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Amaç:

Bu rapor okuyucuya, IŞİD’de karşı düzenlenen hava harekâtının, 8 Ağustos–7 Ekim 2014 dönemine ait gelişmeler
hakkında bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

Merkez Strateji Enstitüsü (MSE):
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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IŞİD’e Karşı ABD ve Koalisyon Hava Harekâtının Değerlendirilmesi
Yönetici Özeti

ABD’nin IŞİD’e karşı hava harekâtı Irak hükümetinin ABD’den yardım talebi ile 8
Ağustos 2014 tarihinde resmen başlamıştır.1 19 Eylül tarihinden itibaren koalisyon ülkeleri
de hava harekâtına iştirak etmeye başlamış, bu kapsamda 07 Ekim 2014 tarihine kadar
İngiltere, Fransa, Belçika, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava
harekâtına fiilen katılmıştır.
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 600-1100 deniz mili arasında değişmektedir. Harekâtta en fazla kullanılan F15/16/18 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, Merkez Strateji Enstitüsü tarafından
hazırlanan 002 numaralı IŞİD Raporunda belirtildiği üzere, ikame edilemez değildir.2
Türkiye’nin başta İncirlik olmak üzere hava meydanlarını ABD ve Koalisyon ülkelerinin
kullanımına açmasının siyasi ve psikolojik etkisi operasyonel boyutundan daha önemli
görülmektedir.
8 Ağustos’tan 07 Ekim tarihine kadar yapılan 362 hava taarruzunda IŞİD’in; 35-40
tank, 30-35 Humvee ve 500 civarında zırhlı araç, silahlandırılmış araç, kamyon ve diğer
aracının tahrip olduğu veya hasar gördüğü, 20-30 petrol rafinerisinin vurulduğu, 5-10
mühimmat deposu ile 40-50 civarında mürettebatla kullanılan ağır silahın tahrip olduğu
kıymetlendirilmektedir (Bkz. Ek-1). Ayrıca önemli görülebilecek sayıda bina, tesis, kontrol
noktası ve üs bölgesi tahrip edilmiştir.
Bu

operasyonlarda

IŞİD’in

1.500-2.000

civarında

personel

zayiatı

olduğu

kıymetlendirilmektir.
Hasar ve zayiat içinde en önemlisi araç kayıpları olup, özellikle tank ve Humveelerin
ikmali mümkün görülmemektedir. Diğer araçların da ikmali oldukça zordur. İkinci önemli

Rear Admiral John Kirby, Department of Defense Press Briefing, Department of Defense, August 29, 2014.
http://www.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=5496.
2 Rapor No.002 IŞİD’e Karşı Operasyonun Boyutları: Stratejiler, Riskler, Öneriler. Merkez Strateji Enstitüsü,
02.10.2014 (1. sürüm, 19.09.2014), s.17. http://merkezstrateji.com/.
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kayıp petrol rafinerilerinin vurulması nedeniyle gelir kaynaklarının bir kısmının
kaybedilmesidir.
İcra edilen hava harekâtının; öncelikle ABD’ye koalisyon teşkili ve Irak güvenlik
kuvvetleri ile peşmergeleri eğitmek, Sünni aşiretlerle temas kurmak için zaman
kazandırdığı,

