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 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Irak Ziyareti 

 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 4 yıl aradan sonra Irak‟ın başkenti Bağdat‟ı ziyaret 

ederek, Irak merkezi hükümeti yetkilileri ve önemli siyasi figürlerle bir araya geldi. Irak 

Parlamento Başkanı Usame El-Nuceyfi‟nin Eylül‟de Türkiye ziyaretiyle başlayan mekik 

diplomasisi devam edecek gibi görünüyor. Davutoğlu‟nun Irak ziyaretinde geniş çaplı bir 

program çerçevesinde görüşmeler yapması, Türkiye‟nin Irak‟la ilişkilerin yeniden tesisine 

verdiği önemin bir göstergesidir.  Türkiye bu noktada bir denge gözetmektedir. Önceki 

dönemdeki politikanın aksine Irak merkezi hükümetiyle ilişkiler geliştirilirken, Irak Kürt 

Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ilişkilerin de boyutu korunmaya çalışılmaktadır. Nitekim 16 

Kasım‟da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da IKBY Başkanı Mesut Barzani ile 

Diyarbakır‟da bir araya gelecektir. Bu noktada yapılacak olan bu görüşme bölgedeki Kürt 

hareketi açısından da önemlidir. Türkiye‟nin Mesut Barzani‟ye “bölge Kürtlerinin lideri” 

vasfını verdiği algılamalarına yol açmaktadır. Diğer taraftan bu görüşmeyle Türkiye ve 

IKBY arasındaki ilişkilerin de seyrini koruyacağı mesajı verilmektedir. Türkiye‟nin hem 

IKBY hem de Irak merkezi hükümeti ile ilişkilerini geliştirmesi, IKBY ve Irak merkezi 

hükümet arasındaki sorunların çözülmesinde Türkiye‟nin kolaylaştırıcı bir rol oynamasının 

da önünü açabilecektir. Ayrıca Türkiye‟nin Irak‟la kurduğu ilişkilerin düzeyi Türkiye‟yi 

Suriye politikası konusunda da rahatlatacaktır. 

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

 

 

 

 Suriye’de Kürtler/YPG’nin İlerleyişi 

 

Suriye Kürtlerinin milis gücü YPG son haftalarda ülkenin kuzey ve kuzeydoğu 

bölgelerinde El Kaide bağlantılı Irak ve Suriye İslam Devleti‟ne karşı önemli kazanımlar 

elde etmektedir. Arapların çoğunlukta yaşadığı sınır kasabası Til Koçer ve Irak‟ın Musul 

Vilayeti‟ne açılan Yarubiye sınır kapısını yakın zaman önce ele geçiren YPG, ilerleyişini 

Arapların çoğunlukta yaşadığı stratejik bölgelere doğru genişletmektedir. Suriye‟nin 

kuzeydoğusundaki Kürt bölgeleri ile kuzey orta kısmında kalan Kürt bölgeleri arasında Tel 
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Abayad‟ın merkezde yer aldığı çoğunluğu Arap olan yerleşim bölgeleri yer almaktadır. Bu 

bölgelerin kontrolünün önemi birbirinden kopuk Kürt yerleşimleri arasındaki coğrafi 

bağlantının kurulmasıdır. PYD lideri Salih Müslüm ve YPG‟nin Sözcüsü Redur Halil, 

Kürtlerin Yarubiye sınır kapısından sonra hedefinin bu bölgeler olduğunu açıkça dile 

getirmektedir. PYD‟nin milis gücü YPG, kazandığı askeri başarılar ile sadece Irak ve 

Suriye İslam Devleti değil aynı zamanda diğer Suriye Kürt partilerine karşı konumunu 

güçlendirmektedir. Sahada YPG dışında bir Kürt silahlı gücünden bahsetmek mümkün 

değildir. PYD‟nin siyasi gücü diğer Kürt partilere karşı tartışmasız şekilde artmaktadır. 

PYD sahada kazandığı askeri başarıların getirilerini siyasi alanda diğer Kürt partiler ile 

paylaşmak istememektedir. Bu da taraflar arasındaki siyasi ayrışımları beraberinde 

getirmektedir. Böylece PYD ve Kürt Ulusal Konseyi‟ne bağlı partilerin temsilcilerinin yer 

aldığı, Suriyeli Kürtlerin en yüksek temsil organı olarak kabul edilen Kürt Yüksek Konseyi 

işlevini yitirmektedir. PYD, Cenevre 2 Konferansı‟na Kürtlerin müstakil bir grup olarak 

katılması gerektiğini savunurken, Barzani tarafından desteklenen Kürt Ulusal Konseyi 

bünyesindeki bazı partiler Suriye Ulusal Koalisyonu ile beraber katılma kararı almıştır. 

