
ABD STRATEJİLERİ İLE TÜRKİYE’NİN HASSASİYETLERİ ARASINDA                                 
“GÜVENLİ BÖLGE” 

 

GİRİŞ 

Arap Yarımadası’nın parçalı veya Batılı olmayan güçlerden uzak tutulması, Sykes-Picot’u 
(1916) dahi aşan bir Batı stratejisidir. ABD, son dönemde bu stratejiyi, Irak hükümeti, DAEŞ 
ve PYD olmak üzere üç ana aktör üzerinden icra etti. Bu üç aktörden Irak hükümeti ve PYD 
kalıcı iken DAEŞ’in provoke edici ve müdahaleyi sağlayıcı/meşrulaştırıcı bir unsur olduğu 
henüz erken dönemde görüldü.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYD, Suriye’de oluşan denklemde Türkiye dışındaki bütün aktörlerin tam veya kısmi, 
doğrudan veya dolaylı desteğiyle sahasını genişletti.  

PYD, 2011’den sonra Suriye BAAS rejimi ve müttefikleri tarafından Suriye muhalefetine 
karşı kuzeyi kontrol edecek bir müttefik olarak öne sürüldü.1 Türkiye’de devletin içindeki bir 
yapı da ilk aşamada Irak Kürdistan’ı partilerinin etkin oldukları Suriye’de Irak Kürdistan’ı ile 

                                                            
1 PYD’nin ortaya çıkışı ve uluslararası destek bulma süreçleri için bkz. “BAAS Rejimine Bağlılıktan ABD 
Bağımlılığına: PYD”, http://sdam.org.tr/haber/94‐baas‐rejimine‐bagliliktan‐abd‐bagimliligina‐pyd/;  “Türkiye'nin 
PYD Kontrolündeki Afrin'e Yönelik Zeytin Dalı Harekâtı”, http://sdam.org.tr/haber/140‐turkiyenin‐pyd‐
kontrolundeki‐afrine‐yonelik‐zeytin‐dali‐harekati/; “Fransa'nın Suriye'ye Fiili Müdahalesinin Olası Sonuçları”, 
http://sdam.org.tr/haber/158‐fransanin‐suriyeye‐fiili‐mudahalesinin‐olasi‐sonuclari/ 
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bütünleşik bir egemenlik sahası oluşturmamaları için PYD’nin ortaya çıkışına göz yumdu ve 
hatta PYD’yi “Çözüm Süreci” argümanları ile destekledi.2  

Ardından ABD, PYD’yi Suriye sahasına fiili müdahalesini sağlayacak laik ve kontrol altına 
alınabilir bir yapı olarak müttefik edindi ve PYD’nin alanını genişletti.  ABD ile eş zamanlı 
olarak Türkiye’nin ile Arap Yarımadası’na açılmasını engelleyici bir güç olma argümanıyla 
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri İttifakı PYD’yi destekleyen açıklamalar yaptı.  

PYD bugün elde ettiği bu uluslararası destekle Menbiç’ten Irak sınırına ve Türkiye sınırından 
Deyr ez-Zor’un güneyine 51 bin 867 kilometrekarelik sahasıyla 20. yüzyıldaki uluslararası 
anlaşmalarla orta çıkmıştır ve Suriye ülke sahasının yüzde 27’sini kontrolü altında 
tutmaktadır.  

PYD’nin hâkim olduğu topraklar Suriye’nin tahıl ambarı olarak görülen verimli tarım 
toprakları olduğu gibi aynı zamanda Suriye’nin enerji kaynakları sahasıdır. 2018’in 
başlarından bu yana PYD, Suriye tarım arazilerinin yüzde 60’ından fazlasına, petrol 
yataklarının ise yüzde 70’inden fazlasına hükmediyor. Suriye’nin petrol rafineleri ve büyük 
barajları de PYD sahasında yer alıyor.   

PYD’nin silahlı yapılanması Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 2017 yılı boyunca ABD’nin 
hava desteği ve Türkiye’nin dışarıda tutulduğu Rakka Harekâtı’yla DAEŞ’in Musul sonrası 
başkenti konumundaki Rakka merkezine girdi. 2018’in başlarında da petrol yatakları ve rafine 
bölgesi Deyr ez-Zor çevresini ele geçirdi.    

 

PYD, bu çerçevede 23 Eylül 2017'de Deyr ez-Zor’un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz 
tesisi Konoko'yu, bir sonraki ayın başlarında Cafra petrol sahasını ele geçirdi. 22 Ekim 
2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası el Ömer'i aldı. 

Suriye’nin barajları ile ilgili durum da benzerlik arz ediyor:  PYD, Aralık 2015-Haziran 2017 
sürecinde ele geçirdiği barajlarla Suriye’nin elektrik kaynaklarına hükmetmeye başladı. 
PYD’nin elinde bulunan Fırat Nehri üzerinde, Halep’in doğusundaki Tişrin, Rakka'nın 

                                                            
2 https://www.cnnturk.com/haber/turkiye/basbakan‐davutoglu‐kobaniye‐selam‐ediyorum 



batısındaki Tabka ve Baas barajları, Suriye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini 
karşılıyor. 

