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TAKDİM

suriye’de yükselen terör tehdidi Türkiye’nin suriye politikasındaki önceliklerini de etki-
lemiştir. İki terör örgütü ıŞİD ve YpG’nin güçlenmesi ve Türkiye sınırındaki bölgelerde 
egemenlik iddiasında bulunması Türkiye’nin suriye politikasında terörle mücadeleyi 
öne çıkarmıştır. suriye’de devlet otoritesinin de zayıfladığı bir ortamda Türkiye gerekli 
diplomatik zemini hazırlayarak tek taraflı güç kullanımı yolu ile suriye kaynaklı güvenlik 
tehditlerini azaltmak/bertaraf etmek istemiştir. bu kapsamda ağustos 2016 tarihinde Fı-
rat Kalkanı ve Ocak 2018 ayında zeytin Dalı harekatları gerçekleştirilmiştir. bu şekilde 
hem ıŞİD tehdidi ortadan kaldırılmış hem de YpG tehdidi Münbiç ve Fırat’ın batısı ile 
sınırlandırılmıştır.

ancak suriye iç savaşında aktörlerin kontrol alanlarını gösteren güncel haritalara ba-
kacak olursak YpG’nin halen suriye’nin hem coğrafi anlamda geniş bir bölgesini hem 
de ekonomik açıdan ülkenin en zengin yerlerini kontrol ettiği görülecektir. Dolayısıyla 
YpG tehdidi sınırlandırılmış olsa da varlığını korumaktadır. YpG’nin sahadaki müttefi-
kinin abD olması ise durumu da karmaşıklaştırmaktadır. Türkiye YpG sorununun abD 
ile işbirliği yaparak çözülmesi konusunda ısrarcıdır. ancak abD ıŞİD ile mücadeledeki 
müttefiki YpG’yi ortada bırakmayacak bir formül arayışındadır.

Türkiye’nin afrin’de YpG kontrolünü sona erdirdikten sonra bir sonraki hedefinin Mün-
biç olması zaten bekleniyordu. Türkiye’nin bu operasyonda ortaya koymuş olduğu askeri 
başarı abD’nin YpG politikasını gözden geçirmesini sağladı. bu çerçevede artan Türkiye 
baskısı ile birlikte abD Münbiç konusunda bir adım atma ihtiyacı hissetmiştir. haziran 
2018 ayı başında Türkiye ve abD Dışişleri bakanları’nın bir araya geldiği görüşme son-
rasında iki ülkenin Münbiç’te izlenecek yol haritası konusunda anlaştığı açıklanmıştır. 
Münbiç’te uygulanacak modelin başarısı ya da başarısızlığı suriye’nin doğusunun da ka-
derini belirleyecek bir gelişme olacaktır. hatta Münbiç konusu genel anlamda Türkiye-
abD ikili ilişkilerinin seyri konusunda önemli etkiler yaratabilir. bu açıdan Münbiç ko-
nusunun yakından takip edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

OrsaM suriye çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan Münbiç’teki fotoğrafı net bir 
şekilde ortaya koyabilmek amacıyla suriye’de Fırat Kalkanı bölgesi içinde yer alan el-
bab, çobanbey (al-rai), Cerablus ve azaz ile suriye sınır illeri Gaziantep ve Şanlıurfa’da 
saha çalışması gerçekleştirmiştir. Okumakta olduğunuz OrsaM analizi tamamen bu 
saha çalışmasında elde edilen bilgilere dayalı olarak hazırlanmıştır. çalışmanın yakın 
gelecekte daha fazla gündeme gelecek olan Münbiç tartışmalarına katkı sunmasını umu-
yoruz. Keyifli okumalar.
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Prof. Dr. Ahmet Uysal
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Münbiç halep’e bağlı, şehrin doğusun-
da kalan bir ilçedir. İlçe Fırat nehri’ne 
35 Türkiye sınırına 40 km. uzaklıktadır. 
Münbiç Doğu halep’in en önemli yerle-
şim merkezidir. Şehir Moğollar zamanın-
da yıkılmış, Osmanlı zamanında çerkes 
nüfusun yerleştirilmesi ile eski önemine 
kavuşmuştur. Münbiç hem barındırdığı 
nüfus hem de coğrafya olarak büyük bir il-
çedir. Münbiç genelinde aşiret yapısı güçlü 
olsa da merkezde yoğun bir şehirli ve eği-
timli nüfus da barınmaktadır. Münbiç’in 
toplumsal kültüründe farklı kesimler ara-
sında hoşgörünün hakim olduğunu söy-
lemek mümkündür. radikal ideolojilerin 
zemin bulamadığı bir toplumsal kültür 
hakimdir. Münbiç sahip olduğu doğal 
kaynaklar, üretim ve depolama tesisleri ve 
rakka’dan halep’e kadar uzanan bölgede-
ki ticaretin merkezi olması gibi nedenlerle 
ekonomik önemi de yüksek bir şehirdir. 
bölgenin elektrik ve su ihtiyacı Münbiç’in 
kaynakları ile sağlanmaktadır. Münbiç’i 
kontrol eden halep ve rakka arasında ka-

lan coğrafyadaki ekonomik, doğal kaynak-
ları ve ticareti kontrol edebilmektedir.  

Münbiç şehri, suriye’de 2011 yılında başla-
yan halk ayaklanmasına en baştan itibaren 
destek veren bir şehir olmuştur. suriyeli 
muhalifler Münbiç’te ilk gösterilere 26 ni-
san 2011 tarihinde başlamıştır. Münbiç’te 
devrim hareketine daha çok eğitimli, şe-
hirli kesim katılmış, aşiretçilik yapan ke-
sim ise devrime ilk aşamada destek verme-
miştir. O dönemde suriye güvenlik güçleri 
ile muhalifler arasında bir anlaşma olmuş 
ve rejim sivil gösterilere izin vermiştir. 
ancak gösterilerin büyümesi ile güvenlik 
güçlerinin müdahalesi başlamıştır. rejim 
baskısının artması sonrasında silahlanma 
süreci başlamış ve ilerleyen süreçte silahlı 
muhaliflerin şehri kuşatması ile rejim güç-
leri hiçbir çatışma olmadan Münbiç’ten 
çekilmiştir. Münbiç böylece 17 Temmuz 
2012 tarihinde muhaliflerin kontrolüne 
geçmiştir. Şehirde kontrolün muhaliflere 
geçmesini takiben Devrim Meclisi ve 
askeri Meclis kurulmuştur. esad rejimi 
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henüz şehirden ayrılmadan örgütlenmeye 
başlayan ve 17 farklı grubun temsil edil-
diği Devrim Meclis’inde avukat, mühen-
dis, doktor gibi şehrin önde gelenleri yer 
almıştır. bu yapı devlet otoritesinin orta-
dan kalkması sonrasında şehirde düzen ve 
istikrarın korunması, hizmetlerin sunul-
ması konularında önemli rol oynamıştır. 
Devrim polis Gücü oluşturularak şehir 
içinde güvenlik sağlanmıştır. Muhaliflerin 
tercihi ile rejim memurlarının görevlerine 
devam etmesi ve ticaretin de sürmesi sağ-
lanmıştır. bu şekilde Münbiç’te sivil, idari, 
güvenlik ve ekonomik sistem başarılı bir 
şekilde işlemeye devam etmiştir.  

