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POLİTİKA NOTU

Suriye Labirentinden Kaçış:  
Bir Yol Haritası
OCAK 2023

Ukrayna savaşı, Amerikalıları yetmiş yıl kadar önce Türklerle 
askeri bir ittifaka çeken şeyi yeniden keşfetmeye yöneltti: 
Türkiye’nin Rusya’ya karşı bir denge unsuru olarak 
vazgeçilmezliği. Ancak Washington ve Ankara Ukrayna’da 
ortak bir neden bulmuş olsalar bile Suriye’de birbirlerine ters 
düşmeye devam ediyorlar. Türk akademisyen Ömer Özkızılcık, 
cesur, taze ve pratik bir düşünce sergileyerek, bize oradaki 
Amerikan ve Türk politikalarını da uyumlu hale getirmek için 
bir yol haritası sunuyor. Ama öncesinde Özkızılcık’ın planına 
zemin hazırlamak için Hudson Institute Kıdemli Araştırmacısı 
Michael Doran, yol haritasını anlamak için okunması zaruri olan 
stratejik mantığı ve diplomatik bağlamı panoramik bir şekilde 
ortaya koyacak. 

Giriş: Coğrafyayı Jeostratejiye geri getirmek
Hudson Kıdemli Üyesi Michael Doran
Bir gün ne kadar da fark yaratıyor. 23 Şubat 2022’de Türkiye’nin 
Washington’daki itibarı çok düşüktü. Suriye’ye yönelik 
askeri harekatları, Yunanistan ile Ege ve Doğu Akdeniz’de 
yaşanan anlaşmazlıklar, Rusya yapımı S-400 füze savunma 
sistemlerini satın alması ve diğer konular, Amerikalı yetkililerin 
geçmiş dönemlerdeki sıcak iş birliğinin yeniden alevlenip 

alevlenemeyeceğini sorgulamasına neden oldu. Ertesi gün 
Rusya Ukrayna’yı işgal etti ve Beyaz Saray’da Türkiye’ye karşı 
tavır birdenbire düzeldi. Avrupa’da 1945’ten beri patlak veren 
en büyük savaşla, iki yeni önceliği hızla Başkan Joe Biden’ın 
gündeminin en üst sıralarına çıkardı: Rusya’yı dengeleyebilecek 
askeri ortaklar arayışı ve Avrupa’ya doğal gaz tedarikçisi arayışı. 
İki hedef için de tüm yollar Ankara’ya çıkıyordu. 

İster Sovyet sonrası dünyada ister Ortadoğu’da olsun, Rus 
gücüne karşı bir denge olarak Türkiye vazgeçilmezdir. Ankara, 
2008’de Gürcistan’a, 2014’te Ukrayna’ya, 2015’te Suriye’ye 
ve 2017’de Libya’ya yapılan müdahaleler de dahil olmak üzere, 
Rusya’nın son dönemdeki tüm büyük askeri operasyonlarına 
karşı çıktı. Çoğunlukla pasif siyasi tavırlar sergileyen diğer Kuzey 
Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyelerinin aksine Türkiye, 
Rusya’nın bu müdahalelerine askeri olarak karşılık verdi. Türkiye 
müttefiki Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna gibi savunma 
ortakları ve Suriye Milli Ordusu (SMO) gibi yerel ortakları ile 
Gürcistan, Ukrayna, Suriye, Azerbaycan ve Libya’da Rus veya 
Rusya destekli güçlerle rutin çatışmalara girdi. 

Türk ordusu birçok kez (2015’te Rus Su-24 uçağının 
düşürülmesi, Libya İç Savaşı sırasında Wagner unsurlarını 
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hedef alan Türk Bayraktar TB-2 insansız hava araçları ve 
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin Şubat 2020’de İdlib’te bir 
Türk birliğine saldırması) Rus kuvvetleriyle – soğuk savaş 
sonrasındaki Avrupa ordularının hiçbirinde göremeyeceğiniz bir 
şekilde- doğrudan çatışmaya girmiştir.

TB-2 insansız hava araçları savaşın başlangıcında Ukrayna 
ordusunun Kiev’i savunmasında önemli bir rol oynadı. Türkler, 
Türk ordusu veya Türkiye destekli güçlerin Azerbaycan, 
Suriye ve Libya’da defalarca hedef alıp başarıya yok ettiği Rus 
Pantsir hava savunma sistemine atıfta bulunarak insansız hava 
araçlarını büyük bir gururla “Pantsir avcısı” olarak tanıtıyor. 
Şubat 2020’de İdlib’te düzinelerce Türk askerini öldüren 
Rus saldırısına Türk ordusu hem Wagner birimlerini hem de 
Hizbullah gibi İran destekli Şii milisleri içeren Esed rejiminin 
kuzeydeki konuşlanmalarını doğrudan hedef alan Bahar 
Kalkanı Harekâtı ile karşılık verdi. 

Biden’ın Beyaz Saray’ı Türkiye’nin askeri gücünü Ukrayna 
savaşı prizmasından görmeye başladıkça, Türkiye’nin 
Avrupa’nın enerji güvenliği için taşıdığı değer konusundaki 
farkındalığı da arttı. Türkiye, büyük bir tedarikçi olmamakla 
birlikte, Azerbaycan’dan Gürcistan, Türkiye, Yunanistan 
ve Arnavutluk üzerinden İtalya’ya gaz taşıyan Güney Gaz 
Koridoru’nun (GGK) inşasında etkili bir güçtü. Ekim ayında 
Yunanistan ve Bulgaristan, Azerbaycan gazını GGK’dan 
Bulgaristan’a taşıyan 113 millik bir ara bağlantı hattı işletmeye 
başlattı ve böylece Güneydoğu Avrupa’nın Rus gazına olan 
bağımlılığını azaldı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von 
der Leyen ara bağlantı hattının açılış töreninde “Bu boru hattı 
Bulgaristan ve Avrupa’nın enerji güvenliği için oyunun kurallarını 
değiştirecek” dedi. “Bu, Rus gazına bağımlılıktan kurtulmak 
anlamına geliyor” diye devam etti. 

Von der Leyen’in açıklaması abartılıydı. Ara bağlantı iyi bir 
başlangıç, ancak Avrupa’ya enerji güvenliği sağlamayacak. 
Ancak ufukta bu konuda tam bir çözüm görünüyor ve bu da 
tamamen Türkiye’ye bağlı. Hazar’ın doğu kıyısında yer alan 

Türkmenistan, dünyanın en büyük dördüncü gaz rezervine 
sahip. Türkmen gaz kaynakları ile GGK’nun Azerbaycan 
terminali arasındaki bir ara bağlantı oyunun kurallarını 
gerçekten değiştirecektir. Aşkabat tarihsel olarak boru hattını 
inşa etme konusunda isteksizdi, ancak Ankara’nın ısrarıyla 
Türkmen Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov rotasını 
değiştirmeyi düşünüyor. Aralık ayında Türkmenistan’ın 
batısında Hazar Denizi kıyısındaki Awaza’da Türkmen Devlet 
Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev arasında üçlü bir zirve düzenledi. Resmî açıklamaya 
göre, görüşmede liderler üç ülke arasındaki “ticaret, enerji 
ve taşımacılık alanlarında” iş birliğini derinleştirmeye yönelik 
adımları görüştüler.  Bu açıklama, GGK ile bir ara bağlantının 
düşünüldüğüne dair açık bir ipucudur. 

Türkiye’nin GGK için önemi, transit devlet rolünün çok 
ötesine geçiyor. GGK, Asya ile Avrupa arasında Rusya ve 
İran kontrolünde olmayan tek kara tabanlı taşımacılık ve enerji 
tedarik yolu olan Orta Koridorun bir parçasıdır. Türk askeri 
gücü ve Türk diplomasisi olmasaydı Orta Koridor da olmazdı 
çünkü Moskova ve Tahran koridoru kapatmak için birlikte 
çalışacaktı. 

