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Bu rapor Zeytin Dalı Harekatı’nın Türkiye’nin terörle mücadelesi,
jeopolitik etkinliği ve bölgesel istikrarın teminine yaptığı katkıyı
incelerken aynı zamanda sert güç kullanma kapasitesini de vurgulamaktadır. TSK’nın harekat etkinliğinden elde edilen kazanımların
analiz edildiği rapor Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki etki alanlarında
oluşturduğu mevcut ve müteakip durumların bölgede faaliyet yürüten devlet, devlet dışı silahlı aktörler ve terör örgütlerinin siyasi
ve askeri politikalarındaki yarattığı etkiye dair tespit ve öngörüleri
bir arada sunmaktadır.
Rapor Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı’yla başlayıp Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib harekat alanındaki faaliyetleriyle devam eden askeri güç kullanımının gerekçeleri ve serüvenini anlatmakta, bundan
sonraki istikamet ve hedeflerini de işaret ederek siyasi-askeri gayret
birliğinin ortaya koyduğu sonuçları paylaşmaktadır.
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TAKDİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan liderliğinde ortaya koyulan güçlü siyasal kararlılıkla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) iki aylık süreçte askeri
ve siyasi hedeflerine büyük ölçüde ulaşarak Türkiye’nin askeri ve jeopolitik etkinliğiyle ilgili birçok tartışmaya nokta koymuştur. SETA tarafından hazırlanan
Zeytin Dalı Harekatı raporu harekatı geçirdiği askeri süreç ve ortaya koyduğu
jeopolitik sonuçlar açısından ele alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) muharebe etkinliğinin Türkiye’nin terörle mücadelesi, jeopolitik etkinliği ve bölge
istikrarına yaptığı katkıyı ayrıntılarıyla incelemektedir.
Üç bölümden meydana gelen raporun birinci bölümünde harekatın hazırlayıcı nedenleri, Türkiye’nin sorunları ortadan kaldırmak için verdiği diplomatik mücadele, harekatın meşruiyeti ve askeri hazırlık süreci ortaya konuyor. Harekatın icrasının ele alındığı ikinci bölümde harekat alanına etki eden
faktörler ve harekatın safhaları aktarılarak TSK’nın harekat etkinliğinin altı
çiziliyor. Üçüncü bölümde ZDH’nin Suriye iç savaşında aktörleşen taraflar
üzerindeki etkileri değerlendiriliyor. Raporun bölüm sonları ve sonuç bölümündeki tespitlerinde Türkiye’nin yerel unsurlarla çalışma kapasitesinin yarattığı üstünlük, TSK’nın harekat etkinliği ve terörle mücadeledeki bütüncül
yaklaşımı önemli bulgularla vurgulanıyor. Türkiye’nin bölgesel jeopolitikte
durum değiştiren ve durum yaratan bir aktör haline geldiğini de gösteren
rapor PKK/PYD ile ABD arasındaki ittifakın sürdürülebilir ortaklıktan uzaklaşmaya başladığını ifade ediyor.
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ZDH’nin PKK/PYD’nin Afrin’deki alan hakimiyetini sonlandırdığı ve ideolojik
tahakküm kurmasına engel olduğunun vurgulandığı raporda harekatın Fırat Nehri’nin batısındaki Tel Rıfat ve Münbiç ile doğusundaki Tel Abyad ve Rakka kentlerinde PKK’nın varlığını sorunlaştıracak etki yarattığı ifade edilmektedir. Rapor
aynı zamanda PKK/PYD’nin abartılmış imajını muhafaza edebilmek için bundan
sonraki muhtemel stratejilerine de dikkat çekip uyarılarda bulunmaktadır.
Türkiye’nin Suriye politikasının yeni bir denkleme oturduğunun altı çizilen
raporda bu politikanın Irak’ın kuzeyine kadar uzanacağı ve PKK/PYD’yi bölgesel ve ortak bir tehdide dönüştüreceğine işaret edilmektedir. ABD’nin Ortadoğu
politikalarının jeopolitik boşluklara neden olduğu ve bunun da bölge istikrarı ve
Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit edecek sonuçlar ürettiğini düşündüğümüzde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı siyasal liderliği ile birlikte Türkiye’nin sert güç
kullanımının ortaya çıkan jeopolitik kaos için çözüm getirdiğini söylemek mümkündür. Bu anlamda raporun en önemli bulgularından birisi Türkiye’nin sert güç
kullanımını yerel unsurlarla geliştirdiği eğit-donat-birlikte savaş kavramıyla açıklıyor olmasıdır. Rapor ABD’nin “eğit-donat-savaştır” stratejisinden ayrışan Türk
modeli “eğit-donat-birlikte savaş” kavramını müteakip bir raporla etraflıca incelemeyi de vadetmektedir.

Prof. Dr. Burhanettin Duran
SETA Genel Koordinatörü
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GIRIŞ
Türkiye’nin PKK terörüyle mücadelesi 2015’te iç güvenlik harekatı çerçevesinde
kırsal ve kent merkezlerinde mukabele edici operasyonlarla başlayarak 2016 ve
2017’de Suriye, Irak ve İran sınır hattında önleyici operasyon formatında gelişti.
Bu süreçte yürütülen terörle mücadelenin ilk iki aşamasında yurt içindeki terör örgütü unsurlarının faaliyetleri, varlığı, insan, lojistik ve finansal kaynakları önemli
oranda minimize edilerek sınır güvenliği tesis edildi. Akabinde Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarafından dizayn edilen ve Türkiye’nin ulusal güvenlik anlayışını temellendiren yeni “güvenlik doktrini” çerçevesinde terör tehdidinin bütünüyle bertaraf
edilebilmesi için Türkiye sınır ötesinde PKK’nın kaynağına müdahale edici operasyon aşamasına geldi. Nihayetinde birçok uluslararası ve yerel aktörün bulunduğu ve bu aktörler arasında ciddi çatışma ve güç mücadelesinin yaşandığı Suriye
sahasında PKK’ya karşı kapsamlı bir askeri harekat düzenleyebilmek için Türkiye
siyasi ve askeri açıdan kararlı bir duruş sergileyerek gerekli adımı attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir şekilde Türkiye’nin ulusal güvenliğini temin etmek için ne
gerekiyorsa yapılacağını ortaya koyarken içeride ya da dışarıda harekatı engelleme
çabasında olan aktörleri bertaraf edecek hamleleri gerçekleştirdi.
Bilindiği gibi Türkiye Zeytin Dalı Harekatı’na (ZDH) kadar Suriye’de PKK’ya
yönelik kapsamlı bir askeri harekat düzenlememişti. 2016’da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nın (FKH) askeri kapsamı da konjonktürel gelişmelerden dolayı büyük
ölçüde DEAŞ ile sınırlı kalarak PKK’nın kontrol ettiği “kanton”lar arasındaki toprak
bütünlüğünün oluşmasını engellemiş de olsa örgüt üzerinde arzu edilen etkiyi tam
olarak yaratmadı. Bu bakımdan ZDH teröre kaynağında müdahale etmesi bakımdan Türkiye’nin terörle mücadelesini bütünleyici bir özellik taşımaktadır.
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Türkiye’nin Suriye ve Irak sınır hattındaki PKK tehdidi göz önünde bulundurulduğunda bu tür harekatların Suriye’de sadece Afrin ile sınırlı kalmayacağı değerlendirilebilir. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere siyasi karar alıcıların
uluslararası kamuoyu nezdinde de net bir şekilde zikrettiği gibi benzer harekatların
Irak’ta da gerçekleşmesi yakın vadede beklenmelidir. Türkiye PKK/PYD’nin Irak-Suriye bağlantısını kesmek ve örgütü her iki ülkede de izole ederek çevrelemeyi ve adım
adım elimine etmeyi hedeflemektedir.
Sınır ötesi harekatlar doğası gereği milli kapasite kullanımının yanı sıra birtakım yerel, bölgesel ve uluslararası dinamiklerin de göz önünde bulundurulmasını
gerektirir. Dolayısıyla yerel ortaklar, bölgesel aktörler ve uluslararası güçler ekseninde taktik ve operatif müttefikliklerin önemi böylesi harekatlarda daha da artmaktadır. Kısa sürede sonuç alması bakımından istihbarat ve harekat ortaklığı çevresinde
gelişecek bu tür ortaklıklar harekat etkinliğine de doğrudan tesir etmektedir. Türkiye milli güvenliğini tehdit eden terörle sınır ötesinde mücadelesini sürdürürken
istihbarat, harekat ve bilgi kapasitesini azami seviyeye çıkarmayı hedeflemiştir. Bu
konuda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve diğer bileşenler gibi yerel unsurlarla, Irak ve
İran gibi bölge ülkeleri, ABD ve Rusya gibi küresel aktörler, AB gibi uluslarüstü organizasyonlar, NATO ve BM gibi uluslararası örgütlerle askeri-siyasi-bilgi ilişkileri boyutunda denge geliştirmek suretiyle askeri ve diplomatik bir mücadele vermektedir.
ZDH çerçevesinde siyasi ve askeri zemininin hazırlanışı ve icra edilişi bakımından büyük bir başarı elde edilerek Afrin şehir merkezi ve kırsalı 58 gün içinde PKK-YPG unsurlarından temizlenmiştir. Bu bakımdan Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları
tarihi içindeki en başarılı askeri harekatlar arasında yer almaktadır. Bununla birlikte
harekatın askeri ve diplomatik cephesinde ortaya koyulan caydırıcılık, etkinlik ve temponun hem Türkiye’nin ulusal güvenliğini hem de Suriye’de sahip olduğu stratejik önceliklerini önemli ölçüde karşıladığı değerlendirilebilir. Öte yandan harekatın icrasında etkinliğin artmasının ana sebeplerinden olan teknolojik üstünlük ve saha istihbaratı
etkisinin ZDH’de oyun değiştirici bir unsur olarak belirdiğinin altını bilhassa çizmek
gerekir. Bu bakımdan ele alındığında ZDH Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) hem mevcut hazırlılık kapasitesini hem de etkinlik ve caydırıcılık düzeyini göstermesi bakımından da son derece önemlidir. İlgili kapasiteler
TSK ve MİT gibi stratejik değerdeki güvenlik kurumlarının bölgemizde var olan yeni
gerçeklik ve tehditlere ilişkin adaptasyonu açısından da önem arz etmektedir. Bu rapor
ZDH sürecini hazırlayan zemine, harekatın askeri ve taktiksel düzeyde icrası sırasında
hangi aşamalardan geçtiğine ve bundan sonra siyasi ve stratejik düzeyde Türkiye ve
diğer aktörler arasında nasıl bir sürecin yaşanabileceğine odaklanmaktadır.
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Türkiye güney sınırına komşu Afrin’de 2012’den itibaren büyüyen PKK/PYD
tehdidini ortadan kaldırmak ve kendi sınır hattında geniş çaplı çatışma ihtimalini azaltmak için askeri olmayan devletler arası müzakere yönetimine
başvurdu. ABD’nin PKK/PYD ile doğrudan ve dolaylı irtibatını kesmesi ve
Rusya’nın PKK/PYD ile angajmanına son vermesi için bir ikna süreci yürüttü.
Bu süreçte Türk yetkililer Suriye’de meşru aktörler arasındaki hassas dengeyi
de gözeterek alternatif planlar geliştirdi. ZDH’nin gerekçeleri, kapsamı, derinliği ve yöntemlerinin de yine bu süreçte jeopolitik denklem içindeki siyasi ve
askeri faktörlere bağlı olarak belirlendiği görüldü. ZDH’nin gerçekleştirilmesi
özellikle Rusya ile yürütülen askeri ve diplomatik çabaların yarattığı zeminde PKK/PYD terörünü etkisizleştirmek için kuvvet-zaman-mekan ilişkisinin
Türkiye tarafından optimize edilmesiyle ilgiliydi. Çatışma dinamiklerinin yönetildiği harekat sürecinde Türkiye’nin diplomatik cephedeki dinamizminin
de canlılığını koruduğu görüldü..
Harekatın başlatılmasının ardından TSK tarafından harekatın maksadı,
kapsamı, hedefi ve hukuki çerçevesi açıklandı ancak harekatın süresiyle ilgili
bir ifade yer almadı.1 Bu bağlamda harekatın maksadının Türkiye’nin hudutlarının ve içinde bulunduğu bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlamak olduğu