ıŞİD ilk olarak 2013 yılının nisan ayında 
şehre girmeye başlamıştır. ıŞİD 6 ay bo-
yunca Münbiç’te idareyi kontrol etmek 
için çabalamıştır. bu süreçte Münbiç-
li muhalifler ile ıŞİD arasında sorunlar 
baş göstermiştir. halkın da ıŞİD’e karşı 
tepkisinin artması ile 2014 yılı başında 
Münbiçli gruplar kendi aralarında ıŞİD’i 
Münbiç’ten çıkarmak üzere anlaşmıştır. 5 
Ocak 2014 tarihinde Tevhid Tugayı, İslam 
Tugayı, ahrar suriye, Cundul haramin 
ve abu azzam liderliğindeki Güvenlik 
Tugayı’ndan oluşan 5 muhalif grup ken-
di aralarında ıŞİD’e karşı savaşmak için 
anlaşmıştır. Muhalifler 7 Ocak 2014 ta-
rihinde ıŞİD’in Münbiç’teki karargahını 
kuşatmış, bütün araçlarına el koymuş ve 
ıŞİD’i Münbiç’ten çıkarmıştır. Şehir 15 
gün boyunca muhaliflerin kontrolünde 
kalmıştır. ıŞİD’in el-bab’ı alması ile Mün-
biçli gruplar el-bab’a yardıma gitmiş ve 

burada ağır kayıplar vermiştir.  sonrasında 
ıŞİD Münbiç’e çok daha güçlü bir şekilde 
geri saldırmış ve 21 Ocak 2014 tarihinde 
Münbiç tamamen ıŞİD’in kontrolüne gir-
miştir. Muhalif gruplar Karakozak’a ka-
dar geri çekilmek durumunda kalmıştır. 
Münbiç’in en önemli özelliği ne muhalif-
ler ne de ıŞİD’in kontrolüne geçerken hiç-
bir çatışma yaşanmamış olmasıdır. Mün-
biç hiç yıkım yaşamamış olması ve yerel 
örgütlenme konusunda hızlı ve başarılı bir 
sınav vermiş olması sayesinde idari ve sivil 
düzen, temel hizmetlerin sunumu gibi açı-
lardan örnek bir şehir olmuştur. bu durum 
şehrin suriye içinde birçok bölgeden göç 
alma sürecini de hızlandırmıştır.

Münbiçli muhalifler ile pYD/YpG arasın-
da o dönemlere kadar sıkıntı yaşanma-
mıştır. ancak YpG’nin 2015 yılında Tel 
rıfat’ta muhaliflere saldırması muhalifler-
YpG ilişkisinde dönüm noktası olmuştur. 
Münbiç’in ıŞİD’den kurtarılması sürecin-
de abD ve YpG, Münbiçli arap muhalif-
leri sDG çatısı altında operasyona destek 
vermesi için ikna etmeye çalışmıştır. Mu-
halifler desteğe karşılık olarak YpG’nin 
Teşrin barajı, Tel rıfat ve Münbiç’ten çe-
kilmesi, el konulan malların geri verilmesi, 
zorla göç ettirilen aşiretlerin bölgelerine 
dönmelerini talep etmiştir. bu taleplerin 
kabul görmemesi ile YpG Münbiçli muha-
lifler olmadan şehri ele geçirmiş ve yanına 
çekebildiği kesimlerden temsilciler ile bir-
likte kendi sivil-idari ve güvenlik yapılan-
masını kurmuştur. 
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1. Münbİç’İn TopluMsal Yapısı ve TopluMsal KesİMleRİn  
sİYasal pozİsYonlaRı

Münbiç 1950’lere kadar Osmanlılar za-
manında yerleştirilen çerkes çoğunluğu 
ile öne çıkan bir şehir iken özellikle Teşrin 
barajı’nın inşa edilmesi ile birlikte yoğun 
bir arap göçüne maruz kalmıştır. buna 
karşılık çerkes nüfusun önemli bir kısmı 
rusya’ya göç etmiştir. bulunduğu bölge ve 
çevresinin ticaret merkezi olması itibarıyla 
başta Kürtler olmak üzere diğer toplumsal 
kesimler arasından da göç almıştır. 
Şehirde tarihsel olarak önemli oranda 
Türkmen nüfusun da var olduğunu 
söylemek mümkündür. 

Münbiç’in demografik yapısına bakıldı-
ğında heterojen bir niteliğe sahip olduğu 
görülmektedir. son 50 yılda değişen nü-
fus yapısı neticesinde Münbiç sünni arap 

kimliği ile öne çıkan bir şehirdir. halk 
ayaklanması öncesinde Münbiç merkez 
nüfusu yaklaşık 200 bin iken kırsal ile 
birlikte Münbiç ilçesi toplamda 500 bin 
nüfusa sahip bir şehirdi. Münbiç iç savaş 
sırasında yoğun bir iç göçe maruz kalmıştır 
ve buna bağlı olarak 2017 sonu itibarıyla il-
çenin toplam nüfusunun 600.000’e ulaştığı 
tahmin edilmektedir. Şehirde etnik grup-
ların nüfus oranları konusunda bilimsel 
bir çalışma olmamakla birlikte yerel ka-
naat önderlerinin verdiği rakamlara göre 
Münbiç’te etnik grupların nüfus oranları 
yaklaşık olarak şu şekildedir: 

Geçmiş dönemlerde Münbiç’te kayda de-
ğer bir ermeni nüfus varken göç sebebiyle 
şu anda şehirde tek bir ermeni ailesi kal-

Grafik 1: Münbiç’te Demografik Yapı
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mıştır. Münbiç halkının dinsel dağılımına 
bakıldığında ise homojen bir yapı kar-
şımıza çıkmaktadır. Münbiç nüfusunun 
%100’ü sünni Müslüman’dır.

