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*  El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi’nde araştırmacı.

Suriye savaşı başladığında, yedi yıl sonra üç taraflı bir ittifakın ortaya çıkıp 
Ortadoğu’daki güç dengesini değiştirebileceği ve Türkiye’nin NATO’da ikinci 
en büyük gücü paylaşmasına rağmen bu ittifaktan ayrılmasına ya da ayrılma 
olasılığına yol açabileceği hesaba alınmadı.

Bu üçlü ittifak, ABD Başkanı Trump’ın İran’ı kuşatmada ve ABD’nin 
bölgedeki en iyi müttefiklerinden biri olan Suriye’deki Kürt bölgesi projesinin 
başarılı olmasını zorlaştırıyor.

Bu üçlü ittifakın (Rus, İran ve Türk) tuhaflığı, iç ve dış politika hedeflerinin bir 
araya gelmesi üzerinden üç ülkenin farklı politikalarla farklı gündemlere sahip 
olmasıdır. Kısaca, bu ittifak “kırılgan ve karmaşık” tır. Suriye’ye karşı herhangi 
bir ABD-İngiliz-Fransız askerî harekâtı karşısında devam etmesi belirsizdir, 
fakat uzun vadede, bu koalisyon Suriye savaşının sona ermesinden sonra yerinde 
kalacaktır.

Bu ittifakın kendine özgü bir hedefi var: Suriye’deki uluslararası terörizmin 
ortadan kaldırılmasını ve Suriye’deki siyasi sürecin istikrarını güçlendirmeye 
devam ederek Suriye’nin durumunu uzun vadede normalleştirmek ve ülke içinde 
yerinden olmuş kişilerin ve mültecilerin yurtdışından dönüşü için gerekli şartları 
yaratmak.

Suriye Barış Konferansları
Eski Genel Sekreter Kofi Annan’ın 2012 yılında Arap Devletleri Ligi ile 

anlaşarak önerdiği altı maddelik barış planından başlayarak yedi yıldan fazla bir 
süredir Suriye’de barış için birçok toplantı yapıldı, ancak hepsi başarısız oldu. (1)

BM barış planının ilk noktası, Suriye halkının meşru isteklerini ele almak 
için Suriye’de kapsamlı bir siyasi sürece hazırlanmaktı. İkinci nokta, savaşın 
durdurulması ve sivilleri korumak ve ülkeyi istikrara kavuşturmak için silahlı 
şiddetin tüm taraflarca durdurulmasını Birleşmiş Milletlerin denetleme 
taahhüdüydü.
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Bu noktada, Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri, Suriye hükümetinin ağır 
silahlarını şehir merkezlerinde kullanmamasını ve toplu yerleşim merkezlerinden 
askeri unsurları geri çekmeye başlamasını istemiştir. Ancak Annan barış planı, 
faaliyetlerini açıkça veya gizli yürüten cihatçı gruplar ve ağırlıklı olarak Kürt 
olan Suriye’nin demokratik güçleri de dâhil olmak üzere silahlı muhalefetten 
bahsetmedi.

Bununla beraber, “altı maddelik barış planını” hazırlayan BM elçisi, her 
şeyden önce, muhaliflerin statüsünü -Cihatçılar, Kürt grupları ve IŞİD’i-  
sınıflandırma üzerinde bir konsensüse ulaşması gerekiyordu. Bugüne kadar hiç 
kimse, Kofi Annan’ın  “silahlı şiddetin etkin bir şekilde durdurulması” planının 
nasıl gerçekleşeceğini bilmiyor.

Annan planının üçüncü noktası, “savaştan etkilenen bütün alanlara insani 
yardım sağlanması” çağrısında bulunmasıydı. Burada gözlemciler, cihatçıların 
kontrol ettiği bölgelere nasıl erişebileceklerini soruyorlar.