1. “TSK Basın Açıklaması”, TSK, 20 Ocak 2018, http://www.tsk.tr/BasinFaaliyetleri/BA_47, (Erişim tarihi: 23
Mart 2018).
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belirtildi. ZDH’nin kapsam ve hedefinin ise Suriye’nin kuzeybatısında Afrin
bölgesindeki PKK ve türevi örgütler ile DEAŞ’a mensup teröristler olduğu ifade edildi.2 Türkiye’nin hudut güvenliği ve bölgenin istikrarına tehdit olarak
DEAŞ ve PKK/PYD’yi birbirinden ayırmadığı harekatın kapsam ve hedefinden de anlaşılmaktadır. Türkiye bununla ulusal güvenliğine tehdit olan PKK/
PYD’yi de DEAŞ gibi bölgesel tehdit kapsamına sokarak uluslararası aktörlerin
örgüt konusunda yeniden konumlanmalarını sağlamaya çalışmıştır. Öyle ki
Rusya da ABD ile gelişen angajmanı çerçevesinde PKK/PYD’yi Suriye’de kendi
çıkarları için bir tehdit olarak görmüş ve ZDH’ye kapsam-hedef bağlamında
siyaseten destek verip harekatın askeri boyutunu kolaylaştıracak hamlelerde
bulunmuştur.3 Bu noktada Rusya’nın örgütün Deyrizor bölgesinde artan etkisi
ve Fırat Nehri’nin doğusundaki ABD-PKK/PYD ortaklığından rahatsızlığına
da dikkat çekmekte fayda vardır.4 Türkiye harekatın hukuki çerçevesini de terörle mücadele kapsamında gerekçelendirerek uluslararası hukuk, Birleşmiş
Milletler Genel Kurulunun (BMGK) terörle mücadeleye yönelik 1624 (2005),
2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM Sözleşmesi’nin 51. maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde meşrulaştırmıştır.5
Suriye’de yaşanan kaostan faydalanan, makyavelist doğasıyla Esed rejimi, Rusya ve ABD ile kurduğu angajmanlar sayesinde kontrol alanını giderek
artıran PKK/PYD açısından “Afrin kantonu” özel bir öneme sahiptir. Örgüt
burayı Akdeniz’e açılan bir zıplama tahtası olarak görmüş, söz konusu bölgede gerçekleştirdiği terör saldırıları için bir üs olarak da kullanmıştır. PKK/
PYD’nin 2015-2018 arasında Afrin’e komşu eylem alanında (Hatay, Kilis, Osmaniye ve Gaziantep’in Islahiye ilçesi ve il merkezi) ve bu bölgenin Suriye
sınır hattında gerçekleştirdiği eylemlere bakıldığında ZDH’nin Türkiye’nin
terörle mücadelesindeki önemi daha net anlaşılabilir.

2. “Başbakanlık Açıkladı, İşte Zeytin Dalı Harekatı’nın 12 Nedeni”, CNN Türk, 22 Ocak 2018.
3. Leonind Issaev, “Why is Russia Helping Turkey in Afrin?”, Aljazeera, 29 Ocak 2018.
4. Oksana Antonenko, “US-Russia-Turkey Dynamics in Syria After ‘Olive Branch’: One Door Closes, Another
Opens”, Russia Matters, 26 Ocak 2018, https://www.russiamatters.org/analysis/us-russia-turkey-dynamics-syria-after-olive-branch-one-door-closes-another-opens, (Erişim tarihi: 23 Mart 2018).
5. “Bozdağ: ‘Zeytin Dalı Harekatı, Meşru ve Uluslararası Hukuka Uygun Bir Harekattır’”, Hürriyet, 20 Ocak 2018.
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Zeytin Dalı Harekatı’nın Hazırlayıcı Nedenleri

HARITA 1. 30 TEMMUZ 2015-9 HAZIRAN 2017 ARASINDA GERÇEKLEŞEN PKK SALDIRILARI 6

GRAFIK 1. PKK SALDIRILARININ TÜRLERI VE HEDEFLERI 7
Adam
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%15
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%30
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%25
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%5
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%45
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%45

67

30 Haziran 2015-9 Haziran 2017 arasında kaydedilen yirmi PKK saldırısının
yüzde 30’u el yapımı patlayıcı madde (EYP), yüzde 25’i kundaklama, yüzde 15’i
pusu, yüzde 15’i taciz ateşi, yüzde 5’i baskın, yüzde 5’i hava saldırısı ve yüzde 5’i
adam kaçırma şeklinde gerçekleşmiştir. Öte yandan saldırıların yüzde 45’i bölgede
faaliyet gösteren özel ticari girişimlerin tesislerini (maden ocağı vb.), yüzde 45’i taktik operasyon birliklerini, yüzde 5’i sivil şahısları ve yüzde 5’i de devlet yatırımlarını
hedef almıştır. Saldırıları ortaklaştıran temel özellikler ise planlama, sızma ve ikmalinin Afrin kırsalından yapılıyor olmasıdır. Ayrıca bu saldırıların PKK’nın 2015’ten
sonra başlattığı hendek/barikat eylem süreciyle eş zamanlı yürütülmesi ortak özellikler arasındadır. Bununla birlikte Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep’te PKK’nın
sosyolojik bir alanı olmamasına rağmen eylemler gerçekleştirmesi PKK/PYD’nin
Akdeniz’e erişim stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir.
6. Harita SETA/STM tarafından hazırlanan Terörizm Analiz Platformu’ndan (TAP) elde edilmiştir.
7. Veriler ve görseller SETA/STM tarafından hazırlanan Terörizm Analiz Platformu’ndan (TAP) elde edilmiştir.
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HARITA 2. 2017 VE 2018 YILLARINDA GERÇEKLEŞEN PYD SALDIRILARI 8

GRAFIK 2. PYD SALDIRILARININ TÜRLERI VE HEDEFLERI 9
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Kaydedilen toplam on sekiz saldırının yüzde 83’ünü oluşturan roket saldırılarının tamamı sivil yerleşim yerlerini hedef almıştır. Bu saldırılarda 100’den fazla
roket kullanıldığı değerlendirilmektedir. Öte yandan saldırıların yüzde 17’si ise
keskin nişancı, havan ve güdümlü tanksavar füze atışlarıyla sınır karakollarına
karşı düzenlenmiştir. PYD saldırılarında riski az, uzaktan ve görmeyerek yöntemler ile taktik nokta hedeflerden çok sivil yerleşim yerleri gibi bölgelerin seçilmesi
ayrıca dikkat çekmektedir. Bununla birlikte 2017 ve 2018’de artan PYD saldırılarının Hatay kırsalında etkisini yitirmeye başlayan PKK saldırılarını bütünleyici
nitelikte olması ve Türkiye’nin sınır ötesi terörle mücadelesini önlemeye çalışması
bakımından da PKK/PYD’nin ortak stratejisini ortaya koymaktadır.

8. Harita SETA/STM tarafından hazırlanan Terörizm Analiz Platformu’ndan (TAP) elde edilmiştir.
9. Veriler ve Görseller SETA/STM tarafından hazırlanan Terörizm Analiz Platformu’ndan (TAP) elde edilmiştir.
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ZEYTIN DALI
HAREKATI’NIN İCRASI

HAREKAT ALANININ DEĞERLENDIRILMESI
ZDH bölgesi harekata başlanmadan önceki haliyle Suriye’nin kuzeybatısında
PKK/PYD tarafından kontrol edilen 2 bin kilometrekarenin biraz üzerinde bir
alanı kapsamaktadır. Harekat alanının kuzeyi Gaziantep’in Islahiye ilçesi ve Kilis, doğusu Cilvegözü-Azaz-Mare-el-Bab hattı üzerindeki FKH bölgesi, batısı
Dare’z-Izzat-Atme hattındaki Türkiye’nin gerginliği azaltma sorumluluğundaki
bölge ve onun batısı olan Hatay ile sınırlandırılmıştır. Harekat alanı sınırlarının
büyük bir bölümünün TSK ve Türkiye’ye müzahir Milli Ordu unsurlarınca çevrelendiği görülüyor. Harekat alanının güneybatı sektöründeki Zahra-Nubl-Tel Kara-Tel Rahval hattı ise Suriye rejim güçleri ile İran destekli Şii milisler tarafından
kontrol edilmektedir. TSK’nın bu bölgede PKK/PYD unsurlarını çevreleme ihtimali bulunmamaktadır. Harekat alanı çevresinin 143 kilometrelik bölümü kuzey
ve batı sektöründe doğrudan Türkiye sınırlarını paylaşmaktadır.
Harekat alanının kuzey ve batı sektöründeki arazi Türkiye sınır hattı boyunca
uzanan 800-1.100 rakım aralığında seyreden dağlık yapıya sahiptir. Türkiye sınırının 0-2.000 kilometre derinliğine kadar uzanan dağlık arazi terörist unsurların
hat şeklinde mevzilenerek savunma yapmasına imkan sağlayabilmektedir. Zira kuzey sektörde TSK birliklerinin mevzilerinin bulunduğu yerleşkeler ile PKK/PYD
mevzilerinin dağ zirveleri arasındaki rakım farkı 300-400, mesafe ise 1.500 metreyi bulabilmektedir. Bu ise yüzde 25’lik bir eğime tekabül etmekte ve TSK unsurlarının ileri harekatlarını mahkum araziden hakim arazi istikametinde ortalama
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her 100 metrede 25 metre tırmanarak gerçekleştirecekleri anlamına gelmektedir.
Bu durum batı sektöründe yüzde 30 meyil tırmanmayı gerektirmektedir. Her iki
cephede de arazi büyük ölçüde zeytin ağaçları ve makilik bitki örtüsüyle kaplı
olup yer yer gizleme sağlayabilecek yoğunluğa sahiptir. Arazideki dalgalı yapı
ise kuru dere yatakları, çatak, tarım maksatlı teraslar, tepe ve sırt gibi yükseltiler
nedeniyle ilerleme esnasında terörist ateşlerinden korunmak için örtü sağlayacak olanaklar sunmaktadır.
Doğu ve güney sektörü arazi arızaları itibarıyla daha yumuşak, kısmen dalgalı ve yer yer kuzey cephesine benzer özellikler göstermektedir. Doğu sektöründe
Minnig Havalimanı ve Tel Rıfat yerleşim yerleri arasındaki hat suni engel yapımına elverişli olup Azaz-Mare hattındaki TSK/Milli Ordu kuvvetlerinin muhtemel
ileri harekatları için tehdit teşkil etmektedir. Ayrıca Afrin’in güneydoğusunda bulunan ve Suriye rejimi tarafından kontrol edilen Nubl ve Zahra’ya erişim imkanına sahip olmasıyla hem Tel Rıfat hem de çevresindeki küçük yerleşim yerleri
stratejik bir öneme sahiptir. Doğu ve güney sektöründe arazinin örtü ve gizleme
imkanı kuzey ve batı sektörüne göre oldukça zayıftır.
Harekatın kış koşullarında gerçekleştirilmesi nedeniyle hava şartlarının
doğrudan ve belirleyici etkileri olmuştur.10 Harekat birliklerinin kontrol ve koordinasyonunu zorlaştıran arazi-hava durumunun ilerleyişi yavaşlattığı hatta
zaman zaman harekatın durmasına neden olduğu görülmüştür. Afrin genelinde harekat öncesinde sekiz bin civarında PKK/PYD’li teröristin bulunduğu
ve bunlara Rakka ve Deyrizor gibi yerleşim yerlerindeki çatışmalarda örgüte
teslim olan ve sayıları belirlenemeyen DEAŞ’lı teröristlerin de Türkiye’ye karşı
savaşmaları kaydı ve özgürlük vaadiyle eklemlendiği değerlendirilmiştir. Afrin
bölgesinde PKK’lılarla birlikte SDG çatısı altındaki Arap Ceyşü’s-Suvar yapılanmasının da Türkiye’ye karşı direnç gösterme çabası içerisinde olduğuna şahit
olunmuştur. PKK/PYD’li ve SDG’li teröristlerin bir kısmı ABD Özel Kuvvetlerince yürütülen eğit-donat kapsamındaki programı takip etmektedir. Böylelikle
teröristlerin ABD Özel Kuvvetlerinin danışmanlığı ve nezaretindeki konsept
bağlamında kuzey, doğu, güney ve batı cephelerinde tahkimatlı savunma hatları
tesis ettiği anlaşılmıştır. Savunma hatları TSK/Milli Ordu’nun muhtemel ileri
harekatını karşılamak maksadıyla özellikle kuzey, doğu ve batı sektörlerinde yo10. Afrin genelinde Ocak-Şubat ayı sıcaklık ortalamaları gece -2 ile -4, gündüz 12 ile 20 derece aralığında seyretmekte, güneş ortalama 06.00’da doğmakta ve 16.45’te batmaktadır. Bu dönemde yağışlar düzensiz aralıklarla ve
genellikle yağmur şeklindedir ve toprağı yağışa doyurarak zemini gevşetmektedir. Bununla birlikte kuru dere yataklarında yer yer sel de meydana gelebilmektedir. Ayrıca gece ve gündüz saatlerindeki sıcaklık farkına bağlı olarak hava olayları yoğun ve uzun süreli sis şeklinde görülebilmekte ve görüş üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır.
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GÖRSEL 1. HAREKATA KATILAN MILLI ORDU BİLEŞENLERİ VE SURİYELİ MUHALİF GRUPLAR

Kaynak: “Zeytin Dalı Harekatına Katılan Suriyeli Muhalif Gruplar [26 Şubat 2018]”, Suriye Gündemi, 26 Şubat 2018, http://www.suriyegundemi.com/2018/02/18/zeytin-dali-harekatina-katilan-suriyeli-muhalif-gruplar-18-subat-2018, (Erişim tarihi: 23 Mart 2018).
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ğun tahkimat, yer yer ağır silahlar ve engellerle (hendek, barikat, EYP ve mayın
vb.) kuvvetlendirilmiş ve birbirini kademeleyen mevziler şeklinde tesis edilmiştir. Hatlar arasında hareketli savunma taktikleri ile ara savunma çözümleri de
geliştirilmiştir. Yarı nizami, yarı gayrinizami yöntemlerle birbirini bütünleyen
hibrid savunma stratejisinde PKK’nın yerleşim yerlerinde sivil halk ve sivil tesislere de yer verdiği görülmüştür.
ZDH birlikleri TSK’nın Kara Kuvvetlerine bağlı zırhlı, mekanize, topçu,
komando birlikleri ile kara havacılık ve insansız hava aracı birlikleri, Hava
Kuvvetleri taktik hava unsurları ve muharebe arama kurtarma unsurları, Genelkurmay Başkanlığına bağlı özel kuvvetler ve elektronik harp unsurları, Deniz Kuvvvetleri Komutanlığına bağlı sualtı savunma ve taarruz timlerinin özel
ihtisaslı unsurları ve Milli Ordu adıyla yeniden teşkilatlanan ÖSO mensubu
Suriyeli muhaliflerden oluşan, FKH’ye göre sayıca ve ihtisas çeşitliliğince daha
fazla birlikten meydana gelmiştir. Harekatın lojistik hizmet desteği TSK ve devletin diğer sivil kurumlarınca sağlanmıştır.