Giriş bölümünde anlatıldığı üzere Münbiç 
halk ayaklanması sürecinde başarılı bir sı-
nav vermiş ve şehirde düzen korunmuştur. 
Münbiç buna bağlı olarak 2011 sonrasın-
da yoğun göç almış ve ıŞİD’in şehri aldığı 
Ocak 2014 tarihine kadar şehir merkezi 
nüfusu 300.000’e ulaşmıştır.  Şehir ıŞİD 
kontrolüne geçtikten sonra şehir merkezi 
nüfusu bir anda 50.000’e kadar düşmüş-
tür. buna karşın Münbiç kırsal nüfusunda 
önemli bir değişim olmamıştır. Münbiç-
liler en fazla Türkiye’ye göç ederken bir 
kısmı da suriye içinde halep ve afrin’e 
gitmiştir. Şehrin sDG/YpG kontrolüne 
geçmesi ile geriye doğru göç başlamış ve 
günümüz itibarıyla ilçe merkezi nüfusu 
300.000 ve kırsal ile birlikte toplamda yak-
laşık 600.000’e ulaşmıştır.

Münbiç ilçe merkezi ve kırsalının her 
bölümünde ağırlıklı olarak arap nüfus 
yaşamaktadır. Dolayısıyla Münbiç’te et-
nik grupların coğrafi dağılımı yapılırken 
arapları belli bir bölge ile sınırlandır-
mak mümkün değildir. ancak yine de 
arap nüfusun ilçenin güneyi ve batısında 
daha fazla yoğunlaştığını söylemek 
mümkündür. Münbiç’te Kürt nüfus şehir 
merkezinde %6’lık bir orana sahiptir. 
Münbiç merkezde Kürt nüfus Tarık el 
Cezire (Cezire Yolu) olarak bilinen ma-
hallede yoğunlaşmıştır. Kırsalda yer alan 
Kürt yerleşimleri daha çok şehir merke-
zinin batısında yer almaktadır. Münbiçli 
araplar gerçek Münbiçli Kürtlerin önemli 
bir kısmının siyasi olarak muhaliflerin 
yanında olduğunu ve pYD/pKK düşün-
cesine uzak olduğunu ifade etmektedir. 
buna işaret olarak Münbiç’te pYD’den 
kaçan çok sayıda Kürt sivilin varlığı gös-
terilmektedir. Münbiç’teki Türkmen 
köyleri ise şehir merkezinin kuzeyinde 
yerleşiktir. Şehrin kuzeyinde 8 Türkmen 
köyü bulunmaktadır. Şehir merkezinde de 
Türkmenler ilçe genelindeki nüfusları ile 
paralel bir oranda yer almaktadır.

Münbiç’in toplumsal yapısında aşiret-
ler öne çıkmaktadır. hatta Münbiç’in bir 
aşiretler şehri olduğunu söylemek müm-
kündür. Münbiç bütün kırsalda ve hatta 
merkezde aşiret sistemi vardır. aşiretler 
bir araya gelerek kabileyi oluşturmaktadır. 
Münbiç’te en büyük kabile bubenne’dir 
ve toplam 7 aşiretten oluşmaktadır. 
Münbiç’te bubenne aşiretine ait 75 köy 
vardır. bubenne’ler Münbiç’in doğu ve 
güney kırsalında yoğunlaşmıştır. Tişrin 
barajı’nın çevresinde de bubenne aşireti 
üyeleri yaşamaktadır. bubenne’den sonra 
Münbiç’te en büyük kabile beni said’dir. 
Fırat’ın doğusunda kalan yerleşimlerde ge-
nelde beni said aşiretine mensup araplar 
yaşamaktadır. Diğer bir büyük kabile el 
velde’dir. el-velde kabilesinin hafse çev-
resinde 40 köyü vardır. Münbiç’te yaşa-
yan diğer arap aşiretleri şu şekildedir: 
Ganaym, bu sultan, Demelka, Caabra, el-
henadi, el-amerat, al-nayfad, al-harrac 
(sajur nehri etrafında yoğunlaşmıştır), 
ajlan, al-Glaz, bu battuş, Ceys, el-vardat, 
busarra, el-Oun, beni Gılad. 

Münbiç’te bazı aşiretlerin bir araya ge-
lerek oluşturduğu el-hoş (avlu) isimli 
bir çatı yapılanma vardır. el-hoş içinde 
toplam 7 kabile yer almaktadır ve en bü-
yükleri başta beni said olmak üzere al-
harrac ve Ganaym’dır. Diğerleri nispeten 
küçük kabilelerdir. bunun dışında Münbiç 
dışından gelmiş çok sayıda bedevi arap 
vardır ve bunlar al-hadar olarak adlan-
dırılmaktadır. Münbiç’te Türkmenler 
daha çok aile şeklindedir ancak araplar 
tarafından topluca Türkmen aşireti olarak 
adlandırılmaktadır.

Münbiç’te farklı toplumsal kesimlerin si-
yasal pozisyonlarına bakıldığında ise şu 
şekilde bir tablo ile karşılaşılmaktadır. 

Münbiç’te rejim karşıtı gösterilere ilk katı-
lanlar merkezde yaşayan orta ve üst sınıf, 
iyi eğitimli ve genç nüfus olmuştur. ha-
len Münbiç’te en geniş tabana sahip arap 
muhalefetin tüm siyasal ve askeri önde 
gelenlerini söz konusu toplumsal kesim 
oluşturmaktadır. bunlar arasında etnik ay-
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rım yapmaksızın Münbiçli tüm toplumsal 
gruplar yer almaktadır.  

