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 Kürtlerin Liderliği için KDP/Barzani – PKK Rekabeti  

 

Kuzey Irak merkezli Barzani liderliği ile Türkiye merkezli PKK arasında uzun yıllardır 

dört ülkede yaşayan Kürtlerin liderliğini üstlenmek adına bir rekabet söz konusudur. Bu 

rekabet Suriye’de yaşanan gelişmeler neticesinde alevlenmiştir. Esad rejiminin Kürt 

bölgelerinden çekilmesi iki hareketi Suriye Kürtleri üzerinde etkinlik sağlama çabasına 

yönlendirmiştir. PKK’nın Suriye’deki siyasi uzantısı PYD; Suriye Kürtleri arasında daha 

fazla tabana sahip olması, YPG adı ile güçlü bir askeri kanadının olması, Esad rejiminin 

uzun yıllar PKK’ya Suriye Kürtleri arasında faaliyet izni tanıması gibi nedenlerle rekabette 

öne çıkmıştır. KDP/Barzani kendisine yakın Suriye KDP’si, Azadi ve Yekiti gibi partiler 

aracılığı ile kendisine alan açmaya çalışmıştır. Bunun yanı sıra Suriye’den Irak Kürt 

bölgesine göç eden Suriyeli Kürt gençleri eğiterek ve silahlandırarak YPG’ye karşı askeri 

denge sağlamaya çalışmıştır. Aynı şekilde sivil Suriyeli Kürtlere yönelik El Kaide 

saldırıları karşısında peşmerge güçlerini Suriye’ye sokma teklifini sunmuş ancak bu teklif 

PYD tarafından kabul görmemiştir. Buna karşılık PYD ve silahlı kanadı YPG, El Kaide 

bağlantılı Irak ve Suriye İslam Devleti ile yürüttüğü mücadelede önemli kazanımlar elde 

etmiştir. Sonuç olarak Esad rejiminin Kürt bölgelerinden çekildiği 19 Temmuz 2012 

tarihinden bu yana PYD konumunu güçlendirmiş, KDP/Barzani ise Suriye Kürt 

bölgelerine nüfuz edememiştir. Taraflar arasındaki gerginlik PYD lideri Salih Müslüm’ün 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi topraklarına KDP tarafından alınmaması ile tırmanmıştır. En 

son Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sözcüsü Safin Dizayi PYD’nin diğer Suriye Kürt 

partilerine baskı uyguladığı gerekçesiyle “PYD sınırı aştı” ifadelerini kullanmıştır. Taraflar 

arasındaki gerginliğin tırmanmasının en önemli sonuçlarından biri Erbil’de düzenlenmesi 

planlanan “Kürt Ulusal Konferansı”nın sürekli ertelenmesidir. 

Oytun Orhan, ORSAM Ortadoğu Uzmanı,oytunorhan@orsam.org.tr 
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 Kerry’nin Mısır Ziyareti 

 

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry 3 Temmuz darbesi sonrası ilk defa Mısır’a gitti. 10 

günlük Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa turunun bir ayağı olan Mısır ziyaretinde Mısır 

Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el-Sisi ve geçiş yönetimi 

Cumhurbaşkanı Adli Mansur ile görüştü. 3 Temmuz sonrası gerginleşen ABD-Mısır 

ilişkileri açısından önemli sayılabilecek bu ziyaretin zamanlaması da oldukça önemli. 

Ziyaret devrik Cumhurbaşkanı Mursi’nin mahkemeye çıkarılmasından hemen bir gün önce 

3 Kasım Pazar günü gerçekleşti. 3 Temmuz’da gerçekleşen askeri müdahaleyi ‘darbe’ 

olarak nitelemediği halde Mısır’a yaptığı askeri ve diğer yardımları askıya alan ABD, 

Mısır’dan üst düzey ve ciddi tepkiler ile karşılaşmıştı. Bu bağlamda Kerry’nin Mısır 

ziyaretinin öncelikli amacı ABD-Mısır ilişkilerinin normalleştirilmesi için ön diyalog ve 

önemli bir girişim olarak görülebilir. Kerry’nin verdiği mesajlar da bu eksende 

odaklanmıştır. Kerry, geçtiğimiz ay Mısır’a yönelik askeri yardımı askıya almalarının bir 