HAREKATIN ASKERI SAFHALARI
Hem askeri yetkililer hem de siyasi karar vericilerin açıklamalarında harekatın
hedeflerine ulaşması bakımından üç safhaya ayrıldığı görülmektedir:11 Bunlardan
birincisi Afrin kırsalının terör unsurlarından temizlenmesidir. İkincisi kent merkezinin terör unsurlarından temizlenmesi ve Afrin genelinde topraksızlaştırılmasıdır. Üçüncüsü ise Afrin genelinde istikrar faaliyetlerinin yürütülmesi, asayiş,
yeniden yapılanma, sosyal hizmetlerin tesisi ve ZDH bölgesinin Suriye’deki diğer
harekat alanlarıyla birleştirilerek muhtemel terör hedeflerine harekat hazırlıklarının yapılmasıdır. Harekat mevcut durum itibarıyla ilk iki safhayı büyük oranda
tamamlanmıştır. Üçüncü safha alan konsolidasyonu, meskun mahallerin mayın
ve EYP’lerden temizlenmesi ve muhtemel harekat hazırlıkları kapsamındaki eş
zamanlı faaliyetlerle devam etmektedir.

Birinci Safha (20 Ocak-13 Mart 2018)
ZDH 20 Ocak 2018 saat 17.00’da Afrin genelinde önceden belirlenmiş terörist
hedeflere karşı yoğun hava harekatı ve karadan ateş destek vasıtalarıyla başlatıldı. TSK/Milli Ordu unsurları 21 Ocak 2018 saat 10.30’dan itibaren Türkiye

11. “Başbakan Yıldırım: Afrin Harekatı 4 Safhada Yapılacak”, Milliyet, 21 Ocak 2018.
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sınırından Afrin’e yedi ayrı noktadan kara harekatı başlattı.12 TSK/Milli Ordu
unsurlarının ileri harekatlarının hedefi öncelikle kuzey sektöründe Kilis ve
batı sektöründe Hatay sınırına paralel uzanan ve sınırın 0-2.000 metre derinliğindeki hakim arazi hattındaki terör mevzileri oldu. Teröristlerin gayretlerini önemli ölçüde bu hatları tutmak için ayırdıkları da harekat sürecinde görüldü. Kuzeyde Bülbül beldesi Merseva köyü hattı ile Dikmetaş-Burseya hattı,
batıda Şeyh Muhammedli-Adamlı-Bilal Köy hattı, Memelan-Atman-Şediya
hattı (Raco sektörü), Ömer Uşağı-Mamal Uşağı-Halik Köy hattı, Şeyh Hadid
ve Hamam Köy bölgelerinde PKK/PYD’lilerin hazırlıklı savunma hatları ve
bu bölgelerin hakim noktalarında ve diğer kritik arazi arızaları çevrelerinde
direnç noktaları oluşturdukları anlaşıldı. Mahkum araziden hakim araziye
ileri harekatına devam eden TSK/Milli Ordu birliklerini durdurmak için teröristlerin yaklaşma istikametleri üzerindeki doğal engellerden de azami derecede istifade ederek savunma hazırlığı yaptıkları görüldü. Teröristler TSK/
Milli Ordu unsurlarının yaklaşma istikametlerindeki doğal engellerin yetersiz kaldığı alanları kapatmak için iki-beş metre derinliğinde ve beş metre genişliğinde hat şeklinde hendek kazıp operasyon birliklerine zayiat verdirmeyi
ya da ilerlemelerini durdurmayı veya geciktirmeyi hedeflediler. Bu stratejiyle
zaman zaman ağır silahlara başvurarak çatışmayı mevzilerin uzağında kabul
ettiler.13
Bu strateji hava koşullarının olumsuzlaştığı, görüşün düştüğü ve zeminin
ağırlaştığı durumlarda etkili de oldu. Böylelikle tehdit-hava-arazi üçlemesinin olumsuz etkisi TSK/Milli Ordu unsurlarının zayiat vermesi, ilerleyişinin
yavaşlaması veya kısmen durmasına neden oldu. Ancak havadan ve karadan
sağlanan etkili ateş desteği terörist unsurların mevzilerinde tutunmalarını engelleyerek açık alanlara çıkmaya ya da meskun mahallere çekilmeye zorladı.
Böylelikle teröristler hem silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve hava kuvvetleri unsurlarına havadan hem de harekat birliklerine karadan açık hedef
haline geldiler. Çevredeki yerleşim yerlerine çekilmek zorunda kalan teröristler meskun mahallerde bir savunma stratejisi ortaya koyamayarak sivil kıyafetleriyle küçük taktikler geliştirip harekat birliklerine sınırlı direnç gösterebildiler. Bu kapsamda 21 Ocak-13 Mart 2018 arasındaki birinci safhada seri

12. “TSK Basın Açıklaması”, TSK, 21 Ocak 2018, http://www.tsk.tr/BasinFaaliyetleri/BA_50, (Erişim tarihi: 23 Mart 2018).
13. “PKK/PYD’nin Zeytin Dalı Harekatı Boyunca Kullandığı ATGM’ler”, Suriye Gündemi, 5 Mart 2018, http://
www.suriyegundemi.com/2018/03/05/pkk-ypgnin-zeytin-dali-harekati-boyunca-kullandigi-atgmler, (Erişim
tarihi: 23 Mart 2018).
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ANALİZ

8

Yapılan ATGM Atışlarının Harita Üzerinde Gösterimi

HARITA 3. ATGM ATIŞLARININ HARITA ÜZERINDE GÖSTERIMI

suriyegundemi.com

Kaynak: “PKK/YPG’nin Zeytin Dalı Harekatı Boyunca Kullandığı ATGM’ler”, Suriye Gündemi, 5 Mart 2018, http://www.suriyegundemi.com/2018/03/05/pkk-ypgnin-zeytin-dali-harekati-boyunca-kullandigi-atgmler, (Erişim tarihi: 23 Mart 2018).
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kırılma alanları yaşandı. Bu kırılma alanları teröristlerin direnç noktalarını
ortaya koymakla birlikte imkan ve kabiliyetlerini de göstermektedir. Daha da
önemlisi kuvvet-mekan-zaman ilişkisi açısından bakıldığında bu kırılmaların
harekatın temposu üzerindeki olumlu/olumsuz ilişkisi anlaşılabilmektedir.
Kara Harekatının Çoklu Cepheden Başlatılması: TSK/Milli Ordu’nun kuzey ve batı sektöründen aynı anda yedi farklı noktadan ileri harekata başlaması
PKK/PYD üzerinde endişe yaratıp sektörler arasında bir savunma önceliği yapamamasına, takviye ve ikmal kaynaklarını çok cepheli kırsal alanlarda rasyonel
bir şekilde yönetememesine neden oldu. Öte yandan PKK/PYD bu imkanların
bir kısmını da Afrin ilçe merkezindeki nihai çatışmaları göz önünde bulundurup şehir merkezinde tutarak mobilize edemedi.
HARITA 4. TSK’NIN İLERI HAREKATI BAŞLATTIĞI GIRME NOKTALARI

Kaynak: “3. Gününde Zeytin Dalı Harekatı”, Suriye Gündemi, 22 Ocak 2018, http://www.suriyegundemi.com/2018/01/22/3-gununde-zeytin-dali-harekati, (Erişim tarihi: 23 Mart 2018).
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HARITA 5. ÖNCELIKLI HEDEFLERIN, TAKTIK HEDEFLERIN ELE GEÇIRILMESI

Kaynak: “3. Gününde Zeytin Dalı Harekatı”, Suriye Gündemi, 22 Ocak 2018, http://www.suriyegundemi.com/2018/01/22/3-gununde-zeytin-dali-harekati, (Erişim tarihi: 23 Mart 2018).

HARITA 6. BURSAYA DAĞI’NIN ELE GEÇIRILMESI

Kaynak: “9. Gününde Zeytin Dalı Harekatı”, Suriye Gündemi, 28 Ocak 2018, http://www.suriyegundemi.com/2018/01/28/9-gununde-zeytin-dali-harekati, (Erişim tarihi: 23 Mart 2018).
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Öncelikli Taktik Hedeflerin Ele Geçirilmesi:14 24 Ocak 2018’de (harekatın
üçüncü günü) Afrin kırsalına girilen alanlardan bazıları ele geçirildi. Kuzeydoğu
cephesinde Burseya Dağı etekleri, kuzey cephesinde Hayuglu, Şeyh Obası, Mersava, Şeyh Horoz, Mahmud Uşağı ve Şinkal köyleri, batı cephesinde Adamanlı,
Harmanlık ve Hamam köyleri ele geçirilerek ileri harekat için mevziler kazanıldı.
Ele geçirilen bu alanlarda PKK/PYD’li teröristler tanksavar, havan, roket ve benzeri ağır silahlarla direnç gösterdiler.
Bursaya Dağı’nın Ele Geçirilmesi:15 28 Ocak 2018’de harekatın kuzeydoğu sektöründe yer alan stratejik Burseya Dağı PKK/PYD’den alındı. Böylelikle hem harekatın bu cephedeki derinliği genişletildi hem de Kilis Öncüpınar ve kent merkezine
bu noktadan yapılan saldırı mevzileri ele geçirildi. Bursaya Dağı’nın alınması kuzeybatısındaki Dikmetaş ile daha güneyindeki Bafilyon bölgesine el atmak için önemli
bir taktik kazanım oldu. Diğer taraftan bu hedefin ele geçirilmesi PKK/PYD’nin hazırlıklı mevzi savunmasını test etmek bakımından da ayrıca önemliydi. Zira örgütün
hazırlık savunma hattında inşa ettiği beton koruganlar, irtibat hendekleri, gözetleme
kuleri, tüneller ve atış mazgallarından meydana gelen direnek noktalarının yapısı ile
kuvvetli ve zayıf tarafları harekatta ilk defa bu hedef bölgesinde analiz edildi.
HARITA 7. KURNI DAĞI’NIN ELE GEÇIRILMESI

Kaynak:“9. Gününde Zeytin Dalı Harekatı”, Suriye Gündemi, 28 Ocak 2018, http://www.suriyegundemi.com/2018/01/28/9-gununde-zeytin-dali-harekati, (Erişim tarihi: 23 Mart 2018).