Dördüncü nokta, keyfi olarak gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması ve 
sürecin hızlandırılması, yani kamplarda bulunan bir milyondan fazla tutukluyu 
ve yerinden edilmiş milyonlarca insanın güvenli bir şekilde geri getirilmesini 
sağlama üzerineydi. Buradaki soru, cihatçı grupların yerinden edilmişlerin geri 
dönüşünü kabul etmeleri için nasıl zorlanacağıydı.

Beşinci nokta, “ülke çapında gazetecilere yönelik hareket özgürlüğü”, 
“örgütlenme özgürlüğüne saygı ve kanuna uygun barışçıl gösteri yapma hakkı” 
çağrısı üzerineydi. Buna karşın, Birleşmiş Milletler, 2011 ve 2012 yılları arasında 
Suriye rejimine karşı Rusya ve Çin’in Güvenlik Konseyi’nde reddettiği sert 
yaptırımları uygulamak istedi. Annan planı başarısız oldu çünkü gerçek bir barış 
planı değildi ve Birleşik Arap Birliği Komisyonu Suriye’de çalışmayı durdurdu.

Bu aşamada -ve uluslararası aktörlerin yardımıyla- Suriyeli muhalifler, bazı 
cihatçı gruplar da dâhil olmak üzere Cenevre görüşmelerine katıldı. Ancak 
bunları Suriye rejimine karşı destekleyen ülkeler, muhalefetin savaşan, silahlı 
bütün taraflarından bir geçiş hükümeti kurmayı başaramadı. 

2014 yılında, Cenevre’nin ikinci aşaması, daha etkili yeni müzakereler için 
şartlar yaratmak amacıyla başladı. Ancak, Kürt silahlı muhalefet ve çeşitli cihatçı 
gruplar ve en önemlisi Şam’daki rejim, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın, 
Esad’ın iktidarda kalmaması uyarısının ardından katılmadılar. (2)
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Bu dönemde Irak ile Suriye arasında IŞİD’in bir örgütlenme süreci vardı ve 
aynı zamanda ABD, IŞİD’i ortadan kaldırmak için 79 ülke ile uluslararası bir 
koalisyon kurdu. Suriye ordusu çökmeye başladığında, Rusya doğrudan Suriye 
savaşına müdahale etti. 2015 yılı sonu itibarıyla, Birleşmiş Milletler çatısı altında, 
Viyana Konferansı’na sunulacak bir kongre taslağı hazırlamak amacıyla 20 ülke 
ve İran dâhil olmak üzere uluslararası örgütlerden Suriye uluslararası destek 
grubu kuruldu.

Suriye Destek Grubu’nun son teklifi 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi 
Kararı’na dâhil edildi ve Suriye’deki barış süreci için bir yol haritası ve daha 
sonraki görüşmeler için bir takvim hazırlandı. Karar No. (2254), silahlı cihatçı 
veya diğer silahlı muhalefetin niteliğine ilişkin daha ayrıntılı bilgi ve şartlar 
olmaksızın, hükümetle muhalefet arasındaki görüşmeler için azami altı aylık bir 
süreyi öngörüyordu. (3)

Tek taraflı olarak Suudi Arabistan, Suriye’deki o zamanki cihat gruplarının 
birçoğundan oluşan Yüksek Müzakereler Komitesinin kuruluşunu açıkladı. 
Komite ayrıca, kısa süre sonra geri çekilen Kürt Ulusal Konseyi üyelerini ve 
zaman içinde ortadan kaybolanlarla beraber Suriye sol üyelerini de içeriyordu. 
Daha sonra İngiliz Hükümeti bu komiteyi ağırladı. Bu komitede yer alan 
anlaşmazlığın ana konusu, Türkiye baskısıyla müzakerelerden dışlanan Suriyeli 
Kürtlerdi. (4)

Daha sonra, çok hızlı bir zaman diliminde başarısız olan üçüncü Cenevre, 
Rusya ve İran’ın desteğiyle Suriye rejiminin askeri zaferleri yüzünden başladı. 
Son olarak, Beşşar Esad’ın hükümeti ile Suudi destekli Yüksek Müzakereler 
Komitesi arasında daha fazla görüşmeye ev sahipliği yapan dördüncü Cenevre’nin 
yeni bir aşaması başladı. (5)