aşiretlerin siyasal pozisyonları ise güç 
dengelerine göre değişkenlik göstermek-
tedir. bunun yanı sıra aynı aşiret içinden 
farklı kollar ve reisler aynı anda birbiriyle 
rekabet halinde olan aktörlerin yanında 
saf tutabilmektedir. aşiretler pragmatik 
tavırlarının gereği olarak devrimin ilk baş-
larında en güçlü aktör olan rejim ile bir-
likte hareket etmiş ve halk ayaklanmasına 
katılmamıştır. zaten esad rejimi geçmiş-
ten bu yana Münbiç’te aşiretleri rejimin 

güvenliğini sağlamak açısından son derece 
etkin bir şekilde kullanmıştır. Münbiçli 
aşiret liderleri suriye Meclisi’nde milletve-
kili olmuş, aşiretlere yerel düzeyde yetki ve 
ayrıcalıklar tanınmıştır. buna karşın aşiret-
lerin gönül olarak ÖsO’ya yakın oldukları 
söylenebilir. nitekim aşiretlerin önemli bir 
kısmı ÖsO ile birlikte hareket etmektedir. 
bahsi geçen tüm büyük aşiretlerin bir kolu 
ÖsO’dan yana tavır almıştır. hatta rejim 
ve YpG ile birlikte hareket eden aşiretlerin 
de çok kolay biçimde muhalif saflara geçe-
bileceği söylenebilir. 
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Münbiç’te askeri otorite ikiye bölünmüş 
durumdadır. bunlardan birincisi görünür-
de şehrin en güçlü askeri yapılanması olan 
Münbiç askeri Konseyi ve ona bağlı bir-
liklerdir. İkinci ve Münbiç’te esas karar alı-
cı güç olan ise pKK/YpG yapılanmasıdır. 
Münbiç askeri Konseyi içinde daha çok 
Münbiçliler görev almaktadır ve araplar 
ile Kürtler karışık şekilde yer almaktadır. 
buna karşın pKK/YpG yapılanması içinde 
başta Türkiye, afrin ve Kobanililer ol-
mak üzere Münbiç dışından gelen Kürtler 
görev almaktadır.

Münbiç’te askeri güç dağılımı açısından 
şu şekilde bir ayrım yapılabilir. askeri hi-
yerarşinin en tepesinde Kandil’den gelen 
arapça bilmeyen genelde Türkiye kökenli 
pKK’lılar yer almaktadır. Güç piramidi-
nin ikinci sırasında afrin ve ayn al arap 
(Kobane)’tan gelen YpG’li suriye Kürtle-
ri, üçüncü sırada da Münbiç Kürtleri yer 
almaktadır. hiyerarşinin en altında ise 
pYD/YpG’nin yerelden kendisine eklem-
lemeye çalıştığı arap unsurlar yer almak-
tadır. 

2. Münbİç’Te sİlaHlı YapılanMa

Grafik 2: Münbiç’te Güç piramidi
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MÜNBIÇ’TE GÜÇ PIRAMIDI

YPG’ye eklemlenen
Münbiçli Araplar

PKK-Asayiş

YPG’ye bağlı Afrin ve Kobaneli 
  Suriye Kürtleri    

YPG’ye  bağlı
Münbiç Kürtleri   



MÜNBİÇ: DEMOGRAFİK YAPI, SİLAHLI GRUPLARIN DAĞILIMI VE GELECEĞE DAİR SENARYOLAR

ORSAM 
Rapor No: 216, Haziran 2018

ORSAM 
Rapor No: 216, Haziran 2018 13

ORSAM

Münbiç’te pKK/YpG’nin kurduğu askeri 
yapıyı kabaca iki ana grup altında sınıflan-
dırmak mümnkündür.

2.a. Münbiç askeri Konseyi

Münbiç askeri Konseyi 2 nisan 2016 ta-
rihinde gerçekleşen toplantı neticesinde 
kurulmuştur. arap ve Kürtlerden karışık 
bir güç olmakla birlikte arapların hem 
savaşçı sayısı daha azdır hem de arapla-
ra komutanlık görevleri verilmemekte-
dir. Münbiç’te görüntüde en büyük grup 
Münbiç askeri Konseyi’dir. Münbiç as-
keri Konseyi çatısı altında “sınır Koruma 
Güçleri” de oluşturulmuştur. 

Münbiç askeri Konseyi’ne bağlı olarak 
faaliyet gösteren yerel milis gruplar şu şe-
kildedir:

Cundul Haramin: Münbiçli araplardan 
oluşmaktadır. bu grubun liderliğini İbra-
him bennavi yapmaktadır. bennavi aynı 
zamanda Münbiç askeri Konseyi başkan 
Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir. 

Şemsi Şimal Taburu: Münbiçli arap ve 
Kürtlerin karışık olduğu bir gruptur. sa-
vaşçıları arasında araplar olsa da komu-
tanlıklar Münbiçli Kürtlerdedir. Şemsi 
Şimal’in tepe yönetimi ideolojik olarak ta-
mamen pKK düşüncesine sahiptir. ancak 
Şemsi Şimal içindeki sınırlı sayıdaki arap 
ve hatta bazı Kürt unsurlar pKK düşünce-
sine uzaktır.

Münbiç Devrimcileri Bölüğü (Kataib Thu-
war Manbij): Thuwar Münbiç grubunun 
lideri hefal Mustafa’dır. 

Şuheda el Kubba: nispeten küçük olan bu 
grubun savaşçıları Fırat nehri’nin doğu-
sunda yer almaktadır. bu grup sDG içinde 
yer alıyor olsa da tamamen kendi köylerini 
koruyan bir arap grubudur. 

bu grupların yanı sıra nispeten daha kü-
çük Fırat Tugayları Toplumu (Tecemmu 
alviyet el Fırat), el viyat Tahrir al Fırat (Fı-
rat Kurtarma Tugayları) ve Ketaib hamze 
zaza (hamza zaza Tugayı) isimli grupla-
rın da varlığı da bilinmektedir.

Grafik 3: Münbiç askeri Konseyi
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Münbiç askeri Konseyi bünyesindeki 
özellikle arap unsurların sDG’ye bağlı-
lığı şüphelidir. birçok grup ve savaşçının 
Münbiç içinde kaldıkları için pKK/YpG 
ile hareket etmek durumunda kaldıkları 
söylenebilir. Dolayısıyla Münbiç’teki sDG 
yapılanmasının kırılgan bir ittifak olduğu 
ve şehirde güç dengesi değişimine bağlı 
olarak dağılabileceğini söylemek müm-
kündür.

2.b. pKK – asayiş  

Münbiç’te askeri yapının görünür kıs-
mında Münbiç askeri Konseyi yer alsa 
da Münbiç’te gerçek güç ve karar alıcı 

pKK’lılar ve asayiş gücüdür. Münbiç’te-
ki askeri üst yönetimin tamamı Türkiye 
kökenli pKK’lılardan oluşmakta ve hiç biri 
arapça dahi bilmemektedir. afrinliler eki-
bi ile birlikte değerlendirildiğinde Mün-
biç’teki pKK/YpG’li sayısı 350-400 civa-
rındadır. pKK’nın Münbiç dahilinde yer 
alan sırrin ve Teşrin barajı’nda kampları 
vardır. aynı zamanda hafse (al-Khafsa) 
yakınlarında da bir kampları bulunmak-
tadır. pKK’nın askeri gücü ve kampları 
Münbiç merkezin dışında yer almaktadır 
ve Münbiç merkezde pKK’nın özel kuvvet-
ler gücü asayiş yer almaktadır. Münbiç’in 
en güçlü figürü ise YpG Komutanı Cemil 
Mazlum’dur. 
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MÜNBIÇ’TE PKK/YPG YAPILANMASI
VE ÖNDE GELEN FIGÜRLER

 

• Şemsi Şimal Taburu Lideri Muhammed Abu Adil

• Cundul Haramin grubu lideri İbrahim Bennavi.