14. “Köyler Tek Tek, Düşüyor”, Sabah, 24 Ocak 2018.
15. “Barşah Dağı’nın Ele Geçirilmesi”, TSK, 28 Ocak 2018, http://www.tsk.tr/TSKdanHaberler/Haber_328, (Erişim tarihi: 23 Mart 2018); “Stratejik Burseya Dağı Ele Geçirildi”, Anadolu Ajansı, 28 Ocak 2018.
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Kurni Dağı’nın Ele Geçirilmesi:16 31 Ocak 2018’de kuzey sektörünün hakim
arazisi Kurnik Dağı ele geçirilerek çevresindeki Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay
Oğlu, Heftar, Ursa ve Bak Ubasi köyleri PKK/PYD unsurlarından temizlenmiş ve
kuzey cephesindeki harekat alanı derinleştirilerek harekat birliklerinin ilerleme
mihverleri genişletilmiştir. Böylelikle stratejik Darmık Dağı ve Bülbül beldesine el
atılabilmesinin önü de açılmıştır.
Darmık Dağı ve Bülbül Köyünün Ele Geçirilmesi:17 1-2 Şubat 2018’de Bülbül
beldesi ve Darmık Dağı ele geçirilerek kuzey sektöründeki en kritik terör hedefleri
temizlenmiştir. Böylelikle harekatın cephesi genişletilip Kilis’in Gülbaba karşısındaki harekat alanları birleştirilerek kuzey sektöründeki sınır güvenliğine önemli
bir katkı sağlanmıştır. Darmık Dağı sınırın Türkiye hattından gelecek her türlü askeri hamleye karşı bir gözetleme ve ateş üstünlüğü imkanına sahiptir. Bu bakımdan PKK/PYD tıpkı Burseya Dağı’nda olduğu gibi Darmık Dağı’nda da benzer bir
savunma konsepti oluşturmuştur. Kuzey sektöründeki en önemli direnek noktası
Darmık Dağı olarak belirlemiştir. Darmık Dağı aynı zamanda harekatın ileri safhaları için de stratejik bir ateş destek üssüne dönüştürülmüştür.
HARITA 8. DARMIK DAĞI VE BÜLBÜL KÖYÜNÜN ELE GEÇIRILMESI

Kaynak: “9. Gününde Zeytin Dalı Harekatı”, Suriye Gündemi, 28 Ocak 2018, http://www.suriyegundemi.com/2018/01/28/9-gununde-zeytin-dali-harekati, (Erişim tarihi: 23 Mart 2018).

16. “Afrin’de Kurni Dağlarının Zirvesi Ele Geçirildi”, Anadolu Ajansı, 31 Ocak 2018.
17. “Bülbül Belde Merkezi PYD/PKK’lılardan Arındırıldı”, Anadolu Ajansı, 1 Şubat 2018; Darmık Dağı’na Türk
Bayrağı Dikildi”, Anadolu Ajansı, 2 Şubat 2018.
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Racu Beldesinin Ele Geçirilmesi:18 3 Mart 2018’de kritik bir öneme sahip
Racu beldesi ve çevresindeki Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve
Çemenli köyleri hava ve karadan sağlanan ateş desteğiyle TSK/Milli Ordu’nun
manevra unsurlarınca ele geçirildi. Böylelikle bu bölgedeki terörist unsurlara azami zayiat verdirildi ve Afrin ilçe merkezinden harekatın kuzeybatı sektörüne uzanan hat kontrol altına alındı.
HARITA 9. RACU BELDESININ ELE GEÇIRILMESI

Kaynak: “43. Gününde Zeytin Dalı Harekatı”, Suriye Gündemi, 3 Mart 2018, http://www.suriyegundemi.com/2018/03/03/43-gununde-zeytin-dali-harekati, (Erişim tarihi: 23 Mart 2018).

Bafilyon Dağı’nın Ele Geçirilmesi:19 3-5 Mart 2018’de Afrin’in kuzeydoğusunda bulunan Bafilyon Dağı ve çevresindeki yerleşim alanları harekat birlikleri
tarafından ele geçirildi. Bu sektörde Halep’in kuzeyinden PKK/PYD unsurlarına
destek için gelen çok sayıda Suriye rejimi yanlısı Şii milis de etkisiz hale getirildi.
Operasyon unsurlarının gayretinin Afrin ilçe merkezinin kuzeydoğu ile güneydoğusundaki hatta yoğunlaştığı ve bu iki hattı kontrol ederek Afrin ilçe merkezinin
kuzey, doğu ve güney istikametinde çevrelenmeye başladığı görüldü.

18. “Zeytin Dalı Harekatı”, TSK, 3 Mart 2018, http://www.tsk.tr/ZeytinDaliHarekati/ZDH_17, (Erişim tarihi: 23
Mart 2018).
19. “ÖSO ve Mehmetçik Bafelyun tepesinde”, İHA, 3 Mart 2018.
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HARITA 10. BAFILYON DAĞI’NIN ELE GEÇİRİLMESİ

Kaynak: “44. Gününde Zeytin Dalı Harekatı”, Suriye Gündemi, 4 Mart 2018, http://www.suriyegundemi.com/2018/03/04/44-gununde-zeytin-dali-harekati, (Erişim tarihi: 23 Mart 2018).

HARITA 11. CENDERIS BELDESININ ELE GEÇIRILMESI

Kaynak: “48. Gününde Zeytin Dalı Harekatı”, Suriye Gündemi, 8 Mart 2018, http://www.suriyegundemi.com/2018/03/08/48-gununde-zeytin-dali-harekati, (Erişim tarihi: 23 Mart 2018).
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Cenderis Beldesinin Ele Geçirilmesi:20 8 Mart 2018’de ZDH birlikleri Hatay’ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerine roketli saldırıların yapıldığı Cenderis beldesini ele geçirerek hem bu saldırı tehdidini ortadan kaldırıldı hem de bölgedeki
terörist unsurları önemli oranda etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen teröristler arasında temsili olarak bulunan Suriye rejimi yanlısı Şii milislerin
olduğu da belirlendi. Ayrıca Afrin ilçe merkezine güneybatıdan yaklaşma istikametinde önemli bir avantaj kaydedildi.
Afrin İlçe Merkezinin Çevrelenmesi:21 Bafilyon tepeleri ve Cenderis’in ele
geçirilmesinin ardından devam eden operasyonlarda Afrin ilçe merkezi kuzey,
doğu ve güney istikametinden çevrelendi ve harekat birlikleri ilçe merkezindeki
müteakip meskun mahal harekatı için hazırlıklarını yapmaya başladı. Bu kapsamda sivillerin tahliyesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için harekat bölgesinde
AFAD ve Kızılay ile müşterek çalışmalar yapılmaya başlandı.
HARITA 12. AFRIN İLÇE MERKEZININ ÇEVRELENMESI

Kaynak: “53. Gününde Zeytin Dalı Harekatı”, Suriye Gündemi, 13 Mart 2018, http://www.suriyegundemi.com/2018/03/13/53-gununde-zeytin-dali-harekati, (Erişim tarihi: 23 Mart 2018).

20. “TSK ve ÖSO, Afrin’in Cinderes Belde Merkezini Ele Geçirdi”, Anadolu Ajansı, 8 Mart 2018.
21. “Zeytin Dalı Harekatı”, TSK, 13 Mart 2018, http://www.tsk.tr/ZeytinDaliHarekati/ZDH_28, (Erişim tarihi:
23 Mart 2018).
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Harekat alanında 20 Ocak-16 Mart 2018 arasındaki veriler göze alındığında
PKK/PYD’nin direnek odakları ve operasyonun gayret süreçleri zaman çizelgesi
ve harita üzerinden daha net anlaşılabilir. İleri harekatın başladığı 21-23 Ocak arasında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ve ele geçirilen alanın nispeten dar olması PKK/PYD unsurlarının girme noktalarındaki terörist sayısı-arazi-hava koşullarını optimize ederek savunma etkisi yarattıklarını gösterdi. Teröristlerin yarattığı
savunma etkisi özellikle batı cephesinde Racu’nun güneybatısındaki Ömeruşağı
köyü ve çevresinde görüldü. Öte yandan kuzey sektöründeki Şeyh Horoz köyü,
Kurni Dağı, Darmık Dağı ile kuzeybatı sektöründeki Burseya Dağı bölgesinde de
benzer etkiler belirdi. Bahsedilen bu alanların gerisinde bulunan terörist unsurlara ait ikmal ve takviye hatları ve faaliyetlerinin İHA, Hava Kuvvetleri ve karadan
ateş destek vasıtalarıyla etkili bir şekilde vurulması ve ZDH birliklerinin harekat
temposunu gelişmelere bağlı olarak değiştirmesi teröristlerle olan temas süresini
kontrollü olarak TSK/Milli Ordu lehine uzattı. Böylelikle teröristlerin savunma ve
hayatta kalma yetenekleri zayıflatıldı. 3 Şubat 2018’de İdlib bölgesinde rejim muhalifi unsurlarca Rusya’ya ait bir SU-25 yakın hava destek uçağının yerden havaya
alçak irtifalı güdümlü füze ile düşürülmesi ZDH üzerinde olumsuz etki yarattı.22
Rusya bu gelişmenin ardından Suriye hava sahasını Türk Hava Kuvvetlerinin kullanımına füzelere karşı yeni bir savunma sistemi tesis etmek için geçici olarak
kapatttı. Hava desteğinden mahrum bir şekilde ilerleyen harekatın temposunda
da bundan sonra bir yavaşlama yaşandı. 9 Şubat 2018’de hava sahasının yeniden
açılmasıyla birlikte harekat tekrar hava desteği imkanına kavuştu.
Hava sahasının açılmasından bir gün sonra 10 Şubat 2018’de batı sektöründeki
çatışmaların hızlandığı ve TSK/Milli Ordu birlikleriyle terörist unsurların arasındaki
temas hattının düzensizleştiği ve PKK/PYD savunma hatlarının içine girildiği görülmeye başlandı. Bu süreçte etkisiz hale getirilen terörist sayısı ile TSK/Milli Ordu
zayiatları da yakın mesafeden girilen silahlı temasları doğrulamakta.23 Şubat ayı boyunca ileri harekat alanları hakim arazi kesimlerine ulaşıp teröristlerden temizlenen
alanların Türkiye sınır hattı boyunca birleştirilmesi gayretleriyle geçti. Bu bakımdan
ZDH’nin ileri harekatın taktik uç sınırlarına ulaşmış olması hem hakim alanların
tahkim edilmesi hem de komşu alanların birleştirilmesiyle devam etti. Bu noktada
harekatın temposunda bir yavaşlamadan değil müteakip aşamalar için ele geçirilen
hedeflerin başarısından faydalanılması için hazırlanması ve bağımsız bölgelerin
konsolidasyonu faaliyetlerinden söz edilebilir. Nitekim ele geçirilen ve tahkimat22. “Heyet Tahrir Şam: İdlib’e Saldıran Rus Savaş Uçağını Biz Vurduk”, BBC Türkçe, 4 Şubat 2018.
23. Bkz. Grafik 3-4.
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landırılan alanların yarattığı taktik ve operatif avantajdan rahatsız olan PKK/PYD’li
teröristler tahkimatlandırılması devam eden Ali Beki köyünün 1 kilometre güneydoğusundaki hakim arazide bulunan operasyon birliklerine 1 Mart 2018’de kapsamlı
bir saldırıda bulunarak konsolide edilen alanları ayrıştırma girişimi gerçekleştirdi.
TSK/Milli Ordu unsurlarında zayiata neden olan bu saldırının püskürtülmesiyle birlikte harekatın temposu da gözle görülür bir şekilde arttı.
GRAFIK 3. ETKISIZ HALE GETIRILEN PKK/PYD’LI TERÖRIST SAYISI
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GRAFIK 4. ŞEHIT OLAN TSK PERSONELI SAYISI
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İkinci Safha: Meskun Mahal Safhası (13-18 Mart 2018)
Harekatın ikinci safhasında Afrin merkezinin çevrelenmesi ve kontrol altına alınması sadece beş gün sürdü. Afrin’in doğusu kuzeydoğudan, batısı ise
güneybatıdan yaklaşan harekat birliklerince çevrelendi. Bu istikametlerden
yaklaşan harekat birlikleri şehre girerek kontrolü sağladı. Önemli bir dirençle
karşılaşmayan harekat birlikleri kent merkezini 18 Mart 2018’de saat 08.30’da
kontrol altına aldı. PKK/PYD’li teröristlerin bir kısmının Afrin merkezinin
çevrelenme aşamasında şehri terk etmeye başladıkları ve Tel Rıfat, Zahra ve
Nubul istikametine kaçtıkları değerlendiriliyor. Teröristlerin çok sayıda araç,
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silah, mühimmat ve teçhizatı geride bırakması, hazırlıklı bir geri çekilme
yapmadıkları, taktik yetersizlikten dolayı mevzilerini terk edip kaçtıklarının
göstergesidir. Her ne kadar şehir çatışması olmasa da teröristlerin EYP ve
mayınlarla tuzakladığı alanlar bölge-bölge, mahalle-mahalle, sokak-sokak ve
bina-bina temizlenmeye başladı.

