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Merkez Strateji Enstitüsü 

 

[Metni yazın] Sayfa ii 

 

Bu inceleme, 17 Ekim 2016 tarihinde Musul’a karşı başlatılan
askerî harekâtın Türkiye ile ilgili siyasi boyutu hakkında
bilgi sunmak maksadıyla hazırlanmıştır.

MSE, ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk

analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren
akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur.

MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli

bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu
maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve
akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur.

MSE’nin ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı

belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir.
Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez.

Amaç:

Merkez Strateji Enstitüsü (MSE):

Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazara ait olup MSE’ve üyelerini bağlamaz.
Bu belgenin her hakkı , 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde MSE’ye aittir.
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Musul Harekâtı ve Türkiye 

  Giriş 

İki yılı aşkın bir süredir IŞİD kontrolünde bulunan Musul’u kurtarmak için son bir yıldır 

yürütülen harekâtın son aşaması 17 Ekim sabah saatlerinde başlatılmıştır. Türkiye, kendisi açısından 

birçok boyutuyla önemli olan Musul’a yönelik operasyon ve sonrasında etkili bir konumda olmak 

istemekle birlikte gelişmeler aksi yöndedir. Türkiye, Irak Merkezi Hükümeti ile ilişkileri 

gerginleşirken, bölgesel ve uluslararası aktörlerden de destek almakta zorlanmakta, devlet dışı 

aktörlere güvenmek durumunda kalmaktadır.  Bu çalışmada Musul harekâtı askerî ve siyasi boyutları 

genel hatları ile incelenirken, Türkiye’nin Musul politikasına ve içinde bulunduğu zorluklara 

odaklanılmakta, riskler tespit edilerek önerilerde bulunulmaktadır. 

1.  IŞİD’in Musul’un Ele Geçirmesi: İki Milyonluk Şehri Savaşmadan Teslim Almak 

Musul, 10 Haziran 2014’de sadece 1.500 militanı ile saldıran IŞİD’in eline geçti. Kenti savunmakla 

görevli olan Irak Merkezi Hükümet kuvvetlerindeki 50.000 askerîn tamamına yakını tek kurşun 

atmadan yüzlerce tank, zırhlı personel taşıyıcı, top ve obüsler, makineli tüfekler, hatta helikopterleri 

IŞİD’e bırakarak kaçtılar. Örgüt, kenti ele geçirdi ve Merkez Bankasındaki 430 milyon dolara el koydu.  

IŞİD’in Musul seferinde kuvvet çarpanı, kent içindeki ve civarındaki Sünni örgütlerden (Ensar El 

İslam, Nakşibendi Ordusu, Irak Savaşçılarının Oğulları, Kutsanmış Şehrin Tugayları vb.) önemli 

ölçüde destek almasıydı. Ayrıca, IŞİD’in bu kadar kolay başarı elde etmesinde başta Suudi Arabistan 

olmak üzere Irak’a komşu bazı Sünni ülkelerden mali destek alan, dolayısıyla patron-müşteri ilişkisine 

mahkûm Arap aşiretlerin direnmeden teslim olmaları da önemlidir. Sünni Arap aşiretlerin bir bölümü 

IŞİD ile işbirliği yaptı ve kendilerini yıllardır yönetimden ve kaynak paylaşımından dışlayan Irak 

Merkezi Hükümeti’nden intikam almaya çalıştı. O dönemde Musul Valisi olan Esili Nuceyfi’nin de 

emrindeki güvenlik birimlerini hareketsiz bıraktığı iddialar arasında yer almıştır. Hatta Nuceyfi Mayıs 

2015’de Irak Parlamentosunun kararıyla görevden uzaklaştırılmıştır.1 Nuceyfi’yi araştırmak üzere 

kurulan komisyon, yolsuzluğa ilaveten IŞİD ile bağlantılı suçlamalarda bulunmuştur.2  

Musul’da geniş topraklara sahip bir ailenin üyesi olan Esili Nuceyfi, görevden uzaklaştırıldıktan 

sonra, Barzani’ye sığınarak faaliyetlerine devam etmiş, Başika’da toplam 4.000 kişilik bir milis gücü 

kurmuştur. Bunların 1.500’ü silâhaltında hazır olup, 2.500’ü eğitilmiş ancak göreve çağrılmak üzere 

terhis edilmiştir. Nuceyfi’nin milislerinin çoğu Türkiye tarafından bir kısmı ise ABD tarafından 

eğitilmiştir.3 Türkiye’nin Başika’daki varlığı da Nuceyfi’nin IŞİD’e teslim ettiği Musul’u tekrar 

kurtarma planlarında destek ve yeni bir patron-müşteri ilişkisini kurma arayışına dayanmaktadır. 

