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Bu inceleme, Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı icra edilmekte
olan harekât ve bunun Türkiye’ye olan etkileri hakkında
bilgi sunmak 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.

Amaç:

Merkez Strateji Enstitüsü (MSE):

Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazara ait olup MSE’ve üyelerini bağlamaz.
Bu belgenin her hakkı , 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde MSE’ye aittir.
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Irak-Suriye Harekât Alanı Gelişmeleri ve Türkiye: Riskler ve Seçenekler 

 

  Giriş 

Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk defa üç cephede Suriye, Irak ve yurt içinde olmak 

üzere ağır güvenlik sorunlarıyla baş etmek durumunda kalmıştır. Ordusunun en kuvvetli 

olduğu dönemlerde bile 2,5 cepheli savaşa ancak NATO’nun kolektif savunma desteği ile 

hazır olmaya çalışan Türkiye günümüzde üç cephede hazır olmak zorunluluğu ile karşı 

karşıyadır.  

Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan Türkiye'nin çıkarları halihazırda en 

yakın müttefiki olan ABD ve Rusya'nın hedefleriyle çatışmaktadır. Suriye ve Irak'taki 

istikrarsızlığın en büyük kaynağını oluşturan IŞİD ve PYD/PKK Türkiye için de tehdit 

oluşturmaktadır. Küresel aktörlerin inisiyatiflerinin önüne geçebilecek yegane strateji olan 

bölge ülkeleri ile ortak bir zeminde buluşabilme imkanı ise son derece kısıtlıdır. Türkiye'nin 

hareket serbestisini kısıtlayan bu durumun yakın gelecekte ortadan kalkması mümkün 

görülmemektedir.  

Bu raporda Irak ve Suriye harekât alanlarındaki kritik gelişmelerin mevcut durumu ile 

muhtemel gelecekleri incelenmekte, Türkiye’ye etkileri analiz edilmektedir. Raporun son 

bölümünde analiz sonuçları dikkate alınarak risk ve tehditlere dikkat çekilmekte, siyasi-askerî 

tedbirler önerilmektedir. 

1. Irak Harekât Alanı Gelişmeleri 

a. Musul  

(1) Askerî Harekât 

16 Ekim’de başlayan Musul Harekâtı birinci ayını doldurmak üzeredir. Harekâtın 

planlanmasında tam olarak görülmeyen ancak bir aylık icrasında ortaya çıkan önemli noktalar 

bulunmaktadır. Musul, harekât başladığında kuzey, doğu ve güneyden çevrilmiş batı 

istikameti boş bırakılmıştı. Bu taktik resim, IŞİD’in batıdan Suriye’ye doğru çekilmeye 

yönlendirileceği şeklinde değerlendirmelere yol açmaktaydı. Ancak operasyonun ilerleyen 

günlerinde Şii milislerin Telafer istikametinde manevrasıyla Musul batıdan da kuşatılmaya 

başlandı. Diğer taraftan Suriye’de Rakka operasyonun da başlamasıyla IŞİD’in bulunduğu 

bölgelerde imhası ve etkisizleştirilmesinin amaçlandığı açıklık kazanmıştır. 

Musul’da IŞİD’e karşı harekâtta Peşmergelerin kuzey ve doğuda, Şii milislerin Batı’da 

tıkama kuvveti olduğu görülmektedir. Asıl kuvvet Irak Merkezi Hükümetinin TMT (Terörle 
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Mücadele Timleri) ile 9, 15 ve 16. tümenlerdir. Irak yönetimi, Şii tabanlı askerî harekâtını 

örtmek maksadıyla, ayrıca az sayıda Sünni aşiretin katılımı ile oluşan Şii ağırlıklı birlikleri; 

AMB (Ani Müdahale Birliği), polis kuvvetleri gibi farklı formasyonlarla muharebeye soktuğu 

gibi, IŞİD karşıtı Sünni milislerden oluşturduğu birlikleri de kullanmaktadır. Bu aşamada 

Musul’un doğudaki kenar mahallelerine terörle mücadele timleri ile 9. Tümen birlikleri 

girmiştir, ilerleyen günlerde 15 ve 16. tümenlerin girmesiyle harekâtın kısmen hızlanarak 

devam edeceği tahmin edilmektedir.  

IŞİD, Irak kuvvetlerine karşı sert bir direnişle cevap vermektedir. Harekâtı yavaşlatmak 

için yaklaşma istikametlerini kontrol eden noktalarda mevziler teşkil etmiş, hendekler kazmış, 

yollara barikatlar hazırlamış, yolları ve kritik binaları el yapımı patlayıcılarla tuzaklamıştır. 

IŞİD şehir içine mevzilendirdiği topçu ve yatık mermi yollu ağır silahları, binaların üzerinde 

keskin nişancıları ve intihar saldırısı timleriyle kapsamlı bir savunma hazırlamıştır. Savunma 

hazırlıkları kent merkezine yaklaştıkça yoğunlaşmaktadır.  

IŞİD şu ana kadar karşı taarruzlarında klor ve hardal gazı kullanmıştır. Bunları ilerleyen 

safhalarda daha yoğun olarak kullanabileceği değerlendirilmektedir. Önlem olarak ABD ve 

Batı ülkeleri tarafından Irak Merkezi Hükümet kuvvetlerine ve Peşmergelere yeter miktarda 

gaz maskesi tedarik edilmiştir.1  

IŞİD, Samarra ve Tikrit gibi daha önce kaybettiği bölgelerde saldırılar düzenlemiş, 

özellikle Sünni-Şii çatışmasını kışkırtacak hedefler seçmiştir. IŞİD’in Musul’dan bir kısım 

unsurlarını Rakka’ya çektiği ve çekebileceği, bu kapsamda PYD/YPG ile Türkiye arasındaki 

gerginliği istismar etmeye çalışabileceği düşünülmektedir. Ayrıca Musul ya da Telafer’de 

Türkmenlere yönelik katliamlar yaparak Türkiye’yi askerî kapasitesi ile Irak’a girmek için 

tahrik edebileceği, bu yolla Irak-Türkiye çatışması ve Koalisyon içinde kırılmalar 

hedefleyebileceği dikkate alınmalıdır. IŞİD’in savunma kolaylıkları bahşeden Musul ve 

Rakka’yı dirençle elde buldurmaya çalışacağı, buraları kaybetmesi halinde ise savunmasını 

Suriye güneydoğusu ve Irak batısında Deyr-i Zor ve El-Kaim bölgelerinde sürdürmesi 

beklenmelidir. 

