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 PYD’nin Yarubiye Sınır Kapısını Ele Geçirmesinin Sonuçları 

 

PYD’nin milis gücü YPG 23 Ekim’de başlattığı operasyon neticesinde 26 Ekim tarihinde 

Til Koçer kentini ele geçirmiştir. Ayrıca Til Koçer’den Irak’ın Musul Vilayeti’ne bağlı 

Rabiya ilçesine açılan Yarubiya sınır kapısının kontrolünü de YPG’ye geçmiştir. Böylece 

son dönemde gerçekleşen çatışmalar neticesinde YPG Haseke Vilayeti’nin önemli bir 

bölümünde kontrolü sağlamış durumdadır. YPG’nin giderek güçlenmesi Kuzey Suriye 

bölgesinde yer alan ve radikal İslamcıların yönetiminden rahatsız olan Arap aşiretleri de 

YPG ile işbirliğine itecektir. Bu da YPG’nin Kürt nüfus olmaması dolayısıyla etkisini 

yayamadığı bazı bölgeleri Arap aşiretler yoluyla kontrol etmesini sağlayacaktır. Son olarak 

Til Koçer’in ve Yarubiye sınır kapısının ele geçirilmesi buna örnek olarak verilebilir. 

YPG’nin son askeri başarısı, Kürtlerin en yoğun şekilde yaşadığı ve petrol zengini Cezire 

bölgesindeki YPG kontrolünü rahatlatacaktır. Zira Til Koçer, Irak ve Suriye İslam 

Devleti’nin Cezire bölgesi operasyonları açısından lojistik destek imkanı sunmaktaydı. 

Yarubiye sınır kapısının ele geçmesinin önemli sonuçlarından biri de YPG ile Irak Kürt 

Bölgesel Yönetimi arasındaki rekabette YPG’nin önemli bir avantaj sağlamış olmasıdır. 

Suriye Kürt bölgelerinden Barzani kontrolündeki bölgelere açılan Fişavur sınır kapısının 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından kapatılması hem PYD’nin gelir kaybına 

uğramasına hem de Suriye Kürt bölgelerindeki ekonomik ve sosyal durumun bozularak 

PYD üzerinde baskı oluşmasına yol açmaktaydı. YPG Yarubiye sınır kapısını ele geçirerek 

kendisine yakın hareket etmesi beklenen Irak merkezi hükümeti ile komşu olmayı 

başarmıştır. PYD, Barzani’nin uyguladığı ambargoya karşı bir alternatif oluşturma imkanı 

bulacaktır. Bu da beraberinde siyasi değişimleri getirecektir. PYD böylece hem Barzani 

hem de Suriye Ulusal Koalisyonu’na karşı elini güçlendirmiştir. Bu da Suriye Kürtleri ve 

PYD’nin Cenevre 2 toplantısındaki pozisyonunu kuvvetlendirecektir. 

Oytun Orhan, ORSAM Ortadoğu Uzmanı, oytunorhan@orsam.org.tr 
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 IKBY-Irak Merkezi Hükümeti Arasında Yeni Kriz 

 

2013’ün Haziran ayında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Irak merkezi hükümeti 

arasında 7 maddelik bir anlaşma yapılmış ve bununla birlikte ilişkiler olumlu bir yön 

almıştı. Ancak son dönemde 2014 bütçesi ve seçim yasasına ilişkin tartışmalar iki taraf 

arasındaki ilişkilerde yeni bir kriz ortaya çıkaracak gibi görünmektedir. Özellikle IKBY 

peşmergelerin bütçesinin Irak merkezi hükümeti tarafından karşılanmasını isterken, Irak 

merkezi hükümeti bu ödemeyi yapmamaktadır. Bu nedenle her dönemde yaşanan gerginlik 

yeniden belirmiştir. Haziran ayındaki 7 maddelik anlaşmanın içeriğinde bütçeye ilişkin bir 

madde yer alsa da bu anlaşmanın henüz uygulamaya geçirilememiş olması da probleme yol 

açmaktadır. Öte yandan bütçe tartışmalarıyla birlikte seçim yasası üzerinde de bir anlaşma 

yoktur. Mesut Barzani bir açıklama yaparak yeni yasanın çıkarılmaması durumunda 

seçime katılmayacakları yönünde tehditte bulunmuştur. Seçim yasası üzerindeki en temel 

anlaşmazlık seçim bölgelerinin belirlenmesine ilişkindir. Irak Parlamentosundaki genel 

ağırlık Irak’ın tamamının tek bir seçim bölgesi olması yönündedir. Bu durumda seçime 