Nuceyfi Musul’u IŞİD’den kurtarma planı geliştirmiştir. Buna göre, Irak Merkezi Hükümet 

kuvvetleri ve Kürt Peşmergelerin ortak harekâtı ile IŞİD mağlup edilecek, kendi kuvvetleri içeri girerek 

meskûn mahal muharebeleri icra edecektir.4 Bu şekilde Musul’un demografik yapısının 

değiştirilmesine izin verilmeyecektir. Nuceyfi’nin planında dikkat çeken nokta, Şii milislere yer 

verilmemesidir. Bu noktalar, Ankara tarafından dillendirilen hususlarla örtüşmektedir. 
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2.  Musul’u Kurtarma Operasyonu  

2.1. 2015’den Günümüze 

 Musul’un IŞİD’den kurtarılmasına yönelik operasyon hazırlıkları. 2014 sonlarından itibaren 

yapılmaktadır. ABD liderliğindeki koalisyonun ilk planı, Temmuz/Ağustos 2015’de kapsamlı bir 

taarruz başlatılmasını içermekteydi.5 Plana uygun olarak Şubat 2015’de Peşmerge 5.000 kişilik kuvvetle 

Musul’un kuzey batısına yöneldi ve IŞİD’in Telafer ile bağlantısını kesti. Mayıs 2015’de IŞİD’in 

Ramadi’yi alması ve Bağdat’ı tehdit etmesiyle Musul taarruzu ertelendi.  

Kasım 2015’de Irak Merkezi Hükümet kuvvetleri Ramadi’yi kuşattı, Şubat 2016’da kontrol etti ve 

gayretler tekrar Musul’a yönlendirildi. Şubat 2016 sonlarında Irak kuvvetleri Erbil güneybatısında 

Mahmur’a konuşlanarak Musul’a yönelik harekât için hazırlıklara başladı. Mart 2016’da Irak Merkezi 

Hükümet kuvvetlerinin iki tugayı ile Sünni milisler tarafından Kayyara bölgesine yönelik operasyonlar 

başlatıldı.6 Haziran 2016 başında Kayyara hava alanı ele geçirildi.7 Kayyara kasabasının kontrolü 

Ağustos sonlarında sağlandı.8 Kayyara’nın Musul’a yönelik harekât için önemli bir destek üssü olarak 

kullanma imkânı bulunmaktadır.  

Ekim 2016 başları itibariyle Musul’da IŞİD, kuzeyden ve doğudan Peşmerge ile güneyden Irak 

Merkezi Hükümet kuvvetleri, Sünni ve Şii milisler vasıtasıyla kuşatılmıştır. Peşmerge güçleri, 

Musul’un kuşatmasında daha etkindir. Bunda Musul’un Kürt bölgesine kuzeyden ve doğudan 

bitişik olması gibi coğrafi bir faktörün etkisi vardır. Batıda Sincar, kuzeyde Zummar kasabası, 

Vanke Üçyol ve İtalyan askerlerin koruması altındaki Musul Barajı’nda, doğuda ise Tılskof, Başika 

ve Hazır bölgelerinde Peşmerge bulunmaktadır.9 Sincar’ın bir bölümü PKK/YPG kontrolündedir. 

Peşmerge güçleri Irak ordusuna göre daha etkilidir. Ancak Musul operasyonunda destek kuvveti 

olarak görev alacakları, şehir içine girmeyecekleri düşünülmektedir.  