Musul içindeki harekâtın önemli bir aşamasını doğu istikametinden gelen Irak 

birliklerinin Dicle Nehri'nin doğusunda icra ettiği operasyonlar oluşturmaktadır. Dicle’nin 

batısına yönelik harekâtın ise şu anda IŞİD’in elinde bulunan beş adet köprünün kontrolüne, 

köprülerin tahribi durumunda yüzücü ya da acele/çabuk köprüler kurularak işletilmesine 

bağlı olduğu düşünülmektedir. Irak kuvvetleri şu ana kadar bazı bölgelerde köprücülük 

faaliyetleri yürütmüşlerdir. ABD’nin bu kapsamda destek sağlayacağı açıktır. Türkiye’nin Irak 

ordusuna bu tür bir yetenek teklif etmesinin ilişkilerin düzelmesine katkı sağlayabileceği 

kıymetlendirilmektedir.  
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Musul’un içine hangi kuvvetlerin gireceği hakkında yapılan tartışmaların nispeten 

durulduğu görülmektedir. Şii milislerin Musul içine girişi sadece Türkiye değil uluslararası 

toplum tarafından da kabul görmemektedir. Felluce IŞİD’den kurtarıldığında Şii milislerin 

şehir içlerinde Sünnilere yönelik katliamları ve binaları tahrip etmeleri raporlara ve medyaya 

yansımıştır.2 Musul’un dâhil olduğu Ninova İl Meclisi, Şii milislerin şehir içine girişini 

oybirliğiyle reddetmiştir.3 Ancak Irak yönetiminin ilerleyen aşamalarda; mevcut kuvvetlerin 

yeterli olmadığı bu nedenle çatışmaların uzadığı ve kayıpların arttığı ve harekâtın başarısının 

tehlikeye düştüğü gerekçesiyle, Şii kuvvetlerin (Haşdi Şabi) harekâta dâhil edilmesi 

mecburiyetini gündeme getirmesi muhtemeldir.   

Diğer taraftan Peşmerge’nin de şehrin doğudan ve kuzeyden tıkanmasında, Musul 

civarındaki yerleşim birimlerinin ele geçirilmesinde aktif rolü olmasına karşın, Irak Merkezi 

Hükümeti ve ABD yardım talep etmediği sürece şehre girmeyeceği düşünülmektedir. Barzani 

de benzer açıklamada bulunmuştur.4 Kürt yöneticilerin Kerkük’teki stratejik avantajlarını, 

ABD ve koalisyonla iyi ilişkilerini ve Irak merkezi hükümetiyle son dönem yakaladıkları 

işbirliğini tehlikeye atmayacakları düşünülmektedir. Şehrin Irak Merkezi Hükümetinin 

Terörle Mücadele Birimi, 9, 15 ve 16. Tümenleri ile Federal Polis birimlerinden oluşan bir 

kuvvetle ele geçirilmesi, bu kuvvetlerin emrinde Musul’daki aşiretlerden oluşan Sünni 

milislerin destek rolünde yer alması yüksek olasılıktır.  

Şehir içine harekâtın planlaması, koordinasyonu ve gözetimi için çok katılımlı bir 

koordinasyon ve gözetim mekanizması teşkil edilmesi; bu mekanizmada koalisyondan ABD, 

İngiltere, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Irak’ın yer alması olasıdır. Bu aşamada 

Türkiye’ye verilecek askerî rol, koordinasyon mekanizmasında birkaç siyasi-askerî gözlemci 

görevi olabilir. Türkiye’nin başta istihkâm teçhizatı ve insani yardım malzemesi olmak üzere 

lojistik desteği karşılık bulabilir. 

(2) Musul IŞİD’den Kurtarıldığında Güvenlik Düzenlemesi 

Musul IŞİD’den kurtarıldığında Sünni ve diğer gruplardan nüfus oranlarına göre teşkil 

edilecek 15,000 milisten oluşacak yerel savunma güçlerince iç güvenliğin sağlanması, bu gücün 

Irak Merkezi Hükümet kuvvetlerinin komutasında bulunması öngörülmektedir.5 Sünni Esili 

Nuceyfi’nin Haşdi Vatani milislerinin de bu grup içinde yer alması beklenmektedir. Ancak 

Musul eski valisi Esili Nuceyfi’nin hem Irak Merkezi Hükümeti hem de Ninova İl Meclisi ile iyi 

ilişkilerinin bulunmadığını dikkate almak gerekir.   

(3) Musul’un Siyasi Geleceği 

Musul’un IŞİD’den kurtarılması ve sonrasında Irak’ta istikrar sağlandığında önemli 

siyasi konulardan biri; özelde Musul, genelde Musul’un içinde bulunduğu Ninova İlinin ve 

Irak Sünnilerinin geleceğinin ve yönetim şeklinin ne olacağıdır. Bu kapsamda üç seçenek 
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ortaya çıkmaktadır: 1) Ninova’nın ve içinde Musul’un eski statüsünün devamı (Merkezi 

Hükümete bağlı Ninova İli olarak, özerklik statüsü olmadan mevcut hukuki statünün 

devamı), 2) Irak’ta Musul’un da içinde olduğu Sünni özerk bölge yaratılması ve 3) Ninova'da 

çok bölgeli (kantonlu) özerk bir yapının teşkilidir. 

 Birinci seçeneğin (mevcut hukuki statünün devamı) Irak Merkezi Hükümeti tarafından 

destekleneceği ve hatta zorlanacağını tahmin etmek zor değildir. Ancak önceki düzenlemenin 

istikrar yaratmadığı, Sünnilerin giderek merkezi hükümetten uzaklaştığı ve sonunda IŞİD’in 

zemin kazandığı tüm taraflarca dillendirilmektedir. ABD, bölgesel Sünni güçler ve Ninova 

yerel aktörlerinin de birinci seçeneği desteklemeyeceği, Irak Merkezi Hükümetinin İran’dan 

destek alsa bile ABD baskısına dayanamayacağı değerlendirilmektedir.  

İkinci seçenek Sünni özerk bölge yaratılmasıdır. Sünni bölge, Sünni nüfus dağılımı 

dikkate alındığında Anbar ve Selahaddin illeri ile Ninova İlinin Musul kentini kapsayabilir.  

