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Irak’ta Maliki Hükümetine karşı uzun süredir de-
vam eden isyan dalgası, 11 Haziran’da Irak ve Şam 
İslam Devleti (IŞİD/İD - Devlet’ul Islamiyye fil’l 
Irak ve’ş Şam)1 liderliğinde, Ensar el-İslam (Cemaat 
Ensar’ul-İslam), Nakşibendi Ordusu (Jeyş’ur Rical 
et-Tarikat’un Nakşibendiyye), Irak İslam Ordusu (El 
Ceyş’ul-İslamfi’l Irak), Irak Aşiret Devrimcileri Aske-
ri Konseyi ve 1920 Devrim Tugayları (Ketaib es-Sev-
ret’ül-İşrin) örgütlerini2 de içinde barındıran bir öl-
çekte ivme kazanarak ülkenin kuzeydeki en büyük 
şehri Musul’u ele geçirmeyi başarmış ve Sünni Arap 
çoğunluğun olduğu Ninova, Diyala, Anbar ve Sela-
haddin eyaletlerinin önemli bir kısmından da Mer-
kezi Irak Ordusu’nu çıkartmıştır. Sadece Musul’dan 
500 bine yakın insan Irak’ın diğer bölgelerine göç 
ederek, Ninova eyaletinden kaçmıştır.3 Musul’dan 
göç edenlerin bir kısmı geri dönerken, başta IŞİD 
olmak üzere Musul’un yönetimini ele geçiren yapı-

1. IŞİD hakkında detaylı bilgi için bkz: Can Acun, “Neo el-Kaide: Irak ve 
Şam İslam Devleti (IŞİD)”, SETA Perspektif, Ankara, Haziran 2014.
2. Can Acun, “Irak’ta İsyanın Haritası: Silahlı Gruplar”, SETA Perspektif, 
Ankara, Haziran 2014.
3. How ISIS stormed Iraq: a chronology of the militant offensive, Al Ara-
biya, 16 Haziran 2014.

lar devlet gibi hareket etmeye başlayarak kısa sürede 
güvenliği sağlamış ve idari yapılar oluşturup beledi-
yecilik hizmetlerini üstlenmişlerdir.

IŞİD liderliğindeki Sünni ayaklanma, Ninova böl-
gesindeki hâkimiyetinin ardından tekrardan güneye yö-
nelmiş, Tikrit4 ve Beyci5 bölgeleri Maliki’ye bağlı Merke-
zi Irak Ordusu’ndan alınmış ve Bakuba eyaletine doğru 
ilerlemeye çalışılmıştır.6 IŞİD ve diğer Sünni örgütlerin 
nihai hedefleri Bağdat’ı almak iken, Ebu Musab el-Zer-
kavi döneminde uygulanmaya çalışılan “Bağdat Kemeri” 
kuşatmasına benzer bir plan ile Bağdat’ın alınması hedef-
lenmiştir. Ancak Samara’nın şiddetli çatışmalara rağmen 
alınamaması, Anbar eyaletinde mutlak kontrolün sağla-
namaması ve Bağdat’ın çevresindeki bölgelerde ilerleyi-
şe devam edilememesi ile birlikte, IŞİD ilk dönemdeki 
avantajını kaybederek bu hat üzerinde merkezi Irak Or-
dusu ile cephe savaşına girmiştir. IŞİD ve müttefikleri, 
Bağdat’ın kısa sürede düşürülemeyeceğini gördükten ve 

4. Musul’dan sonra Tikrit de düştü, Sabah, 12.06.2014.
5. Irak Ordusu Beyci’yi vuruyor, Al Jazeera Türk, 24 Haziran 2014.
6. IŞİD Bakuba›da, Al Jazeera Türk, 13 Haziran 2014.

•	 IŞİD’in Irak’ın kuzeyine yönelik stratejisi neleri içeriyor? 
•	 Peşmerge-IŞİD çatışmaları hangi bölgelerde yoğunlaşıyor?

•	 Çatışmaların doğurduğu kısa vadeli sonuçlar neler?
•	 IŞİD’e karşı oluşturulacak koalisyon kimleri içeriyor ve neyi amaçlıyor?
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Hilafet ilanının7 ardından ellerinde tuttukları Sünni böl-
gelerdeki tahkimatlarını artırmış olmanın güveniyle yön-
lerini kuzeye çevirmişlerdir. Merkezi Irak Ordusu’nun çe-
kilmesine paralel olarak, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ne 
(KBY) bağlı Peşmerge güçlerinin konuşlandığı ve Irak 
Anayasası’nda tartışmalı bölgeler olarak değerlendirilen 
Zummar8, Rabia9, Sincar10, Celevle bölgelerine saldırı 
başlatarak, buraları kısa bir sürede almış ve Erbil’i tehdit 
eder hale gelmişlerdir. Peşmergenin ciddi bir mukavemet 
gösteremeden bozguna uğraması ve geri çekilmesi, bu-
nunla birlikte çoğunluğu Kürt ve Şiilerden oluşan 500 
binden fazla insanın Duhok başta olmak üzere KBY top-
raklarına sığınmak durumunda kalmaları Kürtler nez-
dinde KBY ve peşmergenin etkiliğine yönelik ciddi soru 
işaretleri oluşturmuştur. Bu durumdan PYD ve PKK’ya 
bağlı Halk Savunma Birlikleri-Yekîneyên Parastina Gel 
(YPG) ve Halk Savunma Güçleri-Hêzên Parastina Gel 
(HPG) milisleri yararlanarak, Rabia ve Sincar bölgesin-
de belli noktalarda konuşlanmış ve IŞİD militanları ile 
çatışmalara girmişlerdir. PYD ve PKK’nın tüm Kürt 
güçlerinin ortak komutanlık oluşturması talebi KBY ta-
rafından reddedilse de, bazı noktalarda IŞİD’e karşı ortak 
cephe hattı oluşturulmuştur. Erbil’in IŞİD tarafından 
tehdit edilmesi, başta ABD olmak üzere Batılı devletleri 
harekete geçirmiş ve çeşitli noktalarda IŞİD mevzileri ve 
araçlarına yönelik hava operasyonu başlatılmıştır.11Acil 
müdahalenin yanı sıra, bir yandan KBY silahlandırılma-
ya başlanırken, diğer yandan ise IŞİD’e karşı bölgesel ve 
uluslararası bir koalisyon kurulmaya çalışılmaktadır.

