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Suriye’de Son Gelişmeler ve Mısır 

Doç. Dr. Fahri Erenel-EPAM Müdürü 

 Bir süredir Libya, Doğu Akdeniz ve Kafkasya bölgesinde ki gelişmelere yoğunlaşmışken Suriye’de de 

dikkat çekici gelişmeler olduğu izlenmektedir. 

Özellikle son üç gündür Suriye ‘de iki önemli gelişme yaşanmıştır. İlki Rusya’nın İdlip’ te gerçekleştirdiği 

hava saldırısı ile en az 4 sivilin yaşamını yitirmesi, diğeri ise bir ABD petrol şirketinin Suriye Kuzeydoğusu 

’nda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere PKK/YPG terör örgütü ile sözleşme 

imzalaması. 

Bunun dışında, Suriye Rejim güçlerinin HTŞ liderliğinde ki cihatçı gruplara yönelik saldırıları, İsrail’in 

İranlı Milislere yönelik Suriye güneyinde ki ve yine İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a yönelik saldırıları, bu 

bölgelerden sorumlu Kuzey Komutanlığını takviye kararı alması, zaman zaman Suriye kuzeyinde 

özellikle sınırımıza yakın bölgelerde (İdlip, Azez ve Tel Abyad ) sivillere yönelik terör saldırılarında artış 

dikkat çekicidir. 

Rusya’nın düzenlediği saldırı ateşkes’in açık ihlali olarak görülmelidir. Bir yandan M4 karayolunda Türk-

Rus Birliklerinden oluşan devriye faaliyetleri devam ederken, diğer taraftan İdlip Gerginliği Azaltma 

Bölgesine yönelik daha önceden gerçekleştirilen hava saldırılarının yeniden başlaması, aynı zamanda 

hava saldırıları ile koordineli olarak Suriye Rejim güçlerinin HTŞ ve diğer cihatçı gruplara yönelik artan 

saldırıları İdlip bölgesini tamamen ele geçirme ve bu kapsamda Türkiye’yi çatışmaya zorlamak üzere 

kurgulanmış bir senaryo olma ihtimalinin son derece kuvvetli olduğunu düşündürmektedir. 

Anadolu Ajansı'nın 30.07.2020 tarihli haberinde; Mısır’ın İran Devrim Muhafızları ile koordineli bir 

şekilde Suriye'nin İdlib bölgesine asker gönderdiği, yaklaşık 150 Mısır askerinin Hama Askeri 

Havalimanına indiği ve daha sonra İdlib'in güneybatısında iki ayrı noktada konuşlandığı, gelen 

askerlerin rejim saflarında savaşacağı bilgisi yer almıştır. Mısır Parlamentosu Savunma ve Ulusal 

Güvenlik Komitesi Başkanı Kemal Amir, Suriye’ye asker göndermenin söz konusu olmadığını 

belirterek haberi yalanlamış, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de yerel kaynakların haberi 

doğrulamadığını bildirmiştir. 

150 kişilik bir askeri gücün sahada güç dengesi üzerine önemli bir etkisi olmasa da veya askeri gücün 

gelişine yönelik haber gerçek dışı olsa da Libya üzerinden bir hesaplaşmanın devam etmekte olduğu 

aşikardır. Bu haber bir algı yönetimi olarak ta düşünülebilir. “Türkiye askeri güçleri ile Mısır sınırına 

yakın ve Mısır için tehdit teşkil eden unsurları destekliyorsa, Mısır’da Türkiye sınırına yakın ve Türkiye 

için tehdit eden unsurları destekleyebilir.” Haberi Arap Birliği’nin bir mesajı olarak ta yorumlama 

mümkündür. Son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Türkiye’nin Libya’da bulunmasını 

Arapların içişlerine karışmak olarak dile getiren Arap Birliğinin bu söylemi Bahreyn’in açıklamaları ile 

devam etmiştir.  