Irak güvenlik kuvvetleri ve peşmergelere toparlanma fırsatı verdiği

görülmektedir. Diğer taraftan hava harekâtı IŞİD’in ilerlemesini genel olarak yavaşlatmış,
birçok bölgede durdurmuş, Musul Barajı ve Baji Rafinerisi başta olmak üzere bazı kritik
bölgelerin geri alınmasını sağlamıştır. Ayrıca IŞİD’in hareket kabiliyetine önemli düzeyde
hasar verdirilmiş, gelir kaynaklarının bir bölümü tahrip edilmiştir. Bunların etkileri kısa
dönemde görülmeye başlanacaktır. Bu nedenle ABD’nin Irak’ta IŞİD’e karşı hava harekâtıyla
amaçladığını gerçekleştirdiği değerlendirilmektedir.
Suriye’de ise başta karada ortaklar bulunmaması olmak üzere hava harekâtı icra
etmenin çeşitli güçlükleri ve bölgesel müttefikler ile aynı yaklaşımları paylaşmamanın
etkileri nedeniyle şimdilik amaca ulaşılamamıştır.
ABD’nin her iki ülkede hava harekâtında temel problemi üs/platform ihtiyacı
değildir. Asıl sorun başta Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere bölgesel aktörlerle
özellikle Suriye’de harekâtın amacı konusunda ortaya çıkmaktadır. Bunun çözümü ise bu
aşamada mümkün görülmemektedir.
IŞİD’in hava taarruzlarının etkisinden kaçınmak için taktiklerini değiştirmeye devam
edeceği, ancak başlangıçta yaptığı stratejik hatayı (Stratejik denge ve taarruz safhasına erken
geçme) düzeltemeyeceği, bu nedenle gittikçe küçülerek terör eylemlerine başvurmaya tercih
edeceği, bu tür eylemleri müttefik ülke topraklarında gerçekleştirmeye gayret göstereceği
değerlendirilmektedir.
ABD’nin ise önümüzdeki dönemde Irak’ta hava harekâtının yoğunluğunu azaltacağı, asıl
gayretini kara unsurlarının harekâtını koordine etme ve yönlendirmeye tahsis edeceği;
Suriye’de ise Esad yönetiminin örtülü rızasına bağlı olarak IŞİD’e yönelik hava
taarruzlarının yoğunluğunu artıracağı mütalaa edilmektedir.
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IŞİD’E Karşı ABD ve Koalisyon Hava Harekâtının Değerlendirilmesi
1. Giriş
ABD’nin IŞİD’e karşı hava harekâtı Irak hükümetinin ABD’den yardım talebi ile 8
Ağustos 2014 tarihinde resmen başlamıştır.3 19 Eylül tarihinden itibaren koalisyon ülkeleri
de hava harekâtına iştirak etmeye başlamış, bu kapsamda 07Ekim 2014 tarihine kadar
İngiltere, Fransa, Belçika, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava
harekâtına fiilen katılmıştır.
ABD hava harekâtı başlangıçta insani yardım, keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı
yapılmış, sonrasında özellikle Sincar (Şengal) Dağı bölgesinde mahsur kalan sivilleri, Irak
merkezi hükümeti ve peşmergeleri imhadan kurtarmak için IŞİD mevzilerine yöneltilmiş,
aynı zamanda Bağdat, Kerkük ve Erbil’in korunması hedeflenmiştir.
Hava harekâtının sıklet merkezi Eylül başlarından itibaren Musul Barajı, Haditha
Barajı ve Baji Rafinerisi gibi stratejik tesislerin geri alınmasına yönlendirilmiş ve kısmen
başarılı olunmuştur. Eylül 2014 ortalarından itibaren IŞİD’in hareket kabiliyetinin azaltılması
ve gelir kaynaklarının imha edilmesinin öncelik aldığı görülmektedir.
Bu raporda iki aya yaklaşan bir dönemde icra edilen hava harekâtının genel bir analiz
ve değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda müteakip bölümlerde ABD
ve koalisyonun durumu, kullanılan/kullanılacak üsler, seçilen hedefler, IŞİD üzerinde etkisi
ve harekâtın maliyeti konularına odaklanılmaktadır.
2. Hava Harekâtının Analizi
a. Hava Harekâtına Katılan Ülkeler
6 Ekim tarihi itibariyle Batı ülkelerinden ABD’ye ilaveten İngiltere, Fransa ve Belçika
Irak’ta hava taarruzlarına iştirak etmiştir (Bakınız Ek-1). Hollanda ve Avustralya 5 Ekim’de
silah kullanmaksızın Irak üzerinde birkaç sorti gerçekleştirmiştir.4 Kanada hükümeti, 26 F18, iki keşif ve bir yakıt ikmal uçağı ile hava harekâtına iştirak etmeye karar vermiştir.
Kanada’nın harekâta katılımı kendi parlamentosunda 7 Ekim’de onaylanmıştır.5 Danimarka
yedi uçak tahsis etmiş ancak fiili harekâta henüz iştirak etmemiştir.6

Rear Admiral John Kirby, Department of Defense Press Briefing.
http://www.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=5496.
4 “Australian jets fly first mission against IS in Iraq”, Spacewar, 6 October 2014,
http://www.spacewar.com/reports/Australian_jets_fly_first_mission_against_IS_in_Iraq_999.html
5 “ISIS fight: 6-month maximum attached to Canada's air combat offer”, CBC News, 3 October 2014.
http://www.cbc.ca/news/politics/isis-fight-6-month-maximum-attached-to-canada-s-air-combat-offer-1.2786597#;
“Combat mission approved: House votes 157-134 for airstrikes”, CTV News, 7 Oct 2014,
http://montreal.ctvnews.ca/combat-mission-approved-house-votes-157-134-for-airstrikes-1.2044309
6“Which
Countries Are Doing What in the ISIS Coalition?”, NBC News. 26 September 2014,
http://www.nbcnews.com/storyline/isis-terror/which-countries-are-doing-what-isis-coalition-n212596 .
3
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Bölge ülkelerinden, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Ürdün fiili olarak hava
harekâtına iştirak etmiştir (Bakınız Ek-1). Katar, hava taarruzlarına destek vermektedir ancak
fiili bölümüne katılmamıştır.7
İran
Koalisyon dışında İran’ın Irak’ta doğrudan ve dolaylı hava gayretleri bulunmaktadır.
İran muhtemelen Bağdat’ta El Raşid hava üssünde özel bir kontrol merkezi kurmuş, bu üsse
istihbarat ve keşif amaçlı insansız hava araçları intikal ettirmiştir.8 Ayrıca İran’ın Irak’a SU25 uçakları ile çok sayıda pilot gönderdiği iddia edilmektedir. İran’ın Irak’ta IŞİD hedeflerine
doğrudan hava taarruzu yapıp yapmadığı bilinmemektedir.
b. Hava Harekâtında Kullanılan/Kullanılabilecek Üsler ve Platformlar

Harita 1. IŞİD’e Karşı İcra Edilen Hava Harekâtında
Kullanılan/Kullanılabilecek Üsler ve Platformlar
Malatya

Diyarbakır

İncirlik
Dikelya
Ağrotur

VI. FİLO

V. FİLO
Muvaffak Salti

Ali El Salem

718 km.

