
0   
 

 

 
 

  

  

 

 



1   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2   
 

 

 
 

 

 

 

 ................................................................................  

 ....................................................................  

 .....................................................  

 .......................................................  

 ...............................................................................  

 .............................................................................  

 .................................................  

 .....................................................................  

 ...................................................................  

 .....................................................  

 ..............................................  

 ....................................................................  

 ...................................................................  

 ........................................................  

 ...................................................................  

 ....................................................................  

 .................................................................................  

 

 

 

 

 



3   
 

 

 
 

17/ekim/2016/da Musul savaşı başladıktan sonra ABD ve Fransa DAEŞ 

örgütünün ikinci kalesi olan Rakka1 şehrine geniş çaplı bir askeri 

operasyon başlatılmasını hızlandırmışları, buda Musul’u kontrol altına 

almak için devam eden savaşla birlikte gelmiştir. Rakka savaşının ikinci 

aşaması başlatılması için uluslararası eğilimi yansıtmaktadır ve 24/ 

mayıs/2016/da kısa bir süre içinde durdurulan savaşı tekrar askeri 

operasyonları  başlatmaktır, aynı tarihte demokratik Suriye güçleri şehri 

kontrol altına almak için Washington’un2 liderliğine olan koalisyon 

güçlerinden destek alarak savaş hazırlıklarına başlamıştır. 

İlk aşamada demokratik Suriye  güçleri kuzey kırsaldan Tel Beyaz şehrine  

doğru ilerleme başlamış ve güneye doğru yönelmişti ve bu ilerlemeden 

sonra El-fasıta, El-hişe3, El-şeyh İsa ve 93 tugay4 bölgelerine kontrol 

etmişti ve sonra El-şeyh İsa bölgesinin batısından Tabaka şehrine doğru 

ilerlemesi için saldırı başlatarak 9 köye ele geçirmişti ve köyler Büyük 

Haşhaş, Nakut, Kör Kuy ve Jenef El-ahmar5. 

Savaşı durdurma nedeni, muhtemelen ABD’nin ve uluslararası 

koalisyonun DAEŞ örgütüne karşı daha geniş bir askeri  savaş stratejisini 

ortaya çıkarmış olabilir, bunun hedefi DAEŞ örgütünün ana iki kalesi olan 

Rakka ve Musul şehirlerine herhangi bir saldırı başlaman önce örgüte 

giden ardım yollarını kesmektir, ve sonra demokratik Suriye güçleri 

31/mayıs/2016/da6 Minbiç şehrini ele geçirmek için geniş çaplı bir askeri 

operasyon başlatarak şehri 12/ ağustos/2016/da7  kontrol etmişti. 

                                                           
1 ABD dışişleri bakanı: Musul’un geri alınması DAEŞ örgütünü bölgeden çıkarmasını 

neden olabilir https://goo.gl/MuQlFL (detaylar linkte) 

Holande: Musul’un geri alınması çok önemlidir ve gelecekte Rakka hedef olabilir 

https://goo.gl/rqw2Yh (detaylar linkte) 
2 demokratik Suriye güçleri Rakka savaşının başlamasını duyurdu 

https://goo.gl/rd367b (detaylar linkte) 
3 demokratik Suriye güçleri Rakka savaşın birinci gününde önemli ilerlemeler 

kaydetmektedir https://goo.gl/Cf4ILP (detaylar linkte) 
4 Elsuvar ordusu ayın İsa bölgesinde 93 tugayını ele geçirdiğini duyurdu  

https://goo.gl/kZnzM2 (detaylar linkte) 
5 demokratik Suriye güçleri Altabka yoluna hakim olduklarını duyurdu 

https://goo.gl/tQKjPQ (detaylar linkte) 
6 demokratik Suriye güçleri koalisyon destekli Minbiç operasyonunu başlattığını 

duyurdu https://goo.gl/QcVhjE  (detaylar linkte) 
7 Şirvan Derviş - ARA News – Minbiç kurtarılmış ve temizlik devam ediyor 

https://goo.gl/aKy4Tt (detaylar linkte) 

https://goo.gl/MuQlFL
https://goo.gl/rqw2Yh
https://goo.gl/rd367b
https://goo.gl/Cf4ILP
https://goo.gl/kZnzM2
https://goo.gl/tQKjPQ
https://goo.gl/QcVhjE
https://goo.gl/aKy4Tt
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Demokratik suriye güçlerine geniş bir danışmanlık desteği sağlayan 