Bu seçenek, bölgenin demografik yapısına uyumlu olmasına karşın; çatışmalarda yerleşim 

birimleri ve alt yapıların büyük ölçüde zarar görmüş olması, bölgenin aşiretler, milis grupları 

ve IŞİD benzeri radikal unsurlar arasında bölünmüşlüğü nedeniyle mevcut durumda 

güvenlik, idari ve ekonomik bakımdan yönetilmesi mümkün olmadığından sürdürülebilir 

görülmemektedir.  

Üçüncü seçenek (Ninova'da çok bölgeli özerk bir yapının yaratılması) bölgedeki Sünni 

çoğunluğun ve diğer demografik yapıların taleplerini karşılaması bakımından bazı 

üstünlükler sağlamaktadır. Ninova ilinde dokuz ilçe bulunmaktadır. Bunların nüfus 

çoğunluğu; Musul’da Sünni Arap, Akre’de Kürt, Al Baaj’da Sünni Arap, Al Hamdaniya’de 

Süryani, Hatra’da Müslüman olmayan azınlıklar, Ain Sifni ve Sincar’da Yezidi, Telafer’de 

Türkmen ve Tel Keif’de Süryani’dir.6 Ninova’nın genelinde nüfusun yüzde 70’i Arap ve 

bunun ağırlıklı kısmı Sünni’dir. Ninova özerk bölge olduğunda Sünnilerin statü ve temsil 

talepleri önemli ölçüde karşılanabilir, Irak ve Musul kaynaklarından yeterince pay alabilirler. 

Ninova İl Meclisinin çoğunluğu Sünni olan üyeleri de bu seçeneği desteklemektedir.7 Ninova 

özerklik kazandığında, daha alt düzeyde (ilçeler düzeyinde) yerel özerklik düzenlemeleri 

yapmak gerekecektir. Bu seçeneğin; tek başına Sünni bir yapı oluşturmayacağından Irak 

Merkezi Hükümeti ve Sünnilerin coğrafi bir direnek merkezi oluşturmasını istemeyen dış 

aktörler tarafından desteklenmesi muhtemeldir. Ayrıca bu seçeneğin, Irak'taki Sünnilere 

yönelik siyaset izleyen diğer yabancı aktörler için de merkezi Şii yönetimin gücünü bölmesi 

nedeniyle kabul edilebilr olduu düşünülmektedir. 

 İlçelere yerel özerklik düzenlemeleri kapsamında mevcut durumda PKK/PYD 

kontrolünde bulunan Sincar, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi fiili kontrolünde bulunan 

Akre, Ain Sifni, Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından tartışmalı bölge olarak görülen Telafer, Al 
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Hamdaniye ve Tel Keif’in statüsünün belirlenmesi sorunları çatışma potansiyeli 

barındırmaktadır. 

b. Telafer:  

Bir Türkmen şehri olan Telafer, Sincar ile birlikte Irak ve Suriye’nin kuzey hattında 

düğüm noktasıdır. Dicle’nin batısında Sincar ile birlikte Irak Anayasasına göre Kürt bölgesi 

olmayan ve merkezin kontrolünde bulunan; Suriye ve Irak Kürt bölgelerini birleştiren/ayıran 

bir bölgedir. Telafer’in aynı zamanda Türkiye’nin Kürt yönetimlerine bağlı kalmaksızın Irak 

derinliklerine erişimini mümkün kılan konumu ile öne çıkmaktadır. 

Telafer, Saddam döneminde Araplaştırılmaya çalışılırken Sünni nüfus oranı artırılmıştır. 

2003 ABD işgali sonrası ABD’ye karşı direnişin merkezlerinden biri olan Telafer’in nüfusu 

2003 sonrası önemli ölçüde azalmış ve 80.000’e kadar düşmüştür. Türkmenlerin yüzde 75’i 

Sünni iken göçlerle Sünni-Şii oranları da bozulmuştur. Yüz binlerce Türkmen evlerinden 

olmuş, bazıları Kerbela’ya, bazıları da Kerkük’e göçmüşlerdir. Önemli bir bölümü de Türkiye 

Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Irak’ın 

Duhok kentinde kurulan kampta yaşamaktadır.  Türkiye’deki Türkmenlerin sayısı ise 5.000 

kadardır.8 

2003’de Telafer’de direniş örgütlerine destek verenler olmuş, ABD’nin kontrol 

sağlamasıyla Türkmenlerden 2.500 kişilik polis gücü teşkil edilmiştir. Telafer, 16 Haziran 

2014’den beri IŞİD kontrolünde bulunmaktadır. Şehirdeki bir kısım Sünni Türkmenin IŞİD ile 

işbirliği yaptığı, Şii Türkmenlerin ise kaçtığı iddialar arasındadır.  

Telafer’in IŞİD’den kurtarılması için ileride yapılması muhtemel operasyonlar 

bağlamında taktik resmi bugünden görmek mümkündür. Doğuda Peşmerge güçleri, batıda 

Sincar’da Peşmergelere ilaveten PKK/YPG bulunmaktadır. Güneyden Şii milisler kente 15-20 

km yaklaşmıştır. Irak Merkezi Hükümet Kuvvetlerinin Musul operasyonunun son 

aşamalarında Telafer’e yönelmeleri mümkündür. Irak Başbakanı El-Abadi’nin açıklamaları da 

bu yöndedir.9 

Türkiye bir kısım Türkmen milise eğitim vermiştir ancak sayıları az olduğundan Telafer’i 

IŞİD’den temizlemeleri ve elde tutmaları oldukça zordur. Dolayısıyla Türkiye, Suriye’de Fırat 

Kalkanı’ndaki avantajının tersine kullanabileceği yerel aktör konusunda çıkmazdadır. 

Türkiye’nin Silopi bölgesiyle Telafer kent merkezi arasındaki mesafe 80 km civarındadır. 

Başika’daki Türk birliklerin Telafer’e mesafesi 60 km civarındadır. Telafer’e ulaşım için 

Musul’un ve Dicle’nin geçilmesi gerekir.  

Telafer’in IŞİD’den kurtarılması operasyonunun Musul harekâtının son safhalarında 

başlayacağı düşünülmektedir. Türkiye’nin Silopi’de yığınaklanmasının ne kadar caydırıcı 

olacağını tahmin etmek zordur. Bu bağlamda Türkiye’nin fazla seçeneği de bulunmamaktadır. 