İsa
El Udeid

El Dafra

ABD’nin hava harekâtı muharip bölgesel komutanlıklarından biri olan Merkez
Komutanlığı (Central Command-CENTCOM) sorumluluğunda icra edilmektedir. Bölgede
CENTCOM’a tahsisli hava ve deniz kuvvetleri unsurlarının uçakları, insansız hava araçları
ile "tomahawk" gibi seyrüsefer (cruse) füzeleri kullanılmaktadır. ABD uçakları bölgedeki
üslerden kalkarak hava saldırılarını icra etmektedir.
“Which Countries Are Doing What in the ISIS Coalition?”, NBC News. 26 September 2014.
http://www.nbcnews.com/storyline/isis-terror/which-countries-are-doing-what-isis-coalition-n212596
8 "Iran Secretly Sending Drones and Supplies into Iraq, U.S. Officials Say", The New York Times, 25 June 2014.
http://www.nytimes.com/2014/06/26/world/middleeast/iran-iraq.html?_r=1
7
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ABD’nin 1990’lardan itibaren Orta Doğu’da yığınaklanması ve bölge ülkeleri ile ikili
askerî ilişkilerinin gereği olarak yeterli üs/platform kapasitesi bulunmaktadır.
(1)

Doğu Akdeniz’de; 6. Filo’ya bağlı muharip gemiler ve uçak gemileri yeterli

kapasiteye sahiptir. Bu unsurların kullanıldığına dair bilgi bulunmamaktadır.
(2)

Kıbrıs’ta; İngiltere'ye ait, Dikelya ve Ağrotur üsleri henüz kullanılmamıştır.

(3)

Ürdün’de; Muvaffak Salti hava üssü harekât bölgesine en yakın üslerden

birisidir.

ABD;

Ürdün,

Fransız

ve

İngiliz

uçakları

tarafından

kullanıldığı

değerlendirilmektedir.
(4)

Kızıldeniz’de; 6. Filo’nun uçak ve muharip gemileri mevcuttur. Bu unsurların

kullanılmış olması muhtemeldir.
(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.9 Irak harekât alanına
mesafesi 800 deniz milidir.
(9)

Bahreyn’deki; İsa hava üssü yeterli kapasiteye sahiptir.

(10) Türkiye’de İncirlik üssünde muharip, lojistik ve tanker uçakları bulunmaktadır.
Henüz kullanılmamıştır. Ayrıca Türkiye’de Malatya ve Diyarbakır hava meydanları İncirlik
ile birlikte harekât alanına en yakın meydanlardır.
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.10
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“Al-Udeid Air Base”, CNN.
http://edition.cnn.com/SPECIALS/2003/iraq/forces/coalition/deployment/air.force/al.udeid.html
10 “US Now Using Apache Helicopters to Attack ISIS in Iraq”, ABC News, 5 Ekim 2014.
http://abcnews.go.com/blogs/politics/2014/10/u-s-now-using-apache-helicopters-to-attack-isis-in-iraq/
9
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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, Merkez Strateji Enstitüsü tarafından
hazırlanan 002 numaralı IŞİD Raporunda belirtildiği üzere, ikame edilemez değildir.11
Türkiye’nin başta İncirlik olmak üzere hava meydanlarını ABD ve Koalisyon ülkelerinin
kullanımına açmasının siyasi ve psikolojik etkisi operasyonel boyutundan daha önemli
görülmektedir.
c. Hava Harekâtında Vurulan Hedeflerin Analizi

Harita 2. IŞİD’e Karşı İcra Edilen Hava Taarruzları
(8 Ağustos-7 Ekim 2014)
Rabiyah
ABD’NİN
SURİYE’YESincar
YÖNELİK
19 Ayn el Arab
2 KUVVETLERİ

Kobani
Münbiç
Halep 13

3
Tabka

26

Haseke 4

1

Musul 104

41 Erbil

13 Rakka

18 Kerkük
17 Değrizor
Amerli

16

4

8 Haditah
El Kaim

1

Felluce

15

26

Bağdat

Hit 2
Kaynak: Pentagon, CENTCOM http://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2014/10/08/two-months-of-u-s-led-airstrikes-iniraq-and-syria-mapped/?tid=collaborative_1.0_strip_3

Irak ve Suriye’de icra edilen hava harekâtı Ek-1’deki Tablo temel alınarak ayrıntılı bir
analize tabii tutulduğunda, ABD’nin halen öncelikli hedefleri arasında IŞİD’in zırhlı
araçlarının (Tank, diğer zırhlı araçlar ve Humvee) bulunduğu görülmektedir. Burada temel
düşüncenin IŞİD’in hareket kabiliyetini azaltmak dolayısıyla bölgeler arasında kuvvet
kaydırmasını
sağlayarak