daha çok katılımın sağlandığı Kürtlerin yaşadığı bölgelerde daha fazla oyla daha az 

milletvekili elde edilmektedir. Oy kaybı yaşamak istemeyen Kürtler, her ilin ayrı seçim 

bölgesi olmasını istemektedir. Aynı zamanda Ira Parlamento Başkanı Usame El-

Nuceyfi'nin, Celal Talabani'nin görevine devam edemeyecekse yeni cumhurbaşkanlığının 

seçilmesi gerektiğini açıklaması da cumhurbaşkanlığının Kürtlerden olup olmayacağı 

tartışmalarını gündeme getirebilir. Bu tartışmalarda orta yolun bulunmaması Irak iç 

siyasetindeki istikrarsızlığı körükleyebileceği gibi karşılıklı ziyaretlerle yeni bir döneme 

giren Türkiye-Irak merkezi hükümeti ilişkileri de etkileyebilecek potansiyele sahiptir. 

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

 

 Mısır’da Devlet Başkanlığı Tartışmaları Sisi’yi işaret ediyor 

 

Mısır'da anayasa taslağı çalışmaları devam ederken ülkede devlet başkanlığına dair 

hararetli bir tartışma da başladı. Ülke gündemi 3 Temmuz darbesi sonrası tam istikrarına 
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kavuşabilmiş değil. Bir yandan üniversite kampüslerinde öğrencilerin düzenlediği 

eylemler, diğer yandan ise sabık devlet başkanı Mursi başta olmak üzere Hürriyet ve 

Adalet Partisi ve Müslüman Kardeşler Hareketi üyesi pek çok isme yönelik başlatılan yargı 

süreci de devam ediyor. Öte yandan tartışmalar gölgesinde anayasa komisyonu anayasa 

taslağına son halini vermeye çalışıyor. Anayasa taslağı çalışmalarına paralel olarak ülkenin 

siyasi ve idari yapısının da geniş çaplı bir reformdan geçmesi de gündemde. Ancak ülke 

gündemini bugünlerde en çok meşgul eden konu ise Mısır Savunma Bakanı ve 

Genelkurmay Başkanı Sisi’nin devlet başkanı olmak için aday olup olmayacağı meselesi. 3 

Temmuz öncesi dönemden itibaren kutuplaşmaya başlayan Mısır siyaseti darbe sonrası 

dönemde daha da gerginleşti ve toplumu derin fay hatları üzerinde böldü. Müslüman 

Kardeşler ve siyasi İslam karşıtlığı çerçevesinde bir araya gelen farklı siyasi gruplar ve 

sosyal tabanları için Mısır Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Sisi popular hale 

geldi. Mısır medyası özellikle bu konuda spekülatif yayınlar yapmaya devam ediyor. 

Darbe sonrası ciddi güvenlik sorunları ile karşı karşıya kalan Mısır rejimi için devlet 

başkanlığına rejim içerisinden kimin/kimlerin aday olacağı konusu pek çok açıdan önem 

taşıyor. Sisi’nin olası adaylığına şimdiden medyadan büyük bir destek bulunuyor. Öte 

yandan rejim içerisinde elitlerin ve bürokrasinin de Sisi’yi destekleyeceğini söylemek 

mümkündür. Darbe sonrası dönemde Sisi’ye atfedilen “günün Nasır”ı benzetmesi bu 

açıdan Mısır’ın yakın geleceğinde rejimin Mısır ordusunun rolüne dair yaklaşımını ortaya 

koymakta. 

Nebahat Tanrıverdi, Orsam Ortadoğu Uzman Yardımcısı, nebahattanrıverdi@orsam.org.tr 

 

 Gürcistan'da Saakaşvili Döneminin Sonu 

 

Gürcistan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi Saakaşvili'nin on yıldır üstlendiği ülke 

liderliğini sona erdirdi. Hatırlanacağı gibi Başkan Şevardnadze'yi 'Gül Devrimi' diye 

adlandırılan protestolar ile deviren Saakaşvili, Sovyet sonrası ülkelerde güç içermeyen 

barışçıl yürüyüşlerle eski rejimlerin yıkılabileceğinin öncüsü olmuştu. Hatta kendi 

başarısından ders alan Ukraynalı muhalifler de kendi 'Turuncu Devrimi' ile iktidara 

gelebilmişlerdi. Yeni Cumhurbaşkanı'nın dış politikadaki hedefleri ülkesinin AB ve NATO 
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üyeliğinde önemli adımlar atmak ve Rusya ile olan ilişkileri daha da ileriye taşımak. 2008 