Merkez Strateji Enstitüsü 

Rapor-19 | Irak-Suriye Harekât Alanı Gelişmeleri ve Türkiye: Riskler ve Seçenekle| 16.11.2016 

 

- 6 - 

Kürt Bölgesel Yönetimine güvenerek işbirliği yaparken, PKK/YPG ve Şii milisleri caydırmak 

görünen seçenektir. Bu seçeneğin de uygulanabilmesi için Irak Merkezi Hükümeti ile 

ilişkilerin düzeltilmesi gerekmektedir.   

Türkiye, yukarıdaki seçenek uygulanamaz gördüğünde, PKK’yı sıcak takip kapsamında 

Sincar bölgesine bir askerî harekâtla Telafer’e yakın bir bölgeye kuvvet taşıyabilir, ya da eş 

zamanlı olarak Telafer’e sınırlı harekât icra edebilir. Böyle bir hareket tarzının rasyonalitesi 

olmakla birlikte, uluslararası hukuk, Irak, İran ve ABD ile ilişkiler kapsamında ve Türkiye’nin 

kapasitesi bağlamında fizibilitesi şüphelidir.  

c. Sincar: 

PKK/PYD ve Barzani KDP’sinin müşterek kontrolünde bulunan Sincar, Telafer ile 

birlikte düşünüldüğünde Irak ve Suriye Kürt bölgelerini birleştiren/ayıran bir konuma 

sahiptir. Sincar Suriye sınırları içinde olmamasına karşın PKK ve PYD/YPG’ye Türkiye’ye 

karşı derinlik kazandırmakta, aynı zamanda batıda Hasaka uzanımı ile Suriye Kürt bölgesini 

Irak batısına ve güneyine karşı korumaktadır. Diğer taraftan Sincar PYD/YPG’ye doğudan 

KDP (Barzani) etkisine karşı da derinlik sağlamaktadır. Sincar’ın psiko-sosyal ve psiko-politik 

önemi coğrafi konumunun çok daha ötesindedir. Kobani ile birlikte PKK/YPG itibarını artıran 

ve tarihsel özellik taşıyan bilişsel bir mevkidedir.  

Sincar’ın Ninova’nın statüsünün yeniden belirlenmesi kapsamında kritik değerinin 

olacağı düşünülmektedir. Ninova özerk bölgesi teşkil edildiğinde ve ilçelere de belirli 

oranlarda yerel özerklik verildiğinde, Türkiye’ye 80-90 km uzaklıkta bulunan Sincar zamanla 

PKK’nın yeni üs bölgelerinden birisi olmaya adaydır. Türkiye’nin bu olasılığa karşı dolaylı 

strateji seçeneği Telafer’de kendine müzahir Türkmen kontrolünün sağlanmasıdır. Risk ve 

maliyeti daha yüksek olan doğrudan strateji seçeneği ise Sincar'a yönelik bir askerî harekâtın 

icra edilmesidir. Ancak bu hareket tarzının uluslararası ve bölgesel siyasi ortama rağmen icra 

edilecek olması askerî bakımdan olduğu kadar siyasi bedellerin, bunun da ötesinde Türkiye 

içinde artacak şiddet ve terör eylemleri nedeniyle ağır insani bedellerin de göze alınmasını 

gerektirmektedir. 

 

d. Kerkük: 

2003 sonrası büyük oranda Kürt nüfus alan Kerkük, IŞİD’e karşı mücadele sürecinde Irak 

ordusunun şehirden kaçması ile fiilen Peşmerge’nin kontrolüne girmiştir. Gelecek statüsü ve 

Kürt Bölgesel Yönetimine dâhil olup olmayacağı referandumla belirlenecek olan Kerkük’te fiili 

durum Kürtlerin lehine işlemektedir. Kerkük Kürt Bölgesel Yönetimine dâhil edildiğinde, 

Irak’ta filli Kürt devletinin bağımsızlığa bir adım-muhtemelen son adım-yaklaşacağı 

düşünülmektedir. 
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2. Suriye Harekât Alanı Gelişmeleri 

a. Rakka 

(1) Askerî Harekât 

Rakka’yı IŞİD’den kurtarmak için ABD’nin liderliğinde koalisyonun desteği ile Suriye 

Demokratik Güçleri (SDG)10 Rakka Operasyonu 6 Kasım 2016’da başlamıştır. Harekâtın 

yeterince kuvvet oluşturulmadan öngörülenden erken başlatılmasında üç faktör etkili 

olmuştur. Birincisi IŞİD’in Rakka’dan unsurlarını çekerek Musul’u takviye etmesine engel 

olmaktır. Bölelikle IŞİD iki büyük cephede, iç hatlarda çatışmaya zorlanarak stratejik manevra 

yapması engellenmektedir. İkincisi, Esad rejiminin Rusya’nın Doğu Akdeniz’de 

yığınaklanması sonrası artacak hava ve ateş desteğinden istifadeyle Halep’i ele geçirerek 

Rakka’ya yönelmesi olasılığına karşı ön alma düşüncesidir. Esad rejim kuvvetlerinin Mayıs 

2016’da Palmira’daki başarılarını11 Rakka’da tekrarlayabileceği ihtimali bu düşünceyi 

desteklemiştir. Üçüncüsü ise Türkiye’nin El Bab-ı ele geçirmesiyle Rakka’ya yönelik stratejik 

avantaj sağlayacağı gerçeğidir. Türkiye bu avantajı kazanmadan ve elini kuvvetlendirmeden, 

Rakka harekâtı başlatılmıştır. 