20. yüzyıldaki uluslararası anlaşmalarla ortaya çıkmış Suriye’de toprakların 14 bin 35 
km²’sini Suriye muhalefeti, 9 bin 39 km²’sini Türkiye kontrol ediyor; geriye kalan 51 bin 867 
km²’si PYD’nin, 114 bin 670 km²’si ise BAAS rejiminin elinde bulunuyor. Dolayısıyla Suriye 
BAAS rejimi hâlâ Suriye’nin yüzde 60’i gibi bir kısmına hükmediyor ve egemenlik alanını 
Suriye muhalefeti aleyhine sürekli genişletiyor. Ancak tarım ve enerji kaynakları bakımından 
Suriye’nin büyük gücü BAAS rejimi değil, PYD’dir. 

PYD, uluslararası destekle elde ettiği bu güçle Rusya ve İran’ın desteklediği, ABD ve 
müttefiklerinin de alternatifi bulununcaya kadar mevcudiyetinden yana olduğu Suriye BAAS 
rejimine bağımlı olmaktan çıktı. Suriye BAAS rejimi kısmen tarım, ama daha çok enerji 
kaynakları bakımından PYD’ye bağımlı hâle geldi. 

 

TÜRKİYE’NİN PYD YAKLAŞIMI VE PYD’YE YÖNELİK OPERASYONLARI  

Türkiye, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden önce PYD’ye karşı harekete geçemedi. Darbe 
girişiminden sonra ise Türkiye’nin DAEŞ’e karşı gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekâtı 
(Ağustos 2016) ve PYD’ye karşı gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı, Suriye’de etkili bütün 
aktörlerin muhalefetiyle sınırlı kaldı.  

Türkiye, buna karşı Suriye muhalefetiyle ilişkisini sürdürerek ve başta Fırat’ın batısında kalan 
Menbiç olmak üzere PYD’nin elindeki alanlara müdahale tehdidinde bulunarak söz konusu 
harekâtlarla Suriye’de elde ettiği kazanımları yetersiz gördüğünü duyurdu. Ancak Türkiye’nin 
etkisindeki Suriye muhalefeti, istikralı bir şekilde Rusya ve İran’ın desteklediği BAAS rejimi 
tarafından zayıflatılıp sahası daraltılırken Türkiye, PYD’nin kontrolündeki sahaya yönelik 
tehditlerini kazanımlar sağlayacağı operasyonlara dönüştüremedi.  

BAAS rejimi, muhalefetin alanına operasyonlarını Rusya ve İran’ın desteği altında 
sürdürürken ABD, Türkiye’nin PYD sahasına müdahale etmesini “Ortak Devriye” gibi 
engelleyici sözde uzlaşmalarla engelledi. Dolayısıyla uluslararası sistem, BAAS rejimi ve 
PYD ortaklığı üzerinde kurulu laik bir Suriye’ye doğru yol alıyor ki bu ABD ve Rusya’nın 
Suriye mutabakatına (2015) uygundur.3  

ABD, Suriye ile ilgili taleplerini, laiklik dışında ikinci bir Irak projesi niteliğinde dile 
getiriyor. Dolayısıyla ABD, Kürtlerin laik solcu PYD üzerinden Suriye’nin bir bölümüne 
özerk olarak hükmettikleri ama merkezi hükümete de ortak oldukları gevşek bağlarla ayakta 
duran bir Suriye modeli ön görüyor.4 ABD, ayrıca Irak’tan farklı olarak tasarladığı Suriye’nin 
İran’ın etki sahası dışında kalmasını şart koşuyor.5  

                                                            
3 https://www.reuters.com/article/us‐un‐assembly‐usa‐russia‐idUSKCN0RT1DF20150929. Ayrıca, ABD ve 
Rusya’nın Suriye’nin laik tutulması konusundaki uzlaşması için bkz. “BAAS Rejimine Bağlılıktan ABD 
Bağımlılığına: PYD”, http://sdam.org.tr/haber/94‐baas‐rejimine‐bagliliktan‐abd‐bagimliligina‐pyd/. 
4 Vahap Coşkun, “ABD’nin Kafasındaki Suriye”, https://www.kurdistan24.net/tr/opinion/251d7ef8‐b84d‐4920‐
a58c‐cb9f313c3e3f 
5 Cansu Çamlıbel, “İşte ABD’nin Suriye Önerileri”, http://www.hurriyet.com.tr/dunya/iste‐abdnin‐suriye‐
onerileri‐40956780. 



Türkiye’nin Suriye’de desteklediği muhalefet, Suudi Arabistan ve BAE’nin etki sahası 
dışında kalan ve laik olmayan gruplardan oluşuyor. Ama Türkiye’nin müstakbel Suriye’nin 
laiklik ile ilişkisi üzerine bir rezervi yok. Türkiye, etki sahasındaki muhalefeti de memnun 
eden rejimle ilgili taleplerini Beşar Esed’in başkanlığı bırakması etrafında dile getiriyor. Bu 
tutum, Türkiye’yi ABD karşısındaki müttefikleri Rusya ve İran’la karşı karşıya getiriyor.  

Türkiye’nin Suriye sahasındaki asıl rezervi ise PYD’nin sisteme ortak edilmesidir. Türkiye, 
PYD’ye verilecek böyle bir rolü ülke bütünlüğü için tehdit olarak görüyor ve kırmızı çizgisi 
olarak değerlendiriyor. Türkiye’nin bu konudaki yaklaşımı onu NATO’daki müttefiki ABD 
ile karşı karşıya getiriyor ve bu genel tablo, Türkiye’yi tüm bölgede olduğu gibi Suriye 
sahasında da yalnız bırakıyor.  