Ancak Kürtlerin silahlandırılması ve askeri operas-
yonların yoğunluğu ve etkisi IŞİD’in askeri gücünü cid-
di anlamda olumsuz etkileme potansiyeline sahipken, 
ideolojik anlamda IŞİD’i güçlendiren bir etki yapmak-

7. Haziran ayının son haftasında IŞİD sözcüsü Adnani aracılığı ile IŞİD’in 
isminin İslam Devleti (İD) olarak değiştirildiği ve Şura Konseyi Lideri 
Ebubekir Ömer el-Bağdadi’nin Halife ilan edildiği duyururken, tüm Müs-
lümanların Irak-Suriye hattında oluşturulan İslam Devleti’ne hicret etmeye 
ve yeni Halifeye biat etmeye çağrıldı. Bunun ardından el-Bağdadi, Halife 
sıfatı ile Musul’da hutbe verdi. 
8. Irak’ın Kürt bölgesinde IŞİD alarmı, AA, 03 Ağustos 2014.
9. Kürtler Rabia›da IŞİD ile çatışıyor, BBC Türkçe, 04 Ağustos 2014.
10. IŞİD Sincar’ı aldı, Habertürk, 03 Ağustos 2014.
11. U.S. Jets and Drones Attack Militants in Iraq, Hoping to Stop Advan-
ce, NY Times, 08 Ağustos 2014.

tadır. Ayrıca IŞİD’e karşı Irak içinde Sünni Arap-aşiret-
lerinin de dahil olacağı etkili bir koalisyon kurulabilme-
si geçmiş deneyimler göz önüne alındığında çok olası 
gözükmemektedir. Suriye’deki alan hakimiyetinden 
yararlanan IŞİD’e etkili bir yanıt verebilmenin başlı-
ca şartı onu Suriye’de de etkisizleştirebilmektir. Ancak 
Esed rejimi, İran ve Rusya’nın Suriye düzleminde tek 
taraflı müdahalelere muhalefet ettiği görülmekteyken, 
oluşturulmak istenen uluslararası koalisyonun bileşen-
leri hesaba katıldığında, Esed rejimi ile birlitke hareket 
etme gibi bir opsiyonu bulunmamaktadır. Bu bağlam-
da Suriye’li muhalifler ve PYD unsurları IŞİD’e karşı 
oluşturulacak koalisyon içine alınmak istenmektedir.12 
Ancak bu grupların da ABD ile ne kadar eş güdümlü 
çalışabilecği ya da da etkili bir koalisyon oluşturup oluş-
turamayacağı önemli bir soru işaretidir.13 

IŞİD’İN KUZEY SALDIRILARI 
Haziran ayıyla beraber başta Musul olmak üzere 
Irak’ın batı, kuzey-batı ve Bağdat’ın kuzey bölgele-
rinde hızla ilerleyen IŞİD, ele geçirdiği bölgelerde 
gücünü konsolide ederek pozisyonunu güçlendirme 
arayışı içerisine girdi. Bu anlamda, Ninova eyaletinin 
henüz kontrolü altında olmayan kısmını Temmuz 
ayından itibaren ele geçirme hamlesine girişti. Ardın-
dan Temmuz ayının ortalarında, Musul şehrinin ba-
tısında yer alıp, Suriye yolu üzerinde önemli bir geçiş 
noktası olan ve Musul’un düşüşüyle pek çok Irak Or-
dusu mensubunun sığındığı Tel Afer şehrine yönelik 
bir saldırı başlattı. Kısa sürede şehri ele geçiren IŞİD, 
özellikle şehirde ele geçirdiği Şii ordu mensuplarına 
karşı toplu infazlar gerçekleştirdi.14 

Tel Afer’in düşmesinin ardından Suriye’ye uzanan 
yol üzerinde, geriye Peşmerge’nin yaz başında ortaya 
çıkan boşluktan istifade ederek ele geçirdiği Sincar ve 
Rabia sınır kapısı gibi bazı bölge ve yerleşim yerleri ka-