Harekâtın iki safhada yapılması planlanmıştır. Birinci safha Rakka’nın kuşatılmasıdır ve 

birkaç ay süreceği tahmin edilmektedir. Bu aşama SDG tarafından kuzeyden ileri harekâtla 

icra edilecektir. İkinci safha, Rakka kentine giriş, IŞİD’den temizlenmesi ve güvenliğinin 

sağlanmasını içerecektir. Bu safhanın kuvvetleri içinde YPG’nin bulunmayacağı, seçilmiş 

muhalifler, yerel unsurlar, aşiret milislerinden teşkil edileceği dile getirilmektedir.12 Bu 

kuvvetin ABD’nin özel kuvvetleri tarafından teşkil edileceği, Türkiye ve diğer bölge 

ülkeleriyle (Sünni Araplar) işbirliği yapılacağı belirtilmektedir.13 ABD Genelkurmay Başkanı 

Dunford, Türkiye Genelkurmay Başkanı ile SDG’nin operasyon kararı açıklandıktan sonra 

görüşerek kaygıları gidermeye çalışmıştır. Toplantıda Türk Genelkurmay Karargâhında ABD 

irtibat birimi bulunması kararlaştırılmıştır.14  

Uluslararası kamuoyu operasyonun başlatıldığını SDG sözcülerinin müşterek 

açıklamalarından öğrenmiştir. Bu durum bile SDG’nin hiç de hafife alınmayacak bir aktör 

olduğunu göstermektedir. Gerçekte de Suriye harekât alanında Rakka’ya operasyon 

yapabilecek tek güç, kapasite ve coğrafi konuşlanma açısından PYD/YPG kontrolündeki 

SDG’dir. SDG Rakka’nın 40-50 km kuzeyindeki iken, Türkiye’nin Dabık ve civarındaki askerî 

birlikleri ile desteklediği Suriyeli muhaliflerin Rakka’ya mesafesi 80 km.dir. Aradaki alan IŞİD 

kontrolündedir. Cerablus'tan Tabka'ya giden güzergâhta kritik konumda olan Menbiç halen 

PYD'nin kontrolünde olup, Türkiye desteğinde ÖSO tarafından bu istikamette ilerleyen 

harekât Secur nehrinde durdurulmuştur. Diğer taraftan Akçakale üzerinden Rakka’ya daha 
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kısa mesafeden ulaşmak söz konusu olmasına karşın PYD kontrolündeki Kobani/Ayn El Arab 

bölgesindeki araziyi geçme siyasi ve askerî olarak ciddi zorluklar içermektedir.  

Rakka Operasyonun Fıratın Öfkesi (Euphrates Wrath) ismi Türkiye’nin PYD/YPG’nin 

Fırat’ın batısına geçmemesi şeklinde ifade ettiği kırmızı çizgisine ve Fırat Kalkanına yönelik 

misilleme algısına neden olmaktadır.  

PYD/YPG bu operasyonla birlikte Rakka içerisine girmemekle de büyük bir avantaj 

yakalayacaktır. Bir taraftan Rakka’ya yaklaşırken Menbiç bölgesinin iki katı boyutunda bir 

araziyi kontrol edecek, diğer taraftan sınırını güneyden de Fırat’a uzatmış olacaktır. Bu şekilde 

güneyinde daha emniyetli olarak kuvvet tasarrufunda bulunabilecek, Türkiye’ye karşı hem 

kuzeyde hem de Afrin bölgesinde sıklet merkezi yapacaktır. Aslında ABD, YPG’yi Rakka’ya 

sokmamakla muhtemelen binlerce militan zayiatını önlemiş de olmaktadır. YPG askerî 

gücünü korumakta, Rakka’yı kuşatan güç olarak prestijini artırmakta, IŞİD’den tank, zırhlı 

personel taşıyıcı, hava savunma silahları, tanksavar silahları ve topçu silahları elde etme 

fırsatını da yakalamaktadır.  

Rakka operasyonunun 6 Kasım’da başlayan birinci safhasına yaklaşık 30.000 SDG     

(yaklaşık 12.000’i Arap milis) milisinin katıldığı ve 10 km.lik bir ilerleme sağlandığı, ciddi bir 

çatışma olmadığı belirtilmektedir.15   

(2) Rakka’nın IŞİD Sonrası Yönetim ve Güvenliği 

IŞİD sonrası Rakka’nın nasıl yönetileceği ve kentteki güvenlik yapılanmasının nasıl 

olacağı önemli konuların başında gelmektedir. Bunun için üç seçenek ortaya çıkmaktadır: 1) 

SDG’nin Rakka'yı geçici olarak yönetmesi 2) BM yetkisiyle geçici bir uluslararası yönetim 

oluşturulması 3) Rakka’daki Arap aşiretlerin şehri yönetmesi.  

Birinci seçenek (SDG yönetimi), Türkiye’nin itirazlarına rağmen ve Rakka içine girecek 

YPG dışında bir kuvvet yaratılamadığında gündeme gelecektir. Rakka’yı IŞİD’den temizleyen 

YPG ve SDG’nin, çatışmalar boyunca ödedikleri bedelin göz ardı edilerek ABD ve koalisyon 

tarafından Rakka’dan dışlanmasının zor olduğu düşünülmektedir. Bu durumun Türkiye ve 

Sünni Arap devletleri rahatsız edeceği açıktır. Ayrıca YPG’nin Rakka’ya fazla kuvvet 

ayırmasını gerektireceği için bu seçeneğin PYD/YPG açısından sakıncaları fazladır.  

İkinci seçeneğin (BM yönetimi), Rusya’nın tutumuna bağlı olduğu, ABD ve Batı ile 

Ukrayna-Kırım krizi ve yaptırımlar konusunda pazarlıklar ile şekillenmesi olasıdır. Esad 

rejiminin, kontrolünde olmayan bir bölgede Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’ın baskın rol 

almaması nedeniyle bu seçeneğe ihtiyatlı olumsuzlukla yaklaşacağı düşünülmektedir. Bu 

seçeneğin başarısı; bir devletin doğrudan askerî liderliğine ve bu maksatla oluşturulacak 

koalisyona diğer devletlerce sağlanacak desteğin derecesine de bağımlıdır. 
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Üçüncü seçenek (Yerel Arapların yönetimi), en makul olanıdır. Ancak Arap aşiretler 

arasında uzlaşı sağlanması, bu uzlaşının devamının garanti edilmesi sorunlu bir konudur. 

b. Fırat Kalkanı 

(1) Güncel Durum 

Türkiye’nin 500 civarında askerî, 20-30 tank ve zırhlı personel taşıyıcısı, Fırtına obüsleri, 

uçakları, insansız hava araçları desteğinde 4.000-5.000 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) milisiyle 

yürüttüğü Fırat Kalkanı harekâtı 24 Ağustos’tan günümüze yaklaşık iki buçuk aydır devam 

etmektedir. Harekâtın nihai hedefi; tam olarak açıklanmamakla birlikte Azez ve Cerablus 

hattından El Bab’a kadar olan 90-50 km.lik ve yaklaşık 5000 km2lik bir alanın IŞİD ve YPG’den 

temizlenmesi ve güvenli hale getirilmesi şeklinde ifade edilebilir.  

