplarına karşı 

yürüttüğü harekâtın Barzani cephesinden ciddi tepki görmemesini bu noktada aramak gerekir. 

Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ilerleyen harekâtına paralel olarak 1990’lı yıllarda KDP ve KYP 
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peşmergeleri arasındaki çatışmalara benzer dönemin, peşmergeler ve PKK arasında yaşanması olasılık 

dışı değildir.  

Bu noktada Kürt dinamiğinin geleceği büyük ölçüde ABD’nin yaklaşımına bağlı olacaktır. 

ABD’nin 1990’lardan beri Barzani’ye desteği açıktır. Kendi teşkil ettiği devlet kurumlarını, yılardır 

ABD’de de eğittiği seçkinleri ve Peşmergeleri terk ederek PKK’yı desteklemesi rasyonel görülmemektedir. 

Ancak Suriye’deki belirsizlik PYD’yi, Türkiye’ye baskı yapma gerekliliği ise PKK’yı nispeten güçlü 

bulundurmasını gerektirmektedir. ABD’nin Türkiye’nin sınır ötesi PKK operasyonlarına göz yumması, 

son dönemlerde kendi tasarımları ötesinde güç kazanan PKK’nın belli düzeyde zayıflatılmasına hizmet 

etmesinde aramak gerekir.  

Ayrıca günümüzdeki Kürt denkleminden PKK’nın tamamen çıkarılarak Öcalan ve HDP’nin 

gücünün ve itibarının artırılması gibi bir seçeneğin mevcut olduğunu da göz ardı etmemek gerekir.  

Böyle bir tasarımı günümüzün kaos ortamında görebilmek mümkün olmasa da HDP’nin artan 

şekilde iç ve dış temaslarında bazı ipuçları bulunmaktadır.  

Bu seçeneğin bölgesel Kürt dinamiğine yansıtılması ise farklı bir stratejik resim ortaya 

çıkarmaktadır:  

“PKK, Kuzey Irak’tan tamamen çıkarılmış,  bir kısım unsurları PYD’ye bir kısım unsurları da 

Türkiye’de düz ovada siyasete dâhil olmuştur. Barzani KDP’si Kuzey Suriye’de PYD ile güç paylaşmıştır. 

Kuzey Suriye’de doğal Kürt demografik sınırları dışındaki projeler sonlanmıştır.” 

Böyle bir stratejik resmin kolay gerçekleşmeyeceğini, çok daha fazla seçeneğin rekabet ve çatışma 

halinde olacağını tahmin etmek zor değildir.  
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8.  Suriye’deki İç Savaşa Etkileri 

Türkiye’nin IŞİD’e karşı harekâtının Suriye’deki askerî duruma önemli etkileri olacağı açıktır. 

Öncelikle Cerablus ve Azez bölgesinin karşısında yapılan yığınak ve alınan sınır kontrol tedbirleri ile 

IŞİD’in kuzeyden (Türkiye’den) ikmal yolları önemli ölçüde kesilmektedir. Bu durum Cezire’den 

Kobani/Ayn El-Arab’a uzanan alan ve Efrin bölgesindeki PYD kontrolü ile birlikte daha fazla önem 

kazanmaktadır.  

IŞİD, Irak ve Suriye’de 2014 Ağustos ayındaki taarruz kapasitesini önemli ölçüde kaybetmiş ve çoğu 

bölgede savunmaya çekilmiştir. Türkiye’nin hem sınırının önemli bir kısmını kapatması hem de hava 

harekâtına iştiraki stratejik değerde bir gelişmedir. IŞİD, yabancı savaşçılarından yoksun kaldıkça zaman 

içinde insan gücü sıkıntısı çekmeye başlayacaktır. En az insan gücü kadar önemli diğer bir konu IŞİD’in 

kontrolündeki petrolü satma imkânlarının azalacak olmasıdır.  

Türkiye’nin IŞİD’e karşı Kuzey Suriye’de hava harekâtına devam etmesi Halep’te Esad rejimi 

kuvvetleri, IŞİD ve ÖSO arasındaki mevcut dengeyi de etkileyebilecek nitelik taşımaktadır. ÖSO, hava 

harekâtından kurtulmak için güneye çekilecek IŞİD’in boşalttığı alanları doldurma fırsatı yakalayacaktır. 

Böylece Türkiye’den Azez’e dolayısıyla ÖSO unsurlarına ulaşan stratejik ikmal hattının emniyeti 

sağlanacaktır. Orta vadede IŞİD daha fazla zayıflatıldığında Esad rejimi ve ÖSO kuvvetlerinin doğuya 

ilerlemesi için fırsat doğacaktır. Böylece IŞİD kontrolündeki El Bab, Manbij ve Cerablus hedeflenecek ve 

Suriye’de IŞİD'in harekât alanı önemli ölçüde daraltılmış olunacaktır.  