Washington ve koalisyon ülkeleri Minbiç şehrine odaklanmıştır çünkü 
Minbiç, Halep kırsalından DAEŞ örgütün başkenti olan Rakka’ya 

bağlayan ana temel yoludur, ayrıca  Avrupa ve Suriye'den yabancı 

savaşçıların akışına son vermek içindir, çünkü Minbiç bu amaca hizmet 

eden bir merkez olarak başlangıç noktası sayılmıştır ve batıların şüphelerin 

göre Paris ve Brüksel saldırıların failleri Minbiç’i geçtikten sonra Türkiye8 

üzerinden Avrupa'ya taşınmış olduklarını görmekteler, demokratik Suriye 

güçleri, kuzeyden Rakka şehrine doğru saldırı başlatma endişesinden 

dolayı  Minbiç şehrinin kontrol edilmesinin önemi kaynaklanmıştır, DAEŞ 

örgütünü doğu Halep kırsalına doğru çekilmesine neden olabilir ve bu 

durum  genellikle büyük bir askeri yansımaları olabilir.  

Ve bu yüzen Minbiç şehrini kontrol etme operasyonu, DAEŞ örgütünün, 

Halep ve Rakka şehrine bağlayın yollarını kesilmesine neden olabilir. 

 

Birkaç uluslararası aktörler ve itibar sahibi yerel katılımcılara göre Rakka 

şehrinin kontrolünü önem taşımaktadır, en önemlisi DAEŞ örgütünü önce 

zayıflatmak ve sonra bitirmek, ve DAEŞ örgütüne göre  Rakka şehri 

hilafetin başkenti olduğunu duyurmuştur ve bu nedenle şehir kendileri için 

egemen bir sembol olmuştur, ayrıca diğer yabancı ve yerel savaşçıların, 

liderlerin merkezidir ve DAEŞ bu şehri kaybederse askeri gücünü de 

kaybedebilir ve şehir operasyonları için bir başlangıç noktasıdır ve Halep, 

Humus, Hama, Deyr Elzour, ve El-hasake şehirlerine bağlayan bir ulaşım 

düğümü olmuştur, şehri kaybederse yanı sıra ekonomik kayıp, örgüte ait 

finans bürosunu etkileyebilir ve doğal kaynaklar ek olarak (petrol ve gaz) 

ve tarımsal (tahıl ve pamuk) ve hayvancılık (et, süt ve ürünleri peynir, 

tereyağı ve yün) ve kendi topalaklarında bulunan Fırat barajı varlığı ile 

temsil edilen su kaynaklarından tutulan su stratejik rezervi  ve Suriye 

şehrine ve kasabalarına elektrik beslemesinin sağlanması.  

Yukarıdaki hususların tamamını temsil eden temel faktörlerin, uluslararası 

ve yerel aktörleri katılmaları için öne itmiştir. 

                                                           
8 Obama elçisi Minbiç hakkında açıklama https://goo.gl/KbAicM (detaylar linkte) 

https://goo.gl/KbAicM
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24/ağustos/2016/ da Tabka askeri havaalanını kontrol etmesinden sonra 

Rakka9 şehrine tam olarak nüfuzunu sağlamıştı, çünkü daha önce  DAEŞ 

ve El-nusra arasındaki askeri çekişmeler10 tırmanması sonucunda El-nusra 

şehirden çekilmiş ve DAEŞ örgütü 13/ ocak/2014 yılından beri  Rakka 

şehrini kendi kontrolüne tabi etmiştir.  

Rakka Savaşı'nın ikinci aşaması duyurmanın  başlatılması için bekleyen 

zamanda ve birinci aşamadan daha önemli olduğu için, yerel ya da 

uluslararası katılan aktörlerin gözleri büyük şekilde üzerinde olmuştur:  

Uluslararası koalisyon 
ABD komando kuvvetleri demokratik Suriye güçleri ile DAEŞ örgütünün 
ana kalesi olan Rakka şehrine kuzey kırsaldan ilerleyerek  katılmıştı, ve 

katılan ABD özel operasyon güçlerin sayıları 200 savaşçıdır, Irak'taki 

ABD güçlerinin sözcüsü Albay Steve Warren , komandoların rolünü işaret 

ederek dediği sözler: (biz demokratik Suriye güçlerin unsurlarına, 

operasyonlar hakkına tavsiyelerimizi  ve desteklerimizi sağlamaktayız) 

ikinci aşama başlatılırsa ABD Rakka11 askeri operasyonuna katılmak için 

Suriye'nin kuzeyinde olan askeri üslere ABD askerleri daha fazla asker 

gönderebilir. 