• Thuwar Münbiç lideri Hefal Mustafa

• Fırat Tugayları Toplumu – Tecemmu al Viyat el Fırat lideri 

  Yaşar al Manbiji

• El Viyat Tahrir al Fırat – Fırat Kurtarma Tugayları lideri Bozan Berkil

• Ketaib Hamze Zaza – Hamza Zaza Tugayı lideri Hamza Zaza. 

• Münbiç Askeri Konseyi Sözcüsü Sirvan Derviş 

• Münbiç Askeri Konseyi Medya bölümü sorumlusu Muhittin Hamiş 

• Münbiç Askeri Konseyi idari işler sorumlusu Dargan Abu Abdo

• Münbiç’te PKK/YPG yapılanmasının başı Cemil Mazlum

• YPG Münbiç medya sorumlusu Abdo el Kurdi

• YPG grup komutanı Şiar Gadri 

• YPG grup komutanı Ca Cifar

• YPG grup komutanı Kobani Zagros

• YPG grup komutanı Cengiz Kobani 

• Benad Ketibesi (Kadın kuvvetleri) komutanı Zinnarın Enes.

• Benad Ketibesi (Kadın kuvvetleri) komutan yardımcısı Aliye Nimet

• YPG sözcüsü Nisrin Ahmet

1. Münbiç Askeri Konseyi 2. Münbiç’te PKK/YPG Yapılanması

Grafik 4: Münbiç’te pKK/YpG askeri Yapılanması ve Önde Gelen Figürler
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Münbiç’te pKK/YpG’nin sahip olduğu 
kontrolü sona erdirmek üzere çaba sarf 
eden iki ana bloktan bahsetmek mümkün-
dür. bu açıdan biri suriye rejimi/İran di-
ğeri de ÖsO bünyesindeki Münbiç askeri 
Meclisi olmak üzere iki ana girişimin oldu-
ğu söylenebilir. İran ve rejimin Münbiç’e 
dönük askeri örgütlenme çabaları henüz 
zayıf bir noktadadır ancak İran destekli 
milisler ve rejimin halep kırsalında ve 
rakka çevresinde güçlenmesine paralel bu 
ittifaka bağlı grupların güçlenmesi bekle-
nebilir. rejime bağlı milis gruplar şimdilik 
pKK/YpG ile koordineli hareket etmekte-
dir ancak ilerde çatışma ihtimalleri yük-
sektir. Münbiç için diğer alternatif askeri 
yapılanma ÖsO bünyesindeki Münbiçli 
savaşçıların oluşturduğu Münbiç askeri 
Meclisi’dir.

3.a. Münbiç’te Rejim ve İran’ın askeri 
Faaliyetleri

İran ve rejim Münbiç’te ırak’taki haşdi 
Şaabi yapılanmasına benzer yerel milis 
güçleri oluşturmaya çalışmaktadır. bu ça-
balar henüz başlangıç seviyesindedir ve 
çok güçlü değildir. İran Devrim Muhafız-
ları ve esad rejimi güçlerinin desteği ile 
Münbiç bölgesinde kurulan milis güçler 
şu şekildedir:

El-Meşi’nin liderlik ettiği Milis Güç: bu-
benne aşireti üyesi Muhammed hayr el 
Meşi liderliğinde bir silahlı birliktir. suriye 
rejimi ve İran’ın desteği ile kurulmuştur.  
Münbiç ile hafse (al-Khafsa) arasında ka-
lan bölgede faaliyet göstermektedir. savaş-
çılarının tamamı bubenne aşiretindendir. 
Toplam savaşçı sayısı 100 civarındadır. 
Muhammed hayr el Meşi her ne kadar 
rejim ve İran’a bağlı gözükse de tek ama-

cının kendi bölgelerini korumak olduğu 
ifade edilmektedir. Grubun İran ve rejim 
ile olan ilişkisi çıkara dayandırılmakta ve 
gerekli şartların oluşması durumunda çok 
rahat pozisyon değiştirebilecek bir grup 
olarak değerlendirilmektedir. 

Fawj Ra’ad al-Mahdi: İran’ın 
yönlendirmesi ile kurulmuş Münbiçli ye-
rel bir milis güçtür. liderliğini Mua’mmar 
al-Dandan (abu Fatih) yürütmektedir. bu 
grubun diğer bir ismi Fawj asha’ir Man-
bij (Tribes of Manbij regiment)’tir. lideri 
sünni arap kökenli olmakla birlikte Şiileş-
miş bir kişi olarak tanımlanmaktadır. bu 
grup suriye milliyetçisi bir görüntü verse 
de adından da anlaşılacağı üzere Şii kimli-
ği ağır basan bir yapıdır.  

suriye rejiminin Münbiç’te doğrudan ken-
disinin askeri gücü bulunmamaktadır. an-
cak başta İstihbarat’tan olmak üzere rejim 
yetkilileri zaman zaman Münbiç’e gelerek 
görüşmeler yapmaktadır. rejim ve İran 
Münbiç’te alternatif bir askeri yapı kurma 
çabasına girişmiş olsa da bunlar şu anda 
çok zayıf bir noktadadır. 

3.b. Öso içinde Münbiçliler

ÖsO içinde doğrudan Münbiç’e dönük 
bir çaba içinde olan grup söz konusu 
değildir. ancak iyi savaşçı kimlikleri ile 
tanınan Münbiçliler neredeyse her ÖsO 
grubunun içinde varlık göstermektedir. 
rejim güçlerinin Münbiç’ten çıkarılmasını 
sağlayan, ıŞİD’i şehirden önce temizleyen 
ve sonra ıŞİD’e bırakmak zorunda kalan 
ÖsO komutanları ve savaşçılarının birço-
ğu Fırat Kalkanı bölgesinde farklı muhalif 
birliklerin içinde mücadelelerini sürdür-
mektedir. hatta bazı ÖsO grupları içinde 
Münbiçliler neredeyse grubun tüm lider-

3. Münbİç’Te pKK/YpG’nİn asKeRİ RaKİpleRİ
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lik ve savaşçı kadrolarını elinde bulundur-
maktadır. Farklı gruplar içinde savaşı sür-
düren Münbiçli savaşçılar Münbiç askeri 
Meclisi kurmuştur. bu yapı farklı gruplar 
içindeki Münbiçlilerin koordine olduğu, 
tek çatı altında toplandığı bir örgütlenme-
dir ve hangi grupta savaşıyor olursa olsun 
Münbiçliler askeri Meclis’in parçasıdır. 
ÖsO içindeki Münbiçliler ağırlıklı olarak 
Fırat Kalkanı bölgesinde ve özellikle de 
Cerablus’ta görev yapmaktadır.  Münbiçli 

savaşçıların ÖsO içinde ağırlık oluşturdu-
ğu gruplar liwa Şimal, ahrar eş Şam, sul-
tan Murat Tümeni, Feylak uş Şam, ahfad 
Ordusu’dur. 