İHA ve SİHA’ların Harekata Etkisi
Milli imkanlarla geliştirilen silahlı/silahsız insansız hava araçlarının ZDH’nin taktik ve operatif seviyede harekat etkinliğine önemli katkı sağladığı da görülmüştür.
Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle son yıllarda milli ve yerli savunma teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda ortaya koyduğu anlayış doğrudan Türkiye’nin sahadaki askeri etkinliğine de olumlu katkı sağlamıştır.24 Bilindiği
gibi askeri operasyonların başarısı istihbarat ve harekat üstünlüğü üzerinden elde
edilir ve kamu diplomasisindeki üstünlük sayesinde de başarı pekiştirilip sosyal
ve siyasi alanda taşınarak kalıcı hale getirilir.
İstihbarat üstünlüğü boyutundan bakıldığında insansız hava araçları (İHA)
hedef tespiti, keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılarak terörist mevzi, karargah
ve barınaklarının yeri ile terörist unsurların taktik ve idari hareketlerini elektronik gözetleme vasıtalarıyla tespit edip harekat planlayıcılarının öncelikli istihbarat
isteklerini karşılamıştır. Böylelikle hem hava ve karadan stratejik ateş destekleri
hem de taktik unsurların manevraları etkili bir şekilde yönetilebilmiştir.25 Silahsız
İHA’ların ise harekatın taktik birliklerine doğrudan havadan ateş desteği sağlaması ve teröristlerin taktik unsurlara münferit silahlı müdahalelerde bulunması
hem harekat birliklerini rahatlatmış hem de teröristler unsurlar üzerinde imha ve
korku etkisi yaratmıştır.26
Öte yandan İHA’lar PKK/YPG’li teröristlerin sivillere dönük yaptığı saldırıların anbean görüntülenip dünya kamuoyuyla paylaşılmasında önemli katkı sağlamıştır.27 Bu noktada milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA’nın
PKK’nın kara propagandasının uluslararası alanda kırılmasında son derece
önemli bir işlev gördüğünün de altının çizilmesi gerekir. Özellikle Afrin operasyonunun son aşamasında sivillerin şehir merkezini terk etmelerine mani olmaya
24. “Cumhurbaşkanı Erdoğan İHA Üssünü Ziyaret Etti”, Sabah, 3 Mart 2018.
25. “İşte TSK’nın Vurduğu Terör Konvoyu”, Sabah, 24 Şubat 2018.
26. “Bayraktar TB2 SİHA’lar Görüntüledi, TSK Sivillerin Arasına Saklanan Teröristlerin Karargahını Havaya
Uçurdu”, TRT Haber, 13 Şubat 2018.
27. Son Dakika... Afrin’de Teröristlerin Sivilere Bombalı Tuzak Kurduğu O Anlar Görüntülendi”, Habertürk, 8
Mart 2018.
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çalışan PKK/YPG’li teröristlerin faaliyetlerinin anlık görüntülerinin uluslararası
kamuoyuna aktarılmasında Bayraktar TB2 hayati fonksiyon üstlenmiştir.
Bu bağlamda İHA ve SİHA’lar ZDH süresince harekatın başarısı ve bunun
uluslararası alanda kamusallaşması bakımından istihbarat-harekat-kamu diplomasisi üçlemesinde ihtiyaç duyulan üstünlük gereksinimlerinin tamamını kesintisiz bir şekilde yerine getirmiştir.28 Bu bakımdan İHA’ların Türkiye’nin askeri etkinliğini artırma konusunda stratejik düzeyde katkısı söz konusudur.

Afrin Meskun Mahal Çatışması Sonrasındaki Süreç ve Beklentiler
Afrin merkezinin kontrol altına alınması ve harekatın birinci safhasında ele geçirilen alanların birleştirilmesinin ardından harekatın üçüncü safhasının Afrin’in
doğusundaki Minnig Havalimanı ve Tel Rıfat hattında gelişeceğine yönelik bir
beklenti olsa da bu durumun şu aşamada gerçekleşmesini beklemek yanıltıcı olabilir. Bu safhada Rusya ile daha yakın istişare yapılması beklenmelidir. Eğer bu
konuda da bir uzlaşı ortaya çıkarsa söz konusu ilerleme gerçekleşecektir. Münbiç’te ABD ile diplomatik bir sonuca varılamaması Afrin harekatının Münbiç’e
sirayet etmesine neden olabilir. ABD’nin Fırat Nehri’nin doğusundaki PKK/PYD
varlığının konsolide halini muhafaza etme önceliğinden vazgeçmeyeceği göz
önünde bulundurulduğunda Münbiç’teki PKK/PYD varlığını sona erdirmesinin bu maksada hizmet edeceğinden söz edilebilir. Öyle ki ABD ZDH’nin Fırat’ın doğusunda yarattığı dekonsolidasyon etkisini Türkiye’nin Münbiç’te gerçekleştireceği yeni bir askeri harekatla tekrar yaşamak istemez.
Bu durumda Türkiye ve bölge ülkelerinin (özellikle Irak’ın) Fırat Nehri’nin
doğusunda konsantrasyonu güçlenen ABD-PKK/PYD ortaklığının bundan sonra
neye ya da nasıl evrileceğine dair kuvvetli öngörüde bulunması ve alternatif planlar geliştirmesi faydasına olacaktır. Zira PKK/PYD’nin uğradığı yenilgiden sonra
yeni stratejiler geliştirmeye çalışması beklenmelidir. Yenilgi sonrası PKK/PYD’nin
muhtemel stratejileri şu şekilde sıralanabilir:
• ZDH ve FKH bölgesindeki TSK/Milli Ordu unsurları ile sivillere karşı sınırlı büyüklükte vurkaç taktiği gerçekleştirerek istikrarı tesis etme gayretlerini zayıflatmaya çalışmak
• Tel Rıfat-Minnig hattından Azez-Mare hattındaki TSK/Milli Ordu unsurlarına düşük yoğunluklu saldırılar gerçekleştirmek ve eş zamanlı olarak
Münbiç istikametinden FKH bölgesine yeni bir cephe açmaya çalışmak
28. “Bayraktar TB2 Zeytin Dalı Harekatı’nda 4 Bin Saat Uçtu”, Anadolu Ajansı, 23 Mart 2018.
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• Suriye rejimi ordusu unsurlarıyla iş birliği yaparak Zahra-Minnig Havalimanı-Tel Rıfat üçgeninde savunmada kalarak elindeki terörist unsurları bu
alanda muhafaza edip TSK/Milli Ordu unsurlarına kalıcı tehdit oluşturmak
• Afrin’den kaçan teröristleri Fırat Nehri’nin doğusuna çekmek suretiyle
ABD’nin koruması altına alıp nehrin batısındaki varlık iddiasından vazgeçerek Fırat’ın doğusunda ABD stratejisini kuvvetlendirmek
• Fırat Nehri’nin doğusundaki alandan Türkiye’nin Şanlıurfa, Mardin ve
Şırnak hudut güvenliği birliklerini taciz ve saldırılarla provoke edip Ayn
el-Arab, Tel Abyad, Rasulayn ve Kamışlı aksında Türk ve ABD askerlerini
karşı karşıya getirmek
• Afrin’den kaçan PKK/PYD unsurlarını Irak’ın kuzeyine göndermek suretiyle buradaki PKK varlığını takviye etmek ve Mayıs’ta gerçekleşecek Irak
seçimlerinden sonra Türkiye-Irak iş birliği çerçevesindeki operasyonlara
karşı kuvvet biriktirmek
ZDH’nin stratejik etkisinin teröristlerden temizlenen bölgelerin Suriye’deki diğer harekat alanlarıyla birleştirilip istikrar modelinin geliştirilmesinden sonra net
bir şekilde görüleceği söylenebilir. Bu noktada sürekli olarak taktik ortaklıkların
stratejik hedeflere hizmet etme zemini aranmalı, gerektiğinde kuvvet-mekan-zaman arasındaki optimizasyon sağlandıktan sonra fiili durum yaratılmalıdır.
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Türkiye, FKH ile birlikte Suriye sahasında doğrudan askeri güç bulundurmanın
verdiği imkanla etkili bir aktör konumuna evrilirken, muhalif unsurlar ile kurduğu yeni “eğit-donat-birlikte savaş” konsepti sayesinde sahada önemli bir askeri
oyuncu haline dönüştü. Suriye’nin kuzeyindeki denklem FKH ile kazanılan siyasi ve askeri üstünlük ile görece Türkiye lehine değişmeye başladı. Bu durum
Türkiye’ye PKK tehdidinin minimize edilmesi konusunda stratejik bir kararlılık
sağladı. Türkiye ayrıca Rusya ile ilişkileri normalleştirme ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması bağlamında tesis edilen ortak çıkarlar üzerinden Astana
sürecinin bir parçası oldu. Türkiye, Rusya ile yürütülen askeri ve siyasi diplomasi
ile Suriye sathında önemli manevra kabiliyeti kazanırken bunları sahada realize edebilmek adına ulusal güvenliği için birinci derecede tehdit olarak gördüğü
PKK/PYD yapılanmasının Afrin’deki kontrol alanını hedef alacak şekilde kapsamlı bir harekat başlattı. Türkiye’nin yeni güvenlik doktrini bağlamında harekete
geçerek ZDH olarak lanse ettiği Afrin’deki PKK varlığına yönelik kapsamlı harekat başta ABD olmak üzere Suriye rejimi ve İran’ı da ciddi anlamda rahatsız etti.
Her üç aktör de farklı gerekçe ve çıkar hesaplarıyla Türkiye ve müzahir muhalif
unsurların Afrin’de PKK’yı elimine ederek bölgeyi tamamen kontrol altına almasına karşı pozisyon ortaya koydu. Ancak bu hamle Türkiye’nin Cumhurbaşkanı
Erdoğan liderliğinde gösterdiği siyasi kararlılık ve askeri caydırıcılıkla boşa çıktı.
Bu bağlamda Rusya ile birlikte ZDH’nin dört aktör ile ilişkiler açısından değerlendirilmesi mümkündür. Afrin Türkiye’nin sınır hattında Suriye’nin toprak
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bütünlüğü içerisinde yer alan bir toprak parçasıdır. Ancak Şam yönetimi uluslararası meşruiyeti ile birlikte bu topraklar üzerindeki egemenliğini de 2012’de kaybetmiştir. Afrin’de PKK’nın Suriye kolundan müteşekkil paramiliter gruplar, asayiş
yapılanması ve diğer silahlı güçler bulunmakta, şehrin içini ve sınırlarını mezkur
silahlı gruplar kontrol etmektedir. Mesele bu açıdan ele alındığında ZDH ile Esed
rejiminin egemenliği arasında hiçbir ilişki yoktur. Zira Afrin’de Esed rejiminin fiilen egemenliği bulunmamaktadır. Şehirde Esed rejiminin egemenliği bulunmadığı
gibi PKK’nın özerk yönetimi altında Afrin’deki halkı tam anlamıyla örgütün tahakkümü altında yaşamaya zorlamaktadır. Dolayısıyla Türkiye rejimin harekata ilişkin
itirazlarını hiçbir şekilde dikkate almamayı tercih etmiş, ABD, İran ve rejim eksenli
girişimlerin operasyonu yavaşlatmasına da izin vermemiştir.
Harekat boyunca ABD Afrin’in PKK’nın elinde bulundurduğu Haseki-Münbiç hattı ile kara bağlantısı olmaması nedeniyle izole olan bölgeye ilişkin kaygılarını diplomatik kanallardan dile getirmiştir. Ayrıca PKK’nın Fırat’ın doğusundan
bölgeye militan ve silah sevkiyatı yapmasına engel olmayarak harekatın görece
başarısız olmasını temin etmeye çalışmıştır. ABD diğer yandan yeni askeri gerçekliğe adapte olabilmek adına Türkiye ile Münbiç için müzakereler başlatmıştır.
İran doğrudan siyasi, diplomatik ve medya kanallarını kullanarak ZDH’yi
hedef alırken, yine Suriye rejimi ile birlikte nüfuz sahibi olduğu Nubl-Zahra
bölgesindeki Şii milisleri bölgeye kanalize ederek TSK ve muhalifler karşısında
PKK’ya askeri destek sağlamıştır. İran’ın arabuluculuğunda Esed yönetimi ve PKK
arasında Afrin’in rejime devredilebilmesi adına görüşmeler gerçekleşse de taraflar
tam olarak anlaşma zemini bulamamışlardır.
Rusya ise Türkiye’yi Suriye siyaseti ve oyun planında bir denge unsuru olarak konumlayıp ZDH’ye olumlu bir perspektifle yaklaşırken temel olarak süreci
kenti kontrolü altına alabilmek, tamamen ABD’nin güdümüne girdiğini düşündüğü PKK/PYD’nin zayıflatılmasını sağlamak ve Tel Rıfat bölgesi başta olmak üzere
rejimin bölgedeki varlığını tahkim etmek arzusu ile hareket etmiştir. Öte yandan
Rusya, Türkiye-ABD arasındaki siyasi ayrışmanın derinleşmesini bir fırsat olarak
görmekte ve ZDH’nin bunu daha da ileriye götüreceğini varsaymaktadır.
Türkiye yukarıda ifade edilen mezkur denklemde askeri ve siyasi kararlılığının sahada somut askeri bir adıma dönüştürülmesi sürecinde dışsal faktörleri
minimize edebilmek için zamanlamayı çok dikkatli bir şekilde ayarlamıştır. Türkiye ABD’nin eleştirisini dikkate almadığı gibi, İran ve rejim eksenli girişimlere de
set çekecek adımlar atmaktan çekinmemiştir. Hatta bu tür girişimlere harekatın
temposunu artırarak yanıt vermiştir. Öte yandan Türkiye diplomasiyi aktif bir bi-
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HARİTA 13. KUZEY SURİYE’DE SON DURUM (22 MART 2018)

Kaynak: “Kuzey Suriye’de Son Durum [22.03.2018]”, Suriye Gündemi, 22 Mart 2018, http://www.suriyegundemi.
com/2018/03/22/kuzey-suriyede-son-durum-22-03-2018, (Erişim tarihi: 23 Mart 2018).