Fransız güçleri, Arap ve Kürtlerden ve Suriye muhalefetine katılan etnik 

gruplardan oluşan güçlere danışma görevleri hakkına destek vererek 

gelecek Rakka12 savaşına katılabilir, Fransız cumhurbaşkanı François 

Hollande’ın ifadelerine göre (Musul’un geri alınması çok önemlidir, ancak 

tehlike yaratan DAEŞ örgütünün liderlerini Suriye’nin Rakka şehrine 

yönelecektir, ve bu yüzden gelecek hedef Rakka olmasıdır). 

10/haziran/2016 tarihinde Fransa, Ayın Alarap/Kobani şehrine bakan 

Hadabet Meşta Elnour bölgesinde bir askeri üs kurmuştur ve bu askeri üs 

Fransız uzmanları13 ve askeri danışmaları içererek Rakka savaşında 

Fransız kuvvetleri katılabilir.  

                                                           
9 DAEŞ Rakka’da rejimin son kalesine ele geçiriyor https://goo.gl/3HvU6J  (detaylar 

linkte) 
10 DAEŞ Rakka’yı geri alıyor ve Elnusradan 100 kişiyi idam ediyor 

https://goo.gl/bTA8Nb (detaylar linkte) 
11 Eric Schmitt, U.S. Commandos Work With Syrian Fighters in Push Toward ISIS 

Stronghold. The New York https://goo.gl/rxOzpr (detaylar linkte) 
12 Hollande : Musul’un geri anlanması çok önemli https://goo.gl/gNJ4qr (detaylar linkte) 
13 Fransa Ayın Alarap’ta neden askeri üs kurdu https://goo.gl/WeySF8 (detaylar linkte) 

https://goo.gl/3HvU6J
https://goo.gl/bTA8Nb
https://goo.gl/rxOzpr
https://goo.gl/gNJ4qr
https://goo.gl/WeySF8
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Başta olmak üzere ABD ve Fransız hava güçleri ve uluslararası koalisyon 

güçlerine katılan ülkeler Rakka ve kasabalara bir çok saldırılar 

düzenlemiştir, ayrıca İngiliz kraliyet hava kuvvetleri sözde operasyona 

katlımı beklenebilir aynı Minbiç14 şehrinin kontrol sırasında demokratik 

Suriye güçlerine ateş kapsamı ile destek sağlandığı gibi. 

Rusya 
Rakka savaşın birinci aşamasının başlamasında, Rusya dışişleri bakanı 

Sergey Lavrov ABD liderliğinde olan uluslararası koalisyon güçleri ile ve 

Rakka şehrini ele geçirmek için Kürt birimleri ile koordinasyon yapmaya 

hazır olduğunu duyurdu, ve her iki tarafta DAEŞ örgütünün ana iki kalesi 

olan Rakka ve Musul şehirlerine operasyonların hızlanmasını vurguladılar, 

ancak Rakka15 savaşın koordinasyonunda Rusya, Suriye rejim güçlerinin 

katılmasını istemiştir, birkaç gün sonar Rusya dışişleri bakanlığı Rakka16 

ve Musul savaşı hakkında Moskova ve Washington arasındaki 

koordinasyonun güçlendirilmesi duyurdu. 

ABD tarafı ile askeri koordinasyonda Rusya’nın ısrarı duyurulmamış bir 

şekilde olmuştur, ve birinci aşamada demokratik Suriye güçlerin 

operasyonları durdurulmuş ve Minbiç şehrini ele geçirmek için doğu Halep 

kırsalına yönelmiştir, ayrıca Suriye rejim güçleri Rakka şehrinin El-tabka 

bölgesine ulaşmak için geniş çaplı bir askeri operasyon düzenleyerek ve bu 

operasyonu yürütecek olan (Çöl Kartalları) adlı bir askeri grup kurmuştur, 

bu askeri grup Rusya tarafından destekli ve özellikle eğitilmiştir, yukardaki 

gibi Rus ve ABD arasında  koordinasyonun var olma nedeni Rakka şehrini 

izole etmek ve destek kaynaklarını kurutmak17 içindir. Bu yüzden ABD ve 

koalisyon güçleri Rakka şehrine askeri operasyon başlatılırsa Rusya bu 

savaşa katılabilir. 