12. ABD’nin IŞİD Harekât Planı, Yeni Şafak, 12 Eylül 2014.
13. ABD Temsilciler Meclisi, 273’e 156 oyla Suriyeli ılımlı muhalifleri 
IŞİD’e karşı silahlandırmayı kabul etti. Kerry, Senato Dış İlişkiler Komi-
tesi’nde, “Suriye ılımlı muhalefeti, IŞİD’e karşı savaşarak rejime alternatif 
olabileceğini ispat edebilir” açıklamasını yaptı. 5 bin Suriyeli muhalifin 
“IŞİD’e karşı” silahlandırılması tasarısı Senato tarafından da onaylandı.
14. Iraq conflict: Militants ‘seize’ city of Tal Afar, BBC, 16 Haziran 2014.
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lıyordu. Bu haliyle, IŞİD’in Irak içerisinde Kürt güç-
leriyle; kuzeybatıda Rabia-Sincar’dan başlayıp, ülkenin 
İran sınırına yakın Diyala eyaleti sınırları içerisinde 
kalan ve Celavla-Hanakin’e kadar uzanan yaklaşık bin 
kilometrelik bir sınırı oluştu.15 Peşmerge kuvvetleri 
Irak Merkezi Ordusu’na bağlı güçlerin yaşadığı boz-
gun ve hızlı geri çekilişi sırasında oluşan boşluktan isti-
fade ederek Kerkük, Musul ve Diyala’da bazı bölgeleri 
hâkimiyeti altına almıştı.

Haziran ayında Irak’ta hızlı bir ilerleme kaydeden 
IŞİD, özellikle Bağdat’ın kuzeyinde (Diyala ve Sela-
haddin eyaletlerinde) yeniden toparlanmakta olan Irak 
Ordusu karşısında kaybetmiş olduğu ivmeyi sürdüre-
bilmek ve yine Musul ve çevresinde hâkimiyet alanını 
genişletmek için yeni bir operasyona girişti. Tel Afer’in 
düşüşüyle birlikte Sincar ve biraz daha kuzeydoğudaki 
Zumer’e açılan hattı iyi değerlendirerek bir operasyona 
girişen IŞİD, böyle bir saldırıyı beklemeyen Peşmerge 
karşısında hızlı bir ilerleme kaydetti.

Ağustos ayının başlarında Sincar ve Zumer’i ele 
geçiren IŞİD, Irak sınır kapısı olan Rabia’ya kadar gir-
meyi başardı ve hemen sınıra yakın Sincar dağlarına 
sığınan on binlerce Yezidi’yi kuşatma altına aldı. Ku-
zeyde ise Musul Barajı’na doğru harekete geçen IŞİD, 
bu noktaları da alarak, çatıştığı Peşmerge kuvvetlerine 
ciddi bir zayiat verdirdi.16 Peşmerge güçlerinde olu-
şan ani panik ve hızlı geri çekilmeyi iyi değerlendiren 
IŞİD, Erbil’e oldukça yakın Mahmur ve Gwer bölge-
rine yöneldi. Ardından, ülkenin en büyük Hıristiyan 
yerleşim yeri olan Karakuş’u ele geçirerek, Erbil’e 30 
dakikalık bir mesafeye kadar yaklaştı.17

Aynı zamanda Kerkük-Süleyman Beg, Tuz Hur-
matu-Havice hattı ve daha aşağıda Celavla’da da Peş-
merge’ye karşı ilerlemeye başlayan IŞİD, Kürt böl-
gesinde büyük bir paniğe sebep oldu. Bu noktadan 
sonra, IŞİD’in ilerleyişini durdurmaya yönelik olarak 
Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından uluslararası müda-

15. Outgunned and untested for years, Kurdish peshmerga struggle, Reu-
ters, 14 Ağustos 2014.
16. Mesut Barzani’nin yaptığı açıklamaya göre IŞİD ile girilen çatışmalarda 
1200 Peşmerge hayatını kaybetmiştir.
17. Islamic State surges in North Iraq, near Kurdistan border, Reuters, 7 
Ağustos 2014.

hale çağrısı yapılmaya başlandı. Özellikle Yezidiler ve 
Hıristiyan azınlıkların durumlarını ön plana çıkararak 
uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağıran 
Kürt Yönetimi, kısa bir müddet sonra başta ABD ol-
mak üzere geniş bir koalisyonun desteğini almayı ba-
şardı. Başlangıçta insani yardım amaçlı başlayan hava 
operasyonları, daha sonra koordineli bir biçimde IŞİD 
hedeflerine yönelik bir bombardımana dönüştü.18 

BATI’NIN YENİ POZİSYONU
Uzun bir dönem IŞİD’e karşı harekete geçmeyen başta 
ABD olmak üzere Batılı aktörler, kendi vatandaşlarının 
gittikçe artan bir oranda savaşçı olarak IŞİD’e katılma-
ya başlamasının yanı sıra Erbil’in tehdit edilmesi, Yezi-
di ve Hıristiyanlara yönelik saldırılar sonrasında IŞİD’i 
doğrudan hedef almaya başladılar. ABD 8 Ağustos iti-
barıyla Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 
tarafından koordine edilen havadan acil müdahaleye 
başlayarak19, IŞİD’in kuzeyde KBY’e yönelik ilerleyişi-
ni durdurmaya çalışırken, Maliki’ye yönelik baskının 
artırılmasında İran ile zımnen uzlaşma sağladı. Böyle-
ce, Maliki’nin istifası ile birlikte Haydar el-İbadi’nin 
başbakanlığında, Sünnilerin de mümkün mertebe 
içine dâhil edilebildiği bir çerçevede IŞİD’e karşı bir 
uluslararası koalisyon oluşturulması için aktif olarak 
çalışmaya başlandı. 