“Tanrı savaşı Amerikalılara coğrafya öğretmek için yarattı” 
demiş Mark Twain.  Bu sözün üzerindeki şüphe keskinliğinden 
hiçbir şey eksilmiyor. Ukrayna savaşı, Biden ve ekibini, 
Türkiye’nin Amerikan dış politikasındaki rolünü yeniden 
değerlendirerek Amerikan jeostratejisine “coğrafya”yı geri 
getirmek gibi zor bir işe başlamaya ikna etti.  

Ama önlerinde zor bir görev daha var.  Yaklaşık sekiz yıl 
önce alınan bir karar, Washington’un Türkiye’nin jeostratejik 
ağırlığının tüm avantajlarından yararlanmasını engelliyor.  2014 
yılında Başkan Barack Obama, İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı 
mücadelede Halk Savunma Birlikleri’ni (YPG) ABD’nin ana 
müttefiki haline getirerek talihsiz bir adım attı. Obama’nın 
haleflerinden hiçbiri, ABD-Türkiye ilişkilerine tarifsiz şekilde 
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zarar veren bu ittifakı bozamadı. YPG, Türkiye’nin doğusunda 
bağımsız bir Kürt devleti kurmak amacıyla on yıllardır Türk 
ordusu ile savaşan terör örgütü Kürdistan İşçi Partisi ya 
da diğer adıyla PKK’nın Suriye kolu. Dolayısıyla Suriye’de 
bağımsız bir devletçik kurmaması için YPG ile mücadele etmek 
Türkiye’nin jeopolitik zorunluluğudur. 

Amerikan stratejik camiasının hatırı sayılır bir kesimi, yanlış 
bir şekilde, Ankara ile Washington arasında YPG konusunda 
yaşanan çatışmanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözde 
“yeni-Osmanlıcı” veya “İslamcı” kişisel siyasi gündeminden 
kaynaklandığını varsaydılar. Bundan daha yanıltıcı bir şey 
olamazdı. Türkler “devlet politikaları” ile “hükümet politikaları” 
arasında çok faydalı bir ayrım yapmaktadır – yani ulusal 
güvenlik uzmanlarının mutabakatına dayanan politikalar ile 
iktidardaki koalisyonun hedeflerini temsil eden politikalar 
arasında. YPG dahil PKK ve yandaşlarına karşı takınılan net 
tavır en temel devlet politikasıdır. 1990’larda, Türk siyasetindeki 
baskın unsurun aşırı laik bir ordu olduğu dönemde bile, 
Ankara, PKK tehdidi konusunda bugün olduğu gibi aynı algıya 
sahipti. Türk iç politikasındaki tüm değişikliklere rağmen PKK 
düşmanlığı değişmedi.

Amerikan politikası, kasıtlı olmasa da aslında YPG’nin Türkiye 
sınırında bir devletçik inşa etmesine yardımcı oldu. Ankara 
böyle bir siyasi oluşuma, YPG devletçiğine, ancak ABD’nin El 
Kaide’yi Meksika’da ABD sınırı boyunca bir devletçik kurmaya 
teşvik etmesinden sonra razı olacaktır. 

Türkler, ABD-YPG ittifakının en önemli ulusal güvenlik kaygıları 
olduğunu açıkça söylemekten çekinmiyorlar – ki bu Rusya’nın 
gücünü dengelemekten bile daha büyük bir zorluk. Sonuç 
olarak, Türk politikasında kayda değer bir kompartizasyon 
görüyoruz. Ankara, sanki Türk politikasının amacı Rus gücünü 
zayıflatmakmış gibi Ukrayna savaşını destekliyor. Bu arada 
Suriye’de Rusya’yı, mantıklı bir sonuca ulaşması halinde 
Rusya’nın uluslararası konumunu iyileştirecek bir diplomatik 
sürece dahil ediyor.  

Bu çelişki gibi görünen durumu anlamak için Vladimir Putin’in 
gözünden bakmak faydalı olacaktır. Rus lider, Suriye diktatörü 
Beşar Esed’i rehabilite etmek ve Esed’in kaybettiği Suriye 
toprakları üzerindeki kontrolünü yeniden tesis etmek istiyor. 
Türk ordusu, Esed rejimine muhalif yaklaşık yetmiş bin Suriyeli 
savaşçıdan oluşan SMO’yu kurdu ve eğitti. Türkiye ve yerel 
ortağı Suriye topraklarının ciddi bir bölümünü kontrol ediyor ve 
ülkenin kuzeyinde milyonlarca Suriye vatandaşı bu bölgelerde 
yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla SMO’nun dağıtılması ve 
Türkiye’nin Esed rejimine yönelik muhalefetinin etkisiz hale 
getirilmesi Putin’in Suriye’deki en önemli öncelikleri arasında 
yer alıyor.

Eğer Putin bu hedeflere ulaşırsa, Rusya’yı çevrelemenin 
önemine inanan Batılılar çok şey kaybedecek. Tekrar etmek 
gerekirse, Türkiye Ukrayna’nın en sadık ve en etkili destekçileri 
arasında yer alıyor. Ankara, 2014’ten bu yana Kırım’ın ilhakına 
karşı muhalefetinde hiç tereddüt etmedi. Ukrayna ordusuna 
insansız hava araçları tedarik etmekle kalmadı, aynı zamanda 
en yakın müttefiki Azerbaycan’la aynısını yapmadan önce 
Ukrayna ile bir insansız hava aracı ortak üretim anlaşması bile 
imzaladı. Türk ordusu ayrıca Ukrayna’ya çok sayıda zırhlı araç 
ve söylenenlere göre roket dahi tedarik etti. Buna ek olarak 
Türk donanması Ukrayna donanmasının yeniden inşasına 
yardım ediyor ve diğer şeylerin yanı sıra korvetler sağlıyor. 
Ukrayna’ya bu desteği sağlarken, Türkiye aynı zamanda 
kendisini Rusya’nın Suriye’deki gündeminin önündeki en büyük 
engel haline getirdi.

Ancak Moskova’daki diplomatik süreç planlandığı gibi ilerlerse, 
Türkiye’nin Suriye’de Rusya’ya yönelik baskısı hızla azalacak ve 
muhtemelen tamamen ortadan kalkacaktır. Aralık ayı sonunda 
Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan 
Fidan Moskova’da Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi. 
Moskova’da bakanlar düzeyinde yeni toplantıların yapılması da 
şimdiden gündemde; bu da Putin’in Ankara ile Şam arasında 
bir uzlaşmaya varma konusunda büyük ilerleme kaydettiğinin 
açık bir göstergesi. 
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Putin bunu bir misilleme olarak görüyor. Türkiye, Esed rejimine 
muhalefetine son vermesi karşılığında Rusya ve Esed’in 
PKK ve YPG’ye verdiği tüm desteği kesmesini bekleyecek. 
Taslak anlaşmanın kesin şartları henüz açıklanmadı, ancak 
Türkler muhtemelen Şam ve Moskova’nın YPG’yi terör örgütü 
olarak tanımasını ve Suriye topraklarındaki tüm faaliyetlerini 
yasaklamasını talep ediyor.

Putin bu anlaşmayı yaparsa Türkiye, Suriye ve Rusya YPG’ye 
karşı birleşmiş olacak. Bu arada ABD, Suriye’nin kuzeydoğu 
çeyreğinde tek başına ve sadece YPG’li dostlarının kendisine 
eşlik ettiği garip bir adam haline gelecektir. Bu durumda 
Rusya-Türkiye ikilisinin çizdiği çerçeve de Suriye’nin geleceğini 
belirleyecektir. 