Esad rejimi için Türkiye’nin politika değişikliği eski politikaya alıştığından daha tehlikeli olarak 

algılanacaktır. Bu bağlamda Türkiye’nin IŞİD’i hedeflemesi ve Suriye içinde güvenli bölge yaratması, başta 

ABD olmak üzere Batı tarafından desteklenen ÖSO ve ilişkili yapılara güç kazandıracağı hesabının 

yapılıyor olması hayli olasıdır. Diğer taraftan ABD, Suriye’de IŞİD’in etkinliğinin azalması ile Esad 

rejimine, bir çözüme yanaşması ve iktidarı barışçı şekilde bırakması için daha fazla baskı yapacaktır. Ancak 

Esad rejiminin kaderi yine de ABD, Rusya ve İran arasındaki ilişkilere bağlı olacaktır. ABD, Rusya ve 

İran’ın çıkarlarının korunacağı bir seçeneği de daima masada tutacaktır. Nükleer programda varılan 

anlaşma İran’ın ikna edilmesini kolaylaştırılmaktadır. Asıl sorun Rusya’nın iknası olarak kalmaktadır. 
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9.  Bölgesel İlişkilere Etkileri  

Türkiye’nin politika değişikliği Suudi Arabistan ve Katar ile ilişkilerinde farklı sonuçlar çıkarma 

potansiyeli taşımaktadır. Suudi Arabistan, Suriye’de kendi kontrolündeki Selefi yapıların etkinliğini 

amaçlamaktadır. IŞİD’in etkinliğinin azalması bu anlamda Suudi Arabistan’ın amacına uygundur. Ancak 

IŞİD’in boşalttığı alanları ÖSO’nun kontrol ederek güç kazanması Suudi Arabistan’ı tehdit algılamasına 

neden olabilecektir. Her koşulda, İran’ın artan bölgesel rolü nedeniyle Türkiye ve Suudi Arabistan 

arasındaki işbirliğinin bir süre daha devam edeceği değerlendirilmektedir.   

Katar’ın ise Suriye ve Mısır’da Türkiye ile benzer politikaları izlemeye devam edeceği ancak 

İran’a karşı Katar-Türkiye ile işbirliğinin daha sınırlı olacağı, hatta Katar’ın İran’a yaklaşmaya devam 

edeceği düşünülmektedir.   

Rusya, Türkiye kendisinin Kırım, Ukrayna ve Kafkasya politikalarına ses çıkarmadığı ve enerji nakil 

hatlarında 'by-pass' hamlelerinin içinde yer almadığı sürece IŞİD’e karşı operasyonlara olumsuz bir tutum 

takınmayacaktır. Ancak PKK/PYD ile Esad rejiminin ve Suriye’nin geleceğini Doğu Akdeniz’deki 

çıkarları çerçevesinde değerlendirmeye devam edecektir. Bu bağlamda son günlerde Rusya Dışişleri 

Bakanı Sergey Lavrov tarafından IŞİD'in etkisiz hale getirilmesi için Suriye ve Irak orduları ile Kürt güçleri 

ve diğer bölge ülkelerinin de dahil olduğu yeni bir uluslararası koalisyon oluşturulmasının dile 

getirilmesi11 dikkat çekicidir.  

ABD, Türkiye ile işbirliği ve PKK’ya karşı harekâta göz yumduğu için PYD’den tepki alacak ve 

ancak PYD'nin askerî ve siyasi bağımlılığı nedeniyle ABD ile mevcut işbirliği büyük ölçüde 

azalmayacaktır. Orta erimde, ABD de PYD kartını elinde tutmaya yönelik tercihini değiştirmeyecektir. Bu 

kapsamda bir diğer ihtimal ABD'nin, Suriye’de de Barzani’ye yakın grupların etkinliğini artırmasına 

destek sağlamasıdır. ABD'nin bu iki seçenekten hangisini tercih edeceği ise Türkiye'nin tutumu ile 

doğrudan ilgilidir. 

Türkiye ile ABD’nin anlaşmasının diğer bir yönünü Eğit-Donat projesine etkisinde görmek 

mümkündür. ABD’nin başlattığı projenin ağır yürüdüğü ve çok başarılı olmadığı ortadadır. Türkiye’nin ve 

ABD’nin önceliklerinin ve Suriyeli personel seçim kriterlerinin farklı olması nedeniyle sınırlı bir işbirliği 

söz konusuydu. Türkiye, ABD’nin programına yer tahsis etmesine karşın temkinli yaklaşmakta ve kendi 

programını uygulamaktaydı. Bu anlaşma sonrası Türkiye Esad rejimine karşı kullanılacak muhalif 

yetiştirme düşüncesinden vazgeçtiği dikkate alınırsa iki ülkenin Eğit-Donat işbirliğinin artması 

beklenebilir. Suriye’de güvenli bölge tesis edildiğinde eğit-donat projesinin bu bölgeye kaydırılması, 

eğitilenlerin önce bölgenin, mülteci kamplarının emniyeti için kullanılması söz konusu olabilecektir. ABD, 

yeterli miktarda muhalif eğittiğinde Yeni Suriye Kuvveti (New Syrian Force)’ni teşkil ederek Esad rejimi ve 

diğer unsurlara karşı kullanılmasını amaçlayabilecektir. Bu kuvvetin kontrol etmesi hedeflenecek alan ise 

Suriye’nin geleceği kapsamında ortaya konacak seçeneklere bağlı olabilecektir.  