BAAS rejimi ile ilgili politikasından vazgeçmek, Türkiye’yi Suriye sahasındaki en önemli 
müttefikleri muhaliflerle karşı karşıya getirecektir. Türkiye’nin PYD ile ilgili ısrarı ise onu 
ABD’nin stratejileri ile mücadeleye sürüklüyor.  

Türkiye, bu bağlamda muhalefetin bir kısmını “terör örgütü” kabul edip ötekileştirerek Suriye 
ve İran’la kısmi bir uzlaşma zeminine ulaştı; BAAS rejiminin mevcut muhalefete karşı İdlib 
ve çevresinde yürüttüğü katliam boyutundaki operasyonlarına da ses çıkarmayarak kendisini 
Rusya ve İran’la mutabakat içinde tutuyor.  

Türkiye, PYD ile ilgili kısma ise müdahale tehdidinde bulunup nihayetinde ABD ile kısmi 
bazı noktalarda uzlaşarak süreci yönetmeye çalışıyor.  Türkiye ile ABD arasında varılan 
“Güvenli Bölge” uzlaşmasına da buradan bakmak gerekiyor.  

 

GÜVENLİ BÖLGE UZLAŞMASINA GİDEN SÜREÇ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PYD’nin varlık kazandığı süreçten sonra rutin bir 
şekilde öncelikle Fırat’ın batısı ama genelde tüm PYD varlığı için Türkiye’nin operasyon 
yapma hakkından ve hatta planından söz etti.  

Güvenli Bölge



Bu bağlamda konunun üç yanı söz konusudur: 1. 
PYD’nin Türkiye sınırını kontrol altına alması 2. 
ABD’nin fiilen Suriye’den çekilmesi 3. ABD’nin 
çekildiği Suriye sahasının ABD sonrasında kontrolü 
sorunu 

PYD’nin silahlı kanadı YPG, 2011’de Suriye’de iç 
savaşın başlamasından bir süre sonra BAAS 
rejiminin boşalttığı Kamışlı, Amude gibi Nusaybin-
Kızıltepe hattında mukabil yerleşim alanlarına 
yerleşti. PYD, ardından sahasını, DAEŞ’le mücadele 
eden uluslararası güçlerin desteğiyle ve DAEŞ’in ele 
geçirdiği batıya doğru genişletti; Ceylanpınar’a 
mukabil Re’sülayn’ın ardından Tel Abyad’ı da ele geçirerek (2012) batıda ele geçirdiği en uç 
büyük yerleşim Afrin’le birleştirdi.  

PYD’nin bu şekilde alanını genişletmesi, Türkiye’nin tepkisine yol açtı. Ancak ABD, 
DAEŞ’le mücadele bağlamında sürece fiilen dâhil olup PYD’nin silahlı kanadını da SDG 
çatısı altında himayesine alınca Türkiye’nin bir tür eli kolu bağlandı. Türkiye,  ancak 15 
Temmuz darbe girişiminin başarısız olması üzerine ve sadece Afrin sahasına yönelik harekât 
gerçekleştirebildi. Türkiye’nin daha çok doğuya açılma yönündeki planlamaları, Rusya’yı da 
huzursuz etse de özellikle ABD’nin PYD üzerindeki himayesine takıldı. Zira Türkiye’nin 
buraya yönelik müdahalesi, PYD’nin kontrol ettiği sahada DAEŞ’le mücadele gerekçesiyle 
10-15 askeri üsse sahip ABD’nin askerleriyle çatışma ihtimalini doğurdu.  

Türkiye için alarm noktası, PYD’nin etki 
sahasını Akdeniz’e ulaştırarak Türkiye ile 
Arap Yarımadası arasındaki bağı neredeyse 
tamamen koparmasıdır. ABD, PYD’yi 
himaye ederken Türkiye’nin 
hassasiyetlerini anladığını beyan etti ve 
PYD’nin Fırat’ın batısına açılmasına izin 
vermeyeceği güvencesini verdi. Türkiye, 
bunun için PYD sahasında özellikle Fırat’ın 
batısı vurgusu yaptı ve bu sahada kalan 
Menbiç’i ABD’nin sözüne sadakati için 
ölçü olarak öne sürdü. Suriye’nin kuzeyine 
müdahale beyanlarının odağına Menbiç’i 
alıp PYD’nin elindeki tüm hattı kontrol 
etmesini sağlayacak operasyon 

tehditlerinde de bulundu.   

Türkiye’nin PYD’nin Menbiç’ten çıkarılması taleplerine karşılık Türkiye ile ABD arasında 5 
Haziran 2018’de üç aşamalı Menbiç Yol Haritası kabul edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun ABD Dışişleri bakanı Mike Pompeo ile Washington’da yaptığı görüşmeden 



sonra konunu detaylarını paylaştı. O açıklamalardan kısa bir süre sonra da PYD, askeri 
güçlerini Menbiç’ten çekeceğini duyurdu.6  

PYD, askeri güçlerini Menbiç’ten çekme beyanını fiilen gerçekleştirmedi ama ABD, 1 Kasım 
2018’den itibaren Menbiç’te Türkiye ile “Ortak Devriye” başlattı; PYD’nin Türkiye’ye karşı 
faaliyetleri konusundaki terör tehdidi şikâyetlerini bu devriyelerle bertaraf etme yoluna gitti.7  
Ancak bu devriyeler Türkiye’yi tatmin etmedi ve bunun üzerine Türkiye, PYD’nin sınır 
hattındaki bütün varlığına yönelik operasyon açıklamalarını yoğunlaştırdı. 

