Türkiye’nin PKK-PYD ve Suriye Ekseninde Ayn İsa Bölgesi Üzerine Analiz
Giriş
Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde üzerinde durulması gereken önemli bir sorun
bulunmaktadır. Bu sorun ise askeri ve siyasi anlamda çözülmesi gerekir. Çözülmediği
takdirde 21. yüzyılın ilerleyen yıllarında ciddi bir sorun olacaktır. Irak’ın kuzeyindeki Kürt
Yönetim Bölgesi içerisinde ve Suriye’nin kuzey ve kuzeydoğusunda PKK-PYD unsurlarının
ABD’den sağladıkları (Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerin destekleri de dâhil edilebilir)
destek ve İsrail’den sağladıkları moral ve ortak strateji çerçevesinde çok ciddi manevralar
gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bununla birlikte Türkiye, PKK’nın kendi topraklarında ki
varlığından yoğun bir mücadele sonucunda kurtulabilir. Yapılan operasyonlar neticesinde
Türkiye’nin bu konuda başarıya ulaştığı da görülmektedir.
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1. PKK-PYD ve Barzani Yönetimi
PKK-PYD unsurlarının Türkiye’nin karşısına daha güçlü bir şekilde çıkacağı
görülmektedir. PKK-PYD unsurları Türkiye ile Ortadoğu coğrafyası arasında tıpkı Türkiye
ile Kafkasya arasında Ermenistan’ın oluşturduğu engel gibi bir stratejiyle hareket etmeyeceği
anlaşılmaktadır. Irak’ın kuzeyindeki Kürt otonom yönetimi, haftalardır belirli aralıklarla
cereyan eden ve Süleymaniye merkezli olarak meydana gelen gösteriler ve eylemler ile
sarsılmaktadır. Goran Hareketi, Talabani’nin eski Kürdistan Yurt Severler Birliği ve bütün bu
hareketlerin içerisine sızmış olan PKK; Barzani yönetimini, memurlarının maaşlarını
ödemeyecek kadar güçsüzleşen Bağdat ile ilişkileri çözemediği için bölge insanlarını
fakirliğe mahkûm etmiş bir yönetim olarak yaftalamıştır. Bu yaftalama çerçevesinde de
insanların sokağa döküldüğü ve bu nedenden ötürü bölgede bazı gösterilerin yapıldığı
görülmektedir.
2. Otonom Yapılanma ve PKK
Yapılan eylem ve gösterilerden sonra PKK terörist örgütünün planının ne olabileceğine
dair düşünceler akıllara gelmektedir. (Goran New Generation Hareketi) Goran Yeni Kuşak
Hareketi, Talabani’nin eski Kürdistan Yurtseverler Birliği gibi unsurlar ile PKK’nın ittifaklar
yaparak Barzani yönetimini devreden çıkarması hareketi olarak adlandırılabilir. Bu durum

bölgede bir tür yeni bir federasyon oluşturarak PKK bölgesi haline getirilmesinin adımları
olarak da düşünülebilir. PKK’nın Sincar’dan çıktığına dair bilgiler verilmiş olsa da yalnızca
üniformasının değiştiği görülmektedir. ABD Suriye’nin kuzey ve doğusunda, Irak’ın
kuzeyinde PKK ve bağlantıları ile bazı koalisyon kuşağını oluşturmaya çalıştığı
görülmektedir. Bu kuşakların içerisinde birçok farklı Kürt hareketi bulunmaktadır fakat
Suriye’de gördüğümüz gibi merkezinde PKK terörist örgütü yer almaktadır. Bu oluşum
oldukça karışık görünmektedir ancak gün geçtikçe güçlendiği görülmektedir. PYD-PKK
unsurları ile Türkiye desteğindeki muhalif ENKS (Suriye Kürt Ulusal Konseyi) grubu
arasında bazı görüşmeler sağlanmıştı. Bu görüşmelerde bazı ilerlemeler sağlanmıştı ve iki ay
gibi bir sürede görüşmelerin durdurulduğu ifade edilmişti. PKK’nın yetkililerinden biri olan
ve General Mazlum Abdi olarak adlandırılan kişi bu konu hakkında bir açıklama yapmıştır.
Bu açıklama şu şekildedir; “Eylemlerin iki aydır durmasının nedeni çalışmaların
yapılmaması değil Amerikalı bir yetkilinin olmamasıydı. Ayrıca ENKS yani Suriye Kürt
Muhalif gruplarından bazı isimlerde bölgede değildi. Şimdi (Rojava’dan) döndüler, Suriye
Kürt Muhalif Birliği ile yılbaşından önce masaya oturacağız.’’ifadelerini kullandı.