Musul’un batısı boş kalmış/bırakılmıştır. Bunda batıyı da kapatmak için uzun süreli intikallere ve 

muharebelere ihtiyaç duyulması ile IŞİD’e Suriye’ye doğru çıkış yolu gösterilerek Musul içindeki 

çatışmaların şiddetinin azaltılmasının hedeflenmiş olması mümkündür. Musul’dan geri çekilecek IŞİD 

militanlarının Suriye’ye yönlendirilmesi ile bir taraftan Rusya’nın işinin zorlaştırılmasın, diğer taraftan 

Türkiye’nin Fırat Kalkanı harekâtının sınırlanmasın, PYD/YPG ve Esad ile işbirliğine zorlanmasının 

tasarlanmış olması da olasıdır.  

2.2.  Beklenen Musul Harekâtı: 17 Ekim 2016 

Musul harekâtının 17 Ekim 2016’da başladığı bildirilmekle birlikte, bu aşamada yapılan harekâtı 

muharebe alanının şekillendirilmesi kapsamında görmek gerekir. Musul içlerine girişin ise belirli bir 

zaman alacağı düşünülmektedir. Genel olarak Musul harekâtının tahmin edilen zamandan önce 

başlatılmasında, ABD’de Obama döneminin sonlanmasından önce IŞİD’e karşı tarihe bir kayıt 

düşürme düşüncesiyle birlikte Türkiye-Irak arasındaki gerginliğin artarak operasyonu tehlikeye 

düşürmesini önleme amacı da taşıdığı kıymetlendirilmektedir.  
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Musul harekâtında yer alan tarafların kuvvetleriyle ilgili genel rakamlar verilebilir. Bu 

kapsamda;  

-Irak Merkezi Hükümet Kuvvetleri: 15 ve 16’ncı tümenlere bağlı 20-25.000 asker,10  

-Peşmerge: 10-15.000 asker,11 

-Ninova Koruma Birlikleri: çoğunluğu Süryani 2.000-2.500 milis ile,  

-Irak Halk Koruma Birlikleri: Şii, Sünni, Yezidi ve diğerlerinden yaklaşık 40 milis grubunun, 

uzlaşıya bağlı olarak, az bir kısmı Musul içine girmeden dış bölgelerde destek rolünde katılabilir.  

Sincar Direniş Birlikleri: PKK/YPG liderliğinde Yezidi milislerin de bulunduğu unsurlarının 

iştirakine sadece Türkiye değil Irak Merkezi Hükümeti, Barzani yönetimi,  Şii ve Sünni milis grupları 

da olumlu yaklaşmamaktadır. Dolayısıyla bu kuvvetlerin olağan koşullarda önemli bir katkısının 

olması beklenmemektedir. 

ABD başta olmak üzere koalisyon ülkelerinin (32 ülke) bir bölümü; özel kuvvet unsurları, 

danışman/yönlendirme ve irtibat timleri, hava kuvvetleri, topçu unsurları, hedef tespit vasıtaları, kritik 

mayın/patlayıcı temizleme teçhizatı ile destek sağlamaya devam etmektedir. Rusya ve İran’ın Irak 

Merkezi Hükümet kuvvetlerine destek sağlaması beklenmektedir. İran’ın Şii milis grupların içerisinde 

kendi askerlerine yer vermesi olasıdır.  

IŞİD’ın Musul ve çevresinde Sünni aşiretlerle ve diğer Sünni örgütlerle iç içe girmiş yaklaşık 10-

12.000 militanı bulunmaktadır.12 Bu gücün bir kısmının 2014’den bugüne ABD’nin de gayretleri- maddi 

yardım ve siyasi-idari katılım/temsil garantileri- ile taraf değiştirdikleri düşünülmektedir. Bir 

bölümünün harekâtın ilerlemesiyle birlikte yerel halk içine karışarak pasifleşmesi olasıdır. IŞİD’in geri 

kalan kısmının ise sıkı muharebeye tutuşmadan açık kalan batı yanından Musul’u terk etmesi, az bir 

kısmın ise küçük direnek noktaları halinde çatışması ve şehir içinde koalisyon unsurlarına terörist 

eylemlerde bulunması mümkündür. Bundan farklı olarak, Musul halkının, Şii grupların saldırıya 

katılacağı ve etnik katliam yapacakları yönünde ikna edilmiş olmaları halinde direnişin daha geniş bir 

tabana yayılması da ihtimal dâhilindedir.  