Kasım 2016 itibariyle yaklaşık 1.500-1.700 km2lik bir alan kontrol edilmiştir. Bu alan 

hedeflenenin üçte biridir. Fırat Kalkanı’nın başlangıçtaki ivmesini kaybettiği görülmektedir. 

Bunun temel nedenleri; 1) Menbiç bölgesinde YPG kuvvetleriyle karşı karşıya kalınması ve 

ABD, Rusya faktörleri nedeniyle Menbiç’e yönelik harekât yapılamaması, 2) Dabık sonrası El 

Bab’a yönelik harekâtın Esad rejimi kuvvetleri ve Rus operasyonları ile çakışma riski ve 

çatışma ihtimali, 3) El Bab’daki IŞİD direnişinin fazla olması, 4) ÖSO kuvvetlerinin bir 

bölümünün kontrol edilen bölgelerde bırakılması ve çatışmalarda artan kayıplar nedeniyle 

kuvvet azalması, ÖSO unsurları arasındaki koordinasyon eksikliği ve gerilimler, 5) 

Türkiye’nin takviye kuvvet hazırlamakta ve Suriye’ye sokmakta zorlanması, 6) İkmal 

hatlarının uzaması ve Türkiye’deki topçunun menzilinin limitlerine yaklaşılmasıdır.  

(2) Nihai Hedef 

Türkiye El Bab’a ulaştıktan sonra harekâtın askerî hedefleri büyük ölçüde ele geçirilmiş 

olacaktır. Bu noktadan sonra üç farklı cephede stratejik karar verme gerekmektedir: 1) 

Menbiç’e yönelik bir operasyon, 3) Tel Rıfat’ı ele geçirerek Kilis-Halep yolunu kontrol etmek, 

3) Harekâtı Rakka istikametinde devam ettirmek ve Fırat ile birleşmek. İlk iki hedef Fırat 

Kalkanının nihai siyasi hedefi için gerekli olmasına karşın, riskleri fazladır. Üçüncüsü ise 

siyasi hedefe uymayan bir hareket tarzıdır.  

Seçilecek hareket tarzına bağlı olmaksızın, Halep’te Esad rejimi başarısı, Rakka’da YPG 

etkisi ve ÖSO arasındaki ayrılıklar ve çatışmalar, alanın gittikçe genişlemesi ile üç cephenin 

etkileşimleri nedeniyle ciddi riskler görünmektedir. Bu kapsamda, Rusya ile tekrar gerginlik, 

Esad rejimi ile fiili çatışma, PKK/YPG ile artan çatışmalar, yanlışlıkla (!)  havadan vurulma, bir 

kısım birlik ve personelin enterne edilmesi, kimyasal saldırıya maruz kalma, ÖSO’nun bir 

kısım unsurlarınca yerel halka katliam yapılması vb risk ve tehditler göz ardı edilmemelidir.  

(3) Güvenli Bölge 
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Fırat Kalkanı'nın El Bab’dan sonraki aşamasının, harekâtı genişletmekten ziyade kontrol 

edilen bölgede ne yapılacağına karar verilmesi ve bu karar çerçevesinde faaliyetlerin icra 

edilmesi olması gerektiği düşünülmektedir. Bölgenin askerî olarak terk edilerek ÖSO 

unsurlarına bırakılmasının riskleri fazladır. Türkiye’nin tek başına güvenli bölge teşkili de çok 

sayıda zorluk içermektedir. Bu kapsamda güvenli bölge tesisi için üç model öne çıkmaktadır: 

1) BM kararıyla ve onun kontrolünde güvenli bölge 2) ABD ve Rusya ile anlaşarak Türkiye’nin 

bölgeyi fiili (de facto) güvenli bölge haline getirmesi 3) Türkiye sınırına yakın bölgelerde Azez, 

Çobanbey (El Rai) ve Cerablus’un güvenli cepler olarak teşkili ve diğer bölgelerde ÖSO 

unsurlarına topçu, hava, insansız hava desteği sağlanmaya devam edilmesi. Birinci ve ikinci 

seçeneklerde siyasi uzlaşı sağlamanın zorluğuna ilaveten, kuvvet ihtiyacı fazladır. BM 

kontrolünde güvenli bölgenin Türkiye’nin faaliyetlerinin de gözetimi anlamına gelmesi, 

birinci seçeneğin Türkiye tarafından da kabul edilebilirliğini zorlaştırmaktadır. Bu aşamada 

uygulanabilir model, üçüncü seçenekte saklıdır. Türkiye’nin güvenli bölge seçenekleri 

hakkında ayrıntılı bir çalışma Merkez Strateji Enstitüsü tarafından planlanmaktadır.  

c. Halep 

(1) Güncel Durum 

Esad rejimin Halep kuşatması, kentin tamamen ele geçirilmesi hedefine yaklaşmaktadır. 

Geçen 2-3 aylık dönemde Rusya birkaç kez hava saldırılarına ara vererek Halep halkını şehri 

terk etmeye yönlendirmiştir. Halk ile birlikte bir kısım rejim karşıtı militan da kaçmıştır. 8-10 

Kasım’da Hizbullah ve İran destekli Şii milisler 28 Ekim’de El Nusra ve Ahrar-ı Şam’ın 

kuşatmayı kırmak için başlattıkları müşterek operasyonunu durdurmuş ve Halep’in kenar 

mahallelerini ele geçirmiştir. Rusya’nın Kuznetsov Uçak Gemisi ile birlikte 8-10 denizaltı, 

fırkateyn ve diğer gemiler 9 Kasım’da Suriye açıklarında hazırlıklarını tamamlamıştır.16 Bu 

gemilerde 12-15 savaş uçağı, 10-12 taarruz helikopteri ve silahlı helikopter bulunmakta; 

yüksek ve hassas isabetli Cruise füzeleri fırlatılabilmektedir. Önümüzdeki günlerde Halep’in 

tamamen ele geçirilmesine yönelik harekâtın şiddetini artıracağı, rejim karşıtlarının önemli 

kayıplar vereceği ve Halep tamamen düşmese bile rejim karşıtlarının kuşatmayı kaldırma 

şansının tamamen kaybolacağı değerlendirilmektedir.   

(2) Halep Rejim Kontrolüne Girmesinin Muhtemel Sonuçları 

Halep’te yukarıdaki tablo ortaya çıktığında sonuçları bölgedeki tüm aktörler için önemli 

olacaktır. Öncelikle rejim kuvvetleri, Hizbullah ve İran destekli milisler Türk birliklerine daha 

fazla yaklaşacaktır. YPG ile rejimin işbirliği artacak ve üzerindeki Türkiye baskısı azalacaktır. 