PYD/YPG‟nin sahada kazandığı başarılar devam ettikçe söz konusu ayrışımlar 

derinleşecektir.  

Oytun Orhan, ORSAM Ortadoğu Uzmanı, oytunorhan@orsam.org.tr 

 

 Irak İle Türkiye Arasında Su Sorunu Yeniden Gündemde 

Irak ile Türkiye arasında 1960‟lı yıllarda başlayan sınıraşan sulara ilişkin ihtilaf son 

yıllarda daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. 2003 yılında ABD öncülüğündeki 

koalisyon güçleri tarafından işgale uğrayan Irak bu dönemden sonra da bir iç savaş 

ortamına sürüklenmiştir. 1980 yılından bu yana savaş, ambargo, işgal ve iç savaş 

döngüsünü kıramayan Irak su iletim ve depolama sistemlerindeki büyük tahribatı henüz 

giderebilmiş değildir. Bu durumun sonucu olarak da özellikle Irak tarım sektörü çok ciddi 

sıkıntılar yaşamıştır. Şehirlerde ve kırsal kesimde de içme suyu ve atıksu sistemlerinin 

büyük zarar görmesi ile birlikte büyük halk kesimleri de sorun yaşamaya başlamıştır. 

Siyasilerin her ülkede olduğu gibi sorunu kendilerinin dışında bir güce havale etmeleri 
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alışkanlığı Irak‟ta da karşılık bulmuştur. Iraklı siyasiler uzun yıllardır yapılamayan 

yatırımların ve yanlış su yönetiminin suçunu Fırat ve Dicle nehirlerinde yukarı kıyıdaş 

konumundaki Türkiye‟ye atmaya başlamışlardır. Ancak belki kısa bir süre için geçerli 

olabilecek diğer bir deyişle kabullenilebilecek bu tutum daha sonraki dönemde bunu ileri 

süren siyasiler tarafından da gerçekmiş gibi algılanmaya başlanmıştır. Dışişleri Bakanı 

Davutoğlu‟nun düzelme gösteren Türkiye-Irak ilişkileri çerçevesinde gerçekleştirdiği Irak 

ziyaretinde Irak‟ın en büyük Şii dini otoritesi Sistani Davutoğlu‟na su sorununu dile 

getirerek Türkiye‟nin Fırat ve Dicle nehirlerinden daha fazla su bırakılmasını talep 

etmiştir. Irak‟ta yaşanan sıkıntının tek sorumlusunun Türkiye olarak görülmesi ise 

yukarıda bahsedilen anlayış çerçevesinde ortaya çıkmaktadır ve gerçeklikten yoksundur.  

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

 

 

 İslamabad- Washington Hattı ve Tehrik-i Taliban Pakistan 

Kırılgan bir yapıya sahip olan ABD Pakistan ilişkileri geçtiğimiz hafta yaşanan önemli 

gelişmeler nedeniyle en kritik dönemeçlerinden birisine girdi. Pakistan Başbakanı Navaz 

Şerif‟in Ekim ayının sonunda gerçekleştirdiği Washington ziyareti, ilişkilerde iyileşme 

sürecinin işareti olarak kabul edilmişti. Ziyaretin sona ermesinden çok kısa bir süre sonra 

“Pakistan Taliban‟ı” olarak bilinen Tehrik-i Taliban Pakistan‟ın liderlerinden Hekimullah 

Mesud‟un ABD‟nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısı neticesinde öldürülmesi iki 

ülke arasındaki gerginliğin tırmanmasına neden oldu. İlişkilerin normal seyrine 

dönebilmesi için üzerinde uzlaşmaya varılması gereken temel sorunlar olduğu açık. Bu 

sorunların başında Afganistan konusu geliyor. Zira iki ülkenin karşılıklı güven bunalımının 

temelinde bu konu yatıyor. Üzerinde durulması gereken bir başka husus ABD‟nin Pakistan 

sınırları içerisinde gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırılarıdır. Son olarak Pakistan 

Taliban‟ının en önemli liderlerinden Hekimullah Mesud‟un insansız hava aracı saldırısında 