Batı tarafından Kürt Bölgesel Yönetimi’ne karşı 
uzun bir süredir adı konmamış bir şekilde uygulanan 
silah ambargosu bir kenara bırakılarak (Bağdat’ın da 
hassasiyetlerini belli ölçekte gözeten bir şekilde), Kürt-
ler silahlandırılmaya başlandı. İran hariç tutulursa20, 
Alman hükûmeti ilk adımı atarak IŞİD ile savaşan 
Irak Kürdistan Özerk Bölgesi’ne Eylül ayı içinde silah 

18. U.S. Military Conducts Airstrikes Against ISIL near Amirli and Mosul 
Dam, CENTCOM, 31 Ağustos 2014.
19. CENTCOM tarafından yönetilen hava saldırıları genellikle İnsansız 
Hava Araçları ile gerçekleştirilirken, 11 Eylül itibarıyla toplam hava sorti 
sayısı 150’ye ulaşmıştır. Ancak bu yoğunluk full ölçekli bir müdahaleden 
ziyade, gerekli görüldüğü takdirde yapılan stratejik nokta saldırılar oldu-
ğunu göstermektedir. 
20. IKBY Lideri Mesud Barzani İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile 
yaptığı basın toplantısında, kendilerine IŞİD’e karşı mücadelede askeri yar-
dım yapan ilk ülkenin İran olduğunu açıkladı. Bu, Batılı ülkelere yönelik 
bir mesaj olarak algılanabilir. 
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yardımı yapma kararı aldı.21 Almanların sağlayacağı 
Milan anti-tank füzelerinin, Kürtler açısından IŞİD’in 
elinde olan tanklar ve ağır zırhlı araçların durdurula-
bilmesi adına hayati öneme sahip olduğu görülüyor.22 
Uluslararası Koalisyon oluşturma girişimlerinin sürdü-
ğü bir dönemde, IŞİD’in ABD’li gazeteci James Foley 
ve Joel Sotloff’un başını keserek öldürdüğü görüntüle-
rini yayınlaması, ABD’de çok büyük bir travma yara-
tırken, ABD’nin IŞİD’e müdahele etmesinin de zemi-

21. Alman makamları ilk aşamada 4 bin kişilik Peşmerge gücünün ihti-
yaçlarını karşılayacak silah ve mühimmat göndereceklerini açıkladılar. Bu 
kapsamda 4 bin G3 piyade tüfeği, 1 milyon mermi, 4 bin P1 tipi tabanca, 
500 bin mermi, 20 Milan tanksavar sistemi ve 300 tanksavar füze, 100 
bazuka, 5 bin el bombası, 50 askeri araç göndermeleri bekleniyor. Savunma 
Bakanı Leyen, Peşmerge güçlerine tanksavar eğitimini Almanya’da verebi-
leceklerini, gerekli olması durumunda diğer eğitimlerin Erbil çevresinde ya 
da üçüncü bir ülkede yapılabileceğini söyledi. Almanya’nın ardından ABD 
ve Fransa’nın da Bağdat’ın hassasiyetlerini de gözeten bir formülle IKBY’ye 
silah göndermeye başladığı açıklandı. 
22. Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier yaptığı açıklamada, IŞİD’in 
yalnızca Kuzey Irak için değil, tüm bölge için yaşamsal bir tehdit olduğunu 
kaydetti. Steinmeier, “Kürt güvenlik güçlerini kendilerini savunabilir konu-
ma getirmeliyiz. Bunun için de uluslararası alanda onay görmüş bir stratejiye 
ihtiyacımız var.” sözleriyle, uluslararası koalisyon arayışını gündeme getirdi. 
“Almanya’dan peşmergeye silah,” Al Jazeera Türk, 1 Eylül 2014.

nini oluşturmuş oldu.23 Obama’nın üzerinde harekete 
geçme baskısı artarken, ABD yönetimi uluslararası ko-
muyounda oluşan IŞİD fobisini 4-5 Eylül tarihlerinde 
Galler’de yapılan NATO Zirvesi’nde uluslararası bir 
koalisyon kurmak amacı ile kullanmak istedi. ABD; 
İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Batılı müttefikle-
rinin yanı sıra Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün gibi 
bölge ülkelerini de içeren bir koalisyon kurmak için 
harekete geçti. Bu çerçevede ABD Savunma Bakanı 
Chuck Hagel Ankara’da destek ararken, Dışişleri Ba-
kanı John Kerry de Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün›ü 
kapsayan Ortadoğu turuna başladı.

23. Bazı uzmanların ABD’de 11 Eylül sonrasında oluşan en büyük travma-
ya neden olduğunu söyledikleri hadisede, Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) 
örgütü, ABD’li gazeteci James Foley’nin başının kesildiğini içerdiği iddia 
edilen bir videoyu “Amerika’ya mesaj” adıyla sosyal medyada yayınladı. Vi-
deoda, 2012’de görev yaptığı Suriye’de kaçırılan Amerikalı gazeteci James 
Foley olduğu iddia edilen bir kişi, IŞİD militanı tarafından başı kesilerek 
öldürülüyor. Videoda görülen bir başka gazeteci Steven Joel Sotloff’un 
kaderinin ise “Başkan Obama’nın elinde” olduğu söyleniyor. IŞİD’e göre, 
Sotloff’un infazında Obama’nın bir sonraki ‘hamlesi’ belirleyici olacak. Su-
riye, Yemen ve Libya’da muhabirlik yapan Sofloff da 2013 Temmuz’unda 
kaybolmuştu. Diğer bir videoda ise Sotloff’un da başının kesilerek öldürül-
düğü görüntüler yer alıyor ve ardından “sıradaki kişi” olarak İngiliz rehine 
David Haines gösteriliyor. Görüntülerde ayrıca IŞİD’e karşı ABD ile ittifak 
yapmayı planlayan ülkeler uyarılırken, “Amerikan önderliğindeki şeytanî 
ittifak” ifadesi kullanılıyor. 