Tecrübelerimiz bize, Amerikan ulusal güvenlik topluluğundaki 
analistlerin, Esed rejimi üzerinden gerçekleşecek muhtemel 
bir Rusya-Türkiye anlaşmasını Erdoğan’ın sözde Batı karşıtı 
gündeminin bir başka kanıtı olarak, resmedeceğini öğretiyor. 
Ancak bu analiz, kesinlikle kilit bir noktayı kaçırıyor: Amerika’nın 
YPG’ye verdiği destek, Erdoğan’ı Putin’in kollarına iten ana 
faktördür.

Bu analizin savunucuları, Amerikalıları YPG ile iş tutmaya 
ikna eden hesapla ilgili hafıza kaybı yaşıyor. 2014’te 
ittifak filizlendiğinde, Başkan Obama gözünü İran nükleer 
anlaşmasına dikmişti; bu anlaşma, Rusya ve İran’ın ABD ile 
pek çok temel çıkarı paylaştığı ve Suriye’yi aralarında istikrara 
kavuşturacağına dair inancın meyvesiydi. Obama, nükleer 
anlaşmayı bozmamak için, IŞİD’e karşı Esed rejimini devirmek 
için çalışmaktan kaçınacak ve böylece ABD’yi Esed’in 
patronları Rusya ve İran ile çatışmaya sokmayacak bir Suriyeli 
ortak aradı. PKK’nın bir kolu olan YPG’nin tarihsel olarak 
Tahran’la samimi, Moskova’yla sıcak ilişkileri vardı.

Başka bir deyişle ABD, Rusya ve İran’ın yerel ortağını ödünç 
aldı. Ancak Obama’nın Moskova ve Tahran ile kurmayı hayal 
ettiği stratejik uyum hiçbir zaman gerçekleşmedi. Putin’in 

Erdoğan’la yürüttüğü mevcut diplomatik kumar işe yararsa, 
Rusya Türkiye’yle ilişkileri karşılığında YPG’yi Amerika’yla takas 
etmeyi başarmış olacak ki bu ABD açısından pek de akıllıca bir 
takas sayılmaz.

Peki Biden yönetimi buna nasıl yanıt verebilir? Üç temel 
senaryo üzerinde konuşabiliriz. Birincisi, Afganistan’dan 
çekilme örneğinde olduğu gibi birden ilişkiyi kesip ülkeden 
çıkabilir. Ancak bu çıkış, Doğu Suriye’de Türkiye, Rusya 
ve İran’ın dolduracağı bir boşluk yaratacaktır. Bu durumda 
Türkiye, YPG’yi sınırından çıkaracak ve örgütün ABD 
ile kurduğu tüm siyasi yapıları tasfiye edecektir. Türkler 
muhtemelen Suriye içinde 30 mil derinliğinde bir tampon 
bölgeyi kontrol etmeye çalışacaklardır. Rusya ve İran, Amerikan 
kuvvetlerinin daha güneyde tahliye ettiği Deyrizor gibi bölgeleri 
kontrol edecektir.

İkincisi, ABD, YPG ile ittifakını sürdürerek işleri karıştırmaya 
devam edebilir. Bu seçenek, yalnızca Türkiye’yi Suriye’deki 
güvenlik sorunlarını çözmek için ABD ile değil Rusya ile 
çalışmaya teşvik ederek kışkırtmayı başarabilir. Gözlemci 
statüsüne düşürülen ABD, Rusya’nın (İran hakkında hiçbir şey 
söylemeden) Suriye’nin geleceğini şekillendirmek için Türkiye ile 
birlikte çalışmasını kenardan izleyecektir. Zamanla, Washington 
sahadaki gelişmelerle giderek daha fazla ilgisiz hale gelecek ve 
güçlerinin ayrılması için pazarlık yapacaktır. Başka bir deyişle, 
ikinci senaryo yalnızca ilk senaryoyu geciktirecek ve sonra ona 
dönüşecektir. 

Üçüncü Senaryo, ABD ve müttefiklerinin çıkarlarına hizmet 
eden bir Suriye inşa etmek için Türkiye ile birlikte çalışmayı 
içeriyor. Bu hamle sağlam bir jeostratejik anlam ifade ediyor, 
ancak öncesinde ağır bir siyasi maliyet taşıyor. ABD, Türkleri 
kazanmak için YPG ile ittifakını bitirmek zorunda.

Ömer Özkızılcık, ekteki yol haritasıyla, ABD’nin bu zor görevi 
nasıl sorumlu bir şekilde, Amerika’nın YPG’li ortaklarının da 
hayatını kurtaracak, şu anda YPG yönetimi altında yaşayan 
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Suriyelilerin hayatlarına en az zarar verecek ve başta İsrail 
olmak üzere ABD ve müttefikleri için stratejik olarak en faydalı 
olacak şekilde yerine getirebileceğini açıklıyor. Vizyonunun 
özellikle kayda değer beş özelliği var:

1. Yol haritasının mantığı Türkiye ile Irak’ta Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi (KBY) arasında var olan ve ABD’nin zaten çok 
rahat hissettiği bir ortaklığın üzerine inşa ediliyor.

2. Yol haritası, İran’ın Suriye’deki ikmal hatlarını bloke ederek, 
1990’larda var olan yakınlaşmaya çok benzeyen bir ABD-
İsrail-Türkiye ittifakının temelini Suriye’de oluşturuyor.

3. Yol haritası, Esed rejimi ile onun hamileri Rusya ve İran’ı 
zayıflatıyor ve gelecekte IŞİD’in ortadan kaldırılması da 
dahil olmak üzere ABD-Türkiye ortak eylemi için bir 
çerçeve oluşturuyor.

4. Yol haritasının pratiği ne Rus ne de İran güçlerine karşı 
doğrudan bir Amerikan askeri eylemi gerektirmiyor. 
Aslında, rolü diplomatik destek ve genişletilmiş askeri 
caydırıcılık sağlamakla sınırlı olan ABD’nin herhangi birine 
karşı doğrudan askeri eylemde bulunmasını gerektirmiyor.

5. Yol haritası, Suriye’de Araplar üzerinden Arapların, Kürtler 
üzerinden Kürtler üzerinden yerel yönetişimi teşvik ediyor.

Pek çok Amerikalı YPG ile bağların koparılması fikrine şiddetle 
karşı çıkacaktır. Amerika’nın, İslam Devleti’nin yenilgiye 
uğratılmasında oynadığı rol için örgüte minnet borcu olduğunu 
savunacaklardır. Devamında müttefiklere ihanet etmek sadece 
günah ve onursuz bir davranış değil, aynı zamanda bir gaftır 
çünkü diğerlerinin Amerika’nın dostluğuna olan güvenini sarsar 
diyeceklerdir. Bu mantık silsilesini çürütmek mümkün değildir. 
Sadece YPG’nin kucaklanmasının Amerika’nın NATO müttefiki 
Türkiye’ye ihanet anlamına gelip gelmediği sorulabilir.

Türkiye’nin can düşmanıyla ittifak yapmak suç değilse bile, 
kesinlikle bir gaftı. Türkiye, Obama’nın YPG’yi silahlandırma, 
eğitme ve silahla donatma kararını ilk kez protesto ettiğinde, 
Amerikalılar YPG ile ilişkilerinin “geçici, taktiksel ve operasyonel” 

olduğunu açıklayarak Ankara’yı yatıştırmaya çalıştı. Şimdi bu 
sözlerin faturasını ödeme zamanı geldi. Bu sözler samimiyetsiz 
olabilir ama yine de derin bir gerçeği ifade ediyorlardı. Er ya 
da geç ABD güçleri Suriye’yi terk edecek, ancak Türkiye her 
zaman onun komşusu olarak kalacak ve Ankara, Türkiye’nin 
güney sınırındaki bir YPG küçük devletiyle asla uzlaşmayacak.