Erdoğan, 12 Aralık 2018’de Fırat’ın doğusuna kısa bir süre içinde operasyon yapacaklarını 
duyurdu. 14 Aralık’ta Erdoğan ile Trump görüştü. 19 Aralık’ta Trump, sürpriz açıklamayla 
Suriye’den çekileceklerini duyurdu. 21 Aralık’ta Erdoğan, yeni gelişmelerin dikkate alınarak 
Fırat’ın doğusu için planladıkları operasyonu bir süre ertelediklerini belirtti. 

Ancak Şubat 2019’a kadar gelindiğinde gerçekleştirilenler, Türkiye’de ABD’nin bu tür 
uzlaşmaları, PYD’nin alanını daraltmaktan öte, Türkiye’yi durdurma yönünde kullandığına 
dair kanaatleri pekiştirdi. Bunun üzerine Erdoğan, 5 Şubat’ta yaptığı açıklamada, “Şu ana 
kadar somut olarak önümüze konulan tatmin edici bir plan yok" değerlendirmesinde 
bulunarak "Menbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa bizim de bekleme 
süremiz sona erer" dedi.8   

Menbiç meselesi, F-35 Krizi ve S-400 
meselesi ile buluştuğunda Türkiye’nin ABD 
ile ilişkileri daha da gerginleşti ve ABD’nin 
Türkiye’ye yaptırım uygulamasını gündeme 
geldi.  Ancak ABD Başkanı Donald Trump, 
Türkiye’nin ABD müttefikliği dışında 
kalmasını ABD çıkarlarına uygun 
bulmamaktadır. Türkiye de ABD ile 
ilişkilerini tamamen bitirmek yerine, değişen 
dünya dengelerini ve ABD’nin Türkiye’nin 
bağımsızlığı ile ilgili duyarsızlığını göz 
önünde tutarak yeniden düzenlemeyi istemektedir. İki tarafın bu yaklaşımları, Türkiye-ABD 
ilişkilerini sürekli bir müzakere konusu hâline getirmektedir. Bu müzakerelerin bir tarafında 
Türkiye’nin ödemelerinin bir kısmını da yaptığı F-35 uçaklarının verilmemesi ve buna karşı 
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma süreci vardır, diğer tarafında da ABD’nin 
Türkiye’nin İslam dünyasına açılma girişimlerini engellemesi vardır. ABD, kendisinden 
uzaklaşan bir Türkiye’nin Arap Yarımadası’ndaki faaliyetlerini “kendi sahası”nı istila gibi 
değerlendiriyor ve bunun önüne engeller çıkarıyor. PYD sorunu da Suriye sahasıyla ilişkili 
olarak bu bağlamda yer alıyor.  

Haziran ayı sonunda Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde 
Trump’la bir araya gelen Erdoğan’ın S-400 sürecinin "karmaşık" bir konu olduğunu ve 
"sorun" teşkil ettiğini ancak aşılması için "farklı çözümlerin" gündeme gelebileceğini 
söylediği medyaya yansıdı. Buna karşı Trump ise Obama yönetiminin Amerikan Patriot 
sistemlerinin satışını engellediği için Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almak 
                                                            
6 https://www.bbc.com/turkce/haberler‐turkiye‐44370011 
7 https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201811011035952108‐tsk‐ile‐abd‐munbicte‐ortak‐devriyeye‐basladi/ 
8 https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fandan‐menbi%C3%A7‐i%C3%A7in‐m%C3%BChlet/a‐47364077 
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zorunda kaldığını dile getirdi.9 Böylece ABD’nin Türkiye’ye yönelik olumsuz adımlarını 
kendisinden önceki yönetime yükledi ve dolayısıyla Türkiye’den bir tür özür diledi.  

Basına yansımasa da aynı görüşmede muhtemelen PYD konusu da konuşuldu ve Türkiye, 
Trump yönetimi ile uzlaşma arayışına yöneldi.  

Trump-Erdoğan görüşmesinden hemen sonra Türkiye ile 
ABD arasındaki Suriye görüşmeleri yoğunlaştı. 22 
Temmuz’da ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey 
ve beraberindeki heyet, Suriye konusunda “devam etmekte 
olan müzakere sürecinde yeni görüşler sunmak üzere” 
Ankara’ya geldi. Görüşmelerde Jeffrey’nin Menbiç Yol 
Haritası’nın uygulanması konusunda farklı bir yaklaşım 

ortaya koyduğu öne sürüldü.  

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie ve Büyükelçi 
William Roebuck da Jeffrey’nin Ankara müzakereleri ile eş zamanlı olarak SDG’nin başı 
Mazlum Kobani ile görüştü.10 Anlaşılacağı üzere ABD kendisi açısından ne Türkiye’yi ne 
PYD’yi dışlayacak bir ara yol uğraşındaydı.  