S U R İ Y E
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ABD Başkanı Barack Obama’nın dört aşamalı 
stratejisini24 açıklamasından sonra Türkiye, ABD, Mı-
sır, Ürdün ve Körfez İşbirliği Konseyi›ne üye ülkelerin 
katılımıyla da Cidde’de IŞİD’e yönelik ‘Terörle Mü-
cadele Toplantısı’ yapıldı. Suudi Arabistan’ın da yer 
aldığı 10 Arap ülkesi ‘üzerlerine düşeni yapacaklarını’ 
söyleyerek, ABD’nin planını desteklediklerini açık-
ladılar. Türkiye ise deklarasyona imza atmadı.25 Cid-
de’nin ardından Fransa›nın başkenti Paris›te IŞİD’e 
karşı oluşturulan ve 40’a yakın ülkenin destek verdiği 
koalisyonun temsilcileri, örgüte karşı izlenecek stra-
tejileri görüşmek üzere toplandı.26Ancak koalisyonun 
çerçevesi ve ülkelerin hangi düzeyde katılım göstere-
ceklerine dair bir karar alınamadı. 

PEŞMERGE’NİN İLERLEYİŞİ
Başta ABD güçleri olmak üzere uluslararası güçlerin 
müdahalesiyle tekrar toparlanmaya başlayan Peşmerge 
kuvvetleri, hava saldırılarıyla hasar gören IŞİD mev-
zilerine yönelik saldırı başlattı ve kaybettiği mevzileri 
geri almaya başladı. Mahmur ve Gwer bölgesinden 
IŞİD’i çıkaran Peşmerge kuvvetleri, Musul Barajı’na 
doğru ilerleyerek, barajı tekrar geri almayı başardı. 
Yine daha güneyde bulunan Tuz Hurmatu ve Celav-
le hattında ise ABD’nin sağlamış olduğu hava deste-
ğiyle IŞİD güçlerinin püskürtülmesi başarıldı ve bazı 
ilerlemeler kaydedildi.27 Özellikle bu güney hattında, 
İran’a yakın Celavla-Amerli gibi çatışma alanlarında, 
ABD’nin hava desteğinin yanı sıra İran’ın da bizzat 
Peşmerge’ye destek sağladığı rapor edildi.28 29

Ancak bu gelişmelerin öncesindeki tabloya bak-
mak gerekirse, IŞİD’in Peşmergelere karşı ilk aşama-
da kaydettiği ilerlemeler üç başlık altında değerlen-
dirilmektedir. Birincisi, IŞİD’in saldırılarının hızlı ve 

24. Bu dört adım; IŞİD hedeflerinin havadan bombalanması, karada 
savaşan dost unsurların desteklenmesi, ekonomik izolasyon ve insani yar-
dım başlıklarından oluşuyor. 
25. Türkiye Cidde’de imza atmadı, Haber 7, 12 Eylül 2014.
26. IŞİD karşıtı koalisyon Paris’te toplandı, BBC Türkçe, 15 Eylül 2014.
27. Iraqi Kurds advance on jihadist militants, Ahram Online, 25 Ağus-
tos 2014. 
28. Iranian Forces Fight Alongside Peshmerga In Jalawla, Basnews, 
17.08.2014. 
29. Iran ‘sent soldiers to fight in Iraq’, Al Jazeera English, 23 Ağustos 2014.

sürpriz bir biçimde gerçekleştirmesi ve Peşmergelerin 
bu durum karşısında hazırlıksız yakalanması. İkincisi, 
IŞİD’in bu süreçte ele geçirdiği yerleşim yerleri ve po-
zisyonların, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin normal 
sınırlarının dışında olması. Üçüncüsü ise Suriye ve Irak 
savaşlarında devasa silah ve mühimmat depoları ele ge-
çiren IŞİD’in karşısında Peşmerge kuvvetlerinin silah 
bakımından güçsüz kalmasıdır30Kuşku yok ki, Peşmer-
gelerin IŞİD’e karşı tekrar bazı mevzileri ele geçirerek 
ilerlemeye başlaması ise büyük oranda ABD’nin hava 
destekli bombardımanı sayesinde olmuştur.31

IŞİD Kürtlerle çatıştığı hattın dışında, Irak’ta 
özellikle Tikrit’in güneyinden başlayarak, Samarra, 
Bakuba şehirleri etrafında da özellikle Irak Merkezi 
Hükûmetine bağlı güçler ve Şii milislere karşı bir hat-
ta savaşmaya devam etmektedir. IŞİD aynı zamanda 
devasa Speicher Üssü ve Beyci Rafinerisini kuşatma 
altında tutmaktadır. Bunun yanı sıra Bağdat kemeri 
civarında çatışmalar ve bombalı saldırılar hız kesme-
den devam etmektedir. Batıda ve güneyde sınırlara 
kadar ulaşmayı başaran IŞİD, geniş Anbar Eyaleti’n-
de ise tam olarak hâkimiyetini sağlayabilmiş değildir. 
Özellikle Anbar’ın stratejik önemi olan Hadise Şehri 
ve Barajı’nın hâkimiyeti için uzun süredir devam eden 
çatışmalar, Ramadi ve Felluce’de Irak Ordu Güçleri ve 
Sahva gruplarının sürdürdüğü kuşatma uzun süredir 
bir neticeye varamamıştır. Bu hattı özellikle Bağdat’ın 
batıdan kuşatılması ve Suriye derinliği için ele geçir-
mek isteyen IŞİD, Fırat Nehri boyunca Türkiye sını-
rından Bağdat’a kadar kesintisiz bir hâkimiyet alanı 
oluşturmaya çalışmaktadır. Ancak şu an için bu iler-
lemenin özellikle Anbar’da (başta Hadise, Ramadi ve 
Felluce olmak üzere) tıkandığı görülmektedir.