Türkiye 
7/eylül/2016/ da Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD 

başkanı Barack Obama Suriye’nin Rakka şehri hakkında ortak bir işbirliği 

                                                           
14 İngiltere dışişleri bakanlığı, birleşik krallığın Minbiç savaşına koalisyon desteği ile 

katılması hakkında ifadesi https://goo.gl/CESaSw (detaylar linkte) 
15 Lavrov: Rakka kurtarılması için koalisyon ile koordinasyon yapmaya hazırız 

https://goo.gl/JjpoV5 (detaylar linkte) 
16 Moskova: Rakka durumu hakkında Washington ile koordinasyonları güçlendirmeyi 

ümit ediyoruz https://goo.gl/qd4R00 (detaylar linkte) 
17 Sukur Elsahra: Rusya eğitimi ile Rakka’da savaşıyoruz https://goo.gl/mIRxi1 (detaylar 

linkte) 

 

https://goo.gl/CESaSw
https://goo.gl/JjpoV5
https://goo.gl/qd4R00
https://goo.gl/mIRxi1
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önerisinde bulunduğunu duyurmuştur, Fırat kalkanı güçleri Halep18 

şehrinin doğusunda olan Jarablus bölgesini ele geçirdikten sonra, ülkesinin 

bu öneriye için hazır olduğunu duyurmuştur, sonra Türkiye’nin başbakan 

yardımcısı Nureddin Çengeli, DAEŞ örgütünü Rakka’dan çıkarılmak için 

Türkiye’nin Rakka şehrine bir askeri operasyon düzenlemesi için istekli 

olduğunu duyurarak bu konu ile ilgili ABD19 ile görüşmeler sürmektedir.  

Ayrıca ABD başkan yardımcısı Joe Biden tarafından Türkiye’ye  ziyaret 

ederek, Türkiye cumhurbaşkanı ABD yetkiliye, demokratik birlik partisi20 

Rakka savaşına katılırsa Türkiye bu savaşa katmayacak olduğunu söyledi, 

ve birkaç gün sonra Musul savaşın başlamasında, Rakka savaşı hakkında 

tekrar konuşulmaya başlamıştır ancak Türkiye cumhurbaşkanı, ülkesi eğer 

Rakka21 savaşına katılacaksa demokratik birlik partisinin bu savaşta rolü 

olmamasını şart koymuştur.   

4/ekim/2016/da Demokratik Suriye güçlerin rolünü kesin bir şekilde 

reddetmiştir çünkü kendilerini demokratik birlik partisinin askeri kolu 

olarak saymıştır, Rakka operasyonu hakkında herhangi bir Türk 

müdahalesi, demokratik Suriye güçlerin sözcüsü Talal Sulo tarafından 

vurguladığı sözler:  Türk kuvvetleri22 Rakka savaşına katılırsa demokratik 

Suriye güçleri ile hiç bir koordinasyon yapmadan katılmış demektir,  dedi  

Demokratik Suriye güçleri 
11/ekim/2015/ yılında kurulmuş olan demokratik Suriye güçlerinin hedefi 

Rakka şehrini DAEŞ örgütünden kurtarmaktı, ama olmamıştı, Rakka23 

savaşının yerine Hasake savışı başlamıştı ve askeri ve siyasi çevrelerin 

çeşitli nedenlerle bunun hedefini değiştirmişti, bu nedenler:  

1- halk ve Kürt kadınların koruma güçleri, tabanı olamayan demografik 

ortamda(Rakka)da savaşmasını reddetmek  

                                                           
18 Obama: Rakka savaşı hakkında Erdoğan’a sunulan ortak çalışma önerisi 

https://goo.gl/rc6kAs (detaylar linkte) 
19 Türkiye başbakan yardımcısı: Ankara, Rakka savaşı hakkına çok istekli 

https://goo.gl/EerUlI (detaylar linkte) 
20 Erdoğan, Biden’e: demokratik birlik partisi Rakka savaşına katılırsa biz 

katmayacağız https://goo.gl/SlKykP (detaylar linkte) 
21 Erdoğan, Biden’e: Türkiye Rakka savaşına katıması için hazır oluklarını söyledi 

https://goo.gl/OrIuh5 (detaylar linkte) 
22 demokratik Suriye güçleri Rakka savaşı hakkına herhangi bir Türk müdanesini 

reddetmiştir https://goo.gl/lk1pYb (detaylar linkte) 
23 Rakka savaşın hazırlıkları esnasında etnik temizlik hakkında demokratik Suriye 

güçleri https://goo.gl/ckDAJV (detaylar linkte) 

https://goo.gl/rc6kAs
https://goo.gl/EerUlI
https://goo.gl/SlKykP
https://goo.gl/OrIuh5
https://goo.gl/lk1pYb
https://goo.gl/ckDAJV
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2- Rakka şehrinde Kürtlerin halk tabanı yoktur, aksine  Kürtlerin 

yaptıkları hatalardan dolayı Araplar DAEŞ örgütünde daha yakın 

olmuştu ve Arap ve Kürtlerin arasında derin çatlaklar meydana 

gelmiştir. 

