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 Halep’te Türkmenlerin Çobanbey Direnişi 

 

Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) yakın dönemde çekilmek durumunda kaldığı Kuzey 

Halep bölgesine 27 Ocak tarihinden itibaren yoğun bir saldırı başlatmıştır. Operasyon 

neticesinde İslami Cephe ve Türkmen birlikler büyük yerleşim yerlerinden çekilmek 

durumunda kalmış ve Kilis’e bağlı Elbeyli ilçesinin karşısında yer alan Türkmen kasabası 

Çobanbey’e çekilmek durumunda kalmıştır. Birlikte hareket eden İslami Cephe ve 

Türkmen birlikler açısından Çobanbey’e çekildikten sonra iki seçenek kalmıştır. Sınırı 

geçerek Türkiye’ye sığınmak ya da ellerinde kalan son büyük yerleşim yeri Çobanbey’de 

IŞİD’e karşı direnmek. Türkmenler ve İslami Cephe Çobanbey’de direnmeyi seçmiştir. 27 

Ocak tarihinden bu yana Çobanbey’de IŞİD ile Türkmenler arasında yoğun çatışmalar 

sürmektedir. İlk aşamada Türkmenler ve İslami Cephe IŞİD’e karşı başarı sağlamıştır. 

Taraflar arasındaki çatışmalar Türkiye’ye de sıçramıştır. Hudut hattında TSK'nın iki 

aracına hafif silahla ateş açılması üzerine TSK karşılık vermiştir. TSK’dan yapılan 

açıklamada “Çobanbey hudut hattında TSK'nın iki aracına hafif silahla ateş açıldığı, 

TSK’nın misliyle karşılık verdiği, IŞİD'a ait üç aracın imha edildiği ve IŞİD konvoyundaki 

pikap, kamyon ve otobüslerin tahrip edildiği” bilgisi paylaşılmıştır. Çobanbey çevresinde 

yaşanan çatışmaların birkaç açıdan önemi olduğu söylenebilir: 1. Suriye’deki en önemli iki 

Türkmen bölgesinden biri olan Halep Türkmenlerinin zorunlu göçe maruz kalması ve 

Türkmen bölgelerinin boşalması. 2. Türkiye’nin Suriye olan sınırının önemli bir kısmının 

El Kaide bağlantılı IŞİD tarafından kontrol ediliyor olması ve bunun yarattığı güvenlik 

riskleri. 3.Hem IŞİD tehdidinin artması hem de Türkiye’nin akraba topluluğu Türkmenlere 

yönelik sınırının hemen yanı başındaki saldırıların Türkiye’yi sınır bölgesinde çatışmanın 

içine çekmesi olasılığı. TSK’nın IŞİD konvoyuna müdahalesi bu duruma örnek olarak 

kabul edilebilir.  

Oytun Orhan, ORSAM Ortadoğu Uzmanı, oytunorhan@orsam.org.tr 
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 Başbakan Erdoğan’ın Tahran Ziyareti: Türkiye-İran İlişkilerinde Yeni Bir 

Dönüm Noktası 

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 28-29 Ocak 2014 tarihlerinde İran’ın başkenti Tahran’a 

resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyaret, son yıllarda çeşitli nedenlerle çalkantılı bir 

dönemden geçen Türkiye-İran ilişkilerinin gelişmesi açısından yeni bir dönüm noktası 

olmuştur. Başbakan Erdoğan’a Tahran ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu, Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek eşlik etmiştir. 

Erdoğan ziyaret kapsamında İran’daki muadili Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak 

Cihangiri, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rehber Ayetullah Hamanei ile görüşmüştür. 

İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı bu görüşmelerde, Ankara ve Tahran’ın 

bölgedeki sorun kaynakları karşısındaki ortak kaygıları ve beklentileri ile iki ülke arasında 

ticaret hacminin 2015’te 30 milyar dolara çıkarılması temennileri ifade edilmiştir. 

Ziyaretin en önemli sonucu Cumhurbaşkanı Ruhani ile Başbakan Erdoğan arasında 

“Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kurulmasına dair ortak siyasi bildiri”nin imzalanmış 

olmasıdır. Son on yılda Türkiye-İran ilişkilerinde kaydedilen olumlu gelişmelere karşın, 

Türkiye’nin en önemli dış politika araçlarından birisi haline gelen Yüksek Düzeyli 

Stratejik İşbirliği Konseyi anlaşmaları çok sayıda ülke ile imzalanırken, İran ile 

imzalanması gündeme dahi gelmemişti. Önümüzdeki aylarda İran Cumhurbaşkanı 

Ruhani’nin Türkiye’ye resmi bir ziyaret yapması beklenmektedir. Bununla birlikte, ikili 

ilişkilerdeki rasyonelleşme ve kompartmanlaşmaya rağmen Türkiye ile İran arasındaki 

ilişkilerin ilerlemesinin önünde birtakım potansiyel engeller de bulunmaktadır.  