IŞİD’in Musul’da üzerindeki baskıyı azaltmak, koalisyon ülkelerinin kamuoylarını ve 

hükümetlerini politika değişikliğine zorlamak için Irak içinde, komşu ülkelerde ve Batı’da terörist 

eylemlerini artırması da muhtemeldir.  

Musul harekâtının sonucuna etki edecek iki önemli dinamik; koalisyon unsurları arasındaki 

uyum ile IŞİD’in yerel halk desteğinin kaybolması ya da bu desteği muhafaza etmesidir. Koalisyon 

unsurları arasındaki çekişmeler, koordinasyonsuzluklar ve yer yer çatışmalar IŞİD tarafından istismar 

edilerek ağır zayiatlara neden olabilir. Böyle bir durum operasyonları geciktirebilir ve durdurabilir. Bu 

ihtimalin gerçekleşmesi halinde ABD'nin PKK/YPG ve/veya Şii grupları muharebe alanına sürme 

ihtimali göz ardı edilmemelidir. IŞİD’in ağırlık merkezi, halktan aldığı destektir. Bu destek devam 

ettiği sürece mağlup edilmesi daha uzun süre alabilir. Bu bağlamda Musul içlerine giren koalisyon 

unsurlarının halka davranışı, operasyonlarda çevresel ve ikincil hasar ve zayiattan kaçınılması, etnik 

ve mezhepsel temizlik, gasp, talan ve yağmadan uzak durulması zorunluluktur.  
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3.  Türkiye’nin Musul Harekâtında Rolü 

Türkiye, bir süre IŞİD’in Irak’ta yarattığı tehdide genel olarak ihtiyatlı kınamanın ve söylemlerin 

ötesinde tepkisiz kalmıştır. Ankara’nın bu yaklaşımında Türkiye-Irak sınırının Kürt bölgesi ile başta 

Musul olmak üzere IŞİD kontrolündeki alanlardan soyutlanmış olması, Irak politikasının sıklet 

merkezinin PKK ile mücadeleye verilmesidir. Ayrıca Suriye’de IŞİD ve PKK/PYD dinamikleriyle 

Esad’ın varlığını sürdürmeye devam etmesinden algılan tehdit Türkiye’nin dikkatini Irak’tan 

uzaklaştırmıştır. Bu bağlamda Türkiye IŞİD’e karşı oluşturulan koalisyona geç katılmış, Mücadeleye 

ise ancak 2015’in son aylarında başlamıştır.  

Türkiye, aynı dönemde Dohuk bölgesinde bulunan askerî unsurlarının bir kısmını Başika’ya 

kaydırmış ve bölgedeki Türkmen milisleri ile görevden azledilen Musul valisi Nuceyfi’nin Sünni 

milislerine eğitim vermeye başlamıştır. Aralık 2015’de Dohuk bölgesindeki askerî personelinin 

rotasyonunu yaparken Başika’yı takviye etmiştir. Irak Merkezi Hükümeti bu takviyeye tepki 

göstermiş, Türkiye’nin Irak topraklarından çekilmesini istemiş ve BM’ye şikâyet etmiştir. İki taraf 

arasında gerginleşen ilişkiler ABD’nin araya girmesiyle dondurulmuştur.  O dönem, bozuk olan 

ilişkiler nedeniyle Rusya’nın kışkırtması şeklinde nitelenen bu olay Eylül 2016’da tekrar gündeme 

gelmiştir. Ankara, Başika’ya Musul eski valisinin isteği, Barzani yönetimi ve Irak Merkezi Hükümeti 

onayıyla gidildiğini iddia etmektedir. Irak Hükümeti ise bunu reddetmekte Türkiye’yi işgalci olarak 

suçlamaktadır. ABD yetkilileri de Türkiye’nin Başika’daki varlığının koalisyon kapsamında olmadığını 

dile getirmektedir.13 Türkiye, Başika’daki varlığının ötesinde Musul harekâtına iştirak etmek ve 

Musul’un çatışma sonrası siyasi-idari inşasında söz sahibi olmak istemektedir.   