Savaşı'ndan sonra ilişkilerin askıya alınmasından sonra geçen sene yeni hükümet Rusya ile 

yakın temaslara başlayarak iyi ilişkiler kurmayı başarmıştı. Gelecekte bunların daha da 

gelişeceği bir sürpriz olmayacaktır. Gürcistan son on yılda eski Sovyet coğrafyasının 

durmadan kanayan yarası olan yolsuzluğa karşı çok başarılı bir mücadele verdi. Özellikle 

polis ve emniyet birimlerinde rüşvet olayları çok düşük seviyelere düşürüldü. Eğitim 

konusunda yabancı dile verilen ehemmiyet de daha kaliteli bir insan gücünün 

yaratılmasında büyük bir rol oynadı. Turizme gösterilen ilgi de ülkeye hem döviz hem de 

yabancı yatırım çekmeyi başardı. Yeni yönetim ekonomik olarak aynı yolda devam 

edileceğinin sinyallerini vermekte. Dış politikada denge ve siyasette de ılımlı liberal ortam 

da yaratılabilinirse, Tiflis bölgede istikrarı destekleyen önemli bir aktör olabilir. 

Dr. Süreyya Yiğit, Orsam Avrasya Danışmanı, samarkand2020@yahoo.com 

 

KKTC Su Temin Projesi aşama aşama tamamlanıyor  

 

1960’lı yıllardan itibaren adada genel anlamda su sıkıntısı yaşanmaktadır. Yaşanan 

sıkıntının nedenleri ise sırasıyla; su kaynaklarının kontrolsüz kullanımı, nüfus artışı, 

kaynakların kirlenmesi, buharlaşmanın fazla olması, yeraltı sularından aşırı çekim 

yapılması sonucu kıyı akiferlerinin tuzlanmasıdır. Yapılan çalışmalara göre KKTC’nin 

toplam su ihtiyacı 190-197 milyon m
3’

tür.  Kullanılabilir yıllık su miktarının 117,5 milyon 

m
3
 olduğu göz önünde bulundurulursa, ihtiyaç duyulan su miktarı akiferlerin aşırı 

kullanımı ile sağlanmaktadır. KKTC’nin su sorununun çözülmesi için yılda ortalama 75 

milyon m
3 

taşınmasını hedefleyen Türkiye’den boru hattı ile su taşınması projesi uzun 

yıllar gündemde olmuştur. Asrın projesi olarak da anılan denizin 250 metre altında 80 km 

uzunluğunda inşa edilecek boru hattı ile suyun taşınmasını hedefleyen bu proje,  2 baraj, 

107 km’lik boru hattı ve 2 adet terfi merkezinden oluşacaktır. 7 Mart 2011 tarihinde 

“KKTC İçme Suyu Temin” projesinin önemli ayaklarından biri olan Dragon Çayı üzerinde 

inşa edilecek Alaköprü Barajı’nın temeli atılmıştır. 31 Mart 2012 tarihinde ise Türkiye’den 

transfer edilecek suyu KKTC’de depolayacak olan Geçitköy Barajının temeli atılmıştır. 

Boru hatlarının inşası ise Ekim 2012’de başlamıştır. Alaköprü barajı önümüzdeki günlerde 

mailto:samarkand2020@yahoo.com
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tamamlanacaktır. 2014 yılında bitirilmesi planlanan projede, su hattının Türkiye tarafında 

yer alacak kara yapıları 45,6 milyon lira, deniz geçişi isale hattı için 630 milyon lira, 

KKTC’de yer alacak kara yapıları için 26,9 milyon lira ve her iki tarafta yer alacak ve 

inşası başlamış barajlarla birlikte yatırımın 782 milyon 504 bin lira olacağı 

öngörülmektedir. 

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

 İran’da Çevre ve Etnik Sorunlar  

Su kaynakları açısından oldukça sıkıntılı bir ülke olan İran’da belirli bölgelerin su 

ihtiyacını gidermek amacıyla bir takım büyük projeler geliştirilmektedir. Bu projelerin 

başında Hazar Denizinden İran’ın iç bölgelerinde yer alan Kum, İsfahan ve Kashan 

şehirlerine uzanacak bir boru hattı planladığını açıklamıştı. Bu proje gerek İran içinden 

gerek İran dışından bir takım eleştirilere konu olsa da bu eleştiriler genel olarak çevresel ve 

teknik kaygılarla sınırlı kalmıştır. Fakat İran’ın su kaynakları yönetimine ilişkin ciddi 

sorunlar yaşadığı Urmiye gölü havzasında İran’a yönelik eleştiriler çevresel konularda 

olduğu kadar etnik konulara da sıçramıştır. Bölgede yaşayan Azeriler İran’ın kasıtlı bir 

şekilde gölün kurumasına seyirci kalarak bölge halkını göçe zorlamakla suçlamaktadırlar. 