Yrd. Doç. Dr. Bayram Sinkaya, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 

 

 Tunus’ta Yeni Anayasa Sonrası 

 

Tunus'ta Ulusal Kurucu Meclisi, 27 Ocak 2014 tarihinde anayasa taslağını görüşerek 

onayladı.  216 vekilden 200'ün evet oyunu alan yeni anayasa, böylece Tunus’ta bu yıl 

içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan genel seçimlerin de önünü açmış oldu. 2013’ün 

ikinci yarısı doruğa çıkan siyasi krizin ardından Tunus’ta siyasi aktörler vardıkları uzlaşma 
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gereği, genel seçimlere teknokrat hükümeti önderliğinde hazırlanıyor. Bu çerçevede ocak 

ayında Nadha-CPR- Ettakatol troykası, istifasını sundu ve yeni Başbakan Mehdi Cuma 

tarafından yeni hükümet kuruldu. 2014 sonunda gerçekleşmesi planlanan genel seçimlere 

kadar Cuma önderliğindeki teknokrat hükümetinin seçim çalışmaları için gereken koşulları 

sağlaması gerekiyor. Uzun vadeli sorunların çözümüne ilişkin ciddi adımların atılmayacağı 

bu bir yıllık süreçte seçimlerin istikrarlı bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için atılacak 

öncü adımlar bile başlı başına büyük bir sorumluluk ve kabiliyet isteyen zorlu görevler. 

Özellikle şiddete yönelen Selefi gruplara yönelik uygulanan güvenlik politikalarının 2014 

yılı içindeki kapsamı ve bu önlemlere verilecek tepki hem seçimleri hem de özelde aynı 

sosyal tabandan beslenen Nahda Partisini doğrudan etkileyecektir. Nahda’nın kabine 

revizyonunun ardından özellikle son bir yıl içerisinde kabul ettiği güvenlik politikaları en 

çok kendi tabanı ve Selefi gruplar tarafından eleştirilmekteydi. Öte yandan ülkede güvenlik 

politikalarının eski rejimin politikalarını canlandıracağına yönelik genel bir kaygıdan da 

bahsetmek mümkün. Yeni anayasasını kabul eden Tunus’ta seçimlere kadar görev başında 

olacak teknokrat hükümetinin bu sorunları ve zorlukları başarılı bir şekilde aşması 

demokratikleşme sürecinin istikrarı açısından hayati önem taşımaktadır ve 2014 sonuna 

kadar gündemi etkileyen en önemli faktör olacaktır.  

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

 

 Irak’ta Vilayetler Arası Su Krizi 

 

Uzun yıllardır su yönetimindeki yetersizlikler nedeniyle ciddi bir su krizi yaşayan Irak’ta 

vilayetler arasında suyun miktarı ve kalitesine ilişkin ciddi ihtilaflar bulunmaktadır. 

Ülkedeki krizi daha çok başta Türkiye olmak üzere, yukarı kıyıdaşların faydalanmalarına 

bağlayan Irak’taki yetkililer artık komşu vilayetlerin Fırat ve Dicle nehirleri sularını daha 

aşağıda yer alan vilayetleri düşünmeden kullanmalarına da ses çıkarmaya başlamışlardır. 

Fırat ve Dicle nehirlerinin birleşerek Şat ül-Arap’ı oluşturdukları Basra vilayetinin, suyun 

miktar ve kalitesindeki bozulmaların yol açtığı sorunlara en çok maruz kalan vilayet 

olarak, komşu Dikar (Nasıriye) vilayetini uyardığı görülmektedir. Basra valisi Majed Al 
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Nasrawi’nin, Dikar vilayetindeki faaliyetlerden dolayı Basra’ya ulaşan suyun miktar ve 

kalitesinin oldukça kötü hale geldiğini belirterek, komşu Dikar vilayetini akaryakıt 

göndermemekle tehdit ettiğine yönelik haberler basında yer almaktadır. Bu durumun 

ortaya çıkardığı gerçek ise Irak’ın acil bir şekilde tüm ülkeyi kapsayacak bütüncül bir su 

yönetimine geçmesinin gerekliliğidir. Önümüzdeki dönemlerde Irak Kürt Bölgesel 

Yönetimi (IKBY) ile de benzer sorunlar yaşanacağı beklenmektedir. Dicle nehrinin 

Irak’tan kaynaklanan birçok kolunu kontrol altında tutan IKBY’nin bu konuda anayasal 

dayanağının da olduğu da dikkate alındığında, ülke içinde su kaynaklarından faydalanmaya 

ilişkin ciddi bir krizin ortaya çıkacağı beklenmektedir. Dicle nehri ana kolu üzerinde 

bulunan Musul Barajı’nın da IKBY sınırları içinde olmamasına rağmen fiilen IKBY’nin 

kontrolünde olduğu da dikkate alınması gereken bir durumdur. 