Ne var ki iki tarafın konumu söz konusu olduğunda bu yaklaşım; aynı günlerde Suriye 
sınırına asker yığdığına dair haberlerin yayıldığı Türkiye’yi Suriye’de sınırlama, PYD’yi ise 
koruma ve meşrulaştırma niteliği de taşıyordu. Buna rağmen Türkiye, bu müzakereler 
sonucunda ortaya çıkan “Güvenli Bölge” ara çözümünü kabul etmiştir. Nitekim Milli 
Savunma Bakanlığı tarafından (MSB) 5 Ağustos’ta yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyinde 
koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri 
yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara'da başlamıştır." ifadesiyle 
“Güvenli Bölge” görüşmeleri resmen duyuruldu.11  

“Güvenli Bölge” konusu, 15 Temmuz darbe girişiminden sadece bir ay önce basına konu 
olmuş ve MSB sitesinden “14.06.2016 Tarihinde Brüksel’deki NATO Karargâhı’nda ABD 
Savunma Bakanı Sn. Ashton Carter ve heyeti ile Sn. Bakanımız Fikri Işık’ın Başkanlığındaki 
                                                            
9 https://www.bbc.com/turkce/haberler‐turkiye‐48810560 
10 https://www.amerikaninsesi.com/a/abd‐tarafi‐menbic‐konusunda‐farkli‐yaklasim‐mi‐getiriyor/5010244.html 
11 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/abd‐ile‐guvenli‐bolge‐gorusmeleri‐basladi/1549640 

James Jeffrey 

Güvenli Bölge



Türkiye heyeti arasındaki görüşmede terörle mücadelede işbirliği, Suriye’deki gelişmeler ve 
NATO kapsamındaki çalışmalar ile ilgili yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 
Bugün bazı basın-yayın organlarında yer alan “Güvenli Bölge Kurulacak” başlıklı haberlerin 
içeriği gerçeği yansıtmamaktadır”12 açıklamasının yapılmış olması dikkat çekicidir.  

 

“GÜVENLİ BÖLGE” NEDİR? 

Güvenli Bölge’nin niteliği, henüz anlaşılmış değildir. Şu an için her tarafın kendisine göre bir 
“Güvenli Bölge” yaklaşımı vardır. 

Türkiye, “Güvenli Bölge” önerisini ilk kez 2012’de Suriye sınırları içinde 50 kilometre 
derinlikteki bir alanın uçuşlara kapanması ve Suriye içlerinde iç savaştan dolayı yerlerinden 
olanlar için yaşam alanı hâline getirilmesi şeklinde önerdi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs 2013'teki ABD ziyaretinde dönemin ABD Başkanı Obama'ya 
Suriye'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi, siviller için güvenli bölge oluşturulması ve 
koalisyon güçleriyle ortak kara operasyonu yapılmasından oluşan üç aşamalı bir plan 
sunmuştu.13 O dönemde Avrupa, Suriye’den kopan yüz binlerce mülteciyle yüzleşme sorunu 
yaşıyordu. Dolayısıyla Batı’nın bu planı kabul etmesi beklenirdi ama Türkiye, daha sonra bu 
talebini düzenli olarak dile getirdiği hâlde ABD, bu öneriyi gündemine almadı.  

Mevcut “Güvenli Bölge” önerisi ise ABD Başkanı Trump’tan Türkiye ile ilişkilerin 
kopmaması bağlamında geldi.  

Bu öneri, Anadolu Ajansı’na yansıdığı kadarıyla, Türkiye’nin 50 kilometre derinlik önerisine 
karşı, 20 millik (yaklaşık 32 km) bir derinlikte ve batısında Sacur Çayı’nın, doğusunda 
Haseke’nin Malikiye ilçesinin yer aldığı 460 km uzunluğunda bir sahayı kapsıyor. Güvenli 
Bölge, batıda Menbiç ilçe merkezini 20 millik sahanın dışında kaldığı için, doğuda ise 
Kamışlı’yı da istisna tutup dışarıda bırakarak Kobani ve Tel Abyad dâhil, Haseke’nin sekiz 
ilçesini içine alıyor.14  

 

GÜVENLİ BÖLGE NASIL YÖNETİLECEK? 

Güvenli Bölge, idari bakımdan yerellik korunarak askeri bakımdan ise ABD, Fransa, İngiltere 
ve Türkiye’nin oluşturacağı bir askeri mekanizma ile kontrol altında tutularak yönetilecektir. 
PYD’nin ağır silahları alınacak ancak asayiş kuvvetleri yerel idareye, dolayısıyla PYD’ye 
bağlı olacaktır.  

 

TÜRKİYE, GÜVENLİ BÖLGE’DEN NE BEKLİYOR? 

Türkiye, Suriye sahasında oluşan uluslar arası konsensüs ve ABD’nin himayesi karşısında, 
PYD’nin Suriye’deki varlığını doğrudan ifade etmese de artık kabulleniyor, sürecin büsbütün 

                                                            
12 https://www.msb.gov.tr/Basin‐ve‐Yayin/BasinAciklama/guvenli‐bolge‐kurulmasina‐iliskin‐asilsiz‐haberler 
13 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/guvenli‐bolge‐nerede‐turkiye‐icin‐onemi‐ne‐41084260 
14 https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/12922 



dışında kalmamak ve PYD’nin bundan sonraki saha genişlemelerine karşı söz sahibi olmak 
için “Güvenli Bölge”yi bir ara çözüm olarak görüyor.  

Türkiye, Astana Süreci ile Suriye’de Rusya-İran ittifakında söz sahibi olmuşken Güvenli 
Bölge ile de ABD-Fransa-İngiltere ittifakında söz sahibi olmayı umuyor.  

 

ABD, GÜVENLİ BÖLGE İLE NE YAPMAK İSTİYOR? 