öldürülmesi Pakistan açısından ciddi sonuçlar doğuracak niteliktedir. Pakistan‟ın 

Afganistan sınırında yer alan aşiret bölgelerinden Afganistan‟daki terörist gruplara lojistik 

destek sağlandığı açık. Bu akışın kesilebilmesinin ön şartı öncellikle Pakistan sınırları 



 

 

 

 

www.orsam.org.tr 

Süleyman Nazif Sokak No: 12-B  Çankaya / Ankara – TÜRKİYE 

Tel: +90(312)4302609 Fax: +90(312)4303948 orsam@orsam.org.tr 

 

5 

içerisinde güvenliğin sağlanmasıdır. Bu bakımdan Taliban ve Pakistan Yönetimi arasındaki 

muhtemel barış görüşmeleri desteklenmeli ve bu süreci sabote edebilecek yaklaşımlardan 

kaçınılmalıdır. 

Gökçen Oğan, ORSAM Avrasya Danışmanı, gekici@gmail.com 

 

 Türk Think-Tank Uzmanlarının NATO ziyareti 

NATO, geçen hafta 5 Kasım 2013 günü bir grup Türk Think-tank uzmanını Brüksel‟de yer 

alan NATO Genel Karargahında düzenlenen bir günlük toplantı ile bir araya getirdi. 

Ankara‟dan ORSAM, SETA ve USAK‟ın katıldığı toplantıya, İstanbul‟dan EDAM, 

TASAM, GPOT ve İPM katıldı. NATO ve son dönem gelişmelerin görüşüldüğü toplantıda 

öncelik NATO‟nun 2010 yılı sonrası Lizbon Konferansında aldığı kararlarına ve 2014 

sonrası Afganistan‟a verilmiştir.  2010 yılında yapılan Lizbon Zirvesi ile yeni bir stratejik 

konsept kazanan NATO, devamında 2012 yılında Şikago‟da yapılan zirvede temel bir 

sonuç çıkmamıştır. 2014 yılında İngiltere‟de transatlantik ilişkilerin görüşüleceği bir zirve 

planlanmaktadır.  Lizbon zirvesi sonrası yeni stratejik konspet içerisinde NATO‟nun üç 

temel görevi kolektif savunma, kriz yönetimi, işbirliğine dayalı güvenlik olarak yer 

almaktadır.  NATO‟da meydana gelen bu yeni gelişmelerle birlikte, uzmanlar, Balistik 

Savunma Sistemleri, NATO‟nun işbirlikleri ve açık kapı diplomasisi, NATO‟nun 

Afganistan‟da ki rolü ve Siber Güvenlik konularında bilgilendirilmiştir. NATO‟nun Kamu 

Diplomasisi tarafından düzenlenen bu toplantı, NATO ve Türk Think-Tank‟leri ile yapılan 

ilk ve devamında düzenlenecek toplantıların başlangıcı olması nedeniyle de ayrı bir önem 

taşımaktadır.  

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

 

 Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı, Varşova'da başladı. 

Ekim ayının ilk haftası Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) İklim 

Değişikliğinin Fiziksel Bilim Temeli başlıklı 5. Değerlendirme Raporunu açıklamıştı. 

Rapora göre, iklim sisteminde özellikle 1950‟lerden itibaren ısınma olduğu artık göz ardı 

edilemez bir gerçektir ve yaşanan bu hızlı değişimin ana nedeni olarak da insan 
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gösterilmektedir. Rapora göre, yeni iklim koşulları nedeniyle su sıkıntısı ve su 

sıkıntısından etkilenen insan nüfusu da artacaktır. Özellikle yarı kurak-kurak iklim 

kuşağında yer alan bölgelerde artan su talebinin karşılanması, mevcut iklim değişiminin 

yarattığı zafiyetlerin bilgi olarak depolanması ve su kaynakları yönetimlerinin yeni şartlara 

adapte edilmesi ile sağlanmalıdır.  Rapora takiben, bu hafta pazartesi günü, Varşova‟da 12 

gün sürecek olan BM iklim değişimi konferansı başlamıştır.  Büyük ve önemli sonuçların 