“ceza” olmadığını, yalnızca yasal bir gereklilik olduğunu belirterek, Mısır’ın demokrasi 

yürüyüşüne devam etmesi gerektiğini, ABD-Mısır ilişkileri açısından “adil ve şeffaf 

seçimlerin” en kısa sürede gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan devrik 

Cumhurbaşkanı Mursi’nin duruşmasının hemen öncesinde gerçekleşen ziyarette Müslüman 

Kardeşlere karşı yürütülen geniş çaplı yargılama süreci doğrudan açıklamalarının 

içerisinde yer almadı. Bu bağlamda ABD yönetimi Mısırlı yetkililere, ABD’nin önceliğinin 

Müslüman Kardeşler olmadığı, meşru kabul edilecek parlamenter rejimin biran önce tesis 

edilmesi olduğu mesajını vermiştir.  

Nebahat Tanrıverdi Yaşar, ORSAM Ortadoğu Uzman Yardımcısı, nebahat.tanriverdi@orsam.org.tr 

 

 Neçirvan Barzani’nin Türkiye Ziyareti 

 

Irak merkezi hükümeti ile Türkiye arasında başlayan ziyaret trafiğine Irak Kürt Bölgesel 

Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani’nin ziyareti de eklendi. Neçirvan Barzani’nin 

ziyaretinde IKBY ve Türkiye ilişkileriyle birlikte, enerji meseleleri ve Suriye konusunun 
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ele alındığı açıklandı. Bu konular net olmakla birlikte Neçirvan Barzani’nin Türkiye 

ziyaretinden farklı algılamaların da ortaya çıktığını belirtmek gerekmektedir. Neçirvan 

Barzani’nin Türkiye ziyaretiyle Nuri El-Maliki’nin ABD ziyaretinin aynı günlerde 

yapılması da dikkate alınması gereken diğer bir detay olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Türkiye’ye Irak’tan yapılan ziyaretlerin IKBY’nin Türkiye ile ilişkilerinde tedirginlik 

yarattığını söylemek mümkündür. Bilindiği gibi IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkiler 

2009’dan sonra gelişme yönünde seyretmiştir. 2009’da IKBY ile ilişkilerin gelişmesine 

paralel olarak Irak merkezi hükümeti ile bozulan ilişkiler, 2009’dan öncekinin tam tersi bir 

durum ortaya çıkarmıştır. Bu noktada IKBY’nin bu tarihsel süreci hafızasında tuttuğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Neçirvan Barzani’nin Türkiye ziyaretiyle güven telkin 

etmeye çalıştığını söylemek yerinde olacaktır. Neçirvan Barzani’nin ziyaret, hükümet 

kurma süreci içerisinde olan IKBY ve KDP’nin Türkiye’nin desteğini alması açısından 

önemlidir. IKBY’den hükümet kurulmadan hemen önce yapılan bu ziyaret, seçimlerin 

galip partisi olan KDP’nin Türkiye’ye verdiği önemi de gösterir niteliktedir. 

Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı, bilgayduman@orsam.org.tr 

 

 Rusya-İran Yakınlaşması 

 

Her ne kadar Rusya Federasyonu, İran’ın en önemli ortaklarından ve uluslararası arenadaki 

savunucularından biri olsa da iki ülke arasında zaman zaman bir takım sorunlar 

yaşanmaktadır. Bilindiği gibi 2007 yılında, taraflar S-300 füzelerinin satışı konusunda 

anlaşmaya varmışlardır. Ancak Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a silah satışı ile 

ilgili alınan ambargo kararı ve Batı baskısı sonucunda Haziran 2009’da 800 milyon dolar 

değerindeki beş adet S-300 füze-radar sisteminin teslimatını iptal etmiştir. Bunun üzerine 

Nisan 2011’de İran, konuyu Cenevre’deki Tahkim Mahkemesi’ne götürmüş ve Rusya’nın 

kendisine 4 milyar dolar tazminat ödemesini talep etmiştir. İranlı yetkililere göre S-300 

füzeleri, savunma teknolojilerine dahil olmakta, BM Güvenlik Konseyi’nde İran’a silah 

satışı ile ilgili alınan ambargo kararı ise savunma teknolojileri için geçerli değildir. Rus 

basınında çıkan yazılardan anlaşılacağı üzere taraflar Rusya’nın S-300’leri İran’a teslimatı 
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sorununu aralarında çözme konusunda anlaşmaya varmış ve İran’ın önümüzdeki günlerde 

davadan vazgeçmesi beklenmektedir. Rus-İran işbirliği iki ülke için de önemlidir. İran, 

uluslararası izolasyondan kurtulmak, askeri ihtiyaçlarını karşılamak istemekte ve her iki 

konuda da Rusya’dan daha iyi bir seçeneği yoktur. Bu işbirliği sayesinde Rusya da, gelir 

elde etmekle ve önemli silah pazarını korumakla kalmamakta, bölgede kendi etkisini de 

arttırma konusunda önemli adım atmış olmaktadır. 