Kısacası, güç dengesi Washington’un YPG’yi her zaman terk 
edeceğini dikte ediyordu. ABD bu konuda kendini kandırarak 
aceleci davrandı. Şimdi tek soru, YPG ve yerel halk arasındaki 
can kaybını en aza indirmek ve “Jeostratejiye” “coğrafya”yı 
geri getirmek için eyleme geçip geçmeyeceğidir. Geçmişteki 
tedbirsizliğinden ders alan ABD’nin stratejik haritayı doğru 
okuma, ABD-Türkiye ittifakını yeniden canlandırma ve Rusya 
ile İran’ı daha etkin bir şekilde çevreleme şansı var. Ya da 
Obama’nın oyun kitabını mantıksal son noktasına kadar takip 
edip Suriye’deki tüm nüfuzunu Moskova ve Tahran’a devredebilir. 
İşte zorlu seçim budur. Üçüncü bir alternatifi öne sürmek hayalleri 
sürdürmek anlamına gelir ki bu da sadece Amerika’nın stratejik 
rakiplerini güçlendirecek ve Suriyeliler ile Amerika’nın YPG’li 
ortaklarına daha fazla ölüm ve yıkım getirecek bir hareket tarzıdır.

Özkızılcık bize ileriye giden yolu gösteriyor. Ancak onun 
tavsiyelerine kulak verme penceresi uzun süre açık 
kalmayacak. Zaman daralıyor.

Suriye için Yol Haritası
Ömer Özkızılcık
Yabancı askeri müdahaleler Suriye’yi dört kısma ayırdı: Rusya, 
İran, Amerika ve Türkiye nüfuz alanları. Ancak pratikte sadece 
üç alandan bahsetmek daha mantıklıdır çünkü Rusya ve İran’ın 
hâkim olduğu alanlar tek bir birim olarak yorumlanmalıdır. 
Elbette Moskova ve Tahran her zaman mükemmel bir uyum 
içinde çalışmıyor, ancak her ikisi de Beşar Esed rejiminin 
korunmasını hayati bir çıkar olarak görüyor. Ayrıca, Rus 
ordusunun Ukrayna’daki yenilgisinin sadece Suriye’deki 
ortak İran-Rusya projesini değil, diğer birçok alandaki ortak 
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Map 1: Spheres of Influence

Source: Author.
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çıkarları da tehlikeye atacağını kabul ediyorlar. Birlikte kalmayı 
başaramazlarsa, ayrı ayrı yok olacaklar. Sonuç olarak, analistler 
genellikle Rus ve İran alanlarını tek bir kompleks, yani “Esed 
rejimi bölgeleri” olarak adlandırıyorlar. 

Türkiye ve Amerika arasında böyle bir birliktelik söz konusu 
değil. Washington ve Ankara yaklaşık yetmiş yıldır Kuzey 
Atlantik Antlaşması Örgütü’nde (NATO) yakın iş birliği içinde 
çalışıyorlar, ancak Suriye’deki politikaları tam anlamıyla 
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uyumsuz. Sürtüşmenin nedenini tespit etmek ise kolay. Obama 
yönetimi 2014 yılında Halk Savunma Birlikleri’ni (YPG) Irak Şam 
İslam Devleti (IŞİD) ile mücadelede Amerika’nın Suriye’deki 
birincil ortağı olarak seçmesi.

YPG, Türkiye’nin doğu yarısını kopararak bağımsız bir Kürt 
devleti kurmayı amaçlayan Kürdistan İşçi Partisi’nin (PKK) 
Suriye kanadıdır. Türkiye’de PKK düşmanlığı toplumsal 
olarak temellenmiş bir olgudur. Hem vatandaşlar hem de 
ulusal güvenlik görevlileri, onu sadece bir terör örgütü olarak 
değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı en büyük 
güvenlik tehdidi olarak görmekte. Bu bağlamda Ankara, 
Obama yönetiminden YPG ile ortaklıktan kaçınmasını istedi. 
ABD’nin PKK’yı terör örgütü olarak görmesine ve PKK ile YPG 
arasındaki bağları inkâr etmemesine rağmen Obama yönetimi 
Ankara’nın bu isteğini reddetti.

ABD ordusu, YPG ile ortaklığı başlattıktan kısa bir süre sonra 
şu anda Amerikan etki alanına hâkim durumdaki milis ittifakı 
olan Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) oluşturdu. Muhtemelen 
Amerikalılar, Kürt olmayan, özellikle Arap unsurların SDG’ye 
dahil edilmesinin PKK’nın bölgedeki etkisini azaltarak Ankara’yı 
yatıştıracağına inandılarsa, ne yazık ki yanıldılar. YPG’nin 
komuta yapısı bozulmadı ve SDG’ye hâkim durumda. ABD, 
Arap milisleri kendi kontrolü altına alarak PKK’nın kontrol 
edebileceği toprakları genişletti ve ilk kez etnik olarak Arap olan 
bölgelerde hakimiyet kurmasını kolaylaştırdı. Amerika, PKK’nın 
ABD yardımı olmadan kuzey Suriye’de birbirinden izole olacak 
Kürt yerleşim bölgelerini birbirine bağlamasına ve bağımsız 
bir PKK devletçiği yaratmanın önündeki tüm doğal engelleri 
aşmasına olanak sağladı.

ABD-YPG ittifakı neredeyse on yıldır Ankara ve Washington 
arasındaki ilişkileri zehirliyor. İki ülke çatışmayı çözene 
kadar güven yeniden tesis edilemeyecektir. Bu yol haritası, 
Türkiye ve ABD’nin birleşik bir etki alanı yaratmak için birlikte 
ilerleyebilecekleri bir yol önererek olası bir çözümün taslağını 
çiziyor. Yedi temel varsayım bu öneriyi şekillendirmektedir:

1. ABD-Türkiye ortaklığını canlandırma, YPG’nin 
oluşturulacak olan ABD-Türkiye ortak etki alanından 
tamamen çekilmesini, YPG ile ABD arasındaki ittifakın 
tamamen sona ermesini gerektirir.

2. ABD ve Türkiye, Rusya ile doğrudan karşı karşıya 
gelmekten kaçınmaya çalışmalıdır.

3. Türk ordusu, Türk ordusunun Suriyeli müttefikleri ve SDG’nin 
YPG’li olmayan unsurları şu anda SDG ve YPG tarafından 
yürütülen güvenlik görevlerini yerine getirebilecek kapasite ve 
güçtedir ve bu görevler hızlıca ve başarılı şekilde devralınabilir

4. ABD-Türkiye ortak alanının her bir bölümündeki siyasi ve 
askeri yapıların etnik bileşimi yerel demografiyi yansıtmalıdır: 
Kürtler Kürtleri yönetmeli, Araplar Arapları yönetmeli vb.

5. Suriye’de IŞİD’in ortadan kaldırılması hem Amerikalıların 
hem de Türklerin temel çıkarlarından biridir.

6. YPG’nin tahliyesi yoluyla sivillerin korunması ve 
yerel koşulların bozulmasının en aza indirilmesi hem 
Washington’ın hem de Ankara’nın en önemli endişeleri.

7. ABD ve Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
Suriye muhalefetinin meşruiyetini tanıyan ve Esed rejimini 
muhalefetle siyasi geçiş sürecini müzakere etmeye çağıran 
2254 sayılı kararı uyarınca yerel siyasi ve askeri yapıların 
geliştirilmesini destekleyecektir.