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

 

 İran’da Behest-Abad Projesi ve Etkileri  

 

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Ruhani’nin açıklamalarından uzun yıllardır havzalararası su 

transferlerinde yoğun bir donor havza olarak kullandığı Karun nehri havzasında projelerine 

devam edeceği anlaşılmıştır.  Karun nehri, İran’ın Huzistan bölgesinde doğan ve Karun 

nehri bölgenin en önemli sınıraşan nehirlerinden biridir. Havza büyüklüğü 58.000 km
2
’dir 

ve Ahvaz şehrinde yer alan olçüm istasyonuna göre yıllık ortalama debisi ise 24,7 milyar 

metreküptür. Karun nehri ve kolları üzerinde, merkez vilayetleri İsfahan, Yezd, Kerman ve 

İsfahan yılda en az 1 milyar metreküp su transfer etmeyi amaçlayan Behest Abad projesi, 

havzada su transferi amacıyla yapılan dördüncü projedir. Ruhani’nin açıklamalarına göre 

proje sadece vilayetlerin içme suyu ihtiyacını karşılayacaktır. Karun nehri suları, bölge 

halkının ve çevre aktivistlerinin karşı çıktığı bu proje tamamlandığında Basra körfezine 

dökülemeyecektir. Ayrıca, tuzlu ve iyi kalitede olmayan su içeren Karun nehri ve kolları 

üzerinde yapılan bu projelerin, nehir sularının kalitesini daha da bozacağı iddia 

edilmektedir. Söz konusu bu sular Huzistan bölgesinde bulunan, Shadegan sulak 

alanlarının varlığı için büyük önem arz etmektedir. Proje için öne sürülen bir diğer eleştiri 

ise projenin, Havza’da inşa edilmiş olan su projelerinin kapasitelerini olumsuz 
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etkileyeceğidir İran ve Irak arasında sınıraşan bir havza olan Karun nehrinde yapılan bu 

projeler sadece İran’da etkili olmamaktadır. Iraklı uzmanların yaptığı çalışmalara göre 

Karun nehri üzerinde yapılan projelerle Şatt’ul- Arab’a katılacak su miktarında büyük 

düşüşler meydana gelecektir. Gelecek dönemlerde bu durumun iki ülke ilişkilerinde hem 

çevresel etkileri hem de hidrolojik etkileri nedeniyle, politik sorunlara neden olacağından 

endişe edilmektedir.   

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

 

 Ortadoğu Güncesi  

 

29 Ocak 2014: Mısır’ın devrik lideri Muhammed Mursi, 2011 yılında tutuklu bulunduğu 

hapishaneden firar ettiği gerekçesiyle hâkim karşısına çıkarıldı. Kahire’de görülen 

duruşmada bir kafesin içinde tutulan Mursi, savunma yapmayı reddetti.   

29 Ocak 2014: ABD Başkanı Barack Obama merakla beklenen 'Birliğin Durumu' 

konuşmasında İran ile sürdürülen nükleer müzakerelere geniş yer ayırdı. Müzakerelerin 

güvene değil doğruluğu kanıtlanabilir eylemlere dayandığına dikkat çeken Obama, 

Kongre'den gelebilecek yeni yaptırımları veto edeceğini bir kez daha vurguladı. 

29 Ocak 2014: İran'ın başkenti Tahran'da temaslarına başlayan Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan, Sadabad Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri 

tarafından resmi törenle karşılandı. 

29 Ocak 2014: İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan'ın Tahran ziyaretinde imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunu iki 

tarafın da ciddiyetle ele alması gerektiğini söyledi. 

30 Ocak 2014: Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD, Türkiye sınırındaki 

Cezire ve Kobani’den sonra Afrin Kantonu’nda da ‘demokratik özerklik’ ilan etti. 

30 Ocak 2014: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tankçı ve topçu birlikleri Suriye sınırında El 

Kaide terör örgütü uzantısı Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) ait bir konvoyu vurdu. 

30 Ocak 2014: Cenevre’deki barış konferansında, kadın ve çocukların Humus’tan çıkışına 

izin verme taahhüdünde bulunan Esed rejimi henüz adım atmadı. 
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30 Ocak 2014: Irak'ta Ulaştırma Bakanlığı'na ait bir binaya yapılan saldırıda en az 18 kişi 

hayatını kaybetti. 