çıkmasının beklenmediği bu konferansta dünya liderleri 2015 yılı için sera gazı 

emisyonlarının kısıtlanması amacıyla masaya oturacaktır. Dünya Bankası‟nın çalışmalarına 

göre, 1990-2012 yılları arasında sanayileşmiş ülkelerin küresel CO2 salınım paylaşım oranı 

yüzde 69‟dan yüzde 41‟e düşerken, gelişmekte olan ülkelerde ise bu rakam yüzde 31‟den 

yüzde 59‟a çıkmıştır.  Gelecek nesillerin yaşabileceği bir dünya için iklim güvenliğinin 

sağlanmasına odaklanan konferansa katılan 190 ülke temsilcisi, iklim değişikliği ile 

mücadelenin daha etkin hale getirilmesini amaçlarken, 2015 yılında Paris‟te yapılacak 

konferansa kadar evrensel bir yeni anlaşmanın temelinin atılmasını da hedefliyor. Ancak, 

2020 yılında yürürlüğe girmesinin beklenen bu anlaşmanın Varşova‟da ortaya 

çıkamayacağı, Varşova‟nın anlaşma sürecinde yeni kuralların ekleneceği bir durak olacağı 

iddia edilmektedir.  

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

 

 

 Ortadoğu Güncesi 

 

5 Kasım 2013: Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Birleşik Arap 

Emirlikleri(BAE) ve Kuveyt‟i kapsayan resmi ziyaretini tamamlayarak Erbil‟e döndü. 

5 Kasım 2013: Rusya parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslar arası İlişkiler 

Komisyonu Başkanı Mihail Margelov, Suriye‟de kimyasal silahların imha edildiğini, ancak 

ülkede durumun giderek daha komplike hale geldiğini söyledi. Margelov‟a göre 

Cenevre‟de ikinci uluslararası konferans toplansa bile sonuç alınabileceği konusunda 

kimse emin değil. 
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5 Kasım 2013: Birleşmiş Milletler (BM) ile Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Lakhdar 

İbrahimi, yaptığı açıklamada, Cenevre-2 Konferansı‟nın bu yılsonuna kadar yapılmasını 

umduğunu söyledi. 

5 Kasım 2013: Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü‟nün (OPCW) Suriye‟nin 

kimyasal silahlarının imhası konusunda yürüttüğü çalışma hakkında Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi‟ni (BMGK) bilgilendirdi. OPCW tarafından verilen brifing toplantısının 

ardından ABD‟nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, İran‟ın Cenevre mutabakatını 

kabul etmesi durumunda sürece dahil olmasının söz konusu olabileceğini kaydetti. 

5 Kasım 2013: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngilizce twitter hesabı üzerinden 

Avusturya hükümetinin nükleer programa ilişkin görüşmelerde daha aktif bir rol 

oynamasını beklediğini yazdı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yönetiminde üye olan 

Avusturya'nın İran'ın nükleer programını normalleştirici bir rol oynamasını isteyen Ruhani, 

gün içerisindeki bir diğer mesajında Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi Friedrich Stift'in 

ziyaretine ilişkin bir resim paylaştı. 

6 Kasım 2013: Suriye Cumhurbaşkanlığı Siyasi ve Basın Danışmanı Buseyna Şaban, 

ülkedeki şiddeti durdurmak ve geri kalan Suriyeliler ile aracısız görüşmek amacıyla 

Cenevre-2 Konferansı‟na katılacaklarını açıkladı. 

7 Kasım 2013: Kürdistan Demokrat Partisi(KDP), Neçirvan Barzani‟yi, kurulması 

planlanan 8. hükümetin başbakan adayı olarak açıkladı. Geçtiğimiz 21 Eylül'de yapılan 

bölge parlamento seçiminde KDP 38 sandalye alarak birinci parti seçilmişti. Bir partinin 

tek başına hükümeti kurabilmesi için 56 sandalyeye sahip olması gerekiyor. 

7 Kasım 2013: İsimleri açıklanmayan ABD'li üst düzey yetkililer, CNN'e verdikleri 

demeçte, Esad rejiminin elinde büyük miktarda kimyasal silah tutacağına inandıklarını 

ifade etti. Bölgeden çelişkili bilgiler geldiğini belirten yetkililer, Esad‟ın kimyasal 

silahların hepsinden vazgeçmeye hazır olduğuna inanmanın „saflığın sınırlarını zorlamak‟ 

olacağını söyledi. 