Batı’nın mümessili olarak ABD’nin İslam dünyası ile ilgili ana stratejisi, parçalı ve kontrol 
edilebilir, imkânları yeni bir karşı medeniyet ihyasına yol açmayacak şekilde Batı’ya taşınan 
bir “yarı sömürge” İslam dünyasıdır. Suriye iç savaşı ve dolayısıyla ortaya çıkan PYD varlığı, 
ABD’nin bu stratejisini gerçekleştirmesine imkân verdi. ABD, bu imkânı stratejisine en çok 
hizmet edecek şekilde kullanmak istiyor. İslam dünyasının parçalı tutulması, Rusya’dan da 
kabul görüyor.  

 

PYD, GÜVENLİ BÖLGE İÇİN NE DİYOR? 

PYD, Batı’nın “laik Suriye” talebini satın alıyor, varlığını doğrudan DAEŞ tehdidi üzerinden 
meşrulaştırma yoluna gidiyor. Güvenli Bölge konusunun gündeme gelmesinden hemen önce 
5-8 Temmuz’da, Rojava’nın en dindar ilçelerinden Amude’de Rojava Stratejik Araştırmalar 
Merkezi çatısı altında uluslararası bir “IŞİD Konferansı” düzenledi. Konferans, her ne kadar 
PYD’nin elindeki DAEŞ militanlarının akıbetinin ne olacağı gündemine odaklanmış görünse 
de esasta PYD’nin “bölge için gerekliliği” gündemi üzerine yapılmıştır. PYD, üstelik 
Kürtlerin temsilcisi olma iddiasıyla kendisini bir yana İslamî bütün gelişmeleri karşı yana 
koyarak bölgede Batı için en sadık müttefik konumuna yerleştiriyor. Batı’nın bu konuma 
değer verdiğini ve onu tanımaya, desteklemeye hazır olduğunu görüyor.  

Türkiye, PYD’nin kendisini İslam’a karşı konumlandırmasından tamamen bağımsız olarak 
genel anlamda PKK’nin sınırlarının yanı başında uluslararası sistemce tanınan bir hâkimiyet 
alanına kavuşmasını bütünlüğüne yönelik doğrudan tehdit olarak görüyor. Dolayısıyla PYD, 
varlığının uluslararası kabul görmesinin önündeki en büyük engel olarak Türkiye’yi görüyor; 
Güvenli Bölge’nin sahasını daralttığının farkında olsa da bunu, Türkiye’nin onun varlığını 
onaylaması yönünde bir adım olarak düşünüyor ve dolayısıyla destekliyor. 

 SDG’nin başında yer alan Mazlum Ebdî,  konuyla ilgili yaptığı açıklamada PYD’nin 
görüşlerini “SDG ile Türkiye arasında dolaylı görüşmeler devam ediyor. ABD ile Türk devleti 
arasındaki görüşmelere, kendi önerilerini bir proje dâhilinde sunduk. Ancak nihai bir anlaşma, 
henüz sağlanmadı. Bize göre; Fırat ve Dicle suları arasında olacak bu bölgenin derinliği 5 km 
olmalı. Girê Spî ile Serêkaniyê arasındaki bazı yerlerde bu derinlik 9 km’yi bulmalı. Küçük 
bir alanda ise bu mesafe 14 km’ye ulaşmalı. Türk devletiyle varılacak bir anlaşma, hem 
Suriye’deki sorunların çözümüne hem de IŞİD’in tümden tasfiyesine çok olumlu bir katkı 
sunacaktır. Aksi durumda ise IŞİD, tüm dünya için eskisinden daha büyük bir tehlike 
oluşturacaktır. Böyle bir anlaşma, Suriye rejiminin de elini güçlendirecek, Suriye genelinde 
yaşanan krizin çözülmesine büyük olanak sağlayacaktır. Fakat Suriye yönetimi, gelişmeleri 
doğru okuyamadığı için bu görüşmelere tepki gösteriyor” ifadeleri ile açıklamıştı.  



Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere PYD, ABD’nin Türkiye ile yaptığı Güvenli Bölge 
görüşmelerini SDG’nin Türkiye ile dolaylı görüşmesi olarak aktarıyor. Güvenli Bölge’nin 
daha sınırlı tutulmasını talep etse de ABD’nin önerisini, Türkiye’nin kendisini tanıma değeri 
karşısında kabul edilebilir buluyor.  

 

RUSYA GÜVENLİ BÖLGE’YE KARŞI MI?  

Rusya, Güvenli Bölge konusunda net bir tutum içinde değildir.  Cumhurbaşkanı Danışmanı 
Burhanettin Duran, 19 Ocak 2019 tarihli makalesinde Rusya’nın PYD’nin kontrol ettiği 
bölgelerin BAAS rejimine bırakılması düşüncesinde olduğunu yazmıştır.15 Oysa Rusya 
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 24 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Türkiye-Suriye sınırına Rus 
askeri polis birliklerinin yerleştirilmesini önermiş, ABD’nin PYD’nin alanını genişletmesini 
eleştirmiş ama “Türkiye ile hangi Kürtlerin terörist sayılması konusunda ortak bir anlayışa 
varılmadığı”nı açıkça ifade etmiştir. Lavrov, aynı beyanda net bir ifadeyle Türkiye’nin Suriye 
ile ilgili taleplerinde “Şam’ın görüşü”nün göz ardı edilmeyeceğini söylemiştir.16 

Suriye’de kalmayı, esas strateji edinen Rusya, bunun BAAS rejiminin ayakta kalmasına bağlı 
olduğunu görüyor; bununla birlikte bu hedefini ABD ile karşı karşıya gelmeden, mümkün 
olan en çatışmasız en üst çıkarla gerçekleştirmek istiyor. 
Rusya, BAAS rejimini ayakta tutmayı önemserken, Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesini 
engelleyecek PYD varlığını da önemsiyor ve PYD’yi hiçbir şekilde denklem dışı bırakmıyor.  