Fırat Kalkanı bölgesinde silahlı Münbiçli-
lerin yanı sıra toplamda 25 bin Münbiçli 
sivil yaşamaktadır. bunlar çoğunlukla 
Cerablus ve azaz’dadırlar. ayrıca Türkiye 
içinde de net rakam bilinmemekle birlikte 
çok sayıda Münbiçli sivilin olduğu bilin-
mektedir.

Grafik 5: Münbiç’te pKK/YpG’nin askeri rakipleri
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MÜNBİÇ’TE PKK/YPG’nin ASKERİ RAKİPLERİ

1. Suriye Rejimi ve İran 2. Münbiç Askeri Meclisi’ne bağlı 
Münbiçlilerin ağırlık oluşturduğu 
ÖSO grupları 

• El-Meşi’ye bağlı milis güç

• Fawj Ra'ad al-Mahdi
• Liwa Şimal (Kuzey Tugayı)

• Cephe Şamiye  

• Ahrar eş Şam

• Sultan Murat Tümeni

• Feylak uş Şam

• Ahfad Ordusu
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ıŞİD Münbiç’in toplumsal yapısına uygun 
bir yönetim tarzına sahip olmadığı için 
Münbiç halkı arasında meşruiyeti çok za-
yıftı. Münbiç’te ıŞİD üzerindeki Koalisyon 
güçleri ve YpG baskısı arttıkça örgütün 
de halk üzerindeki baskısı yoğunlaşmıştır. 
Temel hizmetlerin sunumu ve ihtiyaçların 
sağlanması konusundaki sıkıntıların da 
artması ile Münbiç halkı ıŞİD’den olabildi-
ğince çabuk kurtulmayı arzulamıştır. saha 
çalışması sırasında görüşülen bir Mün-
biçlinin ifadesi ile “ıŞİD Münbiç’e kabus 
gibi çökmüştür.” bu nedenle Münbiç’te 
ıŞİD’in olduğu dönemde halkın tek isteği 
ıŞİD’den kurtulmak olmuş ve Münbiçliler 
hangi güç tarafından kurtarılırsa onu des-
teklemek yönünde tavır almıştır. bu ne-
denle YpG şehre girdiğinde örgüte dönük 
bir karşı çıkış gerçekleşmemiştir.

zaman içinde Münbiç halkının YpG’nin 
yönetimine karşı bakışında değişim ortaya 
çıkmaya başlamıştır. bunun birkaç nedeni 
olduğu söylenebilir. birincisi Münbiç hal-
kı Kürtleri kendilerine yakın görmekle 
birlikte YpG/pYD’yi pKK terör örgütü-
nün parçası olarak görmektedir. Münbiç-
liler pKK’ya ise geçmişten bu yana sıcak 
bakmamaktadır. İkinci olarak Münbiç 
halkının önemli kısmı en büyük düşman 
olarak suriye rejimini görmektedir. pYD/
YpG’nin rejim ile olan bağlantıları nede-
niyle de Münbiç halkı örgüte tepki besle-
mektedir. hatta görüşülen birçok Mün-
biçli rejim ve pYD/YpG arasında ayrım 
yapmamaktadır. Diğer bir neden pYD/
YpG’nin meşru, adil bir yönetim kurma 
görüntüsü vermeye çalışırken gerçekte 
baskısını artırması ve Kürt nüfusu kayı-
ran bir anlayışla hareket etmesidir. pYD/
YpG’nin şehirdeki meşruiyetini olumsuz 
etkileyen son faktör ise temel hizmetlerin 
sunumunda sıkıntıların artmasıdır. 

pYD/YpG döneminde Münbiç’te, Tel 
abyad’a kıyasla düşük seviyede kalsa da 
zorunlu göç vakaları yaşanmıştır. bunun 
en çarpıcı örneği Fırat nehri’nden geçi-
şi kontrol eden Tai aşiretinin tamamının 
evlerinden sürülmesidir. pKK/YpG 
Münbiç’te stratejik gördüğü alanlar için 
zorunlu göç uygulamasına başvurmak-
ta ancak bu durum Tel abyad örneğinde 
olduğu üzere sivil halkın önemli bir kıs-
mını kapsayan genel bir eğilime dönüş-
memektedir. YpG/pYD’nin Münbiçlilerin 
mallarına el koyması ise sık yaşanan bir 
durumdur. pYD Münbiç’te “halkın Mal-
ları” adı altında sivil Meclis’e bağlı olarak 
çalışan bir kurum oluşturmuştur. pYD/
YpG bölgelerinde alınan karara göre bir 
ev ıŞİD tarafından kullanılmışsa o eve el 
koyma hakkı vardır. İkinci olarak ev eğer 
boşsa da eve el konabilir. ancak bunun dı-
şında daha çok siyasal nedenlerle mallara 
el koyma vakalarında artış gözükmektedir. 
pYD/YpG’nin üç faktöre bağlı olarak bazı 
Münbiçlilerin mallarına el koyduğu ifade 
edilmektedir. birincisi bir kişi arap ya da 
Türkmen ise sıkıntı yaşama ihtimali yük-
sektir. Kürtlerin mallarına el konmamakta 
hatta küçük çaplı da olsa başka bölgeler-
den getirilen Kürtlerin el konulan evlere 
yerleştirilmesi söz konusu olabilmektedir. 
İkincisi Fırat Kalkanı bölgesinde veya Tür-
kiye içinde siyasal faaliyetlerde bulunan 
Münbiçliler varsa onların ve akrabaları-
nın mallarına el konulmaktadır. üçüncü 
olarak ÖsO içinde faaliyet gösteren tüm 
Münbiç’lilerin ve akrabalarının evlerine, 
mallarına el konulmaktadır. 

pYD/YpG Münbiçlilerin temsil edildiğini 
iddia ettiği bir Münbiç sivil Meclisi oluş-
turmuştur. bu yapı şehrin tüm sivil ida-
resinden sorumludur. sivil Meclisi’in eş-
başkanları Faruk el Meşi ve pYD’li sozdar 

4. Münbİç’Te sDG Düzenİ ve Düzenİn MeŞRuİYeTİ
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halit (sozdar Xalid)’tir. belediye başkanlı-
ğı görevini İbrahim Kaftan yürütmektedir. 
pYD bazı sivil toplum örgütleri de kurarak 
halkı örgütlemeye çalışmaktadır. arap ve 
Kürtlerden teşkil olunan “İttihat Şabibe 
rojava” isimli gençlik sTK’sı buna örnek 
olarak verilebilir.