sınırlamak,
kara

IŞİD

unsurlarının

unsurlarının

bulundukları

taarruzlarına

karşı

hassas

bölgelerde
hale

tıkanmalarını

getirmek

olduğu

düşünülmektedir. ABD, IŞİD’in hava taarruzlarında tamamen tahrip edilen araçlarına
“ Rapor No.002 IŞİD’e Karşı Operasyonun Boyutları: Stratejiler, Riskler, Öneriler”, Merkez Strateji Enstitüsü,
02.10.2014 (1. sürüm. 19.09.2014), s.17. http://merkezstrateji.com/.
11
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ilaveten hasar gören araçlarını da kullanamayacağını hesaplamaktadır. Gerçekte de IŞİD’in
hasarlı araçları ve silahları onarıp tekrar kullanma kapasitesi bulunmamaktadır. Dolayısıyla
ABD hava harekâtının IŞİD’in hareket serbestisi üzerindeki etkisi fazladır ve sonuçları
ilerleyen dönemde daha iyi ortaya çıkacaktır.
Diğer taraftan ABD’nin IŞİD’in zırhlı ve diğer araçlarını öncelikli hedef olarak
seçmesinin psikolojik boyutu da bulunmaktadır. IŞİD’in Irak güvenlik kuvvetlerinden ele
geçirdiği M1A1 Abrahams tankları ve Humveeler başta olmak üzere ABD menşeli teçhizat
ve malzeme ABD yönetimini ve kamuoyunu fazlasıyla rahatsız etmektedir. Bu nedenle hava
harekâtının

öncelikle

bu

rahatsızlığı

ortadan

kaldıracak

hedeflere

yöneltildiği

değerlendirilmektedir.
Hava harekâtının ikinci öncelikli hedefinin IŞİD’in elindeki petrol kuyuları olduğu
görülmektedir. Suriye’de ve özellikle Irak’ta birçok hedef bu amacı gerçekleştirecek şekilde
seçilmiştir. Bu kapsamda yürütülen harekâtın sonuçlarının orta ve uzun vadede çok daha
etkili olacağı açıktır.
Hava harekâtının üçüncü önceliği ise Irak’ta Musul ve Haditha barajlarının korunması
olarak görülmektedir. ABD’nin barajların bölgenin ekonomik ve günlük yaşamına etkilerine
ilaveten, IŞİD’in bu barajları kontrol ederek doğal savunma hatları kazanmasını ve
sıkıştığında zor durumdan kurtulmak için biyolojik ve kimyasal saldırı veya tahrip ve
sabotaj amaçlı kullanmasını engellemeye çalıştığı da değerlendirilmektedir.
Sincar (Şengal) Dağı ve civarında yapılan hava saldırıları yoğunluk olarak dikkat
çekmektedir. ABD’nin bu bölgeyi; Yezidilerin ve devam eden insani yardımın güvenliğini
sağlamanın yanında, IŞİD’in Suriye-Irak bağlantısını kesmeye yardım edecek bir hedef
olarak dikkate aldığı mütalaa edilmektedir. Erbil ve Bağdat civarındaki yoğunlaşma ise her
iki bölgenin stratejik önemiyle açıklanmaktadır.
ABD’nin