 

BAAS REJİMİ GÜVENLİ BÖLGE İÇİN NE DİYOR?  

BAAS, Türkiye’nin bölgeye müdahalelerini “istila” olarak değerlendiriyor; klasik Arap 
milliyetçiliği tavrı içinde Türkiye’nin her müdahalesini bölgenin parlak Osmanlı günlerini de 
tahkir ederek eleştiriyor. Bu mantık içinde Esed, Trump’ın ABD'nin Suriye'den askerlerini 
çekme kararını açıklamasından sonra SDG’ye seslenerek "ABD çekildikten sonra sizi 
Türklerin saldırılarından korumayacak. Amerikalılar sizi kalbinde taşımıyor. Sizi ceplerine 
koyacaklar, böylece bir pazarlık kozu olacaksınız. Sizi kendi devletinizden başka kimse 
korumayacak…, Eğer ülkenizi koruyup direnmek üzere kendinizi hazırlamazsanız, 
Osmanlı'nın kölesi olmaktan başka bir şey elde edemeyeceksiniz…, Suriye'nin her bir karış 
toprağı özgürleştirilecek"  dedi.17  

Ama Esed, “Güvenli Bölge” açıklamalarının yapıldığı günlerde Rusya’nın desteğiyle Han 
Şeyhun’u ele geçirmekle uğraşıyordu.  Bu uğraş içinde  “egemenliğin ihlali anlamına geleceği 
için güvenli bölge oluşturulmasına yönelik uzlaşıyı kategorik olarak reddettiklerini” açıklasa 
da18 bu konuda Rusya’dan farklı bir yerde durmuyor. PYD’nin varlığının bir ayrılık 
hareketine dönüşmesine karşı dursa da PYD’yi tamamen denklem dışı bırakmıyor.  

 

                                                            
15 Burhanettin Duran, “Putin, Güvenli Bölgeye Ne Der?”, 19 Ocak, 2019, https://www.setav.org/putin‐guvenli‐
bolgeye‐ne‐der/ 
16 https://www.haberturk.com/lavrov‐rusya‐nin‐suriye‐deki‐guvenli‐bolge‐planini‐acikladi‐2383609 
17 https://www.bbc.com/turkce/haberler‐dunya‐47276512 
18 https://www.mepanews.com/esed‐rejiminden‐turkiye‐ve‐abdye‐guvenli‐bolge‐yaniti‐kabul‐etmiyoruz‐
28514h.htm 



GÜVENLİ BÖLGE TÜRKİYE’DE NEDEN ELEŞTİRİLİYOR? 

Güvenli Bölge ile ilgili eleştirilerin odağında ABD’nin önerisinin nihayetinde Çekiç Güç’ün 
Kuzey Irak için oynadığı rolü Suriye için açarak PYD’yi nihayetinde devletleştireceği görüşü 
yer alıyor. Bu görüş, önerinin mahiyetine de uygunluk arz ediyor.  

ABD’nin Suriye siyasetinde PYD’ye ayırdığı yer, Suriye merkezi hükümetinde etkin bir 
konumda bulunarak Suriye’yi laik tutmak ve Suriye sahasındaki Batı’nın kontrolü altında 
tutmaktır. Güvenli Bölge, nihayetinde bu yönde işleyecektir. Bu yöndeki her tür gelişme ise 
Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi etkinliğini olumsuz etkileyecektir. Meseleye 
buradan bakıldığında Rojava her ne kadar Türkiye sınırları dışında kalsa da PYD’nin burada 
hâkimiyet kurması, Güney Sudan’ın ayrılmasının General el-Beşir yönetimi için yol açtığı 
sorunu Erdoğan için oluşturma potansiyeline sahiptir.  

Türkiye, Lozan’da kendisi için çizilen sınırları aşarak Suriye konusuna fiilen dâhil oldu; 
Suriye’de yeni bir rejimin kurulmasını destekledi. ABD ve uluslararası sistem buna karşı 
Suriye üzerinden Türkiye siyasetini dizayn etme uğraşı icra ediyor.  

Hükümetin Güvenli Bölge’yi kabul etmesini eleştiren CHP-İyi Parti çevresindeki yazarlar, bu 
yöndeki bir siyasi düzenlemeye katkı verme hedefini gözetiyorlar.  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Suriye’nin mühim bir noktasını teşkil ettiği İslam coğrafyasının parçalı tutulması, Batı’nın en 
önemli stratejisidir. ABD,  Suriye’de bu stratejiyi etnik ve mezhepsel ihtilaflar üzerinden 
gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 

 ABD’nin etnik ve mezhepsel ihtilaf ve çatışmalara bu stratejisi doğrultusunda yüklediği 
anlam, bölge ülkeleri için imkân ve sorun olmak üzere iki zıt yön taşıyor.  