çimde kullanarak belirsizliği büyük ölçüde karşı tarafın üzerine yıkmış ve kendi
pozisyonundan hiç taviz vermemiştir. Afrin’de Türkiye’nin tüm uluslararası baskıları göğüsleyerek kendisine manevra kabiliyeti kazandıracak askeri ve siyasi diplomatik adımları atabilmesinin getirisi büyük olmuştur. Türkiye ZDH ile askeri ve
siyasi caydırıcılığını ortaya koymuş sadece PKK değil diğer aktörler karşısında da
kazanmasına imkan sağlayan bir zemin üretmiştir.29
Türkiye ZDH ile askeri caydırıcılığının yanı sıra yıkıcı değil inşa edici bir güç
olarak da kendisini ABD ve Rusya gibi örneklerden tamamen ayrıştırmayı başarmıştır. Önümüzde ABD ve Rusya’nın Musul, Rakka ve Deyrizor’da gerçekleştirdiği ve halen Guta’da devam eden harekat örnekleri bulunmaktadır. Buralarda ciddi
sivil katliamı yapılıp kentler yok edilirken Türkiye ise tam tersine yok edici değil
inşa edici bir güç olarak Afrin’de yeni bir rol model olmuştur. Bu bağlamda Türkiye hem dünyaya hem de bölge halklarına sadece terör unsurlarının temizlendiği,
kentlerin yıkılmadan sivil zayiata sebep olunmadan da mücadele edilebileceğini göstermiştir. Türkiye FKH bölgesinde elde ettiği deneyimi doğrudan Afrin’e
taşımaya, kenti inşa edip gerekli alt yapı çalışmalarını gerçekleştirerek bölgede
emniyeti sağlamaya yönelik adımlar atarken şehrin asli yerel unsurları tarafından
yönetileceği bir meclis oluşturmak için de harekete geçmiştir. Türkiye sivillerin
katledilmediği ve kentlerin yok edilmediği farklı bir model olabileceğini böylelikle tüm dünyaya göstererek elini daha da güçlendirmiştir.
Afrin’de beklenenden hızlı bir şekilde elde edilen askeri başarı PKK/PYD’nin
Suriye’deki en etkili kara gücü olduğu mitini yok ederken, ABD’nin desteğinden
mahrum bırakılmış örgütün askeri olarak ne TSK’nın ne de Suriyeli muhaliflerin
karşısında tutunamayacağını da göstermiş oldu. Bu askeri hezimet PKK/PYD’nin
elinde bulundurduğu tüm bölgelerde adeta bir domino etkisi yarattı. Münbiç baş29. Murat Yeşiltaş, “Zeytin Dalı Harekatı: Kazananlar ve Kaybedenler”, Anadolu Ajansı, 20 Mart 2018.
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GÖRSEL 1

ta olmak üzere Fırat’ın doğusundaki Haseki, Tel Abyad, Rakka ve Deyrizor gibi
bölgelerdeki Arap nüfus PKK’nın tahakkümüne karşı mobilize olmaya başladı.
ABD ise Türkiye’nin kararlılığı ve sonuç alacak şekilde askeri olarak harekete geçmesiyle PKK’ya yaptığı yatırımın maliyetini daha fazla görmeye başlarken, ABDPKK angajmanının da sürdürülemez olduğu gerçeği ile yüzleşmek durumunda
kaldı. Türkiye ise Afrin’de elde edilen zaferle birlikte siyasi karar alıcılar tarafından
daha önce de zikredildiği şekilde Münbiç, Irak’ın kuzeyindeki PKK bölgeleri ve
Sincar’a odaklanmış durumdadır.

ESED REJIMI VE İRAN
ZDH de daha önce Suriye’nin kuzeyinde icra edilen FKH’de olduğu gibi birçok
meydan okumayla karşılaştı. Sahanın getirdiği zorlukların yanı sıra ZDH diğer
aktörlerin hamlelerine maruz kaldı. Türkiye’nin başarısız olması adına üçüncü
aktörler birçok siyasi ve askeri hamle gerçekleştirdi. Bu bağlamda harekatın askeri
arenada olduğu kadar diplomatik ve siyasi arenada da büyük dikkat ve hassasiyetle yürütülmesi gerekti. ZDH’nin başlamasıyla birlikte Esed rejimi Türkiye’nin
Afrin bölgesine askeri olarak girmesini “işgal” olarak nitelendirdiklerini ve bölgeyi Türkiye’ye karşı koruyacaklarını açıkladı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar
ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan Rusya’da muhataplarıyla görüşme yaparken Esed
rejimi Suriye hava sahasına giren Türk uçaklarını düşürmekle tehdit etti. Fakat
Türkiye’nin Rusya ile ortak zeminde buluşmuş olması ve caydırıcı askeri gücü rejimin tehditlerinin havada kalmasını sağladı.
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İran da Esed rejimiyle paralel şekilde daha ilk günlerden itibaren ZDH’yi hedef alan bir tavır takınmış ve birçok platformda harekatın başarısız olması için
adımlar atmıştır. İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi harekatın hemen başında
verdiği bir demeçte Türkiye’nin Afrin’de gerçekleştirdiği harekatı endişe ile takip
ettiklerini ve derhal sonlandırmasını temenni ettiklerini açıklamıştır. Akabinde
İranlı yetkililerden harekatın Suriye’nin egemenliğini ihlal ettiğine yönelik açıklamalar gelmiştir. İran ayrıca ZDH’ye dair büyük bir medya kampanyası da başlatmış, PKK’nın iddiaları üzerinden kara propaganda yapmıştır. Bu bağlamda İran
ZDH’ye karşı Esed rejimiyle birlikte hareket etmiştir.
ZDH’nin karşılaşabileceği en olası senaryolarından biri İran’ın arabuluculuğunda PKK/PYD’nin Esed rejimi ile anlaşması ve Afrin’in önemli bir kısmını,
özellikle merkezini Esed rejimine devretmesi olarak tezahür etmiştir. Nitekim
FKH’de bu iş birliğine Münbiç konusunda şahit olunmuştur. Ayrıca Esed rejimi
ile YPG Haseke’de bir arada var olma deneyimi yaşamaktadır. Bu senaryoyu güçlendiren emare ise iki taraf arasında Halep’te devam eden görüşmeler neticesinde
Esed rejimine bağlı milislerin Afrin bölgesine girmeye başlamasıdır.30 PKK/PYD
Şeyh Maksud ve Bostan Başa gibi mahalleleri rejime devrederek buradaki güçlerini Afrin’e kaydırmıştır.
Bu süreçte Esed rejimi YPG ile birçok müzakere gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde Afrin’in rejime devredilmesi müzakere edilmiş fakat taraflar Türkiye’nin
tehdidi, rejimin maksimalist talepleri ve Rusya’nın olumsuz tavrı sonucu anlaşamamıştır. Rejim ve PKK arasında tam bir mutabakat sağlanamasa da görüşmeler
devam ederken rejime resmi bağlı ve İran tarafından desteklenen Halk Koruma
Güçleri Afrin bölgesine girerek PKK saflarında TSK ve muhaliflere karşı savaşmaya başlamışlardır. PKK beklemediği ölçekte çok kayıp vermeye başlamasıyla birlikte rejime verdiği tavizleri artırmış, bu bağlamda bir anlaşma zemini oluşması
ihtimali güçlenmiştir.
Ancak tüm bu hamleler askeri ve siyasi açından Afrin denklemini değiştirmeyi başaramamıştır. Rejimle birlikte hareket eden mezkur paramiliter güçler ve
İran Devrim Muhafızları’nın organize ettiği Şii milisler Afrin’e intikal ettiyse de
ne PKK Afrin’i rejime bırakmış ne de rejim Afrin’de yönetimi devralmıştır. Bunun
bir sebebi PKK ile rejim arasındaki anlaşmazlıklar, diğer bir sebebi ise rejimin Af30. Türkiye Afrin bölgesine giren konvoyları hedef alırken bölgeye sızmayı başaran rejim yanlısı milislerin büyük ölçekte TSK/Milli Ordu tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı. Büyük kayıplar sonrası Halk Koruma
Güçleri Afrin bölgesinden geri çekilip rejim kontrolündeki Nubl ve Zahra’ya konuşlandı. Fakat bu süreç içerisinde YPG Halep merkezindeki Şeyh Maksud ve Bostan Başa mahallelerini boşaltarak rejim bölgesi üzerinden
Afrin’e geçmesi sonucu Esed rejimi Halep merkezinin tamamını kontrol altına almayı başardı.
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rin’de düzenli ordusuyla gerçek manada Türk ordusu ve muhalifler ile çatışmaya
girecek bir askeri mobilizasyon lüksüne sahip olmamasıdır. An itibarıyla birden
fazla cephede çatışma içerisinde olan rejim her ne kadar Türkiye’nin Afrin operasyonundan rahatsızsa da buna karşı koyabilecek bir kapasiteye sahip değildir.
Sonuçta TSK Afrin’e giren milis unsurları hedef almış ve ciddi zayiat verdirerek
geri çekilmelerini sağlamıştır. Kaldı ki rejim Türkiye’nin PKK’yı teslim olma noktasına getirmesinin uzun vadede kendisi için de birtakım faydalar getirebileceğini
de hesap etmektedir. Şu an mücadeleye girme kapasitesine sahip olmadığı bir ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit eden örgütü zayıflatmasının, ileriki aşamalarda
PKK’yı rejime karşı daha tavizkar bir pozisyona sokacağını düşünmektedir.
Nihayetinde Esed rejimi PKK’nın Afrin’i kendisine devretmesini istemektedir. Diğer bir deyişle 2012’de çatışmadan PKK’ya bıraktığı toprakları yine çatışmadan geri alma amacındadır. Fakat 2012’den bu yana PKK’nın geçirdiği
dönüşüm, kazanımlarını kaybetmeme isteği ve ABD ile kurduğu ilişki örgütü
bu yönde bir anlaşmadan alıkoymuştur.31 Ayrıca rejimin Suriye’deki tehdit algısında Suriyeli muhalifler hala birinci sıradadır. Nitekim PKK/PYD Suriye’nin
toprak bütünlüğünü tehdit etse de rejimin kendisini doğrudan hedef almamaktadır. Özellikle DEAŞ ve El-Kaide gibi radikal unsurların bulunmadığı ve
Suriyeli muhaliflerin kontrol ettiği bölgeler ülke içerisinde Esed rejimine bir
alternatif oluşturmaktadır. Yıllarca ılımlı muhalefeti birincil hedef olarak gören
rejimin penceresinden Suriyeli muhaliflerin FKH ile Kuzey Halep’in ardından
Afrin bölgesini de kontrol altına alması büyük bir stratejik yenilgi anlamına
gelmektedir. Rejimin Suriye toplumunu “temizleme ve arındırma” politikasına mukabil yurt dışında mülteci konumunda yaşayan Suriyelilerin ülkeye geri
dönme imkanını bulması da diğer bir sorunsaldır.
Askeri ve jeostratejik konum açısından ZDH ile beraber Cerablus-el-Bab
Afrin-İdlib hattı oluşmaktadır. Halep merkezinin kuzeydoğusundan güneybatısına kadar olan tüm bölgeler Suriyeli muhaliflerin eline geçmiş ve İdlib ile FKH
arasında bağlantı kurulmuştur.