Irak

ve

Suriye’de

yürüttüğü

harekâtta

ağırlığının

Irak’ta

olduğu

görülmektedir. Şüphesiz ki bunun temel nedenlerinden birisi Suriye’de IŞİD hedeflerine
hava harekâtının Irak’tan 1,5 ay sonra başlatılmasıdır. Bununla birlikte ABD’nin Irak’ta
peşmergeler, Irak güvenlik kuvvetleri ve Sünni gruplardan istihbarat temini, bu unsurlar
arasında bulundurduğu ABD danışman ve yardımcı personeli vasıtasıyla verilen istihbaratı
teyit etme, uçakları yönlendirme ve hasar tespiti yapma imkânı vardır. Dolayısıyla ABD
Irak’ta daha rahat ve etkin davranabilmektedir. Suriye’de ise hem karada ortak olmadığı gibi
hem de ABD unsuru yoktur. Sivil ve çevresel (istemeyen) zayiat (collateral damage) riski
fazladır. Diğer taraftan Irak’ta IŞİD’e karşı hava harekâtının, Irak hükümetinin yardım talebi
nedeniyle yasallık ve meşruiyeti varken Suriye’de Esad rejiminin fiiliyatta muhtemelen
örtülü, temkinli ve sınırlı bir rızası söz konusudur.
ABD’nin her iki harekât alanındaki koalisyon ortaklarının farklı olmasının da bu
farklılığın doğmasında etkisi vardır. Irak’ta hava harekâtına Batı ülkeleri katılmaktadır. ABD
ile aynı usul ve teknikleri kullanan bu ülkelerle koordinasyon daha kolaydır. Ayrıca bu
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ülkeler harekâtın IŞİD’e yöneltilmiş olmasında hem fikirdir. Oysa Suriye’de yasallık,
meşruiyet ve kendi iç siyasetleri gibi faktörler nedeniyle Batı ülkeleri yoktur. Bunun yerine
Körfez ülkeleri ve Ürdün koalisyon ortağıdır. Bu ülkelerle koordinasyon daha zordur.
Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan’ın siyasi hesapları farklıdır. Her iki ülke hava saldırılarıyla
Esad rejiminin de vurulmasını istemektedir. Ayrıca rejim karşıtlarından farklı grupları
desteklediklerinden ortak hedef seçimi zorlaşmaktadır.
Yukarıdaki nedenlerle Suriye’de hava harekâtının öncelikleri farklılaşmaktadır. Bu
bağlamda önceliğin Deyrizor ve Rakka bölgelerine verildiği görülmektedir. Bu bölgeler
IŞİD’in ilan ettiği İslam Devleti’nin Irak-Suriye bütünlüğünü sağlamakta, Irak-Suriye ana
ulaşım istikametini kontrol etmekte ve Fırat’ın her iki yakasını elde bulundurma imkânı
vermektedir.
Suriye’de icra edilen hava harekâtında Halep bölgesinin ikinci önceliği aldığı
görülmektedir. Halep bölgesine hava harekâtının dikkate alınması gereken birçok boyutu
dikkat çekmektedir. Öncelikle bölgede IŞİD, İslami Cephe ve muhalifler arasında yoğun
çatışmalar bulunmaktadır. Buradaki hava harekâtının Körfez ülkelerinin de ısrarı ile İslami
Cephe ve Muhalifler üzerindeki IŞİD baskısının azaltılmasını hedeflediği düşünülmektedir.
Diğer taraftan Halep bölgesi mevcut durumuyla rejim karşıtlarının kontrolündeki bölgedir.
ABD ve Koalisyon harekâtının bölgede ileride tesis edilebilecek bir uçuşa yasak bölge
ve/veya güvenli bölgeye başlangıç teşkil etmesi de olasıdır. Bu olasılığı Esad rejiminin
görmüş olması gerekir. Bu noktada Esad rejimi, İran, Rusya ve ABD arasında Suriye’nin
geleceği üzerine bir gizli anlaşmanın da ipuçlarını aramak gerektiği düşünülmektedir.
ABD, Kobani (Ayn el Arab)’de IŞİD’in saldırılarının durdurulması için Suriye’de hava
taarruzlarının başladığı 23 Eylül’den itibaren başlangıçta beş küçük çaplı hava harekâtı icra
etmiştir. Bunda; ABD’nin, Kobani’nin Türkiye sınırına çok yakın olması nedeniyle çevresel
hasar olasılığının risk teşkil etmesi, IŞİD ve YPG arasında yakın temas nedeniyle hedef ayırt
etme zorluğu, ABD’nin kara unsurlarıyla irtibatının bulunmaması ile hedef tarif ve
yönlendirme zorluklarının etkisinin olduğu düşünülmektedir. Ancak ilerleyen günlerde
IŞİD'in kasabayı ele geçirmeye yönelik mevzi de olsa bazı kazanımlar elde etmesi, Kuzey
Irak'tan gönderilen Kürt takviyelerin başarısızlığa uğraması ABD'nin Kobani'ye yönelik hava
gayretlerini artırmasına (23 Eylül-8 Ekim döneminde toplam 19 hava taarruzu) neden
olmuştur.
Kobani'nin IŞİD'tarafından ele geçirilmesi halinde:
 PKK'nın Suriye kolunu oluşturan YPG'nin Suriye kuzeyinde ele geçirmiş olduğu
diğer bölgeler olan Cezire ve Afrin arasındaki irtibat parçalanmış olacaktır.
 Bu durum, psikolojik bir etki yaratabileceği gibi, kısa erimde çevreden Türkiye'ye
göçü artırabilecektir.
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 Türkiye'nin bölgeye müdahalesi için ABD'nin baskısı artacaktır.12
ç. Hava Taarruzlarından IŞİD’in Hasar ve Zayiatı
Hava taarruzlarının IŞİD üzerindeki etkisini tam olarak tespit etmek, ayrıntılı bir hasar
ve zayiat kıymetlendirmesi yapabilmek birçok nedenle bu aşamada oldukça zordur.
Öncelikle Suriye’de arazide bu tespiti yapabilecek unsurlar yoktur. Irak’ta mevcut kara
unsurlarının bu tespiti nesnel ve gerçekçi olarak yapabilmesi mümkün görülmemektedir.
Buna rağmen hava taarruzunun icrası sonrası pilot değerlendirmeleri ile sonrasında keşif
uçuşları ve yerdeki istihbarat kaynaklarından alınan bilgiler bir fikir oluşturmaktadır.
ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada 3 Ekim 2014 itibariyle
ABD ve Koalisyon ülkeleri toplam 334 hava saldırısı icra etmiştir. Bunun 248’i Irak’ta, 86’sı
Suriye’de yapılmıştır.13 5-7 Ekim tarihlerinde yapılan hava harekâtıyla toplamda [8 Ağustos7 Ekim 2014 döneminde (61gün)] 362’a ulaşılmıştır (Irak, 261, Suriye 101).14
8 Ağustos’tan 07 Ekim tarihine kadar yapılan 362 hava taarruzunda IŞİD’in; 35-40 tank,
30-35 Humvee ve 500 civarında zırhlı araç, silahlandırılmış araç, kamyon ve diğer aracının
tahrip olduğu veya hasar gördüğü, 20-30 petrol rafinerisinin vurulduğu, 5-10 mühimmat
deposu

ile

40-50

civarında

mürettebatla

kullanılan

ağır

silahın

tahrip

olduğu

kıymetlendirilmektedir (Bakınız Ek-1).
Ayrıca önemli görülebilecek sayıda bina, tesis, kontrol noktası ve üs bölgesi tahrip
edilmiştir.
Bu

operasyonlarda

IŞİD’in

1.500-2.000

civarında

personel

zayiatı

olduğu

kıymetlendirilmektir.
Hasar ve zayiat içinde en önemlisi araç kayıpları olup, özellikle tank ve Humveelerin
ikmali mümkün görülmemektedir. Diğer araçların da ikmali oldukça zordur. İkinci önemli
kayıp petrol rafinerilerinin vurulması nedeniyle gelir kaynaklarının bir kısmının
kaybedilmesidir.
IŞİD hava taarruzlarının etkisinden kurtulmak için taktik değiştirmeye başlamıştır. Bu
kapsamda IŞİD’in özellikle Irak’ta açıkta kalmaktan kaçınarak örtü ve gizleme sağlayan
alanlara çekilmektedir.