30 Ocak 2014: Cenevre'de Esed yönetimi ile muhalifler arasında yapılan AB ve Arap 

Birliği Suriye Özel Temsilcisi Al Ahdar El İbrahimi'nin aracılık ettiği doğrudan 

görüşmelerde iki taraf arasında ciddi görüş değişikliği olmadığı kaydedildi. 

31 Ocak 2014: Suriye Rejimi’nin, muhaliflerin kontrolüne geçen bölgelerde halkı toplu 

cezalandırmak için binlerce binayı yerle bir ettiği tespit edildi. 

31 Ocak 2014: Kürt siyasi gözlemciler, PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin Cizire, 

Kobani ve Afrin’deki özerk yönetim adımlarını, hem pazarlık gücünü artırma hem de 

sahada kimin etkin olduğunu uluslararası topluma göstermeye yönelik hamleler olarak 

değerlendirildi. Özerklik sisteminin, PKK-Esed anlaşmasının sonucu olarak ortaya çıktığı 

kaydedildi.  

01 Şubat 2014: Suriye Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Amet Carba, Suriye 

krizinin çözümünü ele almak için 4 Şubat'ta Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. 

01 Şubat 2014: İsviçre'nin Cenevre şehrinde Suriye'deki krizle ilgili bir haftadır devam 

eden görüşmelerden somut bir netice çıkmadı. ABD ve Rusya'nın dışişleri bakanları, 

Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya gelerek Suriye meselesini görüştü. 

01 Şubat 2014: Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Güvenlik Konferansı 

çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı 

Sergey Lavrov, Suriye'nin kimyasal silahlardan temizlenmesi konusunda herhangi bir 

baskı ya da ültimatom verilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. 

01 Şubat 2014: Mısır'ın devrik lideri Muhammed Mursi, cumhurbaşkanlığı görevi 

sırasında protestocuları öldürmeye azmettirme suçlamasıyla yargılandığı davada bugün 

hâkim karşısına çıktı. 

 02 Şubat 2014: Birleşmiş Milletler, Irak’taki şiddet olaylarında Ocak ayında hayatını 

kaybedenlerin sayısının en az 733 olduğunu açıkladı. 

02 Şubat 2014: Irak ordusu ve Kerkük İl ve Çevre Polisi, Hamrin Dağları'nda bulunan Irak 

ve Şam Örgütü mensuplarına hava destekli bir operasyon düzenledi. Örgüte ait onlarca 
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araç, mühimmat ve çadırın ateşe verildiği operasyon, Kerkük ve Tikrit arasında yer alan 

Hamrin dağlarında yapıldı. 

02 Şubat 2014: Pakistan'ın kuzeyinde bir sinema salonuna düzenlenen bombalı saldırıda 

en az 5 kişi öldü; 30 kişi yaralandı. 

03 Şubat 2014: Kilis'in Elbeyli İlçesi'nin karşısındaki, Türkmen nüfusun yoğun olarak 

yaşadığı Suriye'nin Çobanbey beldesi şiddetli çatışmaların ardından El Kaide bağlantılı 

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü mensuplarının kontrolüne geçti. 

03 Şubat 2014: ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail ile Filistin arasındaki statükonun 

sürdürülemez ve İsrail aleyhine ekonomik bir boykotun gündemde olduğunu söyledi. 

04 Şubat 2014: İsrail'in, dokuz Türk'ün ölümüyle sonuçlanan Mavi Marmara baskınına 

ilişkin tazminatı tutarını artırmayı önerdiği bildiriliyor. Haaretz gazetesi, Aralık ayında iki 

ülke arasındaki müzakerelerin canlandırılmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin 

Netanyahu'nun tazminat tutarının 15 milyon dolardan 20 milyon dolara çıkartılmasını 

kararlaştırdığını yazdı. 

04 Şubat 2014: Suriye’de Esed rejiminin Halep’e günler önce başlattığı son büyük 

saldırıda varil bombaları 150’den fazla cana mal oldu. 

04 Şubat 2014: Kommersant gazetesi Münih'te gerçekleşen Güvenlik Konferansı'nda 

ABD'nin Rusya'ya Cenevre 2 görüşmelerine paralel olarak Suriye krizine çözüm için 

Türkiye, İran ve Suudi Arabistan'ın dahil olduğu paralel bir görüşme önerdiğini yazdı. 

04 Şubat 2014: Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Hizbullah kontrolündeki güneyinde 

düzenlenen intihar saldırısında en az 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. 

Hazırlayan: Firuze Yağmur Gökler, ORSAM Ortadoğu Uzman Yardımcısı firuzegokler@orsam.org.tr 

 

 