Özellikle Ürdün ve Suudi Arabistan sınırına uza-
nan yolların kesişme noktasındaki er-Rutba şehrini 
ele geçiren IŞİD, bu bölgelerde gücünü daha da ar-
tırarak tahkim etmek istemektedir. Buna karşın artan 
ve genişleyen ABD bombardımanı, IŞİD’in mevzileri 

30. Iranian Forces Fight Alongside Peshmerga In Jalawla, Basnews, 
17.08.2014.
31. Iranian Forces Fight Alongside Peshmerga In Jalawla, Basnews, 
17.08.2014.
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başladığı görülmektedir. IŞİD Irak-Suriye hattında 
Sünni-Arap yoğunluklu bölgelerde kendini tahkim 
ederken, son dönemlerde elde ettiği zaferler ve Hilafet 
ilanı ile yakaladığı ivme ile finansal kaynaklarını çe-
şitlendirip geliştirirken,34 militan sayısını da hızlı bir 
şekilde artırmaktadır.35 

SONUÇ YERİNE
ABD ve Batılı müttefikleri, belli başlı bölge ülkeleri 
ile birlikte Merkezî Bağdat Hükûmeti, KBY, Sünni 
Arap Aşiretleri (Sahvalar) ve Suriyeli muhaliflerden bir 
koalisyon oluşturarak, IŞİD’i Irak ve Suriye’de önce 
durdurmak, ardından çevrelemek, sonra geriletmek ve 
nihayetinde yok etmek istemektedirler. Ancak 2007 
sonrasında el-Kaide’ye karşı mücadelede Sahvaların 
oluşturulmasında yaşanan ve Arap aşiretlerinin iha-
nete uğradıklarını düşündükleri sürecin geride bırak-
tığı deneyim, bu koalisyonun oluşturulmasının ya da 
sonuç alıcı bir şekilde işletilebilmesinin çok da kolay 
olmayacağını göstermektedir. Yine, General Petraeus 
komutasında Irak el-Kaidesi’ne karşı uygulanan Sah-
va stratejisinin36 ABD Ordusu’ndan 130 binden fazla 
muharip kara gücü ile desteklendiğini, ancak IŞİD ile 
mücadelede koalisyon güçlerinin kara gücü oluştura-

34. Yakın Doğu ve Körfez Askeri Analizler Enstitüsü (INEGMA) araştır-
masına göre, IŞİD kaçakçılık yolu ile bölge ülkelerine petrol satımından 
günlük 3 milyon dolar gelir elde ederken, artık petrolün yanı sıra tahıl da 
satarak gelirini artırıyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Petrol Piyasası 
Raporu’na göre ise, IŞİD Irak’ta toplamda günlük 80 bin varil üretim po-
tansiyeline sahip 7 petrol sahasını elinde tutuyor. Günlük 80 bin varillik 
petrolün bugünkü piyasa değeri, varil başına 103 dolardan hesaplandığın-
da 8,24 milyon doları buluyor. IŞİD’in Irak’ta Ayn Zalah, Batma, Najma, 
Kayara, Himrin, Acil ve Beled sahalarını elinde bulundurduğu belirtilen 
raporda, örgütün sahalardan elde ettiği petrolü kendi akaryakıt ihtiyacını 
karşılamak ve kaçakçılık yaparak gelir oluşturmak için kullandığı düşünü-
lüyor. IŞİD petrol satışından günde 3 milyon dolar kazanıyor ve savaş gani-
meti, vergilendirme, adam kaçırma, fidye gibi yollarla da gelir elde ediyor., 
AA, 26 Ağustos 2014.
35. Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, 
örgütün Suriye’deki üye sayısı 50 bini geçmiş durumda. Suriye’deki IŞİD 
üyelerinin 20 bini yabancı ülke vatandaşlarından oluşuyor. IŞİD’e katı-
lanlar arasında Çeçenistan, Çin, Avrupa ve Arap ülkelerinden gidenler 
bulunuyor. Irak Şam İslam Devleti’nin Suriye’deki güçlerine geçtiğimiz ay 
6 binden fazla üye katıldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre bu, 
örgüte bugüne kadar en yoğun katılımın olduğu dönem. ABD Merkezi 
Haber Alma Teşkilatı (CIA) Sözcüsü Ryan Trapani’ye göre ise yeni istih-
barat değerlendirmelerinde, IŞİD Irak ve Suriye›de 20 bin ila 31 bin 500 
arasında aktif savaşçıya sahipken, daha önceki tahminlerinde ise bu rakam 
10 bin. (AA)
36. Can Acun, “Irak’ta İsyanın Haritası: Silahlı Gruplar”, SETA Perspek-
tif, Haziran 2014.

tutması ve muhtemel ilerleyişinin önünde büyük bir 
engel olarak durmaktadır. Bu anlamda 12 Ağustos’tan 
itibaren devam eden ABD hava bombardımanında, 
ABD Hava Kuvvetleri’nin günlük ortalama 5 saldırı 
düzenlemekte olduğu görülmektedir. 32 Ancak bu hava 
saldırılarının karadan etkili istihbarat eksikliği nede-
niyle IŞİD kuvvetleri açısından yeterli zararı sağlaya-
madığı da not edilmelidir. ABD’nin bu zafiyeti gider-
mek için bölgedeki istihbarat ağını tekrardan güçlen-
dirmeye çalıştığı düşünülmektedir. 