1. Adım: YPG’nin Deyrizor’dan tahliyesi
ABD-Türkiye ittifakını yeniden canlandırmanın yolu Deyrizor 
Askeri Konseyi’ni SDG’den ayırmak ve tüm YPG savaşçılarını 
bölgeden tahliye etmekle başlıyor. Konsey etnik olarak Arap 
olan ve yerel halk arasında güçlü kökleri bulunan bir milis 
gücü. Nispeten uyumlu bir yapı olan konsey, PKK’nın Kürt 
ağırlıklı uzantısı (YPG) için doğal olmayan bir ortak. Konseyin 
YPG ile birlikteliğine Amerikan gücü aracılık etmişti. Dolayısıyla 
artık bu birlikteliği Amerika bozabilir.

ABD, Deyrizor Askeri Konseyi’ni SDG’den ayrılıp Suriye 
Ulusal Ordusu’na (SMO) katılmaya teşvik etmelidir. Resmi 
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olarak 2017’de kurulan SMO, Türkiye destekli Suriye askeri 
gücüdür. Esed rejimine karşı çıkıyor ve bu nedenle Rusya ve 
İran’ın destek verdiği Esed’in ordusu olan Suriye Arap Silahlı 
Kuvvetleri ile karıştırılmamalıdır.

Deyrizor Askeri Konseyi, savaşçılarının çoğu zaten bu bölgeden 
gelen SMO’ya nispeten sorunsuz bir şekilde entegre olacak. 
İç savaş sırasında, yaklaşık 250.000 kişi Deyrizor’dan kaçarak 
Kuzey Suriye’nin Türkiye tarafından korunan bölgelerine (El-



HUDSON INSTITUTE SURIYE LABIRENTINDEN KAÇIŞ: BIR YOL HARITASI 9

Bab, El-Rai, Suluk, Cinderesi ve Afrin gibi yerler) sığındı. Bu 
sığınmacılar, saflarında şu anda Deyrizor Askeri Konseyi’nde 
görev yapan yaklaşık 7,000 Deyrizorlu savaşçıya sahip 
olan SMO için sürekli bir asker akışı sağladı. Deyrizor 
Askeri Konseyi, halihazırda yedi lejyondan oluşan SMO’ya 
katıldığında, yeni kurulacak olan Sekizinci Lejyonun çekirdeğini 
oluşturacaklar.

Türk özel kuvvetleri birimleri, SMO’nun Deyrizorlu unsurlarına 
bölgeye kadar eşlik edecek ve Sekizinci Lejyon‘un uyumlu 
bir güç haline gelmesini sağlamak için lejyon ve Deyrizor 
Askeri Konseyi ile birlikte çalışacak. ABD’nin halihazırda 
bölgeye konuşlandırdığı Amerikan özel kuvvetleri birimleri 
yerinde kalacak ve onlar da yumuşak bir geçişin garanti 
altına alınmasına yardımcı olacak. Türkiye’nin Deyrizor’daki 
kuvvetlerine ikmal hatları ve kuzeyden güneye konuşlanma 
yolları Rus etki alanından geçmeyecek, bunun yerine 
Malikiye’den Haseke’ye ve ardından Deyrizor’a giden Karayolu 
716’dan N7 Karayoluna kadar uzanacak. Türk ve Amerikan 
kuvvetleri rotayı korumak için birlikte çalışacaklar (bkz. Harita 2).

Bölge sakinleri, Sekizinci Lejyonu yerli bir güç olarak 
görecekler. Buna karşılık YPG’yi yabancı olarak görüyorlar 
çünkü askerleri farklı bir etnik gruptan ve Suriye’nin farklı bir 
bölgesinden -hatta Türkiye, Irak veya İran’dan- geliyor. Bölgeyi 
istikrara kavuşturduktan sonra Sekizinci Lejyon, tamamı Suriye 
devrimci bayrağını benimseyecek olan bölge sakinlerinin 
seçeceği yeni yerel konseylerin oluşturulmasını denetlemek için 
Türk ve Amerikan kuvvetleriyle birlikte çalışacak.

Elbette YPG bu operasyonu baltalamaya çalışabilir. Örneğin, 
bölgeyi terk etmeyi reddedebilir ve Esed rejimi ile Rusya’yı 
bölgeye davet edebilir. Ancak bu filmi daha önce, Şubat 
2018’de, Rus paralı askerleri ve rejim yanlısı güçlerin petrol 
zengini bölgeyi ele geçirmeye çalıştığı sırada görmüştük. ABD 
karşı saldırısı birkaç saat içinde yaklaşık 100 Suriye askerini ve 
200 Rus milisini öldürdü. Ne Moskova ne de Şam aldıkları bu 
dersi unutmadı.

ABD şu ya da bu nedenle Deyrizor’daki yeni siyasi yapının 
savunmasına doğrudan katılmamayı tercih ederse, Türkiye 
Sekizinci Lejyon’a kendi başına seve seve yardım edecektir. 
Son tarihsel kayıtlar bu noktada hiçbir belirsizlik bırakmıyor. 
Örneğin 2020’de İdlib’teki Türk kuvvetleri, aralarında önemli 
bir Rus birliğinin de bulunduğu Esed rejimi güçlerini alt etti. 
Lazkiye’deki Hmeymim Rus hava üssünden İdlib’e nazaran çok 
daha uzakta olan Deyrizor, Rus hava savunma sistemlerinin 
menzilinin dışında. Rus ordusunun Ukrayna’da yaşadığı 
başarısızlıklar ve bu çatışmanın devam eden doğası göz önüne 
alındığında, Moskova Türk ordusuna karşı çıkmadan önce iki 
kez düşünecektir.

YPG’nin Ruslar olmadan savaşma eğilimine girmesi halinde, 
kısa süre içinde bu kararından pişmanlık duyacaktır. 2018’deki 
Zeytin Dalı Harekâtı ve 2019’daki Barış Pınarı Harekâtı’nda 
Türk ordusu ve SMO, YPG’yi Afrin, Tel Abyad ve Resulayn’dan, 
yani YPG’ye çok daha tanıdık ve müsamahakâr davranılan 
bölgelerden hızlı ve kararlı bir şekilde çıkardı. 

YPG bölgeyi boşalttığında, Deyrizor’dan kaçan çok sayıda 
mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş insan gönüllü olarak 
memleketlerine dönecektir. ABD ve Türkiye arasındaki iş birliği 
sahadaki güç dengesini derhal değiştirecektir. Deyrizor’daki 
aşiretler üçe bölünmüş durumda: ABD ve YPG ile çalışanlar; 
Türkiye ile çalışanlar ve Rusya, İran ve Esed rejimi ile çalışanlar. 
Eğer Türkiye ve Amerika’nın birleşik alanındaki aşiretler ortak 
bir amaç için çalışırlarsa, Rusya, İran ve Esed rejimi ile çalışan 
aşiretlere kıyasla toplam güçleri artacaktır.

Türk özel kuvvetleri, diğer adımların yanı sıra, insansız hava 
araçları ve helikopterleri barındıracak bir üs inşa ederek 
onlara yardımcı olacak. Üs, kuvvet koruma görevlerini yerine 
getirmenin yanı sıra IŞİD’e karşı mücadelede Amerikalılara 
katılacak.

