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GİRİŞ
Zeytin Dalı Harekatı’nın (ZDH) ardından Afrin’in 
terörden arındırılmasıyla Kuzey Irak’taki –özellik-
le Sincar’daki– PKK varlığı Türkiye’de ana gündem 
maddelerinden biri olmuştur. ZDH, Fırat Kalkanı 
Harekatı’nda (FKH) güçlü şekilde uygulamaya ko-
nulan “terörle mücadelede önleyici müdahale” stra-
tejisinin devamı niteliğindedir. Türkiye birbiriyle iç 
içe geçmiş taktik hamleleri stratejik bir plan dahi-
linde terörü kaynağında bitirmek için uygulamaya 
koymaktadır. Bu düzlemde Kuzey Irak’taki terör üs-
lerinin bu stratejinin dışında kalması düşünülemez. 
Türkiye bir taraftan Sincar’da PKK varlığına müsa-
maha göstermeyeceğini kararlılıkla ifade ederken 
diğer taraftan Kandil’e uzanarak terör hedeflerine 
operasyon yapmaktadır. FKH ve ZDH sahada fiili 
gerçeklik yaratarak Türkiye’nin terörle mücadelede 
elini güçlendirmiştir. Bu nedenle önümüzdeki gün-
lerde Türkiye’nin Kuzey Irak’ta terörle mücadelede 
daha etkin adımlar atacağını öngörebiliriz.

ÖNLEYİCİ MÜDAHALE VE SİNCAR
Irak ve Suriye’de güvenlik sektörü dönüşmüş, melez-
leşmiş ve kırılganlaşmıştır. PKK ve DEAŞ gibi “şiddet 
kullanan devlet dışı” aktörler de bu durumdan yarar-
lanarak alan kazanmıştır. Irak örneğinde görüldüğü 
üzere Kuzey Irak’taki Peşmerge, Asayiş, Zenyari ve 
Parastin gibi yerel güvenlik birimleri devlet şemsiye-
si altında resmileşmiştir. Diğer taraftan DEAŞ terör 
örgütünün neden olduğu güvenlik krizi Haşdi Şabi 
örneğinde görüldüğü gibi melez güvenlik kurumlarını 
ortaya çıkarmıştır. Ayrıca devletin kurumsal güvenlik 
güçleri olan Irak ordusu ve polis teşkilatı da varlığını 
sürdürmektedir. Netice itibarıyla maliyetli, denetimi 
güç ve kompleks bir güvenlik sektörü ortaya çıkmıştır. 
Buna karşı DEAŞ ve PKK’nın yanı sıra küçük suç ör-
gütleri gibi “devlet dışı” aktörler de siyasi ve toplumsal 
krizlerle iç içe geçmiş bu kırılgan yapıyı kendi lehlerine 
kullanarak alan kazanmıştır. Suriye örneğinde görül-
düğü üzere Esed rejimi ve ona bağlı “şebbihalar”, İran’a 
bağlı milis güçler ve Rus güçleri bir kamp oluşturur-
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ken Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve farklı devrimci 
silahlı gruplar diğer bir kamptadır. DEAŞ bu kırılgan 
yapıyı kullanarak güç kazanmış, PKK’nın kendisine 
sunduğu imkanlarla Suriye’nin kuzeyinde coğrafi bir 
alanı kontrol etmeyi başarmıştır. 

Türkiye de bu dönüşümün doğurduğu riskleri 
en aza indirmek için terörle mücadelede “önleyi-
ci müdahale” stratejisini benimsemiştir. Suriye ve 
Irak’ın kuzeyindeki terör kaynaklarına yönelik bu 
kapsamda harekat ve operasyonlar yapmaktadır. 
Çünkü terör örgütleri kırılgan güvenlik yapısından 
istifadeyle ele geçirdikleri coğrafi alanları üsse dö-
nüştürerek Türkiye başta olmak üzere bölgenin ta-
mamının güvenlik ve istikrarını tehdit eden eylem-
lere girişmektedir. Türkiye’nin bu terör unsurlarına 
yönelik operasyonları önleyici müdahale olarak kav-
ramsallaştırabileceğimiz kapsamlı stratejinin iç içe 
geçmiş ve müteakip taktik hamleleridir. 24 Ağustos 
2016-29 Mart 2017 arasında gerçekleştirilen FKH 
ile 5 bin kilometrekarelik alan terörden arındırılarak 
bir güvenli bölge oluşturulmuştur.