Öte yandan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Suriye rejimi ile Rusya, daha 
sonra İran ve Türkiye arasında, olağandışı ilgiyle görüşmelere katılan cihatçı 
grupları da içeren dolaylı bir dizi müzakereyle ciddi görüşmeler başladı. Astana’daki 
görüşmelerde, çatışan taraflar arasında bir ateşkes gerçekleştirilebildi.(6)

Eylül 2017’de üç devlet ve cihatçı grupların himayesinde Suriye’de çatışmanın 
tırmanışını azaltmak için dört bölge kuruldu ve rejimle cihatçı gruplar arasında 
neredeyse tüm çatışma bölgelerini kapsadı. (7)
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Rusya, İran ve Türkiye ne istiyor?
Rusya uzun süredir Suriye rejimini desteklemiş, hükümet güçlerine hava desteği 

ve silah temin etmiş, Birleşmiş Milletler ve uluslararası barış görüşmelerinde 
diplomatik destek sağlamıştır. Ayrıca Rusya’nın Suriye topraklarında birlikleri 
vardır.

Rusya, Ekim 2015’te cihatçı grupların hedeflerine karşı hava saldırıları 
başlatmasıyla doğrudan Suriye’ye müdahale etti ve Rusya, ABD’nin IŞİD’e 
karşı askeri güç kullanmadığını sadece Suriye rejimi askerlerinin ilerlemesini 
yavaşlattığını açıkladı. (8)

Moskova’nın istediği şey, Başkan Esad’ın iktidarda kalması ve bölgedeki 
askeri etkisini güvence altına alması, Suriye’nin batısındaki Lazkiye şehrinde 
önemli bir askeri hava üssüne ve sahil kenti Tartus’ta bir deniz üssüne sahip 
olmasıydı. Rus liderliği, Suriye’de Esad’ın kalmasına izin verecek ılımlı gruplar 
arasında geniş bir barış anlaşması istiyordu. Bu yüzden Rusya, İran ve Türkiye 
ile Astana görüşmelerini yürütmeye başladı.

Suriye savaşının başlangıcından bu yana, Türkiye, Özgür Suriye Ordusu da 
dâhil olmak üzere Kürt olmayan Suriyeli muhalefetin ana destekçilerinden biri 
olmuştur. Türk kuvvetleri, ABD liderliğindeki koalisyonun bir parçası olarak 
IŞİD hedeflerine karşı hava saldırıları başlattı. Kuzey Suriye’deki Kürt muhalefet 
güçlerine karşı tek taraflı hava saldırıları gerçekleştirdi.  Fırat Kalkanı olarak 
bilinen operasyonun bir parçası olarak IŞİD ve Kürt güçleriyle savaşmak için 
Suriye topraklarına kara birlikleri gönderdi.

Türkiye’nin esas olarak istediği, Kürtlerin Suriye topraklarında bağımsız bir 
toprak elde etmelerinin veya savaş sonrası herhangi bir çözümde özerklik elde 
etmelerinin önlenmesidir. Türkiye, Suriyeli Kürt militanları, Türk askerleriyle 30 
yıldır savaşan PKK’ya bağlı görüyor.

Türk liderlerin, Türkiye destekli Astana barış görüşmelerine Kürt gruplarının 
katılımına şiddetle karşı çıkarken son zamanlarda Esad’ın nihai barış 
anlaşmasında iktidarda kalmasına izin verilip verilmeyeceği konusunda kafaları 
karışık görünüyordu.

İran kendi açısından, Esad hükümetini uzun bir süredir desteklemiş ve rejime 
büyük askeri yardım sağlamıştır ve rejim muhalifleri içerisindeki aşırılık yanlısı 
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gruplara karşı Rusya’ya benzer bir yönde doğrudan ve dolaylı olarak savaşa 
girmiştir. İran’ın uzun süredir istediği şey, Esad’ın bölgesel rakiplere (İsrail ve 
Suudi Arabistan) karşı olmasıdır.

Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’ın katılımına muhalefetini bırakmasından 
sonra, İran 2015 sonunda Cenevre barış görüşmelerine katıldı. Tahran, daha sonra 
Astana’da Türkiye ve Rusya’nın yanında barış görüşmelerine liderlik etti. İran, 
ABD ve Suudi Arabistan’ın uluslararası alanda İran’ı marjinalize etmek için her 
türlü çabayı sarf ettiği bir zamanda, Türkiye ve Rusya ile kazanan koalisyonun 
bir parçası olmanın tartışmasız başarısını kaydetmiştir. İran İslam Cumhuriyeti, 
Suriye’yi yeniden yapılandırma programının bir parçası olmak ve böylece 
varlığını yerinde görmek istiyor.

Rusya ve İran ile kurulan koalisyonun bir parçası olarak Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerine düşen, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ı 
devirme hedefinden vazgeçmesiydi. Bu aşamada hem Rusya’nın hem de İran’ın 
Türkiye’den talep ettiği şey, Türk askerlerinin Kuzey Suriye’de ele geçirdikleri 
bölgelerden çekilmesi ve Türklerin işgal ettiği bölgeleri Suriye ordusuna teslim 
etmesiydi.

  Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki denizde petrol ve doğal gaz 
kaynaklarına ilişkin bir anlaşmazlık üzerine geleneksel NATO müttefikleriyle 
ayrılığa düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ülkelerinin 2016 darbesini 
planlamakla suçlanan Türk askerlerini ve sivilleri teslim etmeyi reddetmesiyle 
öfkelendi. Buna karşın, NATO ülkeleri, Moskova’nın Rusya’daki Rus 
muhaliflerine yaptığı suikastı kınadı. Ancak Türkler Rusya’yı kınamadı.

Ruslar, Başkan Erdoğan’ın Kürtlere karşı savaşını desteklemiyorlar ve 
Suriye’nin geleceği ile ilgili müzakerelerde Kürt delegeleri dâhil etmeye 
çalıştılar. Ancak, Moskova’nın, ABD koalisyonunun bir parçası olan Kürtlere 
saldırmak için Ankara’ya yeşil ışık yaktığı ve ABD’nin de rolü gereği Kürt 
ordusuna yönelik saldırı sırasında Türk ordusuyla çatışmaya girmediği açıktır. 
Türk liderliği, ABD’nin Türkiye tarafından terörist olarak ilan edilen gruplara 
destek vererek ihanet ettiğini iddia ederek, ABD koalisyonu devletlerine karşı 
sert konuşmalar yapsa da olası bir çatışma öngörülmüyor. (9)

Rusya, Türkiye ve İran, Suriye ve bir bütün olarak bölgedeki çatışan 
önceliklerini ve farklı çıkarlarını izhar ettiler ve üç ülkenin kendilerine ait 
gündemleri var. Onlarca yıl boyunca, İran ABD’ye karşı düşmanca bir tavır 
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içerisinde oldu ve Donald Trump’ın başkanlığından beri bu düşmanlık daha da 
arttı. Türkiye NATO müttefiki olsa da özellikle şu dönemde ABD’nin Suriye’deki 
Kürt gruplarına verdiği destek nedeniyle Washington’la gergin ilişkiler kuruyor. 
Rusya ise Amerika Birleşik Devletleri’ni Sovyetler Birliği zamanında olduğu 
gibi nerede ve ne zaman olursa olsun engellenmesi gereken jeopolitik bir rakip 
olarak görüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ikili ilişkileri “Soğuk 
Savaş sırasında olduğundan daha kötü” olarak nitelendirdi. (10)

Böylece, üç ülke ABD varlığına karşı koymak ve bir karşı denge gücü kurmak 
için bir araya geliyorlar. Üç ülke, esas ortak payda olan ABD’den bağımsız bir 
politika oluşturmak için oy birliğiyle kararlar alıyormuş gibi davranmaktadır. 