Ülkenin kuzeybatısında yaşanan bu gelişmeler yanında son zamanlarda yeni bir sorun alanı 

daha ortaya çıkmış görünmektedir. İran ülkenin güneyinde yer alan Huzistan vilayetinden 

geçerek daha sonra Dicle Nehrine katılan Karun nehrinin bir kısım suyunu saptırarak 

İsfahan’daki Zenda Rud nehrine çevirmeyi planlamaktadır. Ancak İran’ın en önemli petrol 

üretim alanı olmasına rağmen petrolün yarattığı zenginlikten faydalanamayan bölge halkı 

tarafından bu proje ikinci bir darbe olarak algılanmaktadır. Etnik olarak Arap olan bu 

bölgenin ekonomik yapısının çökertilmesine ve bu yolla bölgenin demografik yapısının 

değiştirilmesinin planlandığı ileri sürülmektedir. Gerçeklikten çok algının önemli 

olduğundan hareketle bu son projenin İran’ın kırılgan etnik bileşiminde yeni bir çatlak 

açması ancak bölge halkının ikna edilmesi ile mümkün olacak gibi görünmektedir.  

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

 Ortadoğu Güncesi 
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23 Ekim 2013: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye yönetiminin 

Cenevre II’ye katılmayı kabul ettiğini, muhalefetle görüşmelere hazır olduğunu açıkladı. 

 

23 Ekim 2013: BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Suriye'ye 

gönderdiği denetçilerin başkanı, Esad rejiminin kendileriyle tam bir işbirliği içinde 

olduğunu söyledi. 

 

24 Ekim 2013: İranlı üst düzey bir milletvekili ülkesinin yüzde 20 oranında 

zenginleştirilmiş uranyum üretimi çalışmalarına son verdiğini söyledi. 

 

26 Ekim 2013: Ankara-Bağdat hattında esen soğuk rüzgârlar, yerini bahar havasına 

bırakıyor. Dün Ankara’yı ziyaret eden Irak Dışişleri Bakanı devletin zirvesi tarafından 

kabul edildi. Zebari ile görüşen Cumhurbaşkanı Gül, “Irak’la yeni bir dönem başladı.” 

dedi.  Önümüzdeki dönem karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilecek. 

 

26 Ekim 2013: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye’de insanların kedi köpek eti 

yeme konusunda fetva alarak ayakta kalmaya çalıştığını söyledi. Davutoğlu, “20. yüzyılda 

bile bu kadar ağır şartlarda insani kriz yaşanmamıştır. Böyle bir insani krize Türkiye kadar 

cömertçe yaklaşan herhangi ikinci bir devlette yoktur. Biz insani sorumluluğumuzun ahlaki 

sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz.” dedi. 

 

27 Ekim 2013: Rusya parlamentosu alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komisyonu 

Başkanı Aleksey Puşkov, Suriye muhalefetinin sponsorlarını, Kasım sonundan Cenevre’de 

yapılması planlanan uluslararası konferansı sabote etmeye çalışmakla suçladı. 

 

28 Ekim 2013: Birleşmiş Milletler ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) 

uzmanları, Esad rejiminin açıkladığı 23 kimyasal silah tesisten 21'indeki incelemelerini 

tamamladı. Güvenlik endişesi sebebiyle ulaşılamayan iki tesiste inceleme yapılabilmesi 

için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

 

28 Ekim 2013: Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar 

El İbrahimi bugün Suriye’nin başkenti Şam’a geldi. 

 

29 Ekim 2013: Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Taliban’ın siyasi sürecin bir parçası 

olması için Barış Konseyi'ne katılması gerektiğini söyledi. 

 

29 Ekim 2013: Suriye Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil, haftasonu Amerikalı yetkililerle 

izinsiz görüştüğü gerekçesiyle görevden alındı. Resmi haber ajansı SANA, Devlet Başkanı 

Beşşar Esad'ın, Cemil'in görevden alındığına dair bir kararname yayınladığını duyurdu. 

 

30 Ekim 2013: Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Suriye’nin 

kuzeydoğusunda çocuk felci (polyo) vakalarına rastlandığını ve bulaşıcı hastalığın 

bölgedeki diğer ülkelere yayılma ihtimalinin “yüksek” olduğunu duyurdu. 
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30 Ekim 2013: Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, Suriye’ye yönelik bir askeri 

operasyonu önlediği için Rusya yönetimine teşekkür etti. 
Seval Kök, Orsam Ortadoğu Uzman Yardımcısı, sevalkok@orsam.org.tr 