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın, bölgede Türkiye’nin işini zorlaştırma, oyalama ve 

sınırlama girişimleri uzun süredir devam etmektedir. Mısır’ın Suriye’yi tekrar Arap Birliğine döndürme 

çabaları giderek artmış görünmektedir. Bunun yanı sıra, geçmişte kısa süreli de olsa ortak bir devlet 

kuran Mısır ve Suriye, Türkiye karşıtlığı üzerinden şartları zorlayarak yine benzer bir işbirliğine 

gidebilirler. 

Mısır, Türkiye’ye karşı Kürt kozunu diğer birçok ülke gibi elinde tutmaya çalışmaktadır. Suriye 

Demokratik Güçleri (SDG)’nin Kahire’de ofis açmasına izin veren Mısır, hem muhalifler ve hem de rejim 

ile kürtler arasında ilişkileri geliştirme çabalarını sürdürmektedir. Barış Pınarı ve Pençe harekatına tepki 

veren Mısır, SDG heyetlerinin Kahire’ye yaptıkları ziyaret kapsamında görüşmelerde bulunmuştur. 

https://www.syriahr.com/%d9%84%d8%a7-%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%a7%d8%b6%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b1/390581/
https://www.syriahr.com/%d9%84%d8%a7-%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%a7%d8%b6%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a5%d8%b1/390581/
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Mısır, Türkiye’nin Pençe harekatı’na gösterdiği tepki ile Irak’ı da Türkiye karşıtı cepheye çekmeye 

çalışmaktadır. Mısır, benzeri girişimleri Tunus ve Cezayir üzerinde de sürdürmektedir. 

Diğer bir konu, PKK/PYD ile ABD şirketi arasında yapılan petrol sözleşmesi. Bu sözleşme ABD’nin terör 

örgütünü devletleştirme çabalarının önemli bir adımı olarak öngörülebilir. ABD’nin Suriye rejimine 

uyguladığı Sezar yasasından terör örgütünün muaf tutulması da ayrıca önemli bir gelişme. Bu durum, 

Suriye Rejimini daha da güç duruma sokabilir. Petrol yataklarının yaklaşık %90’ı ,Fırat’ın Doğusunda 

bulunan Suriye bu kaynaklardan tamamen yoksun kalması halinde iç savaş sonrası hedeflenen hiçbir 

inşa faaliyeti gerçekleştirilemez ve yoksulluk daha da artabilir. Bu durum iç savaşı tekrar tetikleyebilir 

ve Esad’ın iktidardan gidişine doğru gidebilir. Bu taktirde özelikle İran’ın Rejim ile anlaşarak 

gerçekleştirmeyi planladığı bir çok proje için yeterli kaynak bulunamaz ve anlaşmalar karşılıklı 

feshedilebilir. Fosfat yatakları Rusya’nın, Münhasır Ekonomik Bölgesinde hidrokarbon kaynakları 

arama yetkisi Rusya’da, petrol, tarım alanları ve su kaynakları terör örgütü’nün elinde bulunan Suriye 

için bu durumda bölünme kaçınılmaz hale gelir ve ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin Suriye ayağı 

gerçekleşmiş olur. 

ABD’nin bilgi ve onayı dahilinde gerçekleşen bu hamle her türlü hukuku hiçe saymanın yanısıra ABD’ye 

başta rejim olmak üzere bölgede ki diğer aktörler karşısında önemli bir koz sağlamaktadır. Bu koz, 

anayasa görüşmelerinde ve diğer pazarlıklarda ciddi bir şekilde ABD’nin ve dolayısı ile terör örgütü’ nün 

elini güçlendirebilecektir. Rejim ile diyalog da terör örgütü kendini geri plana çekerek elinde ki kozu 

isteklerini gerçekleştirmek için kullanabilecektir. Bu durumda, Rusya’nın rejimi sıkıştırarak Kürtlerle 

masaya oturmasını sağlama çabası ön plan çıkabilir. Rejimde dikkatini bu bölgelere yoğunlaştırabilmek 

için İdlip konusunun çözümünü Rusya’dan istemiş olabilir. Son günlerde İdlip’te yoğunlaşan hava ve 

kara saldırılarının arkasında bu düşünce olabilir. 