Türkiye’nin böyle bir kuvvetten beklentisi Sünni ağırlıklı bölgelerde (güvenli bölge dahil) otorite 

tesisi ve PKK/PYD koridorunun sınırlanması olacaktır. Bu koridorun tamamen ortadan kaldırılması ise 

2011 yılından beri yaşanan süreç ve fiziki kazanımların bölgesel ve uluslararası alanda kabul görmüş 

olması nedeniyle oldukça zor görülmektedir. 
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10.  Krizin Geleceğine Yönelik Olasılıklar 

Yaşanan krizin önümüzdeki süreçteki seyri hakkında temel olarak iki seçenek geliştirilebilir. 

a. Kriz Yönetimi: Bu seçenek mevcut krizin Türkiye tarafından yeni bir ulusal güvenlik politikası 

çerçevesinde yönetimini kapsamaktadır.  Kriz yönetilirken zaman zaman istenmeyen gelişmeler olabilir, 

ancak kısa sürede düzeltmeler yapılarak kontrolden çıkmaması ve yönetilmesi sağlanır. Bu seçeneğin 

gerçekleşebilmesi temel olarak iç siyasette güçlü bir koalisyon kurulmasına bağlıdır. Böyle bir koalisyon iç 

kamuoyunda krize yönelik kutuplaşmayı yumuşatarak, atılacak adımların meşruiyetini sağlayabilir. Yeni 

kurulacak hükûmetin, fazlasıyla yıpranmış olan dış politika ile çözüm süreci aktörlerini değiştirmesi ve 

TBMM’nin rolünü artırması gereklidir.  

Seçeneğin başarı olasılığı; ABD ile işbirliğine devam edilmesi, bölgesel aktörlerle (Rusya, İran, Irak, 

Suriye, Mısır, İsrail) ilişkilerin yeniden tesisi ve/veya geliştirilmesi durumda garanti edilebilir. Yukarıdaki 

temel adımların atılması sonrasında aşağıdaki faaliyetlerin yürütülebileceği düşünülmektedir.  

 BM kararı alınarak veya geniş bir bölgesel ve uluslararası uzlaşı ile Kuzey Suriye’de Cerabluz-

Azez hattında güvenli bölge inşası,  

 IŞİD’e karşı içeride kolluk kuvvetleri ile sınır dışında Koalisyon içinde aktif rol alarak 

operasyonlara devam edilmesi,  

 PKK/PYD’nin IŞİD ile mücadeledeki abartılı ve suni itibar ve rolünün azaltılması,  

 PKK’ya karşı operasyonlara devam edilmesi ve Güneydoğu’da kamu düzeninin ve devlet 

otoritesinin tesisi, 

 Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile Kandil ve diğer PKK kamplarının boşaltılması için anlaşma 

yapılması ve anlaşmanın zaman takviminde uygulanması, 

 Kuzey Suriye’de PYD’nin PKK’dan kurtarılması KDP ve bağlantılı unsurların rolünün artırılması, 

 İçeride çözüm sürecinin TBMM kanalıyla yürütülmesi ve HDP’ye daha fazla rol verilmesi. 

b. Tırmanan Kriz: İkinci seçenek mevcut krizin Türkiye tarafından yönetilemediği ve kontrol dışı 

bir durumu ifade etmektedir. Tırmanma zaman zaman kontrolsüz ve aşırı şiddet/çatışma sarmalı ile 

kendini gösterir. İç siyasette güçlü bir koalisyon kurulamamış, erken seçim/geçici hükûmet, olağan dışı 

yönetimler döngüsü devreye girmiştir. İç kamuoyunda kutuplaşma giderek artmıştır. Hükûmetin attığı her 

adım tartışmalı görülmektedir. TBMM etkisizdir. ABD ile işbirliği toplumda tepki çekmekte, bölgesel 

aktörlerle ilişki kurulamamaktadır. BM kararı alınmadan veya geniş bir bölgesel ve uluslararası uzlaşı 

sağlanmadan ABD’ye güvenerek Kuzey Suriye’de Cerabluz-Azez hattında güvenli bölge inşa edilmiştir, 

bölgenin güvenliği sağlanamamaktadır. Mülteciler bölgeye gitmek istememektedir. Böyle bir ortamda 

içerisinde;  

 IŞİD’e karşı içeride kolluk kuvvetleri ile sınır dışında Koalisyon ile operasyonlara devam edilir, 

ancak etkili olunmaz. 

 PKK/PYD’nin IŞİD ile mücadeledeki rolü ve Batı’da itibarı artmaya devam eder. 

 PKK’ya karşı operasyonlardan sonuç alınmaz, Güneydoğu’da PKK’nın fiili kontrolü ve kaos 

devam eder. 
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 Aşırı şiddet Türkiye’yi bıktırır ve eski çözüm sürecine geri dönülür ama süreç işlemez. 

 Türkiye Suriye’de çaresiz olarak ABD’ye tam bağımlı hale gelir. 

 Kriz ekonomik krizle birleşerek ülkeyi yönetilmesi güç hale getirir ve başarısız devlet olgusuna 

yaklaştırır. 
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