PKK-PYD merkezinde olduğu bir otonom yönetim şu anda Suriye’de vardır ve bu durum
Suriye’de kurulan Suriye Özerk Yönetimi’nin işleyiş yapısını yeniden değerlendirme
sürecidir. Oluşan bu süreçten sonra geriye dönük bir adımın atılmasının mümkün olmayacağı
anlaşılmaktadır. Çünkü bu yönetimin muhatapları olan ABD ve (dolaylı olarak görülen)
Rusya iki unsurda bu yönetimi kabul etmiş görünüyor. Bu fiili bir durumdur ve yakında
Cenevre’de yapılacak olan görüşmelerde yapılacak olan anayasa taslaklarında özyönetimlere
dayalı bir demokratik anayasa istekleri ifade edileceği belirtildi. Özyönetim olarak ifade
edilen yönetim şekli şu şekilde ifade edilmektedir; merkezin zayıflatıldığı bir Suriye şeması,
yani Şam yönetimi belirli konularda hareket kabiliyetine sahip olacak. Belirli bölgelerde o
bölgelerin eyalet sistemi diye adlandırılacak bir sistem olacaktır. Bu sistemlerden biri de
PKK-PYD’nin oluşturduğu sistemdir. Yakın tarihte Suriye Demokratik Konseyi’nin yaptığı
bir açıklamada; “Bu durum merkezi bir zayıf bir demokratik anayasaya doğru gitmektedir ve
bu durum için görüşmeler başlamıştır.”ifadelerini kullandı.

Türkiye yanlısı olarak bilinen ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yakın zamanda
emekli oldu ve yerine Joel Rayburn geldi. Joel Rayburn bir süre önce bölgeye ziyarette
bulundu. Joel Rayburn burada Mazlum Kobani, PKK yetkilileri, Dehri Zorda aşiretinin
liderleriyle ve ENKS yetkilileriyle görüştü. Bütün bu görüşmeleri sonucunda ABD’nin

Suriye’nin kuzey ve doğusunda kurulacak PKK otonom yönetimindeki garantörlüğünü bir
kere daha taraflara duyurdu. Garantörlük dağıldıktan sonra taraflar masaya oturma kararı
aldılar. Biden’ın, Centcom’un1 eski generalini (aynı zamanda PKK’yı ABD’nin vazgeçilmez
stratejik müttefiki yapan o meşhur DAEŞ ile mücadele günlerinin generalini Centcom
komutanını) savunma bakanı yapmış olması bile bu konuda ki kararlılığının ne kadar devam
ettiğini göstermesi bakımından önemlidir. PKK-ABD ittifakı bu bölgede tıpkı Irak’ın
kuzeyinde olduğu gibi siyasi bir coğrafyanın oluşmasına neden olacağı görülmektedir.
3. Ayn İsa Bölgesi
Türkiye tüm bu gelişmeleri oldukça yakından takip etmektedir. Özellikle bir bölge İdlib
kadar önem kazanmaya başladı. Bu bölgenin adı Ayn Al İsa’dır. Ayn İsa Türkiye sınırına 36
kilometre mesafede, (Barış Pınarı Harekâtı’nın sınırı ise 32 kilometre kadar bir mesafededir.)
Türkiye ise günlerdir bölge üzerinde önemli operasyonlar yapmaktadır. Tel Tamer ve Ayn
İsa, Haseke yakınlarındaki Tel Tamir ise 36 ve 37 kilometre uzaklıktadır. Bölgenin tehdit
unsurlarından temizlenmeye çalışıldığı söylenilebilir.
Ayn İsa Suriye Demokratik Konseyi (yani PKK); “Rusya ve Amerikan yönetiminden
Türklerin ateşkes koşullarına uymalarını zorlamalarını istiyoruz” şeklinde açıklama yaptı.