FKH’nin hemen ardından Nisan 2017’de Türki-
ye Irak’ın kuzeydoğusundaki Sincar ve Suriye’nin ku-
zeybatısındaki Karaçok bölgelerine hava operasyonları 
düzenleyerek PKK hedeflerini vurmuştur. Eş zamanlı 
olarak Türkiye içindeki kırsal alanlarda PKK’ya yöne-
lik operasyonlar gerçekleştirilmiştir. 20 Ocak 2018-18 
Mart 2018 arasında yapılan ZDH çerçevesinde büyük 
bir başarı elde edilerek Afrin şehir merkezi ve kırsalı 
58 gün içinde PKK-YPG unsurlarından temizlenmiş-
tir. Türkiye terörle mücadeledeki kararlılığını Kuzey 
Irak’ta sürdüreceğini açık bir dille ifade ederek Sin-
car’daki terör varlığına tahammülü olmadığının altını 
çizmektedir. Eş zamanlı olarak Irak’ın kuzeydoğusun-
da Kandil’in kuzeyindeki Zap, Avaşin ve Hınere gibi 
terör kamplarına yönelik hava operasyonları hayata ge-
çirilmiştir/geçirilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak 
sınırından 25 kilometre kadar içeri girerek karadan 
Kandil’e doğru ilerlemektedir. Bir diğer ifadeyle Tür-
kiye sınır ötesindeki tehditlere yönelik meşru müdafaa 
hakkını yeni bir angajman retoriği olarak kullanmakta 
tereddüt etmediğini ortaya koymaktadır.

DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerine karşı çok 
yönlü bir mücadele veren Türkiye çok bileşenli yerel, 
bölgesel ve küresel denklemi yöneterek hem kendisinin 
hem de bölgenin istikrar ve güvenliğini merkeze alan 
bir strateji çerçevesinde taktik hamlelerini hızla yap-
maktadır. FKH’yle terörü kaynağında bitirirken Sin-
car ve Karaçok’u havadan hedef alarak Irak ve Suriye 
PKK’sı arasındaki geçiş hattını bozmak istemiştir. Aynı 
hedefler doğrultusunda Karaçok-Malikiye-Cizre ve 
Nusaybin üzerinden Türkiye içine uzanan terör hattını 
kırmış, diğer taraftan da Türkiye içinde kırsal alanda-
ki PKK unsurlarını etkisiz kılmıştır. Bir diğer ifadeyle 
PKK’nın Suriye’nin kuzeyindeki koridorunu, Irak-Su-
riye hattındaki yatay terör koridorunu ve Irak-Suri-
ye-Türkiye hattındaki dikey terör koridorunu ve te-
rörün Türkiye’deki uzantılarını tek tek fakat bir bütün 
olarak hedef almıştır. Türkiye yürüttüğü diplomatik 
müzakereler neticesinde Menbiç’in PKK/PYD unsur-
larından arındırılması konusunda ABD ile mutabakata 
varırken Fırat’ın doğusunda terör varlığına tahammülü 
olmadığının altını ısrarla çizmektedir. 

ZDH ile Afrin PKK unsurlarından temizlen-
miştir. ZDH’nin Irak’taki PKK varlığına yansımaları 
olacağına kesin gözüyle bakılmaktadır. Türkiye bir 
taraftan Sincar operasyonunun sinyallerini verirken 
diğer taraftan PKK’nın Kuzey Irak’ın doğusundaki 
Zap, Avaşin ve Hınere gibi kamplarını vurmaktadır. 
Bir başka ifadeyle Türkiye ZDH ile Irak ve Suriye 
PKK’sının Türkiye’nin güney sınırında oluşturmak 
istediği terör koridorunun Batı Suriye kısmına ke-
sin bir darbe vurmuştur. Sincar operasyonuyla terör 
hattının Irak-Suriye sınırındaki terör geçişkenliğini 
engellemeyi hedeflemektedir. Bunun yanında Irak’ın 
kuzeydoğusundaki terör kamplarını hedef almak sure-
tiyle PKK’yı Kandil’de sıkıştırarak harekat kabiliyetini 
kısıtlamak istemektedir.