Fakat aynı zamanda Türkiye, Esad’ın gidişi şartıyla İran’ın Suriye’deki 
varlığını reddetmiyor. Rusya, Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurmak istiyor 
ancak Orta Doğu’daki etkisini genişletmek ve Akdeniz deniz üssünü Tartus’ta 
(Türkiye’nin reddettiği) korumak için Esad rejimine ihtiyacı var. İran, Hizbullah’ın 
Lübnan’daki tedarik hatlarını korumak ve Türkiye’yi Irak’tan (Türkiye’nin 
reddettiği) uzak tutmak istiyor.

İran, Rusya ve Türkiye’nin ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’a karşı desteğini 
istiyorsa, Türkiye de ABD birliklerinin, İngiliz birimleri ve Fransız ve Kürt 
grupları ile birlikte olmasına binaen operasyonlarını Dicle Nehri’ne ulaşacak 
şekilde Doğu Suriye’ye, Fırat Nehri’ne kadar genişletmek için Rusya ve İran’dan 
mutlak destek arıyor.

Ya Türk ekonomisi çökerse?
Türk parasının devalüasyonunun ardından, Türkiye ekonomisi yükselen kamu 

borcu nedeniyle durgunluğa girebilir, ABD ekonomik yaptırımları Türkiye’ye 
dayatmaya devam ederken, bu etkilerin stratejik ve askerî açıdan yansımaları 
olacaktır.

Türkiye, kendisini Ortadoğu savaşlarının trajedilerinin Avrupa’ya 
aktarılmasını engelleyen bir engel olarak tanımlıyor. Birkaç yıl önce Türkiye, 
Avrupa Birliği’ne tam üye olarak katılmaya hazırlanıyordu. Onu bugün Avrupa ve 
Amerika Birleşik Devletleri ile gergin ilişkiler içerisinde buluyoruz. Türkiye altı 
ülke ile doğu ve güneyden sınır komşusudur: Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan 
(Azerbaycan’a ait topraklar), İran, Irak ve Suriye. Bunlardan beşi devam eden 
silahlı çatışmalara dolaylı olarak ya da savaşa doğrudan dâhil oldu. Türkiye, 
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kendisini IŞİD terör örgütünün Yunanistan’a ve daha sonra Avrupa’ya girmesini 
engelleyen, Suriye’deki savaşı Suriye’de kısıtlayan ve Rusya’nın, Bulgaristan’a 
kadar inmesini önleyen devlet olarak görüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı, New York Times gazetesindeki bir makalede 
ABD’nin ekonomik yaptırımları konusunda öfkesini dile getirerek, Türkiye’nin 
alternatifleri olduğunu ve ABD’nin tek taraflılığı ve saygısızlığının Türkiye’yi 
yeni dostlar ve müttefikler aramaya ittiğini söyledi. (11)

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı öfkelendiren birçok şey var gibi görünüyor: faiz 
oranlarını yükseltmenin Türkiye için kötü ekonomik sonuçlara yol açacağına 
olan inancı bunlardan bir tanesidir. O, tarihsel yönden bakarak yükselen faiz 
oranlarının aslında enflasyona neden olduğunu savunurken, uzmanlar artan faiz 
oranlarının parayı daha pahalı hale getirerek enflasyonu düşürdüğüne inanıyor.

Prensip olarak, merkez bankası faiz oranlarını yükselttiğinde, bonoları satar 
ve bu satışlardan para alır. Böylece kendi parasını daha az ve daha değerli 
hale getiriyor. Yüksek faiz oranları, tasarruf sahiplerini Türk bankalarına para 
yatırmaya teşvik etmektedir. Uzmanlar, bunun Türkiye’nin daha geniş ekonomik 
çöküşü engellemek için ihtiyaç duyduğu şey olduğuna inanıyor.