3.1. Türkiye’nin Musul Harekâtında Hedefleri 

Ankara, Musul’a yönelik politikasının hedeflerini, Musul’un IŞİD’den kurtarılması, PKK’nın 

veya diğer terör örgütlerinin kontrolüne girmemesi, Musul’un demografik yapısının bozulmaması 

şeklinde dillendirmektedir. Ancak ilişkide bulunduğu Haşdi Vatani hareketine göre amaç Musul 

bölgesinin Kürt bölgesi gibi özerk bir statü kazanmasıdır.14 Musul’da Sünni Arap ve Türkmenlerin 

liderliğinde bir yönetim oluşması, bu yönetimin de Türkiye’nin etkisinde kalması amaçlanmaktadır. 

Böyle bir nihai amacın gerçekleştirilebilmesi için;  

 Musul’da Sünni güç dengesinin korunması,  

 Şii milislerin operasyon ve sonrasında Musul’da güç paylaşımının dışında tutulması, 

 Kürt gruplardan Sünni ve Ankara etkisinde olanların bu bağlamda Barzani Peşmergelerinin 

dışında diğer gruplara rol verilmemesi,  

 PKK ve ilişkili gruplarının dışlanması15 

 Türkiye'ye yönelik bir mülteci hareketinin önlenmesi şeklinde belirginleşmektedir. 
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4.  Türkiye’nin Zorlukları 

Türkiye’nin amaç ve hedefleri yerel, bölgesel ve küresel aktörler tarafından farklı şekilde 

algılanmakta ve değişik tepkiler gösterilmektedir.  

Barzani yönetimi Türkiye’nin Başika’daki üssünün varlığını savunmakta, Üssün Irak hükümetinin 

bilgisi dâhilinde kurulduğunu iddia ederek, Türkiye’ye önemli destek sağlamaktadır. Barzani’den böyle 

bir destek vermesi şaşırtıcı değildir. Ankara, Barzani yönetimiyle Irak Merkezi Hükümeti ile ilişkilerini 

bozma pahasına petrol ve doğal gaz anlaşmalarından, Kürt bölgesinin kalkınmasına, hatta Kürt 

devletinin inşasına uzanan bir yelpazede işbirliği yürütmekte, Barzani’nin bağımsız Kürt devleti için 

referandum söylemlerine sert tepki vermemektedir. Türkiye’nin bu tür bir yaklaşımı Orta Doğu’da 

statükonun bozulduğu bu dönemde yıllardır hâkim güç olan Barzani ve aşiretini iktidarda tutmaya, 

diğer büyük Kürt grupları KYB, GORAN hareketi, İslami Kürt Hareketi ve PKK’ya karşı avantaj 

sağlamasına yol açmaktadır.  

Sünni Arap aşiretlerin bir bölümü ve Sünni Türkmenler de Türkiye’nin politikasına destek 

vermektedir. Bu bağlamda Musul içindeki ve civarındaki Sünni Arapların bir bölümü ile Sünni 

Türkmenlerin de Türkiye’nin Başika’da kalmasından yana olduğu kuşkusuzdur.  

Kuzey Irak’ta Barzani’nin KDP’si dışındaki beş Kürt partisi (KYB, GORAN, İslamcı Kürt Grubu, 

İslamcı Kürt Hareketi ve Kürt Komünist Partisi),  Türkiye’nin bölgedeki varlığından rahatsızdır. Bu 

partiler ortak bir açıklamayla Türkiye’nin Başika’dan çekilmesini talep etmiştir.16 Irak’ta Şiiler de 

Türkiye’nin bölgede varlığından tehdit algılamakta, bazı radikal gruplar ise Türkiye’yi tehdit 

etmektedirler.17 

TSK birliklerinin Başika’dan çekilmesi konusunda 2015 sonlarında başlayan tartışmalarda, stratejik 

müttefiki Irak hükümetine tam desteğini açıklayan İran, son krizde öne çıkmadan politika izlemektedir. 