3- DAEŞ örgütün kalesinde savaşmak için yeterli askeri gücün 

olmaması, çünkü Rakka’nın durumu Musul’dan farklıdır  ve 

Rakka’da bir müttefik gücün olmaması, Kürt güçler ve bazı Arap 

güçleri Rakka’yı kurtarmak için büyük çaplı bir askeri operasyonun 

başlatılmasına yeterli olmamıştır, ayrıca DAEŞ örgütü bazı Arap 

aşiretlerine destek vermektedir (Elsbha ve Elavadile) aşiretleri gibi 

4- Irak ordusu DAEŞ  savaşında Kürtler Sincar’da büyük bir fırsat 

yakaladılar, bu fırsatı Hasake şehrinde değerlendirmek istemekteler, 

çünkü Irak’la 24Suriye arası DAEŞ örgütünün yolunu kesmek 

istemişler.  

Demokratik Suriye güçleri Hasake şehrinin çoğuna hakim olduktan sonra 

ve yukarda adı geçen boşlukları önlemesiyle, askeri yapısını 

güçlendirebilir ve saflarına Arap aşiretlerden asker takviyesi edebilir 

 Rakka savaşın birini aşaması başlatılmıştır, ABD liderliğinde koalisyon 

güçleri gereken hava desteği vermiştir, ek olarak danışma ve askeri destek 

sağlamıştır. 

Suriye rejimi 
Suriye demokratik güçleri Rakka kuzeyi ve Halep doğusuna askeri 

operasyon başlatmıştır, ve Suriye rejim güçleri 2016/ haziran ayın başında 

doğu Hama kırsalında25  (Esriya) yolun tarafından Tabka  bölgesine geniş 

bir askeri operasyon gerçekleşmiştir. Bu karar Palmyra civarında savaşı 

dondurduktan sonra ve hazırlanan  Deyr Elzor operasyonunu ertelenmesi 

sonucunda gelerek  Rus destekli  rejim güçleri ve eğittiği bazı yerli güçlerle 

birlikte Rakka’nın idari sınırında ilerleme sağlamıştır, Ancak bütün 

kazandığı noktaları geri kaybetmişti. 

Bu durum Rakka kurtarma operasyonu başladığı taktirde rejim güçleri 

operasyonlara katılması olacaktır edecektir, çeşitli nedenlerden dolayı: 

                                                           
24 Hüseyin Abdülaziz: Rakka savaşına stratejik haritanın değişikliği  

https://goo.gl/nHl2l2  (detaylar linkte) 
25 Suriye güçleri DAEŞ örgütünün onlarca savaşçılarını öldürüyor ve El-tabka 

bölgesine ilerliyor https://goo.gl/mGLq5I (detaylar linkte) 

https://goo.gl/nHl2l2
https://goo.gl/mGLq5I
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1- 200 km Hanasır- Esriya yolunu teminat altına almak Halebin  güney 

kırsalına ve Hama kuzey doğusunu bağlayan rejimin kuzeye doğru 

ana destek yolunu teminat altına alınmış olacaktır.  

2-  Rakka doğusundan ve  Hanasırın batı bölgesini teminat alına almak, 

çünkü bu bölge rejim güçlerini El-bab şehrinin kuzeyine doğru 

hareket etmesini sağlayacaktır,  ve  Homs doğusuna Elsuhne 

bölgesine doğru  rahatça hareket edebilmesini sağlayacaktır.                         

3- rejim güçleri Tabka’ya ulaşması ve Rakka güney kırsalını kontrol 

etmesini tamamlayıp ve kolaylaştıracaktır bu adım DAEŞ  Deyr 

Elzor’da Rakka tarafından26 Palmyra yönüne kadar çember içine 

alması için bir gerekli görülmektedir. Demokratik birlik patisinin 

açıklamasına göre, federal bölge Rakkasız27 kurulamaz oluğunu 

duyurarak rejim Rakka coğrafyasında etkili olmak istemiştir yoksa 

Rakkayı Kürtlere veya müttefik Arap güçlerine bırakmak zorunda 

kalacaktır,  Suriye rejimi Rakkaya ilgisi artmıştır ama Sahih 

Müslimin açıklamasına göre Rakka’yı DAEŞ örgütünden 

kurtardıktan sonra28 rejimin Rakka’yı almasını izin vermeyecektir.   