Halep’ten kaçan bir kısım El Nusra ve Ahrar-ı Şam milislerinin El Bab ve Rakka bölgelerine 

gitmesi, bir kısmının Fırat Kalkanı kontrolündeki yerleşim birimlerine sığınması olasıdır. Bu 

gelişmeler Türkiye’nin El Bab’a yönelik harekâtını engelleyebilecek/geciktirebilecek, Fırat 
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Kalkanı ile kontrol edilen bölgelerde güvenlik durumunu bozabilecek, hatta bazı yerleşim 

birimleri bu örgütlerin kontrolüne girebilecektir.  

Halep’in kontrolünün sağlanmasıyla Esad rejiminin ve Rusya’nın müteakip harekâtının 

ne olacağı çok daha önemli bir konudur. Bu kapsamda dört seçenek söz konusudur: 1) Halep 

ve Hama’dan başlatılacak konsantirik operasyonlarla, Halep-Hama yolunun kontrol edilmesi 

2) Halep’ten Cilvegözü istikametine yönelerek Cilvegözü-İdlib yolunun kontrolü, 3) Halep’ten 

İdlib’e harekâtla Lazkiye-Halep hattının birleştirilmesi, 4) Halep’ten El Bab ve sonrasında 

Rakka’ya harekât.  

Birincisi, Lazkiye ve Tartus’un ileriden emniyetinin sağlanması, stratejik bir ulaştırma 

hattının kontrolü ile Şam ve Halep arasında iletişimin sağlanması, siyasi çözüm çabaları için 

önemli bir koz ele geçirilmesi ve mevcut kapasitenin içinde olması nedeniyle önceliklidir. 

İkinci hareket tarzı İdlib’deki kuvvetleri zayıflatmak açısından önemlidir ve uygulanabilirdir. 

Birinci hareket tarzı uzun vadede ikinci ve üçüncü hareket tarzları ise kısa ve orta vadede 

Türkiye açısından ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Her dört hareket tarzında da Türkiye’ye 

yönelik göçün artması ve El Nusra vb cihadist örgüt militanlarının Türkiye’ye sızması 

mümkündür.   

d. İdlib 

İdlib bölgesi El Nusra ve ÖSO’nun kontrolündedir. Türkiye’den ana lojistik hattı 

(Cilvegözü-İdlib) çalışmaktadır. Halep’te Rejimin başarısının İdlib üzerinde doğrudan ve 

dramatik etkileri olacağı düşünülmektedir. Öncelikle Halep’ten İdlib’e çekilecek muhalif 

gruplar arasında patlak verecek çatışmalar Rejime avantaj sağlayacaktır. Halep’in ele 

geçirilmesiyle Hizbullah, İran destekli Şii milisler ve Rejimin yarı-askerî unsurları yukarıda 

sıralanan üç hareket tarzının herhangi bir kombinasyonunu icrasına başlayacakları 

beklenmelidir.  İdlib’e yönelik operasyonlar sonucu Türkiye’nin daha fazla mülteci alması ve 

El Nusra dâhil muhaliflere ev sahipliği yapmak zorunda kalması önemli bir ulusal güvenlik 

riskidir.  

 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

1. Orta Doğu’nun önemli bir bölümünde toplumsal-siyasi fay hatları etnik ve mezhepsel 

bağlamda hareketlenmiştir. Orta Doğu’da sistemi sarsan hareketlenmeler, küreselleşmenin 

çoklu etkileri, rantiyeci ekonomiler, etnik ve mezhep tabanlı himayeci/kayırmacı kötü 

yönetimlerin etkileşimi ile hareket alanı bulmaktadır. Orta Doğu bölgesel sisteminde başta 

Türkiye olmak üzere bölgesel güçlerin, küresel aktörlere bağımlılığının devam etmesi, bölgenin 
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sorunlarına dışarıdan destekle çözüm aranmasına neden olmakta, bu etkileşim başlı başına 

sorun üreten bir dinamiğe dönmektedir. Orta Doğu bölgesel aktörleri, bölge sorunlarını çözmek 

için diyalog ve işbirliği yerine ulus altı ve ulus üstü yapılanmaları kullanarak, Soğuk Savaş’ın 

vekâlet savaşlarını yürütmektedirler. Mevcut durumda Suriye ve Irak özelinde, fay hatları 

kırılmıştır. Türkiye, sınırlarının bitişiğindeki bu depremlerden fazlasıyla etkilenmektedir. Tek 

seçenek ülkenin dayanaklılığının artırılmasıdır. Bu ise ülke sathında iyi yönetişim, kalkınma, 

eşitlik, adalet ve insan haklarına saygı ile mümkün olabilir. Bu kapsamlı yaklaşım, müteakip 

maddelerde dile getirilecek tüm seçeneklerin ve tedbirlerin toplamından daha değerlidir.  

2. Türkiye için siyasi/askerî riskler ve seçenekler  

a. Irak ve Suriye harekât alanlarında mevcut bağlamda ve öngörülebilir gelecekte siyasi 

ve askerî boyutlarıyla ulusal güvenlik yansımaları olan gelişmeler, bölgeler ve etkileşimlerin 

önceliklendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; Irak’ta öncelik sırası, Telafer’in, Sincar’ın, 

Ninova-Musul’un ve Kerkük’ün geleceğidir.  

b. Suriye’de öncelik sırası, Fırat Kalkanı’nın maliyet-etkin bir şekilde güvenli bölgeye 

dönüştürülmesi ve İdlib’deki muhtemel gelişmelere karşı tedbir alınmasıdır.  Türkiye ulusal 

güç unsurlarını, özellikle sınırlı askerî gücünü, önerilen öncelikleri dikkate almak suretiyle 

zamanca kademelendirmeli ve bölgede etkin aktörlerlerle koordine etmelidir.  

c. Irak ve Suriye’deki gelişmelere yönelik askerî kapasiteyi artırmak için ülke içinde iç 

güvenlik harekâtının planlama ve icra sorumluluğu tamamen İçişleri Bakanlığına 

devredilmelidir. TSK, İçişleri bakanlığının yardım talepleri çerçevesinde ülke içinde terörizmle 

mücadeleye sınırlı şekilde dâhil olmalıdır. Bu kapsamda, PKK terör örgütünün Kuzey 

Suriye'deki hareket serbestîsini artırmak maksadıyla yakın geçmişte örnekleri yaşandığı 

üzere TSK'yı Türkiye'de meşgul etmeye çalışacağı beklenmedik bir hareket tarzı değildir.  

d. TSK, ülke savunmasının temel unsuru olan sınır güvenliğini, Irak ve Suriye sınırlarında 

fiziki ve teknolojik tüm imkânları kullanarak, tam kontrölle sağlamayı amaçlamalıdır. 