İran, Irak ile birlikte hareket ederek, İstanbul’da toplanan Dünya Enerji Zirvesine katılmamış, hem 

zirvenin değerini düşürmeye çalışmış hem de Türkiye’nin Musul politikasına ve bölgedeki varlığına 

tepki göstermiştir. İran’ın Irak’ta IŞİD’e karşı mücadele eden yerel aktörlerden Şii milisler üzerinde 

etkinliği fazladır. Musul’u kuşatan Şii milis gruplar İran’dan önemli destek almaktadırlar. Buna Şii 

Türkmen gruplar da dâhildir. İran, örtülü Türkiye karşıtı politika ile Irak merkezi hükümetini, Barzani 

dışındaki Kürt partilerini, Şii grupları, Şii Türkmenleri Türkiye'ye karşı tutum sergilemeye sevk 

etmektedir. İran, gerginliğin çatışmaya dönüşmesini bekleyerek Rusya ve ABD ile Türkiye’nin 

ilişkilerinin bozulmasını amaçlamaktadır. Bu anlamda İran, kapsamlı bir hibrit strateji izlemektedir. Bu 

stratejinin İran açısından her şartta bir takım getirileri olacaktır.   

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri ile bölgenin Sünni gücü Ürdün sessizliklerini 

koruyarak, Suriye’deki müttefikleri Türkiye’yi Irak’ta yalnız bırakmaktadırlar. Bu ülkelerin ihtiyatlı 

olumsuzluğunda Türkiye’nin özellikle medyada yer bulan Osmanlı mirası söylemlerinden, Lozan 

tartışmalarından duyulan rahatsızlığın da yeri vardır.  

ABD, Türkiye’nin Başika'daki unsurlarının koalisyon güçlerinin bir parçası olmadığını, dolayısıyla 

bu güçlerin illegal olarak Irak’ta bulunduğu, Türkiye’nin Musul’un alınmasına katılmak istiyorsa TSK 

güçlerinin de Irak hükümetinin komutasına girmesi gerektiğini belirmekte, Türkiye’nin yaklaşımından 
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rahatsızlık duymaktadır. ABD’nin Musul harekâtı ile ortaya çıkan bu tutumu, esasında Türkiye'ye 

yönelik olarak bir itibarsızlaştırma, sınırlama ve çevreleme stratejisini yürürlüğe koyduğunun emareleri 

olarak da değerlendirilebilir. Bu durumun doğmasında; Rusya yakınlaşması ve 15 Temmuz sonrası 

gerginliğine ilave olarak, Türkiye'nin mezhep siyaseti yapmadığı yönünde en yüksek kademeden 

seslendirdiği söylemleri ikna edici bulmamış olmasının, Türkiye'nin bölgesel bir lider olmasını İsrail'in 

güvenliğine tehdit olarak algılamasının, Türkiye'nin ve bölgenin kontrolünde güçlük çekeceği endişesini 

taşıyor olmasının etkisi olabilir. 

Rusya ise, son dönemlerde Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi nedeniyle Türkiye’ye karşı olumsuz 

tavır almamakla birlikte, açıkça desteklememektedir. ABD’nin Türkiye’yi engelleyeceğini düşünen 

Rusya, krizden yararlanmayı hesaplamaktadır. Türkiye’yi destekleyen bir açıklaması bulunmayan 

Rusya’nın konu BMGK’ya gittiğinde çekimser kalması olasıdır. Bu da Irak Merkezi Hükümet lehine bir 

tavırdır. 

Ankara, Irak politikasında Irak Merkezi Hükümeti’nin görevden aldığı ve suçladığı, haklarında El 

Kaide/IŞİD bağlantıları iddiasıyla kovuşturma başlattığı şahıslarla işbirliğini tercih etmektedir. Tarık El 

Haşimi’nden sonra Esili Nuceyfi ile başlatılan ilişki bunun tipik iki örneğidir. Ankara’nın bilinçli bir 

tercih ötesinde Irak Sünni dinamiğinin sonucu olarak zorlandığı bu ilişki, hedeflerin iç ve dış 

meşruiyetini zora sokmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Şii mezhepçi siyaseti uygulayarak ülkeyi fiilen 

parçalayan Bağdat yönetimi, Türkiye'nin Sünni çoğunluğun bulunduğu bölgedeki yerel muhataplarını 