Arap aşiretler 
Arap aşiretlerinin Rakka operasyonuna katlım olasılığı bölümüdür, bir 

kısmı Suriye demokratik güçleri ile hareket etmektedir,  diğeri onlardan 

ayrılan Liva Eltahrir 29 (Tahrir Tugayı ) ayrı ve kendisine özel bir oluşum 

kurarak Teyyar Elged 30Ahmet Eljarba’nın başında olduğu bir siyasi 

yapının askeri kolu olan Suriye Elnahbe güçleri gibi ve Suriye  31Eljezira 

devrimcileri ve bunun yanında bazı rejim tarafında olan Arap aşiretleri.  

bilinen o ki DAEŞ örgütünün iç yapısı aşiretlere dayalı olmaktadır ve 

Rakka operasyonun önünde büyük zorluklar olarak DAEŞ örgütün yapısını 

parçalanmaya yol açacaktır, özellikle Aşiretler tarafından. 

                                                           
26 Muhammed Sukkar: Rakka’nın kurtarılması ve stratejik önemi https://goo.gl/CEVciI 

(detaylar linkte) 
27 Demokratik parti: Rakkayı federal bölgesine katacağız https://goo.gl/1zfIMr (detaylar 

linkte) 
28 Salih Müslim: Rakka’yı kurtarırsak rejime güçlerinin girmesine izin vermeyeceğiz 

https://goo.gl/5OTzWu (detaylar linkte) 
29 Liva El-tahrir Suriye demokratik güçlerinden ayrılması ve Fırat kalkanı güçlerine 

katılması https://goo.gl/yYhmlO (detaylar linkte) 
30 Ahmet El-jarba: Suriye’de bir askeri güç kurulmasını duyurdu https://goo.gl/9MlKTI 

(detaylar linkte) 
31 Suriye Eljezira güçlerin kurulmasının ilanı https://goo.gl/nMsxmu (detaylar linkte) 

https://goo.gl/CEVciI
https://goo.gl/1zfIMr
https://goo.gl/5OTzWu
https://goo.gl/yYhmlO
https://goo.gl/9MlKTI
https://goo.gl/nMsxmu
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Amerika müsteşarlarının işaret ettiği Rakka operasyonunun32 Arap  

aşiretlerin katılımı olmadan başarıya ulaşması mümkün olmadığını 

gösterilmektedir, ayrıca Suriye Elnahbe güçleri Rakka savaşına katılması 

Suriye demokratik güçleri ile koordineli olacaktır, ama Türkiye’nin 

müdahale etmesi nedeniyle onlardan ayrılan aşiretler katılımı sınırlı olarak 

ve Suriye  Eljezira devrimcileri çekilebilir. 

Irak Peşmerge güçleri 
Irak  Peşmerge güçleri Rakka operasyonuna katılması halinde bölge 

başkanlığın medya danışmanı Kifah Mahmut’un yaptığı  açıklamada, 

Peşmerge’nin Rakka porsiyonuna katkı sağlamak istediğini ancak Irak 

Küridstan parlamentosunun onayı gerektiğini ve Kürdistan Peşmerge genel 

güçlerin  komutanı Mesut Barzani’nin açıklamasına işaret ederek 

Peşmerge güçleri,  DAEŞ örgütünü Rakka’dan çıkarmak için uluslararası 

koalisyon ile33 koordineli olması gerektiğini vurgulamuştır. 

Ancak Musul operasyonu gelişmelerin sonrasında bu olasılığın 

uygulanması zor olacaktır, DEAŞ Kürdistanın büyük şehrinden birisi olan  

Kerkük’ü ele geçirmek istemiştir ancak Peşmerde, Başika cephesi dışında 

bölgenin bütün cephelerinde güçlendirme yapıştır.  

Rakka savaşında etkin olan taraflar siyasi ve askeri seçenekler bağlıdır 

 Siyasi tarafı 
ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin açıklamasına dayanarak Rakka 

operasyonu,  Musul operasyonundan  bir kaç gün sonra başlayacağını ilan 

etmiştir ancak Musul’da DAEŞ örgütüne karşı başarı elde edildiği taktirde 

ABD seçimleri demokratik partisinin Hillary Clinton’a desteklenmesine 

katkı sağlamayı amaçlayan bir açıklamadır ve seçimlerden önce Musul 

savaşına katılan güçlerin DAEŞ örgütüne karşı somut bir ilerleme 

kaydetmelidir,  ancak Rakka operasyonu ABD başkanın hesabında şu an 

yoktur, aktörlerin katılımı ile yüksek bir şekilde koordinasyon sağlayarak 

seçimlerden önde Rakka savaşı ilan edilebilir, yada demokratik suriye 

güçleri ile işbirliği yaparak kısmen operasyon başlatabilir, veya geniş çaplı 

bir hava operasyonu edebilir    

                                                           
32 Fabrice Balnoş: arap aşiretler DAEŞ örgütüne karşı savaşırsa Rakka düşmeyecektir 

https://goo.gl/S5d7Qh (detaylar linkte) 
33 Barazani ofisinin danışmanı: Peşmerge Rakka savaşı için hazırdır 

https://goo.gl/iYJLLP (detaylar linkte) 

https://goo.gl/S5d7Qh
https://goo.gl/iYJLLP


11   
 

 

 
 

Bütün bu seçenekler ABD seçimlerinde demokratik partinin adayına 

destek sağlanması ve oy arttırmak içindir ve  obama yönetimi taahhüt 

ederek Rakka operasyonu hakkında yeni yönetime bırakmasını devir 

edilebilir. 