Eylül ayı ortasında, beklentilerin aksine, merkez bankası, faiz oranını lirayı 
güçlendirmesi beklenenden daha fazla arttırarak piyasaları şaşırttı. Türk lirasının 
kıymeti az da olsa arttı. Türkiye merkez bankası eliyle yapılan faiz oranlarındaki 
keskin yükselişe rağmen, Büyük enflasyonun ortasındaki yükselişten sonra lira, 
düşüşünü sürdürdü. (12)

Son aylarda lira, ülke içi durumla ilgili endişeler ve ABD ile ilişkilerde yaşanan 
kriz sebebiyle düşüşe geçti. Türkiye Merkez Bankası, bazı basın yayın organları 
tarafından yayınlanan bir raporda şunları söyledi: Enflasyondaki gelişmeler, 
“fiyat istikrarı için önemli riskler” olduğunu gösteriyor. İç talepteki zayıflığa 
rağmen fiyatlama davranışlarındaki düşüş enflasyon beklentileri üzerinde yukarı 
yönlü riskler vermeye devam ediyor. Raporda ayrıca “Para politikasındaki sıkı 
duruş, enflasyon beklentileri belirgin bir iyileşme gösterene kadar önemli olmaya 
devam edecek” denmiştir. (13)

Türkiye, kendisini kurtarmak için yeni dostlar bulma konusunda en kötü 
senaryoyu düşünmeye başlamış gibi görünüyor. Stratejik ya da askerî açıdan 
bakıldığında da Erdoğan yeni dostlar aramayı önemli bir konu olarak görüyor. 
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Zira Türkiye’nin, İran’ın ve Rusya’nın her birinin ABD’nin yaptırım hedefleri 
olan birçok ortaklıkları var. Eğer Batı, Türkiye ile uzlaşmanın bir yolunu 
bulamazsa ve eğer Erdoğan, Kürt tehdidine karşı Rusya ve İran’la yakınlaşma 
yaklaşımını değiştirmezse ve Birleşik Devletler yaptırımlara devam ederse, en 
kötü senaryo, Türk hükümetinin onu kurtarmak için yeni dostlara yönelmesi ve 
liranın düşüşünün devam etmesidir.

Rusya Türkiye ile çatışabilir mi?
Suriye’nin İdlib kentinin güvenliği konusu, Rusya ve Türkiye arasındaki 

ilişkilerde önemli bir engeldir. Türkiye için, geçen yıldan bu yana Türk ordusunun 
konuşlandırıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için belirleyici bir siyasi güç 
oluşturan İdlib’in güvenliği, pazarlık konusu değildir. İdlib’de Rusya’nın güvenlik 
garantileri olmadan, Türkiye’nin ya askeri hareketi tırmandırması ya da Suriye 
rejiminin geleceğini şekillendirmeye katılmaya son vermesi gerekecek. Rusya 
öte yandan Türkiye’ye saygılı davranarak anlaşmazlığı çözmek için bir anlaşma 
imzaladı ve Rusya’nın Suriye’deki Türk çıkarlarına olan saygısı, Erdoğan’ın 
Astana görüşmelerinden çıkmasını engellemek içindi.

Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Suriye ordusunun zaferlerinden sonra Türk 
güvenlik kaygılarını değerlendirmeyi başarmış, aynı zamanda Suriye’deki 
Kürt gruplarına karşı Türkiye’ye siyasi destek sağlamış, sonuçta en önemlisi 
Astana’daki Suriye barış süreci de dâhil birçok alanda işbirliği gerçekleşmiştir.

Mayıs 2017’den bu yana, Ruslar, Türkler ve İranlılar, Astana görüşmeleri ile 
Suriye’deki çatışmaların tırmanışını azaltmak için özellikle dört alan belirleyerek 
Suriye toprakları üzerinde somut sonuçlar elde ettiler. Ancak ironik bir biçimde, 
Astana görüşmeleri, Suriye ordusunun ateşkes bölgesinden üçünü ele geçirmesine 
yol açtı. (14)

Bugün İdlib, Suriye muhalefetinin son kalesi olarak kalıyor, fakat diğer 
bölgelerden farklı olarak, İdlib’deki tüm büyük güçlerin çıkarlarının uyuşmaması, 
aralarındaki çatışma riskini artırıyor. (15)