7 Kasım 2013: Pakistan Talibanı olarak bilinen Tahriki Taliban Pakistan (TTP) geçtiğimiz 

hafta ABD‟nin insansız hava aracı (İHA) saldırısında ölen lideri Hakimullah Mehsud‟un 

yerine Mullah Fazlullah‟ı seçti. 
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8 Kasım 2013: Rusya, Irak‟la sağladığı 4,3 milyar dolarlık silah satışı anlaşması 

çerçevesinde 4 adet Mi35 helikopterinden oluşan ilk partiyi Bağdat‟a ulaştırdı. Irak 

Başbakanı Nuri El Maliki, Rusya‟dan gelen helikopterlerin fotoğraflarını resmi Facebook 

sayfasında paylaştı. 

8 Kasım 2013: Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Milli Koalisyonu (SMDK) Basın 

Sözcüsü Halid el Salih, Cenevre-2 Konferansı'na katılmaya hazır olduklarını söyledi. 

Sözcü Salih, ”Aralarında ABD, Fransa ve Türkiye‟nin de olduğu 11 ülke tarafından 

imzalanan Londra Belgesi ışığında Cenevre-2 Konferansı'na katılmaya hazırız” dedi. 

8 Kasım 2013: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye krizinin çözümü için 

planlanan Cenevre-2 konferansının muhalefet yüzünden geciktiğini söyledi. 

9 Kasım 2013: Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Milli Koalisyonu (SMDK) Basın 

Sözcüsü Halid El Salih, Suriye‟de dış bağlantılı radikal gruplardan endişe duyduklarını 

söyledi. El Salih,” Radikal grupların ajandaları bizi ciddi anlamda endişelendiriyor. Bizim 

kabul etmediğimiz ajandaları var. PYD gibi Suriye devrimine düşman gruplar da 

bulunuyor. Bununla birlikte Esad‟ı destekleyen Hizbullah ve İran‟ı da unutmamamız 

gerekiyor.” dedi. 

9 Kasım 2013: Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Milli Koalisyon'un (SMDK) Cenevre-

2 konferansı öncesi toplantısı İstanbul'da başladı. Toplantıda, muhaliflerin Cenevre-2 

Konferansı'na katılıp katılmayacakları, Kürt Milli Konseyi'nin koalisyona katılması ve 

geçici hükümetin durumu gibi konular masaya yatırılacak. 

9 Kasım 2013: Suriye'de muhaliflerle çatışan PYD'nin ele geçirdiği Rasulayn'a Suriye 

bayrağını asacağı iddia edildi. Türkiye sınırındaki geçiş kapısına Haseke Valisi'nin bizzat 

katılacağı törenle Suriye bayrağının çekileceği illeri sürüldü. 

9 Kasım 2013: Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehriki Taliban Pakistan (TTP) 

liderlerinden Ehsanullah Ehsan, Pakistan hükümetinin barış müzakereleri üzerine ısrar 

etmesi ile ilgili diyalog ihtimalinin sıfırın altında olduğunu kaydetti. 

9 Kasım 2013: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 

Lavrov, Suriye‟de krizin çözülmesi için Cenevre‟de ikincisi planlanan konferansın bir an 

önce toplanması çağrısında bulundu. 
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10 Kasım 2013: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar 

Zebari'yle birlikte Irak'ta ortak bir basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, Suriye Devlet 

Başkanı Beşşar Esad ile ilgili, "Tarih çok zalim görmüştür ama kendi ülkesini böylesine 

tahrip eden bir zalim görmemiştir. Türkiye hiçbir zaman, hiçbir şekilde şiddet yanlısı 

grupların arkasında olmadı" dedi. 

10 Kasım 2013: İran‟la nükleer programı konusunda dünya güçlerinin Cenevre‟de 3 

gündür yürüttüğü görüşmeler anlaşmaya varılamadan sona erdi. 

10 Kasım 2013: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye‟deki her türlü şiddet yanlısı 

grubun Türkiye için bir tehdit olduğunu ifade etti. 

10 Kasım 2013: Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, İran‟dan Suriye‟ye Irak üzerinden 

silah akışına karşı olduklarını belirterek, buna izin vermeyeceklerini bildirdi. 

10 Kasım 2013: Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Milli Koalisyonu'nun (SMDK) 

İstanbul‟da iki gündür devam eden toplantıları sürüyor. Suriyeli muhalifler 

gerçekleştirdikleri yoğun görüşmelerde, Cenevre-2 Konferansı‟na katılım veya katılmama, 

geçici hükümet ve Kürt Milli Konsey‟in koalisyona girmesini masaya yatırıyor. Muhalifler 

ayrıca İran'ın Cenevre toplantısına katılmadan yapması gereken şartları açıkladı. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