12

Nitekim, ABD basın yayın organlarında, Türkiye'nin müdahaleye isteksizliğine yönelik eleştirel yayınlar
başlatılmıştır. Bkz.: "Possible risk of terror massacre in Syria" Fox News. Oct. 06, 2014.
http://video.foxnews.com/v/3824337765001/possible-risk-of-terror-massacre-insyria/?intcmp=obnetwork#sp=show-clips
“Airstrikes Causing ISIL to Change Tactics”, US Department of Defense, 3 October 2014.
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=123337
14 The Washinton Post'un Pentagon CENTCOM'a atfen yayınladığı haritada, 7 Ağustos-8 Ekim döneminde, icra
edilen hava taarruzları; Suriye'ye 114, Irak'a 247 olarak verilmiştir. bkz.
http://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2014/10/08/two-months-of-u-s-led-airstrikes-in-iraq-andsyria-mapped/?tid=collaborative_1.0_strip_3
13
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IŞİD’e karşı hava harekâtında sivillere zarar verildiği yönünde raporlar mevcuttur.
İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından, 01 Eylül 2014’de Tikrit yakınlarında yerlerinden
edinmiş sivillerin barındığı bir okul binasının uçaklarla bombalaması sonucunda 24’ü çocuk
31 sivilin öldüğü, 44 sivilin yaralandığı olayda görgü tanıklarına binaen bölgede herhangi bir
IŞİD personeli ve faaliyeti olmadığı ifade edilmiştir.15
Diğer taraftan ABD’nin 23 Eylül’de IŞİD’e karşı Suriye’de de hava harekâtına
başlamasıyla İdlib bölgesinde Horasan örgütüne yönelik düzenlenen hava ve füze
taarruzlarında 5-11 sivilin de öldüğü rapor edilmektedir. Bu kapsamda insan hakları
örgütleri tarafından eleştireler başlamıştır.16
d. Hava Harekâtının Maliyeti
İcra edilen hava harekâtının yüzde 95’i ABD tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla
ABD çevrelerinde harekâtın mali boyutu da tartışılmaktadır. Mevcut harekât orta-yüksek
yoğunlukta bir harekât olarak tanımlanarak maliyet hesabı yapılmaktadır.17 Şu ana kadar
ABD’nin harekâtının maliyeti 1 milyar dolar civarındadır.18
Bundan sonraki aylar için maliyetin Irak’a gönderilecek kara unsurlarının (danışman,
eğitici vb) miktarına ve hava harekâtının yoğunluğuna göre aylık olarak 350-570 milyon
dolar arasında değişebileceği, Suriye ve Irak’a 25.000 civarında kara birliği gönderildiğinde
aylık maliyetin 1,8 milyar dolara ulaşabileceği değerlendirilmektedir. 25.000 askerle asgari
beş yıl devam edecek bir harekâtın maliyeti ise 110 milyar düzeyinde hesaplanmaktadır.
Yukarıdaki maliyet sadece harekâtın maliyetidir. Suriye ve Irak’ta yürütülecek yeniden
inşa ayrı bir hesaplama gerektirmektedir.
3. Sonuç ve Değerlendirme
İcra edilen hava harekâtının; öncelikle ABD’ye koalisyon teşkili ve Irak güvenlik
kuvvetleri ile peşmergeleri eğitmek, Sünni aşiretlerle temas kurmak için zaman
kazandırdığı, Irak güvenlik kuvvetleri ve peşmergelere toparlanma fırsatı verdiği
görülmektedir. Diğer taraftan hava harekâtı IŞİD’in ilerlemesini genel olarak yavaşlatmış,
birçok bölgede durdurmuş, Musul Barajı ve Baji Rafinerisi başta olmak üzere bazı kritik
bölgelerin geri alınmasını sağlamıştır. Ayrıca IŞİD’in hareket kabiliyetine önemli düzeyde
hasar verdirilmiş, gelir kaynaklarının bir bölümü tahrip edilmiştir. Bunların etkileri kısa
dönemde görülmeye başlanacaktır. Bu nedenle ABD’nin Irak’ta IŞİD’e karşı hava harekâtıyla
amaçladığını gerçekleştirdiği değerlendirilmektedir.