IŞİD bağlantılı yaftalamasıyla Türkiye'yi devre dışı bırakmaya ve uluslararası kamuoyu gözünde 

güvenilmez müttefik durumuna düşürmeye çalışmaktadır. Şii Türkmen grupların İran'ın yanında yer 

almış olması, Türkiye'nin bu zamana kadar olan sürede Irak'taki soydaşlarına nasıl bir insani yatırım 

yapmış olduğunun ayrıca sorgulanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, diplomasi 

mahareti ve devlet tecrübesinden yoksun olduğu aşikâr olan Irak merkezi yönetiminin bu tür basit 

sayılabilecek bir siyasetine tedbir getirilememiş olmasında, Türkiye'nin işbirliği yapılacak aktörler 

bulunması konusunda siyasi karar vericilere danışmanlık yapan birimlerin yönelimleri ile Türk dış ve 

güvenlik bürokrasisinin yetersizliğinin etkisinin olmadığını iddia etmek güçtür. 

Ankara’nın şu anda Irak’ta iki ortağı vardır. Barzani ve Nuceyfi. Barzani Kürt Bölgesel Yönetimini 

genişletmeyi, güçlendirmeyi ve de facto bağımsızlığı siyasi ve hukuksal bağımsızlığa götürmeyi 

hedeflemektedir. Nuceyfi, Barzani’nin izlediği stratejiyi Musul’da uygulamak istiyor. Bir zamanlar bu 

iki lider Kürt bölgesinin güç kazanması konusunda farklı ve çatışan politikalar sahiptiler şimdilerde 

barışık durumdular. Nuceyfi Musul valiliğinden atıldığında ve hakkında kovuşturma iddiaları 

başladığında Erbil’e sığındı. Şimdi her ikisi Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği aleyhine çalışıyor ve 

ilginç bir şekilde Ankara bu ikiliyle üçlü ittifakı oluşturuyor.  

Türkiye’nin diplomasi ve güvenlik sektörü, Irak’la 2015’de başlayan Başika krizini bir buçuk yıldır 

çözememiştir. Kriz hızla siyasi-güvenlik krizine evirilmekte ve Türkiye’yi uluslararası hukuk ve 

uluslararası toplum karşısında haksız duruma düşürmektedir. Krizin alt seviyelerde çözümü-

tartışılması, Barzani yönetimi ile merkezi Irak hükümeti arasında dengeli bir politikanın uygulanmış 

olması halinde mümkün iken gerekli adımlar atılamamıştır. Bu durum, Türkiye’nin kriz yönetim 

kültürü ve sisteminin zayıfladığına işaret etmektedir. 
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Türkiye’nin A planı, eğittiği Nuceyfi milislerinin Musul içlerindeki operasyonlarda yer alması, 

kendisinin de operasyon esnasında ve özellikle sonrasında kurulacak çözüm-tasarım masasında 

bulunmasıdır. A’nın alternatifi B ve C planlarının- kendi başına Musul’un bir kısmına girmek ya da 

Koalisyondan çekilmek/İncirliği kullandırmamak vb yerine- krizi alt seviyede çözmek, Rusya’yı 

arabulucu olarak kullanmak, Türkiye muhalefet partilerinden destek almak şeklinde belirlenmesi 

gerektiği değerlendirilmektedir. 

5.  Sonuç ve Öneriler 

Musul harekâtı ve sonrasında Musul’un siyasi, toplumsal ve ekonomik yapılanması Türkiye 

açısından birçok boyutuyla önemli bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu önemli meseleyi yaşamsal 

boyuta taşıyan ise sorunun mezhepsel ve etnik hatlarda bir iç savaşa dönüşerek, ağır mülteci 

hareketlerine yol açması, Türkiye iç fay hatlarını harekete geçirmesi, Türkiye’yi diğer bölgesel 

aktörlerle açık ve/veya örtülü bir bölgesel çatışmaya sürüklemesidir. Musul harekâtının Suriye’de Fırat 

Kalkanı’nın sürdürülebilirliğini etkilemesi de önemli bir risktir. Musul’da ortaya çıkabilecek Türkiye 

açısından en kötü senaryo, Türkiye’nin iç sorunlarıyla birlikte, üç cepheli bir çatışma ortamı 

yaratmasıdır. Böyle bir ortamda Türkiye’nin iç siyasi-toplumsal istikrarsızlığı, dış soyutlanmışlığı, 

ekonomik kırılganlığı ile 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrası askerî kapasitesinin zayıflaması önemli 

kısıtlamalar olarak öne çıkmaktadır. 