Irak’ta ele geçirdiği kuvvetli silah ve mühimmat 
gücünü Suriye’ye aktaran IŞİD, burada son günlerde 
özellikle rejime karşı büyük çaplı operasyonlar gerçek-
leştirerek ciddi ilerlemeler kaydetmiştir. Son olarak ele 
geçirdikleri Tabka Hava Üssü’nün yanı sıra, 17. Tugay 
ve 93. Bölük askeri üstlerini de alarak, sahip oldukları 
Rakka eyaletinin tamamında efektif bir hâkimiyet kur-
mayı başarmışlardır33Yakın dönemlerde IŞİD’in Deyr 
ez-Zor’da rejimin elinde kalan en son Deyr ez-Zor 
Havaalanı ve şehir merkezindeki son yerleşim yerleri-
ne yönelik bir operasyona girişeceği öngörülebilir. Bu 
saldırıların da başarıyla sonuçlanması halinde IŞİD’in 
özellikle Suriye’nin doğusunda oldukça güvenli bir 
bölgeye sahip olacağı açıktır. IŞİD’in Suriye’de geriye 
kalan cepheleri; Halep’te Suriyeli muhaliflerle sürmek-
te olan çatışmalar ve kuzeyde YPG’yle devam etmek-
te olan uzun süreli çatışmalardır. Özellikle, IŞİD’in 
kontrolünde olan Tel Abyad, Cerablus ve Menbic 
bölgelerince kuşatılmış olan Kobani’de (Ayn el Arab) 
yoğun çatışmaların yaşandığı, IŞİD’e ait güçlerin böl-
ge kırsalını ele geçirdiği ve şehre girilmeye çalışıldığı 
görülmektedir. YPG tarafından ele geçirip korunmaya 
çalışılan ve birbiri ile coğrafi bağlantısı oluşturulama-
mış Cizire, Afrin ve  Kobani kantonları hattı üzerin-
de IŞİD-YPG mücadelesinin artarak devam edeceği 
öngörülebilir. IŞİD açısından hâlihazırda genel aske-
ri tablo bu yönde iken elinde tuttuğu bölgelerde her 
anlamda artık devlet refleksleri ile hareket etmeye 

32. Devam eden saldırıların 9 Eylül’e kadar olan kısmına dair bir 
istatistiktir. “Five airstrikes per day in Iraq: The latest breakdown on what 
has been hit”, The Washington Post, 9 Eylül 2014. 
33. ISIS Just Looted Advanced Weaponry From A Crucial Assad Regime 
Air Base In Syria, Business Insider, 25 Ağustos 2014. 
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mayacaklarını da akılda tutmak gerekmektedir.37 Ay-
rıca askeri ve lojistik destek alma açısından Suriye’deki 
alan hâkimiyetinden yararlanan IŞİD’e etkili bir yanıt 
verebilmenin başlıca şartı, onu Suriye’de de etkisizleş-
tirebilmektir. Ancak Esed rejimi, İran ve Rusya’nın 
Suriye düzleminde tek taraflı müdahalelere muhale-
fet ettiği görülmektedir. Koalisyonun Esed rejimi ile 
birlikte hareket etmek gibi bir opsiyonu da bulunma-
maktadır. Bu bağlamda Suriyeli muhalifler ve PYD 
unsurları IŞİD’e karşı oluşturulacak koalisyon içine 
alınmak istenmektedir. Ancak bu grupların da ABD 
ile ne kadar eşgüdümlü çalışabilecği ya da da etkili bir 
koalisyon oluşturup oluşturamayacağı önemli bir soru 
işaretidir. Ayrıca PYD’nin Esed rejimi ile olan ilişkileri 
ve geçmişte muhalifler ile çatışmış olmaları, oluşturu-
lacak bir koalisyonun önünde büyük bir engel teşkil 
etmektedir. Özellikle sahada etkili olan İslam Cephesi 
ve Nusra’nın ideolojik olarak böyle bir koalisyonun 
parçası olması pek olası görünmemektedir. 

Nihayetinde Irak ve Suriye’de askeri anlamda son 
dönemlerde yaşanan gelişmeler, IŞİD’in Hilafet ilanı 
ardından Irak-Suriye hattında elinde bulundurdu-
ğu alanlarda tahkimatını artırdığını göstermektedir. 
Ancak bunun yanı sıra, Bağdat kemeri planını sonuç 
alıcı şekilde işleterek Bağdat ve diğer Şii bölgeleri ele 
geçiremediğini ve yönünü kuzeye dönerek beklenen-
den çok daha kolay şekilde KBY güçlerini egale edip 
Irak Anayasası’nda tartışmalı bölgeler olarak ifade 
edilen yerleri işgal ederek, Erbil’i tehdit etmeye baş-
ladığını da göstermektedir. IŞİD Bağdat ve Şii un-
surların yanı sıra kuzeyde Kürtlere karşı da bir cephe 
açarak, hem kendi gücünün sınırlarını zorlamış hem 
de KBY, Bağdat ve Şii unsurlar arasında kendisine 
karşı bir birliktelik oluşmasına sebebiyet vermiştir. 
IŞİD Erbil’i tehdit ederek uluslararası güçlerin kendi 
aleyhine askeri olarak harekete geçmesine neden ol-
muş ve hava operasyonlarında kendisine avantaj sağ-
layan zırhlı araçlarını ve top bataryalarını kaybetme-
ye başlamıştır. Açık alan mobilizasyonunu azaltmak 