Temel hizmetlerin sunumu konusunda 
Münbiç’in avantajlı bir konumda olduğu-
nu söylemek mümkündür. Fırat Kalkanı 
bölgesinden farklı olarak Münbiç kendi 

kaynakları ile su, elektrik ve ekonomik 
olarak şehri besleyebilecek imkanlara sa-
hiptir. buna rağmen Münbiç’te temel hiz-
metlerin sunumu konusunda sıkıntıların 
arttığına dönük işaretler vardır. Görüşülen 
Münbiçliler son dönemde şehirde iki saat 
elektrik verildiğini ve su temini açısından 
durumun ıŞİD günlerinden bile daha kötü 
olduğu ifade etmiştir. pYD Münbiç’te ver-
gi de toplamaktadır. verginin ödenmeme-
si durumunda elektrik ve su verilmemek-
tedir. 
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pKK/YpG, abD koruması devam ettiği 
sürece Münbiç’ten vazgeçmek istemeye-
cektir. pKK Münbiç’te kalıcı olacağına dair 
işaretler de vermektedir. Örgüt Münbiç’in 
adını “Mabuk” olarak değiştirmiştir. ÖsO 
mensuplarının ve siyasal muhaliflerin 
mallarına el koymuştur. ancak pKK/YpG 
abD korumasının kalktığı bir ortamda 
Münbiç’te otoritesini sürdürmesinin ne-
redeyse imkansız olduğunun farkındadır. 
zira böyle bir durumda Münbiç’te pKK/
YpG otoritesine meydan okumaya ha-
zır kendinden çok daha güçlü ve sayıca 
fazla aktör vardır. İkincisi pKK/YpG’nin 
Münbiç’te kurduğu yapı rızaya dayalı ola-
rak değil tamamen güç ve çıkar temelli 
olarak ayakta kalmaktadır. aşırı kırılgan 
bu yapının ufak bir zayıflık halinde dağıl-
ma ihtimali yüksektir. Dolayısıyla pKK/
YpG Münbiç’te kalıcı olmanın hesabı için-
de olsa da diğer senaryoların farkındadır 
ve buna dönük olarak hazırlık içindedir. 

pKK/YpG’nin Münbiç’te tutunma im-
kanlarının ortadan kalkmaya başlaması 
durumunda şehrin geleceğine yönelik se-
naryolardan biri suriye rejim güçlerinin 
Münbiç’e dönmesidir. ancak bu senaryo-
nun gerçekleşme ihtimali abD koruması-
nın YpG için hayati önemi nedeniyle dü-
şüktür. zira YpG’nin rejim ve dolayısıyla 
İran ile bir angajmana girmesi abD-YpG 
ittifakının sonlanmasını beraberinde geti-
rebilir. 

YpG iç savaşın başından bu yana rejim 
üzerindeki ÖsO baskısından faydalanmış 
ve neredeyse hiçbir enerji harcamadan 
geniş alanlarda otorite sahibi olmuştur. 
rejim üzerindeki ÖsO tehdidinin zayıf-
laması ile beraber bu sefer suriye rejimi 
YpG üzerindeki Türkiye baskısını kullana-
rak YpG’ye emanet ettiği bölgeleri kolayca 

geri almak istemektedir. pKK/YpG üzerin-
deki abD koruması zayıflarsa YpG rejim 
ile koordineli şekilde Münbiç’i yönetmek 
isteyebilir ya da kendisi için daha strate-
jik diğer alanlardaki kazanımlarını koru-
mak için garantiler karşılığında Münbiç’i 
rejime teslim edebilir. pKK/YpG’nin bu 
senaryoya dönük olarak kapıyı açık tut-
tuğu görülmektedir. rejim güçlerinin de 
Münbiç’e geri dönüş konusunda faaliyetle-
ri bulunmaktadır. rejimin askeri çabaları 
zayıf düzeyde olsa da Münbiç’te aşiretler 
ve kanaat önderleri üzerinden etkili olma-
ya çalışmaktadır. rejimin Münbiç’e girme-
si durumunda Münbiç halkının en az ya-
rısının şehri terk etmesi beklenmektedir.

suriye lideri beşar esad haziran 2018 ayı 
içinde rus medyasına yaptığı açıklama-
da “YpG bölgelerinin ya müzakere ya da 
güç yoluyla geri alınacağını” açıklayarak 
sıradaki hedefin suriye’nin doğusu olabi-
leceği mesajını vermiştir. abD daha önce 
rejim güçlerinin Fırat nehri’nin doğusuna 
geçme girişimine yüzün üzerinde suriye 
askeri, İran yanlısı milis ve rus paralı as-
kerleri öldürerek sert bir cevap vermiştir. 
Dolayısıyla rejim güçlerinin abD koru-
ması altındaki bir bölgeye askeri operas-
yon başlatması gerçekçi değildir. rejim ilk 
seçenek olarak YpG ile anlaşma yoluna 
giderek suriye’nin doğusuna dönmenin 
yollarını arayacaktır. buna dönük olarak 
taraflar arasında görüşmeler başlamıştır. 
ancak müzakere yoluyla anlaşma sağla-
namaması durumunda ise rejimin abD ve 
YpG’ye karşı “yıpratma savaşına” girişme-
si yüksek ihtimaldir. Tam da böyle bir or-
tamda halep, rakka ve haseke’den 70 aşi-
ret temsilcisi bir araya gelerek “suriye’nin 
doğusunu yabancı güçlerden temizlemek 
amacıyla yeni bir güç oluşturduklarını” 
açıklamıştır. rejim yanlısı bu gücün ku-

sonuç
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rulmuş olması askeri anlamda çok anlamlı 
olmasa da suriye’nin bundan sonraki aşa-
mada abD, Fransa ve YpG’ye karşı müca-
delede nasıl bir yöntem kullanabileceğini 
göstermesi açısından anlamlıdır. rejim 
yerel dinamikleri kullanarak suriye’nin 
doğusunda oyunbozan rolü oynayacağı 
ve bu bölgeyi abD açısından güvensiz bir 
alana dönüştüreceği mesajını vermektedir. 
Muhtemelen Münbiç için de benzer bir 
yöntem belirlemesi söz konusu olabilir.