ABD ile terörle mücadele ortakları olarak Türk ordusu 
ve SMO’nun yeni oluşturulan Sekizinci Lejyonu, YPG’ye 
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üstünlüğünü kanıtlayacaktır. YPG’nin IŞİD’le savaşmakta çıkarı 
olsa da onu yenmek gibi bir amacı yok, çünkü örgütün tek 
uluslararası meşruiyet kaynağını sağlayan şey IŞİD ile savaşın 
kendisi. Dahası, YPG militanları, öncelikle IŞİD’in yükselişini 
besleyen yapısal koşulları, yani kendi içinde bölünmüş olan 
ve özellikle İran ve Esed’in desteğini alanlar olmak üzere dış 
düşmanlar tarafından tehdit edilen Sünni Arap topluluklarının 
savunmasızlığını ele alma becerisinden yoksundur. YPG, 
totaliter bir Marksist ve Kürt milliyetçisi bir güçtür. Bu nedenle, 
Araplar üzerindeki egemenliği, Kürtlerin Araplar üzerindeki 
otoritesini bir tür yabancı hakimiyeti olarak çerçeveleyen IŞİD 
için bir armağandır.

YPG, IŞİD’e yönelik operasyonlarında ağırlıklı olarak özel 
kuvvetleri Hêzên Anti Teror (HAT) birimlerine güveniyor. 
Bunlar büyük ölçüde hayatlarının büyük bir bölümünü Kuzey 
Irak’ın Kandil Dağları’nda geçiren ve yerel bilgisi olmayan 
PKK üyelerinden oluşuyor. İnsani zeminde pazarlık yapmak 
için, bağlantılarını kişisel çıkarları için kullanan bazı yerel Arap 
iş bitiricilere güveniyorlar. Yerel halkla olan organik bağları 
sayesinde, Sekizinci Lejyon daha verimli bir savaş gücü olacak 
ve IŞİD’i kalıcı olarak püskürtebilecek, istikrarlı ve meşru bir 
siyasi düzen yaratacaktır.

Amerikan güçleri sadece Deyrizor’da kalmayacak Türk 
mevkidaşları tarafından desteklenecekleri için bölge petrolünün 
Esed rejiminin eline geçmesini önlemeye devam edeceklerdir. 
Buna ek olarak, şu anda bölgeden geçen İran tedarik yolunu 
engellemek için daha da etkili bir şekilde çalışacaklardır- bu 
nokta Adım 6’da daha da geliştirilmektedir.

Adım 2: YPG’nin Haseke Vilayeti’nden Çıkarılması
YPG’yi Deyrizor’dan tahliye ettikten sonra, Türkiye ve ABD 
dikkatlerini örgütü Amerikan birliklerinin konuşlandığı diğer bir 
bölge olan Haseke bölgesinden tahliye etmeye çevirecekler. 
Bununla birlikte, Deyrizor’un aksine, bu eyalette çok çeşitli 
Arap ve Kürt nüfusu var. Ayrıca Esed rejimi, YPG’nin koruduğu 
Haseke ve Kamışlı’da varlığını sürdürüyor.

Yerel siyasi yapıların temsil ettikleri halkın etnik yapısını 
yansıtması gerektiği ilkesine uygun olarak, ABD Türkiye 
koalisyonunun Haseke’de hem Ankara’nın hem de yerel Kürt 
nüfusun güvendiği bir Kürt ortak bulması gerekiyor. Suriye 
Kürt Konseyi (Kürtçe’de ENKS olarak kısaltılır) ve askeri kanadı 
Rojava Peşmergeleri bu kriterleri yerine getiriyor. ENKS’nin 
Ankara ile iyi ilişkileri var ve Esed rejimine karşı çıkan en büyük 
Suriye muhalefet grubu olan Suriye Ulusal Koalisyonu’nun 
bir parçası. Ayrıca ENKS’nin, Ankara ile sıcak bir dostluk ve 
PKK’ya karşı güçlü bir düşmanlık besleyen Irak’taki Kürdistan 
Bölgesel Yönetimi (KBY) ile yakın bağları bulunmaktadır. Son 
yıllarda KBY, birincil gücü olarak Rojava Peşmergesi üzerinden 
PKK ile doğrudan çatışma halinde. PKK’ya düşman olan KBY, 
PKK’nın Suriye kanadı YPG’ye de doğal olarak düşmandır.

Burada yine Türkiye ve ABD Rojava Peşmergesine güçlü bir 
destek gösterirse, özellikle Haseke’nin Türkiye sınırındaki konumu 
Ankara’ya stratejik bir avantaj sağladığı için YPG çatışmadan 
kaçınmaya daha yatkın olacaktır. Dolayısıyla, Amerikalılar ve 
Türklerin kararlılık göstermesi ile YPG, gönüllü olarak ya Rusya’nın 
batıdaki nüfuz alanına ya da Suriye’den Irak’a, Kandil Dağları’na, 
çekilme eğiliminde olacaktır. Türkiye ve ABD, geri çekilmeyi seçen 
birliklere güvenli geçişi garanti edecek.

Bununla birlikte, YPG direnmeyi seçerse, Türk Silahlı Kuvvetleri 
kuzeye Deyrizor’dan ve Türkiye’nin güneyinden saldıracaktır. Bu 
arada Rojava Peşmergeleri, KBY desteğiyle doğudan YPG’nin 
elindeki Kürt bölgelerine ilerleyecek. YPG savaşçıları üç taraftan 
kuşatıldığını anlayınca, baskı altında veya alternatif olmadığı için 
onlara katılanlar kaçacak. YPG liderliği yakında yalnızca Kandil 
Dağları’ndan gelen militanlara güvenebileceğini anlayacaktır. 
Çatışma, YPG için kesin bir yenilgiyle hızla sona erecek.

Suriye Kürt Konseyi’nin bir parçası olarak Rojava Peşmergeleri 
bu Kürt bölgelerinde etnik özerkliği kolaylaştıracak ve Onuncu 
Lejyon’u oluşturarak SMO’ya katılacaktır. YPG’den ayrılanlar ve 
halihazırda Türkiye’nin desteklediği gruplarda savaşan Suriyeli 
Kürt unsurlar saflarını genişletecektir.
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Map 3: The Demography of Hasakah Province
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Rojava Peşmergeleri, Haseke’deki Kürt toplulukların 
temsiliyet ve korumasını üstlenirken, eş zamanlı olarak 
bölgedeki Arap topluluklarını YPG’den ayırma girişimi 
başlayacak. ABD, yerel milisleri Deyrizor Askeri Konseyi 
örneğini izlemeye, SDG’den ayrılmaya ve SMO’da birlikler 
olmaya teşvik edecek. Haseke’den sürgün edilen Araplarla 
birlikte bu milisler, Dokuzuncu Lejyonunu oluşturacaklar. 

Deyrizor’da olduğu gibi Türk özel kuvvetleri bölgeye 
konuşlanacak ve bölge sakinleri yerel meclisleri seçecek. Al-
Hol kampı gibi IŞİD hapishaneleri ve mülteci kampları SMO 
tarafından yönetilecek.

YPG’nin Moskova, Tahran ve Şam ile sürdürdüğü samimi 
ilişkiler sayesinde Esed rejimi, Haseke ve Kamışlı’da varlığını 
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sürdürdü. YPG’nin tahliyesi ve bölgenin SMO’nun kontrolüne 
alınması sürecinde bu nedenle Türk ve Amerikan orduları, 
bir çatışmayı önlemek için Esed güçlerinin etrafındaki 
çevreyi gözetleyecek. Türk ordusu bu görevi yerine getirme 
tecrübesine sahip. Daha önceki operasyonlarda Menbiç, Tel 
Rıfat ve Resulayn’da rejim güçleri ile SMO arasında çatışma 
çıkmasını önlemişti.

2. Adım: Rusya ile Temas
ABD ve Türkiye bu yol haritasını izlemeye başladıkça Rusya 
hem ABD’nin askeri desteğini hem de Deyrizor’dan gelen 
petrol gelirlerini kaybetmesi nedeniyle çoğunluğu Arap olan 
bölgeler üzerindeki kontrolünü sürdüremeyecek hale gelecek 
olan YPG üzerinde nüfuz kazanacaktır. Rakka, Tabka ve 
Menbiç gibi ABD’den çok Rusya’nın etki alanında olan şehirler 
kapanın elinde kalacak ve böylece Rusya’ya bu bölgelerdeki 
rejim kontrolünü genişletme fırsatı doğacaktır.