37. Obama, General John Allen’ı IŞİD operasyonlarının koordinasyonu 
görevine getirdi. Allen’ın daha önce Irak’ta Arap aşiretlerinden oluşan Sah-
vaların kurulması ve el-Kaide’ye karşı başarı kazanmasında önemli rolü 
olduğu değerlendiriliyor. 

durumunda kalmıştır. Kürt bölgesinin tehdit edilme-
sinin başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin kırmızı 
çizgisi olduğunu ve Batılı ülkelerin IŞİD’in kuzeye 
ilerlememesi için hızlı bir şekilde harekete geçerek 
müdahil olacaklarını göstermiştir.

 Ancak ABD’nin IŞİD’i havadan vurmaya başla-
ması ve Batılı ülkelerin IŞİD karşıtı koalisyon oluştur-
ma çabaları, IŞİD’i ideolojik anlamda beslemekte, Irak 
Sünnilerinin desteğini artırmakta ve “Küresel Cihad’ın” 
liderliğini el-Kaide’den alma çabasına olumlu etki et-
mektedir. IŞİD’in geriletilmesi ve etkisizleştirilmesinin 
yegâne belirleyicisi, ona karşı oluşturulacak uluslararası 
bi koalisyondan ziyade, onu var eden yerel dinamiklerin 
ve sebeplerin ortadan kaldırılmasıdır. Maliki’nin istifa 
ettirilmesi bu anlamda atılmış bir adım da olsa, İbadi 
hükûmeti şimdiye kadar Sünnileri IŞİD’den uzaklaş-
tırabilecek ölçekte adımlar atabileceğinin işaretlerini 
verememiştir. KBY açısından Irak’ta IŞİD liderliğinde 
yaşanan Sünni isyanın, Merkezi Irak Ordusu’na karşı 
elde ettiği zaferleri fırsata çevirerek, hem tartışmalı böl-
geleri elde etmesi hem de ardından devletleşme isteğinin 
atıl kaldığı görülmektedir. Peşmerge güçlerinin KDP ve 
KYB olarak bölünmüşlüğü, askeri teçhizat ve eğitim se-
viyesinin yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. IŞİD karşısın-
da alınan ağır yenilgi, orta vadede devletleşme arzusuna 
büyük bir darbe olmuştur. 

Son yıllarda yaşanan demografik müdahaleler ve 
Suriye’de yaşanan iç savaş sırasında yüzbinlerce sığın-
macının yerleştiği KBY topraklarına, IŞİD’den kaçan 
bir o kadar Kürt ve Şii’nin de eklenmesi ile ekonomik 
ve sosyal anlamda taşınamayacak ölçekte büyük bir 
maaliyet oluşmuştur.38 IŞİD tehdidi, Kürtleri gönül-
süz de olsa Bağdat’a tekrardan yakınlaşmak ve birlikte 
hareket etmek durumunda bırakmıştır. IŞİD tehdidi, 
KDP’nin mesafeli olduğu ve devletleşme sürecinde bir 
tehdit olarak gördüğü İran’a karşı, daha ılımlı bir siya-
set izlemesi gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. 

38. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinatörlüğü’ne (OCHA) göre, IK-
BY’nin sorumluluk alanındaki üç valilikte 850 bin sığınmacı bulunurken, 
son dönemde bölgeye gelen 216 bin Suriyeli ve 2014 yılından önceki 
nüfus hareketlerinde bölgeye yerleştirilen 335 bin sığınmacının da hesa-
ba katılmasıyla toplam 1,4 milyon sığınmacı bulunuyor. Sığınmacıların 
çoğunluğu Dohuk bölgesinde yoğunlaşırken, bu bölgede 500 binden fazla 
mülteci bulunuyor. 
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Irak-Suriye hattında askeri çatışmaların yoğun 
bir şekilde Kürt bölgelerini de içine almasıyla KDP 
ve KYB’nin yanı sıra, PKK ve PYD askeri güçleri 
HPG ve YPG ile birlikte önemli bir aktör haline gel-
mişlerdir. Örgütsel felsefelerini anti-emparyalist re-
torik üzerine inşa etmiş olmasına rağmen PKK-YPG 
liderliğinin, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerden 
IŞİD’e karşı savaşan diğer güçlerin yanı sıra kendile-

rinin de silahlandırmasını talep eden açıklamları, bu 
örgütlerin oportünist bir şekilde gelişmeleri kendi le-
hine kullanmak için pozisyon değiştirme esnekliğine 
sahip olduklarını göstermektedir. Kürt bölgelerinde 
alan hâkimiyeti ve etkinlik kurma rekabeti, önümüz-
deki dönemde Kürtlere yönelik tehditin azalmasına 
bağlı olarak bu güçler arasında bir çatışma olasılığı-
nın yüksek olduğunu göstermektedir. 