Irak ve Suriye çatışma ortamlarında, “istenmeden” ve “kazayla” hava saldırıları, askerlerin 

başına çuval geçirme ve diplomatik personeli rehin alma istisnai olaylar olarak düşünülmemelidir. 

Musul ve civarında çatışma dinamikleri ve vasıtaları hibritleştikçe benzer olayların vuku bulması 

yakın bir tehlikedir. Türkiye öncelikle bu tür tehditlere karşı alternatif planlar geliştirmelidir.  

Böyle bir ortamda uygulanabilecek genel strateji ise tırmanmadan kaçınılması, hassasiyetlerin 

azaltılması ve işbirliği yapılacak güvenilir-prestijli ortakların artırılmasıdır. Her koşulda Irak’ın 

hukuksal egemenliğini temsil eden Irak Merkezi Hükümeti ile gerginliğin düşürülmesi gereklidir. Bu 

aşamada daha faydalı olacak bir hareket tarzı; üst seviyede tırmandırıcı söylemi sınırlamak, daha alt 

seviyelerde hızlı ve görünürlüğü düşük diplomasi yürütmektir. Ayrıca Irak’ta mezhepsel ve etnik 

grupların tamamını kucaklayacak, bir söylem geliştirilmelidir. Özellikle Şiileri ve Şii yönetimin 

dışlanarak İran’ın tam kontrolüne sürüklenmesinden kaçınılmalıdır. Mezhepsel ve etnik terimlerle 

konuşmanın Türkiye’deki fay hatlarının kırılganlığını artırdığı da dikkate alınmak durumundadır. 

Türkiye, Musul’da ortakları için yüksek beklentiler yaratmaktan kaçınmalıdır. Bu tür beklentiler 

gerçekleşmediğinde ortakların hayal kırıklığına uğraması ve alternatifler araması kaçınılmazdır.   
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Ek-1. Irak’ta Yabancı Ülkelerin Varlığı 

IŞİD’e karşı koalisyona 64 ülke ve iki uluslararası örgüt katılmaktadır.18 BM, NATO, Rusya, İran 

gibi aktörler koalisyon üyesi değildir ancak IŞİD’e karşı harekâta önemli katkıları vardır. Bu ülkelerin 

bir bölümü (38 ülke) koalisyona kâğıt üzerinde katılmanın dışında bir etkinlik de bulunmamaktadır. 

Bir kısım ülkeler sadece maddi destek sağlamaktadır. Bir kısım ülkeler Irak dışında üslerde 

konuşlanmış uçaklarla IŞİD’e karşı hava harekâtına iştirak etmektedir. Irak’ta hava harekâtına 

koalisyon ülkelerinden; ABD, Avustralya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, Ürdün ve 

Türkiye;  koalisyon dışından Rusya ve İran katılmaktadır.19 Koalisyon’dan 18 ülke Irak’ta eğitim 

maksadıyla bulunmaktadır. Bu ülkeler Irak hükümeti ile protokol yaparak ve ararlında anlaşarak Irak 

içinde 5 genel bölgede konuşlanmış ve faaliyet yürütmektedir. Bu kapsamdaki tesisler aşağıda 

sunulmaktadır. 

 Bağdat Eğitim Tesisleri: ABD, Avustralya, Belçika, İspanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç. 

 Bismayah Eğitim Tesisi: ABD, İngiltere, İspanya, Portekiz. 

 Taji Eğitim Tesisi: ABD, Avustralya, İspanya, İngiltere, Yeni Zelanda. 

 El Esad Eğitim Tesisi: Danimarka, Litvanya, İngiltere. 

 Erbil Eğitim Tesisi: İngiltere, Finlandiya, Almanya, Kanada, Macaristan, İtalya, Norveç, 

Hollanda. 

 Bu ülkelerden ABD’nin 5.000, İtalya’nın 1.500, Fransa’nın 1.000, İngiltere’nin 400, diğerlerinin 10-

300 arasında değişen askerî-polis personeli bulunmaktadır.20 
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