Suriye rejiminin herhangi bir büyük askerî harekâtı, silahlı muhalif grupların 
Türkiye’ye doğru yönelmesine yol açacak. İdlib ülke içinde yerinden olmuş 
kişiler açısından en yoğun nüfuslu bölgelerden biri haline geldi. Raporlar, iki 
milyondan fazla nüfusa ulaşan İdlib’in yarısını son sekiz yılda yerinden edilmiş 
insanların oluşturduğuna işaret ediyor. Daha geçen yıl yerlerinden olmuş yüz 
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binlerce insan bu şehre geldi.

Türkiye, sözde çıkarlarını korumak için Suriye’de askeri güç kullanma isteğini 
gösterdi. Hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı operasyonu, Ankara’nın güney 
sınırının güvenliği adına, Kürt tehdidiyle ilgili gelişmelere karşılık verme odaklı 
yapılmıştı. Erdoğan, Suriye ordusunun İdlib’de muhaliflere yönelik saldırısına 
ilişkin endişelerini birçok kez dile getirdi. (16)  

İdlib’de krizin nasıl sona ereceğinin keyfiyeti Rus-Türk ilişkileri üzerinde 
kendisini gösterecek. 2015’in sonundan bu yana, Rusya ve Türkiye, karşılıklı 
anlayışa dayalı olarak Suriye’de bir askeri strateji izlemişlerdir. Türklerin Rus 
uçağını düşürmesi ve ardından Türkiye’deki Rus büyükelçinin suikastına rağmen 
aradaki ortaklığın devam etmesi gözlemcileri çok şaşırttı. Öte yandan ABD, 
Suriye’deki siyasi geleceği oluşturan üçlü görüşmelerden dışlandı. Son üç yıl, 
ABD’nin Suriye’de Rusya ile iş birliği yapmak için iyi bir durumda olmadığını 
gösterdi. Bununla birlikte, Birleşik Devletler Türkiye’yi önemli bir ortak olarak 
geri kazanabilir.

Ancak, Trump yönetimi ile Başkan Erdoğan’ın son zamanlarda Amerikalı 
Pastör Andrew Bronson tutuklanması konusundaki ayrılıkları, ABD-Türk 
ilişkilerinin zayıflamasına neden oldu ve ABD çelik ve alüminyum ürün fiyatlarını 
artırarak Türk ekonomisine yaptırım uyguladı.

Eylül 2018’de, Türkiye cumhurbaşkanı İdlib’de askerden arındırılmış 
bir bölge kurmak için Rus mevkidaşı ile anlaştı. Ankara anlaşmayı büyük bir 
diplomatik başarı olarak gördü. Ancak, 15 Ekim’e kadar 15 ila 20 kilometrelik 
bir alanda aşırılık yanlısı grupları izale etmek ve ağır silahları geri çekmek 
kolay görünmüyor. Türkiye sınırına yakın İdlib’in batısında ve İdlib kentinde, 
içerisinde 30.000 kadar insanı barındıran cihatçı Tahrir-i Şam Hareketi (El-Kaide) 
gibi. Buradaki soru, Türkiye’nin silahlarını teslim etmeleri ve pozisyonlarını 
bırakmaları için cihatçıları nasıl zorlayacağıdır. (17)

Türk hükümeti, cihatçı grupları ikna etmede başarılı olmazsa askerden 
arındırılmış bölgeyi terk etmeye zorlamak için güç kullanmaya çalışacağını 
belirtti. Askeri çatışmalardan kaçınmaya hevesli Ankara, pek çok kez Türklerin 
desteğini alan muhalefeti etkilemeye çalışacak, ancak El-Kaide, IŞİD ve El-Nusra 
gibi aşırılık yanlısı gruplar kolaylıkla boyun eğmeyecek. Rusya, Türkiye’nin 
herkesi gitmeye ikna etmesini umut ediyor ki bu çok zor.
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Türkiye, kendine yönelik herhangi bir güvenlik tehdidinden kaçınmak için 
komşu İdlib’in bölgelerini elinde tutan Suriye muhalefetini kontrol etmek istiyor 
ve bu Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin dönüşü için yeterli güvenlik garantisi 
oluşturacaktır. Türk liderliği, bu anlaşmanın Moskova ile tamamlanmasının, 
İdlib’deki mülteci kitlesinin Türkiye’ye göç tehlikesini ortadan kaldırdığına 
inanıyor.