Doç. Dr. İlyas Kemaloğlu, ORSAM Avrasya Danışmanı, ilyaskamal78@mail.ru 

 

 Rusya’nın İstediği Oldu: ABD Manas Üssünü Boşaltıyor 

 

Orta Asya coğrafyasında hem Rus hem Amerikan askeri üssüne ev sahipliği yapan 

Kırgızistan, 2014 yılı itibariyle bu özelliğini kaybediyor. Amerikan askeri üssü olan 

Manas’ın faaliyetine ilişkin anlaşmanın 2014’de bitmesi ve Kırgız makamlarınca 

uzatılmayacağına dair kararın açıklanması nedeniyle boşaltılmaya başlandı. Manas Üssü 

2001 yılından beri faaliyette olup, Amerika’nın 11 Eylül sonrasında dünyanın çeşitli 

yerlerinde kurduğu 11 üsten biridir. Kuruluş amacı Afganistan’da o dönem başlatılan 

operasyona lojistik destek sağlamaktır. “Uluslararası terörizmle” mücadele kapsamında 

talep edilen üs, Kırgızistan tarafından böylesine meşru bir temele hizmet ettiği gerekçesiyle 

rahatlıkla kabul edilebilmiş, işaret edilen meşru temel Moskova ve Pekin’in de sessiz 

kalmasına neden olmuştur. Üssün boşaltılmasına yönelik talepler 2001’den beri var 

olmasına rağmen, anlaşmanın uzatılmayacağına dair adımı Devlet Başkanı Atambayev 

seçilmesinin hemen ertesinde atmıştır. Ülkede siyasi istikrarın sağlanmasının ön 

şartlarından birinin Moskova ile yakın ilişkiler kurulması gerektiğini bilen Atambayev bu 

mecrada politikalar belirlemeye dikkat etmektedir. Atambayev’in Manas konusundaki 

kararının bir başka gerekçesi üssü kendi ifadesiyle “ülkesinin güvenliği açısından tehlikeli” 

olarak görmesidir. ABD açısından bakıldığında Orta Asya’da böylesine stratejik bir üssün 

boşaltılması önemli bir kayıptır. Stratejik konumları göz önünde bulundurulduğunda üssün 

taşındığı Romanya Amerikan çıkarları açısından Kırgızistan’daki üssün karşılığı olamaz. 

Gökçen Oğan, ORSAM Avrasya Danışmanı, gekici@gmail.com 
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 İsrail Belediye Seçimleri Üzerine 

 

22 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilen İsrail belediye seçimlerinde, özellikle Kudüs ve 

Tel Aviv gibi büyük kentlerde yaşanan kıyasıya yarış, ulusal siyasete olası yansımaların 

potansiyelini işaret eder nitelikteydiler. İsrail yerel siyasetine dair göze çarpan ilk özellik, 

başta ülkenin başkenti Kudüs olmak üzere Arap toplumla temas edilen ve dini referansları 

yoğun olan kentlerde seküler-dindar ekseninden yürütülen kent söylemlerinin ve 

politikalarının hegemonikleşmesidir. 22 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerde de benzer bir 

süreç ve sonuç elde edildi. Özellikle Kudüs gibi dini referansları yoğun olan kentlerde 

seçimler, ekseriyetle seküler-dindar ekseninden üretilen politik söylemler marifetiyle 

gerçekleştirildi. Kudüs seçimleri, tam anlamıyla bir kimlik (kültür) savaşımının 

yansımalarını taşımaktaydı. Benzeri kimlik savaşımlarına İsrail'in diğer bazı kentlerinde de 

rastlamak mümkün. Özellikle Beit Shemesh kenti, İsrail yerel siyaseti için olduğu kadar 

İsrail'in uluslararası görünümü ve prestiji açısından da önem arz ediyor. Beit Shemesh'in 

oldukça yakın tarihinde gerçekleşen bazı provokasyonlar, kentin uluslararası bir görünüme 

ve kötü bir şöhrete sahip olmasına neden oldu. Kentte hakim konumda bulunan ultra-