31. 29 Ocak 2014’ten bu yana Afrin PYD tarafından ilan edilen “öz yönetim” tarafından yönetilmeye başlanmıştır. 2015’in ortasında ise PKK/PYD bölge halkını zorunlu askerliğe tabi tutmuştur. Binlerce Afrinli genç silah
altına alınmamak için bölgeden kaçmıştır. PKK/PYD’nin iddialarına göre örgüt Afrin kantonunu 47 konseyin
altında toplanan ve halkı örgütleyen 898 komün (komite) oluşturarak idare etmektedir. Bu alan Fırat’ın doğusundaki PKK/PYD’den coğrafi olarak yalıtılmış olsa da diğer yerlerde olduğu gibi KCK Suriye yürütme konseyinin emir komutası altında Kandil’den emir alan Halil Tefdem, Ahmed Hudro, Mahmud Berhudan, Behcet Abdo
ve Nocin gibi PKK’lı isimler tarafından yönetilmektedir. Terör örgütü PKK/PYD Afrin etrafında kontrol ettiği
1.500 kilometrekarelik alanda sayıları 7-8 bin civarında olduğu değerlendirilen YPG ve onunla birlikte hareket
eden SDG çatısında yer alan 1.500 kişilik Ceyşü’s-Suvar unsurları vardır.
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ABD-PKK/PYD ANGAJMANI
Arap Baharı’nın etkisiyle 2011’de başlayan Suriye devriminin ilk dönemlerinde
ABD muhalif grupları askeri-siyasi yardımlarla destekliyor, uluslararası bir koalisyon ile birlikte Esed rejiminin meşruiyetini yitirdiğini ve devrilmesi gerektiğini öne sürüyordu. Ancak söz konusu politikasını değiştirmeye başlayan ABD
DEAŞ’ın Irak’ta neşet edip Suriye’nin içlerine kadar uzanmasıyla muhaliflere desteğini keserek Esed rejimini ayakta tutacak adımlar attı. Ayn el-Arab (Kobani)
kuşatması sırasında PKK’nın Suriye örgütlenmesi olan PYD/YPG’yi DEAŞ’a karşı
desteklemeye başladı ve söz konusu örgütü adım adım Suriye siyasetinin merkezine yerleştirdi. Mezkur strateji gereği –aksi yönde çok açık deliller olmasına
rağmen– PYD/YPG’yi terör örgütü olarak tanınan PKK’dan ayrı bir yapılanma
olarak sundu ve Suriye Kürtlerini temsil ettiği tezini savundu.32 ABD Suriye krizinin başından itibaren muhalif gruplara şüpheyle yaklaştı. Bazı grupları sakıncalı
görerek destek vermediği gibi onları desteklemek isteyen aktörlere de aktif bir
şekilde engel olmaya çalıştı. Ancak PKK’nın Suriye örgütlenmesi PYD/YPG’ye
sınırsız bir destek sunmakta tereddüt göstermedi.33
Ayn el-Arab’ın tamamen düşeceği bir noktada ABD, PYD’nin yardım çağrısına yanıt vererek DEAŞ hedeflerine yoğun bir hava saldırısı başlattı ardından
silah ve mühimmat yardımı yapmaya başladı.34 ABD’nin müdahalesiyle birlikte
sahadaki askeri durum DEAŞ aleyhine dönerken bir süre sonra örgüt Ayn el-Arab civarından tamamen çıkartıldı. “Kobani” deneyimi ABD’nin YPG güçlerini
Suriye’de DEAŞ ile mücadelede kara gücü haline getirebileceğini gösterirken örgüt için ise Washington desteğinin önemini ortaya koydu. Bu askeri angajman
adım adım artarak Tel Abyad ve diğer bölgelerde kendini göstermeye başladı.35
Ancak PYD/YPG terör örgütünün DEAŞ’a benzer şekilde ele geçirdiği bölgeleri
terörize etmesi uzun sürmedi. PYD/YPG, ABD ve Esed rejimiyle kurduğu askeri
angajmanlarla elde ettiği üstünlüğü kullanarak Suriye’nin Haseke ve Rakka vila32. ABD kendi istihbarat raporlarıyla, “Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi” ya da “CIA FactBook”un
yayımladığı birçok resmi belgede PYD/YPG’yi PKK’nın Suriye kolu olarak tanımlanmaktadır. Yine PYD üzerine
çalışmalar yapan International Crisis Group’un yayımladığı 22 Ocak 2013 tarihli “Syria’s Kurds: A Struggle Within a Struggle” ve 8 Mayıs 2014 tarihli “Flight of Icarus? The PYD’s Precarious Rise in Syria” isimli raporlarda
açık bir şekilde PYD, PKK terör örgütünün Suriye kolu olarak tanımlanmaktadır. Ancak Batılı ülkeler PYD ile
siyasi ve askeri angajmana girebilmek adına bu gerçeği görmezden gelmeyi tercih etmişlerdir. Bkz. Can Acun,
“ABD’nin Türkiye’deki Terör Çıkmazı: PYD/YPG”, Çankaya DD, 2 Mart 2018.
33. Haziran 2015’e kadar ABD liderliğinde DEAŞ ile mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyonun Suriye’de gerçekleştirdiği 1.774 hava saldırısından 1.200’ü DEAŞ ile YPG’nin çatıştığı bölgelerde yapılmıştır. Muhaliflerin DEAŞ ile karşı karşıya geldiği durumlarda ise ABD’nin hava desteği vermediği görülmüştür.
34. Can Acun ve Bünyamin Keskin, PKK’nın Kuzey Suriye Örgütlenmesi: PYD-YPG, (SETA Rapor, İstanbul: 2017).
35. Can Acun, “Kuzey Suriye’de PYD Kuşağı”, SETA Perspektif, Sayı: 107, (Haziran 2015).
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yetlerinde Tel Abyad dahil olmak üzere ele geçirdiği bölgelerde muhalif Arap ve
Türkmenlere yönelik tehcir politikası uyguladı. Örgüt demografik mühendislik
çabasına girişti. Köy yakma, ürün ve mallara el koyma, yargısız infaz ve toplu
cezalandırma gibi savaş suçu olarak kabul edilecek eylemleriyle bölgenin demografik yapısını değiştiren PYD/YPG bölgeyi kendisi için yönetilebilir kılmak istedi.
ABD, YPG ile kurduğu angajman üzerinden başta Türkiye olmak üzere yoğun
eleştirilere muhatap olunca PKK/PYD’yi perdeleyebilmek adına 11 Ekim 2015’te
“Suriye Demokratik Güçleri” (SDG) isimli bir ittifak oluşturdu.36
Bu dönemde Başkan Obama’nın talimatıyla ABD ordusuna bağlı özel kuvvetler SDG/YPG’yi doğrudan eğitmeleri için sahaya gönderilmeye başlandı. Yine
Başkan Obama’nın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk birçok kez
bölgeyi ziyaret ederek SDG/YPG’liler ile temas kurdu. ABD, PYD’nin kontrol ettiği
bölgelerde bu süreçte askeri üsler inşa etmeye başladı.37 Bu dönemde SDG/YPG’ye
sağlanan silahların ölçeği ve niteliği de artıyordu. Türkiye’nin tüm itirazlarına rağmen 31 Mayıs 2016’da Fırat Nehri’nin batı yakasındaki stratejik Münbiç bölgesi,
ABD-SDG/YPG ittifakı tarafından ele geçirildi.
Münbiç sonrasında YPG’nin askeri açından temel hedefi Cerablus-el-Bab
bölgesini de ele geçirerek Afrin kantonu ile toprak bütünlüğünü sağlayacak
şekilde genişletmek oldu. Ancak Türkiye’nin FKH’yi başlatması bu hamleyi
boşa çıkartırken ABD’de Obama yerine Trump döneminin başlaması hem Türkiye-ABD hem de ABD-PKK/PYD ilişkisi açısından yeni bir dönemi beraberinde getirdi. Fakat Türkiye’nin beklentilerinin aksine Trump Suriye siyasetine
ilişkin karar mekanizmasını tamamen Pentagon ve CENTCOM’a devretmiş, bu
kurumların önceliği ise YPG ile inşa ettikleri askeri angajmana devam etmek
olmuştu. ABD, YPG/SDG’yi doğrudan ağır silahlarla donatarak Rakka’ya yönelik büyük bir hamle başlatırken bölge hava ve karadan ağır şekilde vurulduktan
sonra YPG eliyle kontrol altına alındı. ABD Rakka hamlesine eş zamanlı olarak Deyrizor’da Suriye’nin önemli petrol ve doğal gaz yataklarını el geçirecek
ve ülkenin Irak sınır hattını tutacak şekilde YPG/SDG’nin Fırat’ın doğusunda
ilerlemesini sağlamaya çalıştı.

36. Kuruluşu ilan edilen SDG yapılanmasını YPG/YPJ ile birlikte Süryani Askeri Konseyi, Ceyşü’s-Suvar, Liva
Suvar Rakka, Liva et-Tahrir ve el-Sanadid gibi gruplar oluşturmaktaydı. Ancak daha sonra CENTCOM komutanlarının da itiraf ettiği şekilde bu yapı aslında doğrudan ABD’nin talimatı ve YPG’nin denetiminde bir çatı yapılanma olarak kurgulanmıştı. ABD, SDG’nin kuruluşundan sonra Suriye’nin kuzeyinde yaptığı askeri hamleleri
bu isim altında sürdürmeye başladı ve silah yardımlarını doğrundan YPG’ye değil SDG’ye yapıyormuş izlenimi
verdi. Bkz. Acun, “ABD’nin Türkiye’deki Terör Çıkmazı: PYD/YPG”.
37. Ocak 2018 itibarıyla ABD’nin Suriye’de PKK kontrol bölgelerinde toplam üs sayısı 13’ü buldu.
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Takip eden süreçte ABD’nin Suriye stratejisinde PYD/YPG’nin konumu
daha da tahkim edildi. Temelde bir terör örgütüne karşı diğer terör örgütünü
kullanma stratejisi benimseyen ABD, Suriye’deki tüm yatırımlarını anılan örgüte
yaptı. Böylece doğu-batı ekseninde Suriye-Irak sınır hattından Münbiç’e kadar
uzanan bir hatta, güneyde ise Rakka ve Deyrizor’un Fırat’ın doğusuna uzanan
alanlarda etkinliğini artırmaya çalıştı. ABD bu bağlamda hem Türkiye’nin ulusal
güvenliğini hem de Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PYD/YPG terör
örgütüne destek vermeye devam ederken Türkiye ise önce FKH’nin ardından
hem Astana süreci hem de ZDH ile ABD’nin attığı adımlara yanıt verdi. ABD,
Türkiye’nin Afrin dahil PKK’nın Suriye örgütlenmesi YPG’ye hiçbir şekilde bir
askeri harekat yapmasını arzu etmedi ve engellemek istedi. ABD özellikle DEAŞ’a
karşı Rakka operasyonu devam ederken “dikkat dağıtıcı” olacağını iddia ettiği bir
harekatın yapılmasına karşıydı ve bu muhalefetini söz konusu operasyon bitmesine rağmen devam ettirdi.38
Türkiye’ye PKK’nın Münbiç’ten çıkarılacağı ve Rakka sonrasında örgüte desteğin kesileceği sözünü tutmayan ABD ZDH’nin arefesinde YPG’den müteşekkil
bir sınır ordusu kuracağını açıkladı. ABD’nin CENTCOM merkezli Suriye ve PKK
stratejisi Washington-Ankara arasında en önemli gerilim noktası olmaya devam
etti. Türkiye’de ABD’nin PKK’ya olan desteğini kesmeyeceği, Suriye’nin kuzeyinde
Türkiye sınır hattı boyunca terör örgütünün kontrol ettiği bir devletçik oluşturacağı düşüncesinin kuvvetlenmesiyle ZDH hazırlıkları hızlandı. Rusya, ABD’nin
aksine PKK’ya doğrudan silah yardımı yapmadıysa da Afrin’deki askeri varlığıyla
terör örgütü için bir kalkan görevi gördü.
Türkiye’nin ZDH ile coğrafi izolasyonu ve yerel angajmanları dolayısıyla doğrudan ABD’nin nüfuz alanında olmasa da PKK/PYD’nin Afrin “kantonu”nu hedef alması Washington’ın Suriye’nin kuzeyinde inşa etmeye çalıştığı kuşağa ciddi
anlamda zarar verdi. Her şeyden öte PKK’nın Akdeniz’e ulaşmak için zıplama tahtası olarak gördüğü ve yıllarca yatırım yaptığı bir bölge kaybedilmiş oldu. Askeri
olarak YPG üzerinden algı mühendisliği ile yaratılmış olan mit çökerken ABD’nin
hava desteği olmadan YPG’nin anlamlı bir askeri güç karşısında hiçbir şansı olmadığı ortaya konuldu. Yine harekat boyunca Suriye rejimine ve İran’a bağlı Şii
milisler ile Afrin PKK’sı arasında bir ittifak görüntüsünün oluşması ve milislerin
Afrin’de PKK ile birlikte savaşması ABD’nin YPG’yi DEAŞ’la mücadelenin yanı

38. DEAŞ’ın Suriye sathında askeri varlığı kuşatma altına alınmış küçük cepler dışında bitirilmiş olmasına rağmen ABD’nin bilinçli bir şekilde operasyonları yavaşlattığı ve örgütün varlığını elimine etmeyerek hem Suriye’deki kendi varlığını hem de PKK ile olan angajmanını meşrulaştırmaya çalıştığı görülmektedir.
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sıra İran’ın Suriye’de artan nüfuzuna yönelik de kullanacağına dair iddiaları ciddi
anlamda sorgulanır kıldı.
Ayrıca Türkiye’nin kısa sürede muhaliflerle birlikte Afrin’i PKK’dan temizlemesi adeta bir domino etkisiyle Münbiç ve Fırat’ın doğu yakasında örgütün
tahakküm kurduğu bölgeleri de etkilemeye başladı. ABD desteğiyle PKK’nın
kontrolünde yaşamak zorunda kalan Arap unsurların mobilize olup PKK’ya karşı harekete geçtiği göründü. Münbiç, Haseki, Rakka ve Deyrizor’da terör örgütü tarafından sindirilmiş bölge halkı direnç göstermeye başladı. ZDH, ABD’nin
PKK’ya yaptığı yatırım ve elde ettiği nüfuz alanının sürdürebilirliğine yönelik ciddi bir meydan okumaya dönüşürken terör örgütü sayesinde elde edilen çıkarların
yeni dönemde üretmeye başladığı maliyet karşısında sorgulanacağı bir gerçeklik
ortaya çıktı. ABD ise ZDH bağlamında karşı karşıya kaldığı meydan okumayla
birlikte yeni gerçekliğe adapte olabilmek ve süreci yönetebilmek için Türkiye ile
müzakereler başlatma kararı aldı. Türkiye’nin Münbiç ve Fırat’ın doğusuna yönelik taleplerinin karşılanmasına ilişkin daha olumlu işaretler vermeye başladı.