Günümüzdeki teknoloji düzeyi ve Türkiye’nin mali kapasitesi 30 yıl önce imkânsız görülen 

dağların üzerinde kısa sürede sınır güvenliği sistemi inşa etmeyi mümkün kılmaktadır. 

Türkiye’deki ve Batı’daki ülkelerin kentlerinin içinde devlet kurumları ve elçilik binalarının 

yüksek duvarlarla, beton barikatlarla ve dikenli tellerle korunduğu günümüz ortamında, sınıra 

geçilmez duvarlar inşa etmenin normalleştiğini dikkate almak gerekir.  

e. Sınır güvenliği ve denetimi sağlandığında ülke dışındaki Kandil başta olmak üzere 

terörist örgüt üslerinin kullanım değeri de önemli ölçüde azalacaktır.  

f. Irak ve Suriye’de çatışan tarafların ve kuvvetlerin tamamı son iki yıllık dönemde 

eğitilmiş ve teçhiz edilmiştir. Daha önemlisi Irak Merkezi Hükümet Kuvvetleri, Peşmergeler, Şii 

milisler ve PKK/YPG onlarca çatışmaya girerek gerçek tecrübe kazanmıştır. Bu unsurları 2014 
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Haziran-Temmuz aylarında tek kurşun atmadan mevzilerini terk eden ve yerleşim birimlerini 

IŞİD’e teslim eden birlikler olarak görmemek gerekir. Klasik askerî kriterlerle ölçüldüğünde 

statik birlik ağırlıkları düşük çıkacak bu unsurların dinamik birlik değerlerinin; moral, 

motivasyon ve deneyimden dolayı çok yüksek olabileceği dikkate alınmak durumundadır. 

Dolayısıyla Türkiye’nin askerî harekât öngören seçeneklerde dinamik birlik değerlerinin 

dikkate alması, Fırat Kalkanının zamansal ve mekânsal bağlamının özgünlüğünü göz ardı 

ederek, diğer bölgelerde uygulanabilir bir model olarak görme yanılgısına düşmemesi gerekir. 

3. Türkiye’nin Irak Merkezi Hükümeti ile gerginliğinin geri dönülmez noktalara 

götürülmemesi ve ilişkilerin bir ana önce düzeltmesi gerekmektedir. Bu amaçla yöneticilerin 

söylemlerinin yumuşatılması temel şarttır. Kürt, Şii ve diğerleri, tüm halkları kucaklayan bir dil 

kullanılmalıdır. Düşük görünürlükte çok kanallı ve alt düzeylerde diplomasi yürütülmesi 

düşünülmelidir. Bu tür diplomasi çabalarında siyasi partiler ile iş çevrelerinden istifade 

edilmelidir.  

4. Sünni-Şii eksen mücadelesinin Türkiye ve İran’ın yararına olmadığı açıktır. İran’ın bu 

mücadelede Türkiye’ye zarar verebilecek hesaplar içinde olabileceğinin dikkate alınması 

gereklidir. İran’ın kendi ülkesinde Kürt hareketinin ulusal güvenlik tehdidi oluşturacak 

düzeyde olmaması nedeniyle, Irak’ta bağımsız Kürt devletini, Suriye’de bir Kürt devletini ya da 

federasyonunu desteklemesi şaşırtıcı olmamalıdır. İran’ın bu tür hamlelerle asıl olarak 

Türkiye’deki Kürt dinamiğini tahrik etmeyi hesaplayacağı aşikârdır. Bu nedenle Türkiye’nin dış 

politikasında İran ile sorunlu konulardan ziyade yapıcı işbirliğine yönelmesi rasyonel bir 

seçenek olarak öne çıkmaktadır.  

5. Musul ve Rakka’daki operasyonlarla YPG, Şii Milisler ve IŞİD dışındaki Sünni cihadist 

grupların kimyasal silahlar, tank, tanksavar silahı, hava savunma silahı vb vasıtalara sahip 

olması göz ardı edilmemesi gereken bir olasılıktır.  

6. Yukarıdaki bağlamda istihbarat gayretlerinin belirli alanlara yönlendirilmesi gereklidir; 

a. PKK, YPG ve Şii Milisler ile IŞİD dışında Sünni cihadist örgütler, Irak ve Suriye’deki 

çatışma ortamından kimyasal silah ele geçirmişler midir? Ele geçirilebilirler mi? Bu tür bir 

imkân ve kabiliyete sahip olduklarında Türkiye içinde ve sınır dışında hangi hedeflere karşı, 

nerede ve ne zaman kullanabilirler? Kimyasal silahlara karşı Türkiye’de askerî birliklerin ve 

sivil halkın savunması ve hazırlığı var mıdır? 

b. İran’ın Irak ve Suriye’deki Kürt gruplarıyla/partileriyle ilişkileri nasıldır? PKK ile son 

dönem etkileşimi ne yöndedir?  

c. İran ve Irak Merkezi Hükümeti, geleneksel olarak karşı oldukları kabul edilen bağımsız 

Kürt devletine, hangi koşullarda rıza gösterebilirler? 
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d. Irak’ın geleceğine yönelik bu yönde bir pazarlık/müzakere olabilir mi? Irak Merkezi 

Hükümeti, Musul ve Kerkük’ün statüsünün istediği şekilde belirlenmesi karşılığı bağımsız Kürt 

devletine olumlu bakar mı? 

e. Irak’ta bağımsız Kürt devleti için, gerekli koşullar nelerdir? Bu koşullar hangi aşamada 

gerçekleşir? 

f. Suriye’de Fırat ve Dicle arasındaki Kürt siyasi birimi geri dönülmez bir gerçeklik midir? 

Bu durumda PYD, PKK’dan ayrışabilir mi? Veya PYD KDP’leştirilebilir mi? 
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Harita-2: Musul'a Yönelik Harekât 
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