Ayrıca Fransa, İngiltere, Türkiye ve koalisyonun başını çeken Amerika ile 

koordineli olarak Rakka operasyonunu ilan edilebilir.  

Askeri tarafı 
Musul ve Rakka savaşı hakkında uluslararası koalisyon ülkelerin savunma 

bakanları Paris’te 25/ekim/2016/ da yapıkları toplantıda, ABD savunma 

bakanı Aşton Karter’ın yaptığı açıklamada, Irak’ın34 Musul şehrinde 

yürüttüğü saldırılar eşliğinde, Suriye’de DAEŞ örgütünün başkenti olan 

Rakka şehrini izole etmek için hazırlıklara başlamış olduklarını duyurdu. 

Ama şehri izole etmek için ABD ve Rusya bir koordinasyon gerektir, 

ayrıca Suriye'deki terörist gruplarına karşı etkili bir hedeflemenin artırması 

konusunda Washington ve Moskova'nın çabaları ortak bir anlaşmaya 

varmaması özellikle DAEŞ örgütü ve Fetih Elşam(El-nusra) hakkında iki 

ay süren görüşmelerin içinde bir anlaşmaya varmamışlardır. 

Türkiye’nin desteklediği Fırat kalkanı güçlerine Elbab şehrine ilerlemesine 

odaklanmıştır, böylece Rakka savaşına katılabilir, muhtemelen bu savaşa 

katılması Elbab savaşını bitirmesi sonunda gelebilir, çeşitli hususlardan 

dolayı ve en önemişi şehri kontrol alına alınması için Türkiye’yi batıdan 

Rakka’nın idari sınırlarına doğru karadan ilerlemesinde önemli bir rol 

olmuştur, aynı zamanda kuzey tarafından Tel Abyad bölgesinden 

ilerlemesi zor olacaktır, ama Suriye demokratik35 güçleri ile belli bir 

anlaşma yapıldığı takdirde kuzeyden ilerleyebilir,  ancak Türkiye savaşa36 

katılmayı reddetmiştir veya onlarla doğrudan Rakka yolunu açmak için 

mücadeleye girmek istememiştir.    

Türkiye anlayışlar olmadan kuzeyden girmek, yerdeki katılımcıların 

müttefiklerin  arasında çekişmeleri arttırır ve ABD ve uluslararası 

koalisyon bu çekişmeleri önlemek için müdahale edebilir. 

                                                           
34 ABD savunma bakanı: Rakka şehrini DEAŞ örgütüne karşı saf dışı bırakmak için 

hazırlıklara başladığını duyurdu https://goo.gl/lPba64 (detaylar linkte) 
35 Afrin’de demokratik Suriye güçlerini bombalamakla başlaması, Rakka savaşı 

öncesinde  Türkiye için Fırat doğusunu güvence alına almaktır  

https://goo.gl/p9Tsw4 (detaylar linkte) 
36 demokratik Suriye güçleri Rakka savaşında herhangi bir Türkiye’nin müdahalesini 

reddetmiştir https://goo.gl/lk1pYb (detaylar linkte) 

https://goo.gl/lPba64
https://goo.gl/p9Tsw4
https://goo.gl/lk1pYb
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Musul savaşı 
Rakka’da DAEŞ örgütünü saf dışı bırakmak için örgütün bütün ana 

destek yollarını kesmek lazımdır, Musul operasyonu, bu yönde etkili 

olacaktır lakin koalisyon güçlerinin bu hususta ne şekilde adım 

atacağına bağlıdır, ama bunun uygulanması koalisyon güçleri 
tarafından örgütün savaşçıların Suriye 37ve Irak sınırında olan ana 

destek yolu Elbu Kemal sınır kapısı yolunu kesmek 

Koalisyon güçleri bundan önceki 28/6/2016/tarihind yeni Suriye ordusu 

Irak sınırındaki Elbu kemal şehrinde saldırısında, bu yolların kelimesi 

için çaba göstermiştir, ve  İngiltere’nin özel kuvvetlerinin  desteklediği 

olarak Suriye yeni ordusu şehre saldırdı, sncak başarılı olamadı ve çöle 

doğru geri çekilmek zorunda kaldı.  