Ortodoks Yahudilerin seküler toplum kesimleriyle girdikleri sosyal temaslar, kentte 

gerilimin artmasına sebep olmaktadır. İstisnaların ötesine dair de kısa bir not düşmek 

gerekmektedir. Tel Aviv ya da Hayfa gibi kozmopolitan kentlerin daha ziyade sosyo-

ekonomik kaygıları mevcuttur ve üretilen politik söylemlerin kahir ekseriyeti de bu hattı 

işlemektedir. İsrail belediye seçimleri, çoğunlukla görevdeki başkanların seçim yarışını 

kazandığı bir şekilde sonuçlandı. 

Ceyhun Çiçekçi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, ceyhuncicekci@comu.edu.tr 

 

 İran, Yeni “Ulusal Su Koruma Planını” Oluşturdu 

 

İran Yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,  seçilmesiyle birlikte, 19 Ağustos 2013 tarihinde 

Urmiye gölünü kurtarmak için Enerji Bakanı Başkanlığında bir çalışma grubu 

kurmuştur. İran’ın su sıkıntısı içinde bulunduğu iklim şartlarının etkisiyle birlikte yoğun 

nüfus ve su kaynakları yönetimi ile de doğrudan alakalıdır. İran Cumhurbaşkanı, 29 Ekim 
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2013 tarihinde su kaynakları için toplanan yüksek konseyde  su kaynaklarını korumak 

ve  etkin kullanımını sağlamak için “Ulusal Su Koruma Planının” çizilmesi gerektiğini 

ifade etmiştir.  İsfahan ve Meşhed kentlerinin içme suyu durumu, Karun nehrinin su 

kalitesi ve nehir üzerinde yer alan 2013 yılında açılan ve ikinci fazı 2015 yılında 

tamamlanınca İran’ın en yüksek toprak dolgu barajı olacak Yukarı Gotvand Barajı da 

görüşmelerde yerini almıştır. Su kaynakları yönetiminde söylemleri ile yeni bir atılım 

içinde olduğu anlaşılan Ruhani, toplantıda su sorununun milli irade ile çözülmesi 

gerektiğini dile getirmiş ve ülkede su hukukunda da değişimler gerçekleştirilmesini ve 

yanlış su kullanımı ile ilgili yaptırımların arttırılması gerektiğini belirtmiştir. İran’ın su 

ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptığı bu projelerin yetersiz olacağını ve İran’ın su 

kaynakları yönetiminde yeni bir yapılanma ihtiyacının olduğunu daha önce dile 

getirmiştik. Bu son gelişmeler ile özellikle Ruhani’nin su meselesini öncelikli politika 

haline getirmesi ile İran’ın bu süreçte başarılı olacağı ihtimalini güçlendirmektedir. 

Dr.Tuğba Evrim Maden, ORSAM su Araştırmaları Programı Uzmanı, temaden@orsam.org.tr 

 

 Su Konusunda İsrail-Azerbaycan İlişkileri İlerliyor 

 

İsrail ile Azerbaycan arasında ilk ilişkiler Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından 

sonra başlamıştır. 1992 yılında Azerbaycan’ın bir kısım topraklarının Ermenistan tarafından işgali 

ile sonuçlanan savaş sırasında başlayan iki ülke arasındaki ilişkilerde temel faktörün gerek 

Azerbaycan’ın gerek İsrail’in İran’dan algıladığı tehdit olduğu söylenebilir. İlişkilerin stratejik 

düzeyine rağmen Azerbaycan’ın İsrail’de bir elçiliğinin olmaması temel eksiklik olarak 

değerlendirilebilir. Sıklıkla gündeme gelmesi dolayısıyla İsrail’in Azerbaycan ile askeri ilişkilerini 

özel bir öneme sahiptir. Azerbaycan’daki birtakım askeri üslerde İsrail varlığı iddia edilse de bu 

durum resmi kaynaklarca henüz doğrulanmamıştır. Ancak İsrail’in Azerbaycan ordusunun ve diğer 

güvenlik kurumlarının eğitiminde oynadığı rol ve Azerbaycan’a bazı silah sistemlerini tedarik ettiği 

tüm taraflarca bilinen bir gerçektir. Bu ilişkilerin yanı sıra son dönemde gündeme gelen bir diğer 

ilişki de su konusuna ortaya çıkmıştır. İsrail’in devlet su şirketi Mekorot Azerbaycan’ın su 

altyapısını iyileştirmek ve bu amaçla bir Master Plan hazırlama ihalesini kazanmıştır. 2012 