Sonuç
Eylül 2018’in başlarında, Trump yönetimi daha önce ABD askerlerini geri 

çekmek istediğini duyurduktan sonra Suriye’deki ABD askerlerinin belirsiz 
süreliğine kalacağını açıkladı. Aynı zamanda, Tahran’ın Şam ile askeri işbirliği 
anlaşması imzalamasına rağmen İran’ın Suriye’den askerlerini geri çekmesini 
talep etti ki İran da yakın zamanda geri çekilmeye niyetli olmadığını açıkça 
belirtti.

İran’ın nihai hedefi ABD’yi caydırmak ve etkisini sınırlamak ve askeri 
varlığını daha külfetli hale getirmektir. Bunu yapmak için çabalarını, Rusya 
ve Türkiye’nin yardımıyla yeni gerçeklikler kurmaya çalıştığı kuzey Suriye’ye 
odaklıyor. (18)

İran, Rusya ve Türkiye, ABD’nin Suriye’deki Kürt fraksiyonları tarafından 
kontrol edilen Fırat Nehri’nin doğusundaki ABD’li kuvvetler hakkında görüşlerini 
paylaşıyor. Zira Suriye savaşına barışçıl bir çözüm bulunmaması bakımından 
ABD kuvvetleri kilit bir faktördür. Suriye hükümeti, bu kuvvetleri Doğu Fırat’ın 
kurtarılan Suriye topraklarının geri kalanına katılmasını önleyen işgal güçleri 
olarak görüyor.

İdlib vilayeti krizini çözme anlaşmasıyla İran, Suriye hükümeti ile beraber 
Idlib’i diplomatik veya askeri yollarla kontrol etmeye çalışıyor. Bu husus, Kürt 
gruplar tarafından kontrol edilen bölgenin barışın son engeli olduğunu lanse 
edecek. Tam da bu nokta, ABD destekli Kürt gruplarına karşı iki askeri operasyon 
gerçekleştiren Türkiye’nin çıkarınadır.

Ancak, silahlı muhalefetin diğer bölgelerdeki tırmanışlarının azaltılması için 
silahlı muhalefete karşı hareket etme adına fikir birliği arayışının olduğu Tahran 
zirvesinde, İran’ın bir yandan Rusya ile bir yandan da Türkiye ile arasında 
anlaşmazlık meydana geldi. Fakat Türkiye, İdlib konusunda Rusya ile anlaşmayı 
tercih etti. Ancak bir sonraki hedef, Türk çıkarlarının Rus ve İranlılarla birleştiği, 
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Suriye krizinin çözümüne yönelik son 
adımın, ABD kuvvetlerinin var olduğu yer olan Fırat’ın doğusunda olacağını 
söylediği Kürt bölgesi olacak.

Ruslarla Türkler arasındaki İdlib anlaşmasına destek veren İran, İdlib’e 
kalıcı bir çözüm bulmanın Türkiye ile aralarındaki ayrılıkları çözmede geçici 
bir çözüm olarak görüyor. Şüphesiz ki İdlib Antlaşması ve askerden arındırılmış 
bölge yalnızca askeri operasyonları geçici olarak erteleyecek. 

Üç ülke ABD’nin yaptırımlarından mustarip ve Cumhurbaşkanı Trump 
yönetimiyle ilgili gerçek sorunlar yaşıyor ve Amerika Birleşik Devletleri’yle 
ilgili jeopolitik kaygıları paylaşıyor. 
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