“Iraq: Survivors Describe Government Airstrike”, Human Rights Watch, 15 Eylül 2014.
http://www.hrw.org/news/2014/09/13/iraq-survivors-describe-government-airstrike
16 “US/Syria: Investigate Possible Unlawful US Strikes”, Human Rights Watch, 28 September 2014.
http://www.hrw.org/news/2014/09/27/ussyria-investigate-possible-unlawful-us-strikes
17 Ayda 100 hedefe hava taarruzu düşük yoğunluklu, 150 hedeften fazlası ise yüksek yoğunluklu olarak
tanımlanmaktadır. ABD’nin henüz iki ay olmayan harekâtta 340 civarında hedefe hava taarruzu icra etmiştir.
18 “Estimating the Cost of Operations Against ISIL”, Center for Strategic and Budgetary Assessment, September 2014.
15
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Suriye’de ise hava harekâtı icra etmenin analiz bölümünde ifade edilen güçlükleri ve
bölgesel ortaklarla aynı yaklaşımları paylaşmamanın etkileri nedeniyle şimdilik amaca
ulaşılamamıştır.
ABD’nin her iki ülkede hava harekâtında temel problemi üs/platform ihtiyacı değildir.
Bu açıdan İncirlik ve Türkiye’nin Malatya ve Diyarbakır gibi meydanları önemli avantajlar
sağlamasına karşın ikame edilemez görülmemektedir. ABD açısından asıl sorun başta
Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere bölgesel aktörlerle özellikle Suriye’de
harekâtın amacı konusunda ortaya çıkmaktadır. Bunun çözümü ise bu aşamada mümkün
görülmemektedir.
ABD’nin, şimdiden maliyet hesabına başlaması nedeniyle özellikle Türkiye tarafından
dile getirilen Suriye’de Esad rejimine karşı kapsamlı hava ve kara harekâtına veya Esad
rejiminin rızası dışında tampon/ara, güvenli ve/veya uçuşa yasak bölge tesisine yönelik
olumsuz tavrını, diğer önemli mülahazalarla birlikte, karşılaşacağı büyük maliyetin etkisi ile
devam ettireceği düşünülmektedir.
IŞİD’in hava taarruzlarının etkisinden kaçınmak için taktiklerini değiştirmeye devam
edeceği, ancak başlangıçta yaptığı stratejik hatayı (Stratejik denge ve taarruz safhasına erken
geçme) düzeltemeyeceği, bu nedenle gittikçe küçülerek terör eylemlerine başvurmayı tercih
edeceği değerlendirilmektedir.
ABD’nin ise önümüzdeki dönemde Irak’ta hava harekâtının yoğunluğunu azaltacağı,
asıl gayretini kara unsurlarının harekâtını koordine etme ve yönlendirmeye tahsis edeceği;
Suriye’de ise Esad yönetiminin örtülü rızasına bağlı olarak IŞİD’e yönelik hava
taarruzlarının yoğunluğunu artıracağı mütalaa edilmektedir.
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Ek-1: ABD ve Koalisyon Hava Harekâtında Vurulan IŞİD Hedefleri19
Tarih

Hava
Harekâtına
Katılanlar
ABD

06-07 Ekim

Suudi Arabistan,
BAE

2014

Vurulan IŞİD hedefleri
Suriye’de:
Hasaka’nın batısında çeşitli tesisler ve toplanma bölgesi;
Deyrizor’un kuzeydoğusunda toplanma bölgesi, Kobani
yakınlarında beş araç, bir tank, bir mevzi.
Irak’ta:
Sincar yakınlarında 4 araç.
Suriye’de:

ABD
05-06 Ekim
2014

Rakka’nın batısında Takba havaalanı yakınında bir tank,
Kobani’nin güneyinde iki mevzi, Deyrizor’un güneydoğusunda
bir tank.

ABD

Irak’ta:

Belçika

Felluce’nin kuzeydoğusunda iki küçük birlik, iki havan, bir
betonarme mevzi; Ramadi’nin batısında bir bina.

İngiltere

Suriye’de:
ABD
04-05 Ekim

Irak’ta:

2014
ABD

ABD
02-03 Ekim

Suudi Arabistan,
BAE

2014

Felluce’nin kuzeydoğusunda iki havan, IŞİD birlikleri; Hit’in
güneydoğusunda iki Humvee; Sincar’ın kuzeydoğusunda bir
Humvee.
Suriye’de:
Hasaka’nın güneyinde üs bölgesi; Deyrizor’un güneydoğusunda
iki tank; Rakka’nın kuzeyinde iki modüler petrol rafinerisi ve bir
eğitim kampı; Halep’in kuzeydoğusunda bir tesis.
Irak’ta:

ABD

ABD
BAE
01-02 Ekim
2014

El Mayadin’in kuzeybatısında iki tank, bir buldozer, bir araç;
Rakka’nın kuzeybatısında büyük bir birlik, altı silah mevzisi.

Sincar’ın kuzeyinde iki zırhlı araç; Felluce’nin kuzeydoğusunda
bir grup militan.
Suriye’de:
Kobani’de bir kontrol noktası; Sincar kuzeybatısında ve Rakka’nın
batısında iki tank; Halep’in doğusunda çeşitli tesisler.
Irak’ta:

ABD
İngiltere

Bağdat’ın kuzeybatısında ikisi zırhlı dört araç; Musul’un
kuzeybatısında üç Humvee (biri tahrip, ikisi hasarlı), dördü zırhlı
beş araç ve bir bina; Felluce’nin doğusunda bir araç tahrip;

Çizelge US Central Command Internet sitesinden hava harekâtı bilgilerinden yararlanılarak hazırlanılmıştır.
US CENTCOM İnternet Sitesi,
http://www.centcom.mil/en/news/articles/decisive-air-power-thwarts-isils-capabilities
19
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Ramadi’nin batısında bir bina ile bir araç; Sincar kuzeydoğusunda
bir araç.
ABD
30 Eylül-01
Ekim
2014