Kasım’ından bu yana devam eden görüşmeler neticesinde İsrail aynı zamanda su gözlem 

istasyonları ve arıtma tesisleri de kuracaktır. Aras nehri sularında tam olarak faydalanmayan 
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Azerbaycan İsrail vasıtası ile geliştireceği yeni su sistemleri yolu ile daha fazla su talep 

edebilecektir. Bu ise ciddi bir su sıkıntısı içinde olan İran ile ilişkilerinde yeni bir gerginlik kaynağı 

haline dönüşebilir. 

Dr. Seyfi Kılıç, ORSAM Su Araştırmaları Programı Uzmanı, seyfikilic@orsam.org.tr 

 

 Ortadoğu Güncesi 

 

31 Ekim 2013: Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye'nin kimyasal 

silah üretme gereçlerini imha ettiğini açıkladı. 

31 Ekim 2013: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye’de toplum 

mühendisliğine soyunmak gibi bir hedefleri olmadığını, halkın seçtiği herhangi bir ismi 

Cumhurbaşkanı olarak kabul etmeye hazır olduklarını söyledi. 

31 Ekim 2013: Bölgesel Kürt Yönetimi’nin resmi web sitesinden yayınlanan bir bildiride, 

PYD’nin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile işbirliğinin herkes tarafından bilindiği 

belirtildi. Bölge medyasında PYD’nin Esad’dan yardım istediği şeklinde çıkan haberler, 

bölgede büyük tepki çekti. Bildiride PYD’nin “Barzani yönetimi Suriye Kürtlerine yardım 

etmiyor” açıklaması sert bir dille eleştirildi. 

01 Kasım 2013: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Hiçbir şekilde Ortadoğu'da İsrail'le 

herhangi ortak operasyonun parçası olmamız söz konusu olmamıştır, olmayacaktır.'' 

şeklinde konuştu. Davutoğlu, bu yöndeki iddiaların hepsinin asılsız olduğunu vurguladı. 

01 Kasım 2013: Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar 

Esad’ın ülkenin geleceği ve kendi güvenliği ile ilgili garanti almadan koltuğunu 

bırakmayacağını söyledi. 

01 Kasım 2013: BM-Arap Ligi temsilcisi Lakhdar Brahimi, Suriye’de devam eden iç 

savaşı durdurmak amacıyla Cenevre’de düzenlenmesi planlanan Barış Konferansı’nın 

muhalefetin katılımı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi. 

02 Kasım 2013: Pakistan’ın Veziristan bölgesinde ABD insansız hava araçlarının (İHA) 

düzenlediği operasyonda, Pakistan Talibanı lideri Hakimullah Mesud öldürüldü. 

02 Kasım 2013: ABD Başkanı Barack Obama, Irak Başbakanı El Maliki ile Beyaz 

Saray'da bir araya geldi. Başbakan Nuri El Maliki, istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir Irak 
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görmek istediklerini belirten Obama yönetiminden El Kaide'ye yönelik yürütülen 

mücadelede daha fazla destek talebinde bulundu. 

03 Kasım 2013: ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret 

ediyor. Kerry, Kahire temasları çerçevesinde Mısırlı mevkidaşı Nebil Fehmi ile görüştü. 

Mevkidaşı Nebil Fehmi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Kerry,  Mısır yönetimini 

demokrasi yürüyüşüne davet etti. Ziyaret, Mısır'da seçimle göreve gelen ilk 

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesinden sonra ABD tarafından yapılan en 

üst düzey ziyaret olması açısında önem taşıyor.  

04 Kasım 2013: Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkemesinin 8 

Ocak 2014'e ertelendiğini bildirdi. 

04 Kasım 2013: Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Askeri Konsey Komutanı ve Halep 

Sorumlusu Albay Abdulcabbar Akidi görevinden istifa ettiğini duyurdu. ÖSO'nun önde 

gelen komutanlarından biri olarak bilinen Albay Akidi, uluslararası kamuoyunun 

komploları ve muhalefet arasındaki parçalanma sebebiyle görevinden istifa ettiğini söyledi. 

Hazırlayan: Seval Kök, ORSAM Ortadoğu Uzman Yardımcısı, sevalkok@orsam.org.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