Suriye’de etnik ve mezhepsel çatışmalar, bölge ülkelerine bu zemin üzerinden müdahale ve 
Suriye’de alanlarını genişletme imkânı tanıyor. Dolayısıyla Suriye iç savaşı, ilk bakışta bölge 
ülkeleri için alanlarını genişletecekleri bir imkân sahası sunmuş görünüyor; aynı zamanda 
bölge ülkelerine müdahil olmadan çıkarlarını koruyamayacakları kanaatini oluşturan bir sorun 
sahası da icat ediyor.  Ancak Bölge ülkeleri bu sahaya açıldıklarında bazı imkânlar ve 
dolayısıyla çıkarlar sağlama yönünde iç kamuoyunu da tatmin eden bazı ilerlemeler sağlasalar 
da zamanla kendilerini sorunlar yumağı içinde buluyorlar. Sorun, bizzat kendi varlıklarına 
dönüyor; varlıklarını tehdit edecek boyuta doğru tırmanıyor. Zira Batı Suriye konusunda 
onların kazanımlarını aleyhlerine dönüştürecek, Suriye üzerinden kazandıkları itibarı 
itibarsızlığa ve yalnızlığa sürükleyecek, nihayetinde iç birliklerini tehdit edecek 
müdahalelerde bulunuyor ve bölge ülkelerinin gücü bu müdahaleleri bertaraf etmeye 
yetmiyor.   

Suriye sorunu, İslam ülkelerinin etnik ve mezhepsel bariyerleri aşarak ve bu konuda dış 
güçlerle kurdukları ittifakları bir başarı olarak görmekten vazgeçerek çözülebilir.  

Suriye’de etnik ve mezhepsel her tür politika, kimin tarafından ihdas edilirse edilsin, 
nihayetinde emperyalist güçlere hizmet etmektedir. Bütün taraflar, 2011’den bu yana 
yaşananlardan bu yönde ders çıkarmış olmalıdır.  



ABD’nin “Güvenli Bölge” Planı, Türkiye’nin 2012’de daha çok BAAS rejimini sınırlamak ve 
Suriye içlerinden sınırlara sığınan mağdurlar için yaşam alanı oluşturmaya dönük Güvenli 
Bölge (Tampon Saha) önerisinden tamamen farklıdır.  

Türkiye’nin ilk başta önerdiği güvenli bölge BAAS rejimini sınırlandırırken ABD’nin 
önerdiği güvenli bölge ise esasta Türkiye’yi sınırlandırmaktadır.  

Türkiye, Suriye sahasındaki hiçbir gelişmenin dışında kalmayı çıkarına uygun bulmamaktadır. 
Astana Süreci ile Rusya-İran ittifakında söz söyleme imkânı bulan Türkiye, Güvenli Bölge ile 
ABD-Fransa-İngiltere tarafında da söz sahibi olmayı istemektedir.  

Güvenli Bölge Türkiye’ye böyle bir imkân sunsa da nihayetinde ABD’nin PYD’yi bölgede 
tutma ve Suriye rejimine ortak etme planı yönünde ödün verme mahiyetine de sahiptir. 
Bugünden “sözde milliyetçilik” referansları ile gündeme getirilen bu ödünün Türkiye iç 
politikasına yansıyabilecek riskleri vardır.  

PKK’nin dış güçlerce planlanan tutumlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürt meselesi ile ilgili 
duyarlılığından uzaklaştırılarak İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini kaybetmesine yol 
açan bir politik söyleme sürüklendi. Güvenli Bölge meselesi üzerinden bu kez milliyetçi oy 
desteğinden tamamen uzaklaştırılmak ve dolayısıyla siyasi zemininden edilmek isteniyor. 
Güvenli Bölge ile ilgili dış güçlerin de etkisine açık katı milliyetçi çevrelerin bugünden 
yazdıkları, konunun bu riski barındırdığını net bir şekilde gösteriyor.  

Dolayısıyla Türkiye, Suriye’yi yeniden dizayn etmek isterken Suriye üzerinden dizayn olma 
gibi bir sorunla yüz yüzedir. Bu durumu ABD’nin kendi stratejilerine engel olan hükümet ve 
şahsiyetleri bertaraf etmesi ana çerçevesi içinde düşünmek de mümkündür.  

Türkiye esas gücünü, asli kimliğine atfettiği önemi göz ardı etmeden sahadaki etnik ve 
mezhepsel bariyer politikalarını aşmaktan almalıdır. Suriye’de etnik ve mezhepsel gerçeklik 
mühimdir, göz ardı edilemez. Ancak bu yöndeki bariyerler ve katı politikalar, tüm bölge 
ülkeleri için tehditler barındırma ve “kendi elleriyle kendilerini ateşe atma” potansiyeli de 
taşıyor. 

Türkiye’nin Kürt meselesi ile ilgili katı yaklaşımları, uluslararası güçlerin onu hep, kendi 
denetimlerindeki PKK üzerinden kurulan düzeneklerle yüz yüze bırakmakta, yıpratmakta ve 
engellemektedir. Türkiye’nin bu düzeneği aşması ancak bu hususta kapsayıcı ve adil bir 
çözüme yönelmesi ile mümkündür. Hiçbir etnik milliyetçilik, bu çağda hâkim milliyetçiliğin 
katılaşması ile bertaraf edilmemiştir. Türkiye’nin buna sürüklenmesi, çıkmaz sokağa girmesi 
anlamına gelir.  

Türkiye, bu çıkmaz sokaktan çıkarak uluslararası sistemin oyununu bozacak bütünleştirici 
çözümlere yönelme şansına sahiptir. Türkiye toplumunda da bu yönde gereken irade 
mevcuttur.  

 

 

 

 

 