Suriye’de:
Kobani yakınlarında bir tank, bir zırhlı araç ve bir topçu silahı.
Irak’ta:

ABD
İngiltere

Musul’un kuzeybatısında iki zırhlı araç, bir bina ve iki mevzi;
Haditha Barajı yakınında bir zırhlı araç; Bağdat’ın kuzeybatısında
iki zırhlı araç.
Suriye’de:

ABD
29-30 Eylül
2014

Deyrizor yakınlarında iki zırhlı araç; Sincar yakınlarında bir top,
bir tank, üç silahlı araç, iki tesis, bir gözetme noktası, dört mevzi;
Türkiye sınırı yakınında El Duvud mezrasında iki top, iki roket;
Halep’in kuzeydoğusunda dört bina.
Irak’ta:

ABD

Kuzeybatı Irak’ta biri zırhlı yedi araç; Musul barajı yakınlarında
bir mevzi ve bir araç; Bağdat’ın kuzeybatısında bir araç,
Felluce’nin batısında bir kontrol noktası.
Suriye’de:

ABD
28-29 Eylül
2014

BAE
Ürdün

ABD

Deyrizor’da bir araç, hava savunma topçu taşıyıcı aracı; Halep
yakınlarında IŞİD kontrolünde küçük havaalanı ve üs bölgesi;
Rakka yakınlarında çeşitli tesisler; Manbij bölgesinde lojistik
depolar, araç toplama noktası.
Irak’ta:
Kerkük civarında iki, Sincar Dağı yakınında iki araç.
Irak’ta:

25-26 Eylül

ABD

2014
ABD

Kerkük civarında üç Humvee, dört araç; Bağdat civarında bir
sığınak, komuta kontrol tesisi, kontrol noktası, dört araç.
Suriye’de:
Deyrizor’un güney ve güneydoğusunda beş tank.
Irak’ta:

24-25 Eylül
2014

24 Eylül
2014
19 Eylül
2014

ABD

Erbil’in batısında mevziler ve bir araç; Kerkük’ün güneyinde bir
tank, bir Humvee ve üç araç ile mevziler; Bağdat’ın batısında bir
Humvee, dört kontrol noktası , bir mevzi, iki nöbetçi kulesi ve bir
komuta yeri.

ABD

Suriye’de:

Suudi Arabistan

El Mayadin, Hasaka ve Abu Kamal civarında 12 modüler petrol
rafineri ile Deyrizor’da bir araç.

BAE
Fransa20

Irak’ta:
Musul’un kuzeyinde bir mevzi.

“France launches first airstrike against ISIS in Iraq, Hollande's office says”, Fox News, 19 September 2014,
http://www.foxnews.com/world/2014/09/19/france-isis-strike/
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18-19 Eylül
2014
17-18 Eylül
2014

Irak’ta:
ABD

Bağdat’ın batısında Fırat üzerinde bir ikmal botu ile IŞİD
unsurları.
Irak’ta:

ABD

Musul’un güneydoğusunda bir araç, iki bina ve bir kamp bölgesi;
Bağdat’ın güneydoğusunda mühimmat deposu.
Irak’ta:

16-17 Eylül
2014

ABD

Haditha Barajı kuzeybatısında bir araç; Erbil kuzeybatısında iki
araç; Bağdat’ın güney batısında mevziler ve kamplar ile Fırat
üzerinde ikmal botu.
Irak’ta:

15-16 Eylül
2014
14-15 Eylül
2014
11-12 Eylül
2014
10-11 Eylül
2014
10 Eylül
2014
8-9 Eylül
2014
6 Eylül
2014
5-6 Eylül
2014
4-5 Eylül
2014
3-4 Eylül
2014
8-31
Ağustos
2014

ABD

ABD

Erbil’in kuzeybatısında bir araç ve mevzi; Bağdat’ın
güneybatısında bir araç ve hava savunma silahı, küçük bir birlik,
bir ikmal botu.
Irak’ta:
Sincar yakınlarında altı araç; Bağdat’ın güneybatısında mevzi.
Irak’ta:

ABD

ABD

ABD

ABD

Musul Barajı yakınlarında bir tank, bir Humvee, beş araç ve bir
kontrol noktası.
Irak’ta:
Musul Barajı yakınlarında iki makineli tüfek ve bir beton mevzi.
Irak’ta:
Erbil yakınlarında bir araç.
Irak’ta:
Haditha Barajı çevresinde 14 araç, iki hava savunma silahı.
Irak’ta:

ABD

ABD

Haditha Barajı yakınında beş Humvee, bir araç, bir kontrol noktası
ve bir mevzi; Musul Barajı yakınlarında bir Humvee.
Irak’ta:
Beş Humvee, bir ZPT, üç kamyon, bir makineli tüfek.
Irak’ta:

ABD

ABD

ABD

Musul Barajı ve Erbil civarında bir gözetleme noktası, bir
Humvee, iki araç, üç havan.
Irak’ta:
Musul Barajı çevresinde iki araç, bir gözetleme yeri.
Irak’ta toplam yaklaşık 120 hava taarruzu icra edilmiş, hedefler
genellikle Bağdat, Kerkük, Musul, Erbil ve Sincar bölgelerinde
seçilmiştir.
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