rejimin bu çabalarına karşın Türkiye de 
son dönemde Münbiç üzerindeki baskısı-
nı artırmıştır. bu baskılar abD’yi Münbiç 
konusunda naTO müttefiki Türkiye ile te-
rör örgütü YpG arasında orta yol bulmaya 
zorlamıştır. abD bir taraftan Türkiye’nin 
baskısını azaltmak diğer taraftan ıŞİD ile 
mücadelede ittifak ettiği YpG’yi ortada 
bırakmamak istemektedir. bu çabalar ha-
ziran 2018 ayı itibarıyla sonuç vermiş ve 
abD ve Türkiye Münbiç konusunda izle-
necek yol haritası konusunda anlaşmıştır. 
buna göre pKK ve YpG tüm unsurları ile 
şehirden çekilecek, abD ve Türk orduları 
bölgede ortak denetim sağlayacak, Mün-
biç için yeni bir sivil konsey oluşturulacak 
ve Münbiçli sivillerin evlerine dönüş im-
kanları sağlanacaktır. İki ülke Münbiç mo-
delinin Fırat nehri’nin doğusu için de uy-
gulanması konusunda mutabık kalmıştır. 

Münbiç konusunda varılan uzlaşı esas 
itibarıyla Türkiye açısından tatmin edici-
dir. ancak abD’nin anlaşmanın şartları-
nın tam olarak uygulanması konusunda 
Türkiye’yi rahatsız edebilecek bazı adım-
lar atabileceğine dönük işaretler vardır. 
abD’li yetkililerin açıklamalarına dayana-
rak pKK unsurlarının Münbiç’ten çekil-
mesinin isteneceği ancak onunla bağlantılı 
Münbiç askeri Konseyi ya da Münbiç sivil 
Konsey’inin şimdilik dağıtılmayacağı anla-
şılmaktadır. ayrıca Türk silahlı Kuvvetleri 
(TsK)’nin de şehir merkezine girmeyece-
ği, şehrin kuzey kırsalında devriye görevi 
yerine getireceği yine abD askeri yetkili-
lerinin basına yansıyan açıklamalarından 
anlaşılmaktadır. 

Türkiye, abD ile varılan anlaşma ile sa-
hada ortaya çıkan durum arasındaki ma-
kasın açık olduğunun farkındadır. ancak 
bu sınırlı adımlar geçiş sürecinin parçası 
olarak görülecektir. zira sınırlı adımla-
rın kendisi bile Münbiç’te somut etkiler 
yaratacaktır. Münbiç’te güç piramidinin 
tepesinde yer alan çekirdek pKK kadrola-
rı şehri terk edecek olması zaman içinde 
Münbiç’te YpG karşıtı zeminin güçlenme-
sini sağlayacak gelişmeleri tetikleyebilir. 
her şeyden önce şehir üzerindeki pKK 
kadrolarının baskısının kalkacak olması 
iç güç dengelerini değiştirecektir. Yerelde 
YpG ile ittifak eden arapların pozisyon-
larında değişim ortaya çıkabilir. Türkiye 
şehrin sivil idaresi için önereceği isimler 
ile dengeyi değiştirebilir. Türk askerleri-
nin şehir içinde kontrolü olmasa da şehir 
çevresindeki varlığı, zaman zaman denet-
lemek üzere şehir içine girerek görüşme-
ler yapacak olması YpG’nin faaliyetlerinin 
sınırlandırılmasına fayda sağlayabilir. en 
önemlisi değişim ise Türkiye ve Fırat Kal-
kanı bölgesindeki Münbiçli sivillerin evle-
rine dönüşlerinin sağlanması ile yaşanabi-
lir. bu durumda Türkiye içindeki ve Fırat 
Kalkanı bölgesindeki yoğun nüfus baskısı 
azalacaktır. İkincisi evlerine dönen Mün-
biçliler şehir içindeki güç dengelerinin de 
YpG aleyhine dönmesini sağlayacaktır. 
zira Münbiç dışında yaşayanların önemli 
bir kısmı YpG baskısı nedeniyle şehirden 
kaçmak durumunda kalmış kişilerdir. son 
olarak Türkiye abD ile vardığı anlaşmaya 
göre zaman içinde pKK ve onunla bağlan-
tılı tüm unsurların şehri terk etmesi konu-
sundaki baskısını sürdürecektir. 

Türkiye Fırat nehri’nin batısındaki faa-
liyetlerini, askeri angajmanlarını rusya 
ile koordine etmek durumundadır. buna 
karşın Türkiye’nin Münbiç ve Fırat’ın do-
ğusundaki YpG varlığı ile mücadelede 
muhatabı abD’dir. YpG kaynaklı sorunun 
yaşamsal niteliği nedeniyle Türkiye’nin 
mücadeleye son vermesi beklenmemekte-
dir. Dolayısıyla Münbiç ve Fırat’ın doğusu 
konusunda varılan anlaşmanın uygulama 
aşamasında sorun yaşanması durumun-
da Türkiye ve abD karşı karşıya gelebi-
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lir. bu durumda Türkiye Münbiç ve Fırat 
nehri’nin doğusunu YpG’den temizle-
mek için çok fazla enerji, zaman ve kay-
nak harcamak durumunda kalacağı uzun 
süreli bir mücadele dönemine girecektir. 
Dolayısıyla Türkiye açısından en uygun 
seçenek abD ile uzlaşarak söz konusu 
alanlardaki YpG sorununun çözülmesidir. 
Diğer taraftan abD ile uzlaşıya varılması 
Türkiye’nin Fırat’ın batısındaki askeri an-

gajmanlarını, astana sürecini, rusya ve 
İran ile işbirliğini riske edebilir. Türkiye-
abD uzlaşısının geniş kapsamlı işbirliğine 
dönüşmesi Türkiye’nin İdlib, Fırat Kalkanı 
ve afrin’de rejim kaynaklı saldırılara daha 
açık olması anlamına gelebilir. Dolayısıy-
la Türk dış politikasının önümüzdeki dö-
nemde en büyük zorluklarından biri abD 
ile rusya arasındaki hassas dengeyi sağla-
mak olacaktır.