SİNCAR’DA PKK VARLIĞI
Türkiye’nin gündeme getirdiği Sincar’daki PKK var-
lığı Suriye’de olduğu gibi DEAŞ’ın oluşturduğu krizle 
ortaya çıkmış, müteakip süreçte derinleşmiştir. DEAŞ 
Irak’ta coğrafi alan kazandığı Ağustos 2014’te Sin-
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car’a yürümüştür. Mesut Barzani liderliğindeki KDP 
Peşmerge’si DEAŞ karşısında Sincar’dan çekilmiştir. 
PKK, DEAŞ varlığıyla kırılganlaşan güvenlik orta-
mından yararlanarak ABD’nin de desteğiyle Sincar’da 
konuşlanmıştır. PKK Sincar’daki varlığını kalıcı hale 
getirmek için bölgedeki Yezidi halkı kendi ideolojisi 
çerçevesinde örgütleme gayreti içerisine girmiştir. Şen-
gal Kurucu Meclisi, Kadın Özgürlükleri Hareketi ve 
Şehit Afrin Akademisi gibi yapılarla bölgedeki siyasi ve 
sivil varlığını perçinlemeye çalışırken çocuklara okul-
larda Kürtçe eğitim vermiştir. Sincar dağında barınak, 
haberleşme merkezleri, mühimmat depoları ve komu-
ta merkezleri oluşturmuştur. Bunun yanında Yezidileri 
kendi tarafına çekmek için yerel halkı militarize ede-
rek Sincar Direniş Birlikleri, Sincar Savunma Birlikle-
ri, Ezidhan Asayiş Savunma Gücü ve Sincar Kadınları 
Koruma Birliği gibi silahlı yapılar oluşturmuştur. 

Örgüt Sincar’ı terör koridorunun ana istasyonu 
olarak kullanmaktadır. Bu bölge Irak-Suriye ve Suri-
ye-Türkiye arasında oluşturulan terör hattının lojistik 
ikmal noktası işlevini görmektedir. Ayrıca örgütün 
Kandil-Sincar hattındaki Mahmur Kampı da dikka-
te alındığında Irak’ın kuzeyinden Suriye’nin içlerine 
doğru kitleleri de istismar edebileceği bir hat oluştur-
mak istediği görülmektedir. Bir diğer ifadeyle Sincar 
örgütün İran, Irak, Suriye ve Türkiye topraklarında 
bölgenin güvenlik ve istikrarı aleyhine kurmak iste-
diği coğrafi hakimiyet stratejisinin ana üslerinden biri 
olarak görülmektedir. 

PKK’nın Kuzey Irak’ta güç kazanması Türkiye açı-
sından sorun olduğu gibi dönemin Kuzey Irak Bölgesel 
Yönetimi’ni de (IKBY) rahatsız etmiş ancak Sincar’da-
ki PKK varlığının önüne geçilememiştir. 2017’nin 
Mart’ında KDP’nin desteklediği Rojava Peşmergeleri 
Sincar’a doğru ilerlemiş, Türkiye PKK’ya karşı bu ha-
reketliliğe olumlu yaklaşmıştır. Ancak ABD bu ger-
ginlik ve çatışmanın “DEAŞ’la mücadeleyi olumsuz 
etkilediği” bahanesini öne sürerek KDP üzerinde baskı 
oluşturmuş ve gerginliğin PKK lehine sonlandırılma-
sına imkan sağlamıştır. Yani DEAŞ üzerinden Sincar’a 
girmeyi başaran PKK, yine DEAŞ’la Sincar’daki var-
lığını bir müddet daha sürdürme imkanı elde etmiş-

tir. O dönemde IKBY ile gergin ilişkilere sahip Bağdat 
yönetimi PKK ile ilişkisi olan Sincar Yezidilerini maa-
şa bağlayarak IKBY’yi bölgede dengelemek istemiştir. 
Halihazırda PKK unsurlarının da içine sızdığı Yezidi 
birliklerin PKK’ya karşı kapsamlı bir operasyonda ala-
cakları pozisyona ilişkin soru işaretleri bulunmaktadır. 
Ayrıca IKBY’deki KDP’ye muhalif KYB ve Goran Ha-
reketi gibi unsurlar 2017’de meydana gelen KDP-PKK 
geriliminde PKK’dan yana tavır sergilemişlerdir.

FKH ile teröre karşı yeni bir strateji çerçevesinde 
hareket etmeye başladığını ortaya koyan Türkiye, Rojava 
Peşmergelerinin PKK karşısında istenen neticeyi alama-
masının ardından o dönemde Sincar-Karaçok’a havadan 
operasyon yapmıştır. Türkiye’nin bu adımları bundan 
sonra bölgede oyun değiştirici hamleler gerçekleştirerek 
kendi ulusal güvenliği ve bölge istikrarı adına etkin rol 
alacağını ve diğer aktörlerin kabul etmeye mecbur kala-
cağı yeni gerçeklikler yaratacağını ortaya koymuştur.