Suriye’deki gelişmeleri Irak’ın kuzeyinde ki gelişmelere ile birlikte değerlendirdiğimizde, ABD’nin bu 

girişimlerini, Afrin nedeniyle gerçekleştirmediği terör koridorunu bu kez Dicle ve Fırat nehirleri arasında 

oluşturma çabaları olarak okuyabiliriz. 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/19642 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/19642
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/19628 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/19628


 

6 
 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/19605 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/19605
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/19583 
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https://tr.sputniknews.com/infografik/202007081042410636-asilarin-test-ve-gelistirme-asamalari/ 

https://tr.sputniknews.com/infografik/202007081042410636-asilarin-test-ve-gelistirme-asamalari/
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https://tr.sputniknews.com/infografik/202007091042423870-buyuk-ronesans-baraji-etiyopya-icin-

umut-misir-icin-tehdit/ 

https://tr.sputniknews.com/infografik/202007091042423870-buyuk-ronesans-baraji-etiyopya-icin-umut-misir-icin-tehdit/
https://tr.sputniknews.com/infografik/202007091042423870-buyuk-ronesans-baraji-etiyopya-icin-umut-misir-icin-tehdit/


 

10 
 

Kitap Tavsiyesi 

 

Hapishanenin köşesinde yanıp sönen trafik lambasının ışığı hücresinin duvarına vurmaktadır, her 
gece... Bir denizci olan mahkum, güzel günlere giden yolu gösteren bir deniz feneri gibi bakar o ışığa; 
yaşadığı fırtınalı dönemlerde ayakta durmasını ve yaşadığı tüm zorluklardan kurtulmasını sağlayan 
umuttur, hücresinin duvarında her gece kendisine göz kırpan. 

Yapılan aramada evinde bulunan, atmaya kıyamadığı eski bir davetiye delil olmuştur, özgürlüğünün 
elinden alınmasına... Oysa, üstünde adı yazılı olan o davetiye giden yolda, evlerinde çıkan yangındı 
karşılaştığı ilk büyük fırtına...Astsubay olan babası ailesinin geçimine katkı sağlamak ve çocuklarını daha 
iyi şartlarda okutabilmek için, alçı biblolar boyamaya başlamıştı evde... Ne var ki, sobanın yanındaki 
tiner kutusu devrilir bir gece... 

Babası gibi denizci olmasına ne yaşadığı bu korkunç olay engel olabilir, ne de astsubay haklarını savunan 
babasının hapse atılması... O günlerde alçı bibloların yerini dikiş makinesi alır; terzilik yapan annesinin 
el emeği, göz nuruyla tutunurlar hayata... 

Berlin’de görev yaparken, tüm konsolosluk çalışanları gibi Atatürkçü Düşünce Derneği’nden bir 
davetiye gelir, Ali Türkşen’e... Davetiye, 10 Kasım’da Atatürk için yapılacak anma törenine katılması 
yönündedir. Askeri ateşe olduğu döneme ait olan davetiyeyi atmaya kıyamaz, biriktirdiği anılar 
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hazinesinde saklar... Balyoz kumpasında hapis yatmasına neden olan mahkemede, suç delili olarak 
karşısına çıkardıkları da işte o davetiyedir! 

Birbirinden güzel öyküler bekliyor sizi bu kitapta; hayatımıza örülmek istenilen duvarlarda, gecenin 
karanlığında yanıp sönen umut ışığını görmemizi sağlayan nice öykü... 

Ali Türkşen, hapishaneden çıkar çıkmaz köşedeki trafik lambasına gider ve direğine sıkıca sarılır. 
O ışık, elinizdeki bu kitabın her sayfasında... 

Sunay Akın 

 