Moskova’nın geriye iki yolu kalacak. Birincisi, YPG’yi örgüte 
bağlı yerel yönetim yapılarını ve silahlı kuvvetlerini dağıtmaya 
ve bunun yerine Esed rejimi kurumlarına boyun eğmeye 
çağırarak YPG’nin tamamen tasfiyesini isteyebilir. Ya da 
YPG’nin tam özerklik yerine Esed rejimine bağlı bir unsur 
olarak faaliyet göstermesi şartıyla dokunulmadan kalmasına 
izin vererek dolaylı olarak rejim kontrolünü empoze etmeye 
çalışacak.

ABD ve Türkiye, Moskova’ya uyum sağlamak için Rakka, 
Tabka ve Menbiç’te Rusya’ya serbestlik tanımayı düşünmelidir. 
Gerçekte bu iki ülke sadece, sıkıştıklarında elde tutmanın 
maliyetli olacağı topraklardan vazgeçmiş olacaklardır. Ancak bu 
taviz karşılığında ABD ve Türkiye iki şey beklemelidir: Rusya’nın 
yol haritasını genel olarak kabul etmesi ve Suriye’nin kuzeyindeki 
Kürt bölgelerinden, yani Ayn el-Arap (Kobani), Amude, Derbesiye 
ve Kamışlı’nın bir kısmından çekilmesi (bkz. harita 4).

Bu bölgeler çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı yerler. Erdoğan 
ve Putin 2019’da YPG’nin bu bölgelerden M4 otoyolunun 

güneyine, Türkiye sınırından yaklaşık 30 kilometre uzağa 
çekilmesini öngören bir anlaşma imzaladı. Ancak Putin buna 
hiçbir zaman uymadı. Ankara ve Washington diplomasiyi 
kullanarak ve Türkiye’nin coğrafi yakınlığının sunduğu kozdan 
yararlanarak Moskova ile bu konuyu yeniden gündeme 
getirmeli. Putin’in razı olması, Türkiye ve ABD’nin Suriye’nin 
kuzeydoğusundaki Irak sınırından kuzeybatıdaki Afrin’e 
kadar uzanan etki alanlarını birbirine bağlamasına olanak 
sağlayacaktır.

Putin’in anlaşmaya sıcak bakma ihtimali yüksek. Putin 2018’de 
Türkiye’nin Afrin’e yönelik saldırısıyla karşılaştığında Türkiye’nin 
bölgedeki çıkarlarının farkına varmış ve güçlerini geri çekmişti. 
Bu modeli tekrar izleyecek olursa, YPG Suriye’nin Rusya 
kontrolündeki bölgelerine çekilecek ve Rojava Peşmergeleri 
Ayn el-Arap (Kobani), Amude, Derbesiye ve Kamışlı’nın bazı 
bölgelerine karşı koymadan girecektir. Bu adımın ardından yerel 
halk kendi kendini yönetecek yerel meclisleri seçmelidir. Eğer 
YPG Rusya’nın desteği olmadan savaşmaya kalkarsa bir kez 
daha kaçınılmaz bir yenilgiye uğrayacaktır.

Ancak Rusya’nın ABD-Türkiye anlaşmasını reddetmesi ve 
bunun yerine maksimalist taleplerde bulunması ihtimalini de 
göz ardı edemeyiz. Moskova, rejim kontrolünü Türkiye sınırına 
kadar genişletmek için YPG’yi tamamen Esed rejimine entegre 
etmeyi tercih edebilir. Böyle bir senaryoda Türkiye ve ABD ya 
teslim olacak ya da avantajlı konumlarını kullanarak Moskova’yı 
şartlara zorlamak için Rusya’ya diş gösterecektir.

Eğer Türk ordusu Rus güçlerini bu bölgelerden çıkarırsa, 
özellikle Amerikan diplomasisinin desteğiyle yapılacak bu 
operasyon Rusya’nın Suriye’deki tüm pozisyonunu sarsacaktır. 
Rakka, Tabka, Tel Rıfat, Menbiç ve Tel Temr gibi Esed rejiminin 
daha yeni kontrol sağladığı veya dolaylı kontrolünün bulunduğu 
birbirine komşu bölgelerde yaşayanlar rejime meydan okumak 
için yeni bir şans yakalayacaktır. Putin, Suriye’deki tüm 
girişimlerine yönelik bir tehditle karşı karşıya olduğunu hemen 
anlamasa bile, kısa sürede kendine gelecektir.
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Adım 4: İdlib’i Temizlenmesi
Ankara ve Washington, Türk ve Amerikan etki alanlarını 
birleştirdikten sonra, eski El Kaide bağlantılı ve terör örgütü olarak 
tanınan Heyet Tahrir el Şam’ı (HTŞ) İdlib’ten temizlemek için 

çalışacak. Türkiye ve ABD bu süreci önce HTŞ’nin dağılmasını talep 
ederek, ikinci olarak da Suriyeli üyelerini SMO’ya 2018’de katılan 
ve şimdi Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci lejyonları oluşturan 
Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne katılmaya çağırarak başlayacak.

Source: Author.
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HTŞ’nin bu talebi kabul etmesini sağlamak için Ankara, 
Washington’un yardımıyla Ulusal Kurtuluş Cephesi’ne mali ve 
lojistik desteğini artıracak ve ayrılmalarını teşvik etmek için HTŞ 
içindeki figürlerle iletişim kuracak. HTŞ’den ayrılmayı ve SMO’nun 
İdlib’teki lejyonlarına katılmayı reddeden unsurlara bir ültimatom 
verilecek: Ya SMO’ya katılın ya da Türk ve ABD insansız hava 
araçlarının meşru hedefi olun. Türkiye ve ABD, Ulusal Kurtuluş 
Cephesi’ne yapacakları yardımı, teklifi reddeden unsurların peşine 
düşme şartına bağlayacak. Radikallerin İdlib’ten temizlenmesinin 
ardından yerel halk yerel meclisleri seçecek.

5. Adım: Suriye Geçici Hükümetinin Yeniden 
Yapılandırılması
Türkiye ve ABD, HTŞ’yi tasfiye etmek için çalışırken aynı 
zamanda yeni ABD-Türkiye etki alanında idari sistemi de 
yeniden yapılandıracak. Yeniden yapılanmanın üç amacı var: 
(1) temsili daha demokratik ve çoğulcu hale getirmek, (2) 
yeni gerçekleri sahaya yansıtmak ve (3) Türk ve Amerikan 
nüfuz alanlarının pekiştirilmesinin, Suriye’nin bir yandan 
Türkiye ve ABD, diğer yandan da Rusya ve İran arasında fiilen 
bölünmesinin başlangıcı olduğu yönündeki korkuları yatıştırmak.

Suriye Geçici Hükümeti, muhaliflerin elindeki bölgelerde 
birincil sivil otoritedir ve öyle kalacaktır. Şu anda meşruiyetini, 
aralarında Türkiye ve ABD’nin de bulunduğu 114 ülkenin Suriye 
halkının temsilcisi olarak tanıdığı Suriye Ulusal Koalisyonu’ndan 
almaktadır. Reformdan geçirilmiş Suriye Geçici Hükümeti’nin 
iki bileşeni olmalıdır: iki meclisli bir yasama organı ve bir 
yürütme makamı. Yasama organının ilk meclisi ABD-Türkiye 
bölgesindeki yerel konseyler tarafından seçilen delegelerden 
oluşacaktır. İkinci mecliste ise rejimin kontrolü altında olan veya 
yurtdışında mülteci olarak yaşayanlar da dahil olmak üzere 
Suriye halkını temsil eden Suriye Ulusal Koalisyonu delegeleri 
yer alacaktır. İki meclis birlikte yürütmeyi seçecektir.