Türkiye bölgenin 32 km aşağısında yer almaktadır. Türkiye bölgenin 32 kilometre altında
dahi olsa yaşanılan bu gelişmeler çerçevesinde PKK unsurlarını rahat bırakmaya niyetinin
olmadığı anlaşılmaktadır. Şuan Suriye’de Rusya’nın Ayn İsa bölgesinde askeri üsleri
bulunmaktadır. Ancak genel anlamda SDF yani PKK’nın yönetimindedir. Bölgeye Kürt
Siyasi Güçleri’nin çağrıldığına dair bazı bilgiler bulunmaktadır. Bu görüşmelere Rus
Generalleri ile Mazlum Abdi adlı kişinin gittiği bilgisi muhtemeldir. Rus Generallerinin bu
toplantıda Türkiye aleyhinde bazı açıklamalarda bulunduğuna dair ifadeler söz konusu
olmuştur. Bu açıklamalar; “Türkler buraya gelecek, siz en iyisi buraları bize yani BAAS

rejimine devredin. Buradaki resmi dairelerin üzerine rejimin bayraklarını çekelim ve rejim
ordusu gelsin. Biz buraların hâkimi olduktan sonra birlikte gerekli işleri yaparız. O halde
Türkler buraya gelmeye cesaret edemezler.” şeklindedir. PKK’nın bu durumu önemli ölçüde
düşündüğü görülmektedir. Tel Tamer ve Tel Abyad gibi bayrak oyunlarını da daha önce bu
şekilde yaptıkları görülmüştür. Burada Rusya’nın tıpkı Karabağ’da yapılan bir manevra ile
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galip gelmek istediği anlaşılmaktadır. Rusya bu politika ile kendi egemenlik alanlarını
genişletmiş olacaktır.
Türkiye’nin de bölgede bazı önemli fikirleri ve adımları bulunmaktadır. İdlib bu duruma
örnek verilebilir. Türkiye, İdlib’te rejimle bağlantılı bütün topraklardan askerini çekmiştir ve
bazı eski güvenlik noktalarını terk etmiştir. Türkiye İdlib’te çok özel bir savunma ve karşı
saldırı mevzilenmesi gerçekleştirmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda Türk askerinin dünyanın en
tecrübeli ordularından biri olduğu görülmektedir. Türk askerleri ve kurmayları, Ayn İsa’ya
yapılacak bir harekâtın İdlib’ten bir cevabı olacağını da düşünmektedir. İşte o cevaba karşı
güçlü ve sıfır riskle karşılaşmak için Türkiye bazı ileri pozisyonlarını ve karakollarını,
İdlib’in içerisine savunma hatlarını yeniden yapılandırmalarla çekme kararı aldığı
görülmektedir.
Sonuç
Türkiye, Ayn İsa olayını ve o bölgedeki PKK yapılanmasını Biden göreve gelmeden
Defacto2 olarak bir askeri harekâtta çözmek istiyor olabilir. Bu durumu Rusya fark ettiği için
Türkiye’ye karşı başka bir cephenin doğma ihtimali de olabilir. Bu yüzden Ayn İsa tıpkı İdlib
gibi Suriye’nin ikinci en önemli sıcak noktası haline gelmektedir. Türkiye ile Rusya arasında
İdlib-Ayn İsa kapışması söz konusu olabilir. Rusya, Türkiye’ye bu tür bir harekâtın ilerde
Türk-ABD ilişkilerine yeni bir sorun çıkaracağını düşünerek hareket ettiği söylenilebilir.
Biden ve ekibi göreve başlamadan önce bölgede bulunan diğer güçler; “Türkler,
Suriye’de bizim çocukların bulunduğu yere saldırdılar ve biz onlardan bunun hesabını
sormalıyız” gibi düşünceleri ifade edebilirler. Rusya eğer Türkiye’nin Ayn İsa harekâtına
herhangi bir karşılık vermez ise Biden sonrasında Türkiye-ABD veya Türkiye-NATO
ilişkilerinde doğabilecek yeni bir çatlağın oluşmasına zemin hazırlamış olabilir. Kuzey
Irak’ta ve Suriye’nin kuzeyinde kendi denetiminde ve İsrail’in bayrağını da taşıyacak bir
terör devleti yapılanmasına ciddi bir şekilde geniş bir alan açılmış vaziyettedir. Türkiye’nin
bu konuda oldukça dikkatli davranması gerekmektedir. Türkiye’nin özellikle dikkat etmesi
gereken konu “Yüksek Strateji”3 konusudur ve bu konuda önemle çalışması gerekmektedir.
Taktik refleksler bir yere kadar Türkiye’nin ilerlemesine yardımcı olabilir fakat stratejik bir
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Latince kökenli bir uluslararası hukuk terimidir. Bir devletin ya da hükümetin tanınması durumunda kullanılır.
Savaşın yönetimine esas olan siyasetle aynı anlama gelmektedir. Yüksek stratejinin görevi, bir milletin bütün
olanaklarını temel politikanın tanımladığı temel amaç olarak savaşın, siyaset hedefinin elde edilmesi için
koordine etmektir.
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hedef (örneğin 40 yıl sonrasına dönük bir hedef) olması gerekmektedir. Bu hedefler ise
“Suriye’de ve Irak’ta, Türkiye’nin stratejik hedefi nedir?” gibi bazı sorulara cevap
verebilecek nitelikte olmalıdır.