Yeni Suriye ordusu sözcüsünün açıklamasına dayanarak  ikinci38 bir 

hamleye hazırlık yaptıklarını duyurarak, Rakka operasyonu ilan ile 

paralel başlayacaktır,  Rakka batısının DAEŞ örgütünün askeri destek 

yollarını kesecektir ve aynı zamanda Musul’da ki DAEŞ savaşçılarının 

hareket kabiliyetini zayıflatacaktır, dedi . 

Fırat kalkanı 
Türkiye Halebin kuzeyinde ve doğusunda savaşları başlatmadan önce 

uluslararası koalisyon Minbiç şehrini kurtarmak için demokratik Suriye 

güçlerin saldırılarını desteklemişti, ve bunun nedeni DAEŞ örgütünün 

Türkiye’den Avrupa’ya ana destek yolunu kesmek içindir, ve 

Türkiye’nin askeri müdahalesi Halep şehrinin bütün sınırları ile DAEŞ 

örgütünü saf dışı etmek ve sonra Elbab şehrine doğru ilerlemesinden 

dolayı fırsatları güçlendirerek Rakka şehrinde örgütü saf dışı 

bırakmaktır, çünkü DAEŞ örgütü için Elbab Halep’te bulunan en 

önemli bir kaledir ve Fırat kalkanı güçleri Elbab şehrini ele geçirirse 

DAEŞ örgütünü Halebin idari sınırları dışına çıkaracaktır ve örgüt 

Rakka şehrinin idari sınırlar içinde sıkıştırılacaktır. 

Bu algı ABD açıklamalar ile ve Rakka şehrini izole etmek için 

uluslararası koalisyon ülkelerin planına göre uyumlu olmuştur.  

                                                           
37 Fransız kaynağı: DAEŞ örgütünden yüzlerce Suriye’den  Musul’a geçti 

https://goo.gl/8xMHVg (detaylar linkte) 
38 yeni Suriye ordusu Elbu-kemal bölgesinden DAEŞ örgütü yüzünden geri çekilmiştir 

https://goo.gl/JYfyuj (detaylar linkte) 

https://goo.gl/8xMHVg
https://goo.gl/JYfyuj
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Rakka operasyonu gelecek yakın günlerde ilan edilebilir, Irak ve 

Suriye'deki DAEŞ terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda  

koalisyon güçleri tarafından maestro rolü almaktadır,  en azından ABD 

yönetimi  seçimlerinden önce Rakka ve Musul harekatını başlattığını ve bir 

zafer olarak seçimlerde kullanmak istediği görünmektedir.  

Türkiye’nin Rakka porsiyonuna katılması, Musul porsiyonuna katılması 

kadar önemlidir çünkü bu iki savaş bölgenin gelecek dönemde 

denklemlerini çizecektir, ve Türkiye’nin iki savaşta herhalde katılması 

kaçınılmazdır.  

Ayrıca Türkiye PYD'nin operasyonlara  katılmasına karşı olması, 

Türkiye’nin katılmaması anlamına gelmez,  sadece PYD'nin katılmasına 

karşı olduğunu gösterir,  aynı Musul’da olduğu gibi muhtelif  cephelerde 

savaşa bilirler. 

Rusya, Rakka operasyonuna katılmak isteyecektir ve  katılımı hava 

kuvvetleri ve Esad rejimi ve yandaş bazı aşiretler yolu ile katılabilir lakin 

Amerika ve Türkiye ile masa altında anlaşarak olabilir, 

Ancak bu katılım, Rakka opsiyonu DAEŞ örgütüne karşı doğrudan iki 

operasyonla bağlantılı olarak biri Musul ikincisi  Fırat Kalkanı opsiyonu 

olarak  her iki savaş Rakka operasyonunu verilerini ve normal yapısını 

belirleyerektir, operasyon sonuçları  başarılı olursa DAEŞ örgütünü  

Rakka'ya çekilmeye zorlayacaktır ve Rakka’da son savaşı olacaktır, bu 

senaryo koalisyon taraflarından gösterilmektedir, Rakka operasyonu daha 

kolay geçecektir çünkü DAEŞ örgütünün destek yolları kesilecektir, ancak 

Fırat Kalkanı ve Musul operasyonu  başarısız veya gecikme olursa o zaman 

Rakka operasyonu ertelenebilir  veya küçük operasyonlara Rakka Musul 

yolunu ve DAEŞ örgütünü Suriye’de ve Irak’ta diğer destek yollarını 

kesmek için küçük operasyonlar olabilir . 
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