Suriye Geçici Hükümeti, Suriye Ulusal Koalisyonu’nun katılımı 
olmaksızın sadece yerel konseylerden oluşacak olsaydı, 
sadece Kuzey Suriye’nin hükümeti olurdu. Ülkenin fiilen 

bölünmesini önlemek için, tüm Suriye halkını temsil etme 
yetkisine sahip olan Suriye Ulusal Koalisyonu’nun dahil edilmesi 
çok önemlidir.

SMO, ABD ve Türkiye’nin birincil muhatap olarak tanıyacağı Suriye 
Geçici Hükümeti’nin yürütme organına karşı sorumlu olacaktır.

6. Adım: İran’ın Tedarik Koridorunu Engellemek
Pratik açıdan, Tahran’ın silahları ve diğer malzemeleri Suriye 
üzerinden Şam ve Beyrut’a taşımak için yalnızca iki kara yolu 
var. Birincisi Irak’ta Tanf bölgesinde Amerikan ordusunun 
kontrolündeki El Velid sınır kapısı. İkincisi, Deyrizor vilayetindeki 
el-Bukemal’den geçiyor. İran destekli Şii milisler şu anda bu 
rotayı kontrol ediyor. Esed rejimi ile yakın ilişkisi sayesinde YPG, 
onların varlığına itiraz etmiyor.

IKBY’nin politikaları ile YPG’nin pratiğinin arasındaki tezat 
öğreticidir. IKBY’nin Türkiye ile yakın ilişkileri, İran’ın Haseke 
vilayetine kuzeyden bir rota açmayı hiçbir zaman başaramadığı 
anlamına geliyor. Yeni kurulan Suriye Sekizinci Lejyonu eğitimli, 
deneyimli ve etkin savaşçılardan oluşacak ve Deyrizorlular 
İran’a ve onun bölgesel emellerine karşı sert muhalefetleriyle 
tanınacak. Evlerine dönmeleri, IKBY örneğini takip etmelerine 
ve İran’ın Suriye’deki sınır kapısını kontrol etmesini 
engellemelerine olanak sağlayacaktır.

YPG’nin tahliyesinden sonra Türkiye ve ABD, İran destekli 
milisleri Ebu Kemal’den çıkarmak için bir operasyon destek 
olacak. Sekizinci Lejyon’un kabiliyet ve motivasyonlarına ek 
olarak, ABD ve Türkiye Deyrizor’da yeni kurulan insansız hava 
aracı ve helikopter üssü de bu operasyonda önemli bir rol 
oynayacak. Türkiye ve ABD’nin birleşik cephesi karşısında 
İran’ın vekillerinin bu çatışmayı kazanma şansı olmayacak veya 
Irak’a çekilecekler ya da ölecekler. Çok geçmeden Sekizinci 
Lejyon El-Bukemal’ı kontrol edecektir (bkz. harita 5).

Ancak İran’ın bu tür gerilemelere kendi seçtiği yer ve 
zamanda dolaylı olarak karşılık verme eğilimini de göz 
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Source: Author.
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önünde bulundurmalıyız. Örneğin, Irak’taki Türk ve 
Amerikan askeri tesislerini hedef almak için milisleri 
kullanabilir. Böyle bir durumda ABD ve Türkiye, İran’ı 
caydırmak için önceden hazırlık yapmalı, saldırı emri verirse 
kazanacağından çok daha fazlasını kaybedeceğine ikna 
etmelidir.

Sonuç
Washington ve Ankara bu yol haritasını kararlı bir şekilde 
takip ederlerse, sadece Suriye’deki politikalarını uyumlu hale 
getirmekle kalmayacak, aynı zamanda aralarındaki en büyük 
sürtüşme kaynağını ortadan kaldıracak ve gelecekte ortak 
hareket etmek için bir temel oluşturacaklardır.
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Açıklayıcı Sözlük

Deyrizor Askeri Konseyi: Suriye Demokratik Güçleri’nin 
Deyrizor Vilayeti’nde bulunan ve çoğunluğu Araplardan oluşan 
milis gücü.

Suriye Ulusal Ordusu (SMO): Esed rejimine karşı çıkan 
Türkiye destekli Suriyeli gruplardan oluşan koalisyon.

Ulusal Kurtuluş Cephesi: Suriye Ulusal Ordusu’nun bir 
parçası olan İdlib’deki rejim karşıtı Suriyeli isyancı grupların 
koalisyonu.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG): YPG liderliğindeki Kuzey 
ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin Amerikan destekli savunma 
gücü.

Kürdistan İşçi Partisi (PKK): Türkiye ve Amerika Birleşik 
Devletleri tarafından terör örgütü olarak tanımlanan silahlı gerilla 
hareketine sahip Kürt militan siyasi örgüt, Avrupa Birliği, Kanada, 
Japonya, Avustralya, Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda. PKK esas 
olarak Türkiye’nin güneydoğusunda, Irak’ın kuzeyinde, İran’da 
ve Suriye’de Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde faaliyet 
göstermektedir. Örgütün Suriye kanadı PYD/YPG’dir.

Demokratik Birlik Partisi (PYD): Suriyeli Kürtler arasında 
2003 yılında PKK’nın Suriye kolu olarak kurulan bir siyasi 
parti. PYD, PKK’nın kurucu üyelerinden Abdullah Öcalan’ın 
ideolojisini takip etmektedir.

Halk Savunma Birlikleri (YPG): Suriye Demokratik Güçleri’nin 
(SDG) ana bileşeni olan PYD’nin askeri kolu. PKK’nın Suriye 
kanadı olan bu örgüt Türkiye tarafından terör örgütü olarak 
kabul edilmektedir.

Suriye Arap Silahlı Kuvvetleri: Suriye Arap Cumhuriyeti’nin 
askeri güçleri. Cumhurbaşkanı Beşar Hafız Esed başkomutan 
olarak görev yapmaktadır.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY): Kuzey Irak’ta 1992 
yılında kurulan özerk Kürdistan bölgesinin resmi yönetim 
organı.

Suriye Kürt Konseyi/Kürt Ulusal Konseyi (ENKS): Esed 
rejimine muhalefet eden ve IKBY’de iktidardaki Kürt partisi KDP 
ile yakın bağları olan Suriyeli bir Kürt siyasi partisi.

Rojava Peşmergeleri: ENKS’nin milis kanadı olup çoğunlukla 
Suriyeli Kürt mültecilerden ve Suriye Arap Ordusu’ndan firar 
edenlerden oluşmaktadır.

Suriye Geçici Hükümeti (SGH): Suriye’de tek meşru temsilci 
olduğunu iddia eden alternatif bir hükümet Suriye Arap 
Cumhuriyeti ve Esed rejimine karşı Suriye muhalefetinin bir 
parçasıdır. SGH 2013 yılında Suriye Ulusal Koalisyonu adlı çatı 
muhalif grup tarafından kurulmuştur.

Suriye Ulusal Koalisyonu: Beşar Esed hükümetinin 
değiştirilmesi ortak amacı etrafında birleşen muhalif gruplardan 
oluşan koalisyon.

Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ): Merkezi İdlib’te bulunan ve 2017 
yılında El Kaide’nin Suriye’deki eski kolu Nusra Cephesi ile çok 
sayıda küçük örgütün birleşmesiyle kurulan Sünni İslamcı siyasi 
ve silahlı grup.
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