SİNCAR’DA TERÖRLE MÜCADELENİN GELECEĞİ
ZDH ile Afrin’in PKK unsurlarından temizlenmesi 
bölgede terörle mücadele noktasında yerel ve bölgesel 
bütün dengeleri Türkiye lehine değiştirmiştir. Türkiye 
Sincar konusunu gündemde tutarak Kuzey Suriye’deki 
terörle mücadele kararlılığını Kuzey Irak’ta da sürdüre-
ceğinin mesajını vermektedir. Türkiye’nin ısrarcı tav-
rı Irak’taki dengelerle birlikte okunduğunda Sincar’ı 
terörden arındırmanın imkanları 2017’ye nazaran 
olgunlaşmıştır. Özellikle IKBY’nin bağımsızlık refe-
randumu sürecinde Ankara-Bağdat hattındaki yakın-
laşma Sincar’a ilişkin hassasiyeti noktasında Bağdat’ın 
Türkiye’ye yakın durmasını netice vermiştir. Fakat 
Ankara-Bağdat hattında terörle mücadelede iş birliği 
stratejisinin netleştirilmesi için Irak’ta seçim sonra-
sı hükümet kurma süreçlerinin nihayete ererek siyasi 
tablonun netleşmesi gerekecektir. 

Bağdat yönetiminin Sincar’a askeri sevkiyatı ve 
Sincar’da Haşdi Şabi ve PKK’ya bağlı unsurlar arasın-
da çıkan çatışmalar Bağdat’ın Sincar’da terörle müca-
deledeki gayreti şeklinde okunabilir. ABD, ZDH’de 
Türkiye’nin terörle mücadele kararlılığını görmüş, 
Menbiç’te PKK aleyhine geri adım atmak zorunda kal-
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mıştır. Bu nedenle Sincar konusunda geçmişe nazaran 
daha yumuşak pozisyon alacaktır. IKBY bağımsızlık 
referandumu sonrasında derin siyasi, ekonomik ve 
diplomatik krize girmiştir. Bu nedenle Türkiye ile karşı 
karşıya gelmekten kaçınacaktır. Bütün bunlar dikkate 
alındığında önümüzdeki dönemde Sincar’a operasyon 
için uygun ortam oluşacağı öngörülebilir. 

Türkiye sert gücünün yanında attığı adımların 
diplomatik yönünü de sıkı bir şekilde takip etmek-
tedir. Sincar’daki PKK varlığını Irak açısından da 
sorunsala dönüştürerek Bağdat’ın Ankara yanında 
pozisyon alması için Türk yetkililer Irak’a üst dü-
zey ziyaretler gerçekleştirmiştir. Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu Ocak 2018’de Irak’ı ziyaret ederek Sin-
car ve Kuzey Irak’ta terörle mücadele konusunu ele 
almıştır. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Mart 
2018’de Irak’a ziyaret gerçekleştirmiş, sınır güven-
liği ve terörle mücadele konularında ivme kazanan 
ikili askeri ilişkileri değerlendirmiştir.

Ayrıca Ankara, Bağdat’ın “ulusal egemenlik” kav-
ramı üzerinden Türkiye’nin Sincar’a müdahalesine 
mesafeli durduğunu okumaktadır. Özellikle Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın “Halledecekseniz siz halledin, 
halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar’a gireriz, 
oradaki PKK’lıları da temizleriz. Eğer dostsak, kardeş-

sek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksanız” yönündeki 
ifadeleri bunu ortaya koymaktadır. Bu açıklamalarla 
Ankara, Bağdat’ın Sincar’a kendi askeri kapasitesiyle 
müdahalesini sonuçları itibarıyla değerlendireceğinin 
ve PKK varlığının devam etmesi durumunda müsama-
hakar olmayacağının altını çizmektedir. 

SONUÇ
Sincar’da terörle mücadele için bugünkü konjonktür 
geçmişe nazaran daha uygundur. Önümüzdeki aylar-
da ise daha da uygun hale gelecektir. FKH ve ZDH 
sahada Türkiye lehine fiili durum yaratan hamleler ol-
duğundan Türkiye’nin terörle mücadelede elini güç-
lendirmiştir. ABD, PKK aleyhine geri adım atmıştır. 
Bağdat terörle mücadelede Türkiye lehine pozisyon 
almıştır. IKBY referandum girişiminin olumsuz ne-
ticeleri nedeniyle Türkiye ile karşı karşıya gelmekten 
kaçınmaktadır. Irak’ta yeni hükümetin kurulması ve 
siyasi ortamın netleşmesiyle Ankara-Bağdat hattında 
teröre karşı iş birliğinin daha etkin bir düzeye taşın-
ması öngörülmektedir. Bütün bunların sonucunda 
denilebilir ki PKK’nın Kandil ve Suriye’nin kuzeyin-
deki terör üsleri arasında ana istasyon olarak kullan-
ma gayreti içine girdiği Sincar önümüzdeki dönemde 
Türkiye’nin öncelikli hedeflerinden olacaktır.
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