ZDH VE RUSYA
Suriye devriminin başından beri Esed’i destekleyen Rusya, Suriye rejiminin savaşı
kaybetme ihtimalinin çok güçlendiği Eylül 2015’te doğrudan savaşa dahil oldu
ve Suriyeli muhalifleri hedef almaya başladı. Türkiye-Rusya ilişkileri adım adım
gerginleşirken Türkiye’nin sınır hattında bir Rus jetini düşürmesiyle ciddi bir kriz
yaşandı. Rusya bu dönemde Afrin’deki PKK/PYD unsurlarını havadan askeri olarak desteklemeye başladı. Örgüt Rusya ve rejimden aldığı destekle muhaliflerin
elindeki Tel Rıfat bölgesini ele geçirmeye başlarken Moskova ilerleyen dönemlerde Afrin’de askeri noktalar kurdu. Böylelikle Türkiye’ye PKK üzerinden yanıt
verirken Tel Rıfat ve Şehba bölgesinin PKK tarafından ele geçirilmesiyle rejimin
Halep’e düzenleyeceği nihai taarruz için stratejik bir derinliğin oluşmasını sağlamaya çalıştı. Afrin bölgesinin coğrafi izolasyonu, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki
PKK bölgeleriyle toprak bütünlüğünün olmayışı bu bölgeyi ABD nüfuz alanından
ziyade Rus nüfuz alanının içinde tuttu.
Ancak Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmeye başlaması ve Suriye sathında ortaya çıkan yeni gerçeklikler iki ülkeyi daha fazla yakınlaştıran bir etki
yarattı. Böylece Rusya’nın PKK/PYD ile olan ilişkisi de sarsılmaya başladı. Özellikle ABD-PKK angajmanının gittikçe güçlenmesi ve ABD’nin PKK eliyle Rakka
ve Deyrizor’daki enerji kaynaklarını ele geçirmesi Rusya’nın da Suriye’deki çıkarlarını tehdit eder hale geldi. Bu bağlamda oluşan yeni konjonktür tarafların
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yürüttüğü askeri diplomasiyle birlikte FKH’de olduğu gibi ZDH’de de önemli
bir rol oynadı. Afrin ve çevresindeki Rus askeri varlığı sembolik olsa da Türkiye açısından bölgeye düzenlenecek kapsamlı askeri harekat için bir engel teşkil
etmekteydi. Müzakereler sonrası Rus askerlerinin bölgeden çekilmesi harekatın
önünü açtı. Öte yandan ZDH’nin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayan Türk
savaş uçaklarının Suriye hava sahasına girmeleri konusunda da Rusya belirleyici oldu. Rusya, Esed rejimi hava unsurlarının da hiçbir şekilde Türkiye’yi hedef
almasına izin vermedi. Esasında Rusya ZDH başlamadan önce bölgedeki PKK
unsurları ile rejimi bir araya getirmiş ve bölgenin rejime devredilmesi için terör
örgütüne baskı yapmıştı. Ancak PKK ile rejimin anlaşamaması Rusya için en
olumlu senaryonun hayata geçmesini engelledi ve Türkiye’nin ZDH’yi gerçekleştirmesine yeşil ışık yakmak durumunda kaldı.
Türkiye-Rusya yakınlaşmasının sahadaki ilk somut yansıması FKH olurken süreç bununla sınırlı kalmayarak Suriye’nin diğer bölgelerinde de tezahür
etti. Türkiye ve Rusya’nın beraber yürüttüğü müzakereler sonucunda 30 Aralık
2016’da Suriye genelinde geçici ateşkes sağlandığı duyuruldu. Bunun ardından
ise Astana süreci başladı. 2017’de Astana süreci kapsamında yapılan görüşmeler
neticesinde Suriye genelinde dört deeskalasyon/çatışmazlık bölgesi ilan edildi.39
Türkiye ile Rusya arasında Suriye’deki gelişmelere ilişkin hala çok ciddi ayrışmalar ve pozisyon farklılıkları olsa da ülkenin toprak bütünlüğü konusundaki ortak
tutum üzerinden bir siyaset inşa edildi. Bu bağlamda tamamen ABD’nin nüfuz
alanına girerek Suriye’nin kuzeyinde bağımsız bir kuşak oluşturma çabası içerisindeki PKK/PYD’nin görece zayıflatılması Rusya’nın da çıkarına hizmet etmekte.
Esasında Rusya pragmatik bir ülke olarak PKK/PYD tamamen ABD’nin güdümüne girmeden önce onunla her fırsatta angajman kurma çabasında oldu. Rusya’nın PKK stratejisi örgütü tamamen ABD’ye teslim etmeme üzerine kuruluydu
ancak bunda başarılı olamadı. Rusya’nın PKK ile ilişkisi kendine özgü olageldi
ve ABD-PKK ilişkisinden farklılık gösterdi. Rusya örgütle doğrudan bir ittifak
ilişkisine girmese de PKK kartını tamamen ABD’ye bırakmak istemedi. Rejimle
anlaşması karşılığında PKK’ya siyasi bir alan açma sinyali verdi. Fakat iki gelişme
Rusya’nın PKK politikasında bazı dönüşümlere sebep oldu: Birincisi PKK’nın Afrin’i rejime bırakmaması ve Rus arabuluculuğunu boşa çıkarmasıydı. Rusya’nın
nüfuzunun güçlü olduğu Afrin’de bile PKK’yı rejimle uzlaşmaya ikna edememesi

39. Astana sürecinin mütemmimi olan Soçi konferansı ZDH başladıktan on gün sonra düzenlendi. İdlib çatışmazlık bölgesi kapsamında TSK bölgede gözlem noktaları kurmaya devam etti. Bunlardan üçü ZDH harekatı
devam ederken İdlib ve Batı Halep bölgesinde oluşturuldu.
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örgüte karşı pozisyonunu değiştirmesine sebep oldu. İkincisi ise PKK’nın ABD
ile ilişkisinin derinleşmesi ve Suriye’nin geleceğine ilişkin planlarını müttefiklik
üzerine kurmasıydı. Diğer bir deyişle ABD’nin PKK üzerindeki güçlü nüfuzunun
zayıflamadığı aksine güçlendiğini gören Rusya, örgütün Washington’ın biçtiği
rolü oynayacağına kani oldu. Daha sonra Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un da
dillendirdiği gibi ABD’nin PKK yapılanması üzerinden Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmak istediği sonucuna vardı. Ancak PYD hala Moskova’da temsilcilik
bulundurmakta ve Rusya, Türkiye ile olan ilişkilerinde bu terör örgütünü adeta
bir sigorta olarak görmeye devam etmektedir. Nihayetinde ABD-PKK angajmanı
bozulduğunda örgüt ile ilişkisini yeniden canlandırma potansiyeline sahip olduğu
da görülmektedir. Ancak ZDH ile birlikte özellikle PKK/PYD’nin çok sert şekilde
Rusya’yı hedef alan açıklamalar yaptığını da değerlendirdiğimizde bu ilişkinin yeniden tesisi eskisi kadar kolay olmayacağı anlaşılmaktadır.40
Nihayetinde ZDH bağlamında Türkiye ve Rusya askeri/siyasi diplomasiyi işleterek iki ülkenin de çıkarına hareket edecek bir zemin üretebilmişlerdir. Lakin
Rusya’nın Türkiye’ye Suriye’de açtığı hareket alanını zaman zaman sınırlamaya
çalıştığı görülmektedir. Bu bağlamda daha önce Afrin merkezindeki Rus askerlerinin YPG’nin elinde bulunan ve harekatın ilk cephesi olacağı tahmin edilen
Tel Rıfat bölgesine çekilmesi ve Şubat ayında beldede karargah inşa etmesi dikkat
çekici bir hamle oldu. Ayrıca ZDH başladıktan sonra Türk savaş uçaklarına kısa
bir müddet de olsa Suriye hava sahasını kapatması Rusya’nın bu yaklaşımını teyit
eden bir görüntü oluşturdu. Rusya’nın Esed rejimine müzahir milislerin Tel Rıfat bölgesine girmelerine müsaade etmesi de diğer bir önemli gelişmeydi. Rusya
Türkiye’nin Tel Rıfat hattına operasyon yapmasını engellerken Tel Rıfat beldesi ve
Minnig Askeri Üssü’nü kendi kontrolünde Esed rejimine devretmeye çalıştığına
ilişkin bir görüntü oluşmakta.
FKH ile ZDH arasındaki konumu ile Halep’in hemen kuzeyinde yer almasıyla stratejik bir derinlik oluşturan Tel Rıfat bölgesinin kimin tarafından
kontrol edileceği bölgedeki askeri dengeler açısından büyük önem arz etmektedir. Ağır Rus bombardımanı ve PKK’nın tehcir politikasıyla mülteci konumuna düşerek Türkiye’ye sığınan on binlerce insan bulunmaktadır. Bu bağlamda Türkiye ile Rusya arasında Tel Rıfat ve Şehba bölgesine yönelik zorlu bir
müzakere süreci yaşanması muhtemel görünmektedir. Bu müzakerelerin dört
farklı sonucu olabilir:
40. YPG liderlerinden Sipan Hemu ZDH başladıktan bir gün sonra 21 Ocak’ta Şarku’l-Avsat gazetesine verdiği röportajda Rusya’nın Türkiye’ye Afrin’e operasyon düzenleme “izni” vererek Suriye Kürtlerine ihanet ettiğini söyledi.
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1. Bölgenin TSK/Milli Ordu tarafından kontrol edilmesi
2. Bölgenin Rusya ve rejim yanlısı milisler tarafından kontrol edilmesi
3. Bölgenin taraflar arasında bölüşülmesi
4. Bölgenin TSK/Milli Ordu tarafından ele geçirilmesi ve ardından Milli Ordu’nun bölgeden çekilip sadece yerel polis güçlerinin Tel Rıfat ve çevresinde varlıklarına devam etmesi41
Rusya bir yandan ABD ve vekil unsurları ile mücadele ederken diğer yandan
Türkiye’yi Suriye denkleminde yanına çekecek hamleler yapmaya devam etmektedir. Ancak Rusya –İran ile kurduğu angajmana benzer şekilde– Türkiye’nin etkisini sınırlı tutacak ve çevreleyecek birçok hamle yapmayı da sürdürmektedir.
Türkiye’ye baskı yapabilme imkanını her daim elinde tutma çabası içerisindedir.
Bir yandan sahada İran’ın etkisini sınırlı tutmaya çalışan Rusya diğer yandan Türkiye’ye baskı yapabilme imkanını kaybetmek istememektedir. Bu dengeyi tutturmaya çalışan Rusya’nın Türkiye ile angajmana devam edeceği ama aynı zamanda
İran’dan ziyade kendi etkisi altındaki Esed’e bağlı milisleri bölgede bulundurmaya
çabalayacağı öngörülebilir. Afrin’den sonra Münbiç’e doğru hareket etmek isteyen Türkiye’nin ABD ile kuracağı her angajmanın Rusya tarafından dikkatle takip
edildiği de unutulmamalıdır.

41. Kutluhan Görücü, “Tel Rıfat ve Çevresi Ne Olacak?”, Suriye Gündemi, 19 Mart 2018, https://www.suriyegundemi.com/2018/03/19/tel-rifat-ve-cevresi-ne-olacak, (Erişim tarihi: 23 Mart 2018).

45

SONUÇ

ZDH tecrübesi Türkiye’deki karar verme süreçlerine olumlu katkılar sundu ve duruma dayalı reaksiyonlardan öngörüye dayalı inisiyatif kullanımının yolunu açtı.
Bununla birlikte harekat daha tamamlanmadan Türkiye için bazı kazanımlar sağladı. Bu kazanımlar şu şekilde sıralanabilir:
• Sınır güvenliğini sağlayarak Hatay-Osmaniye-Kilis-Islahiye bölgesinde
PKK/PYD’nin terör saldırılarını önledi, terör örgütünün varlığını sınır
hattından 35 km uzaklaştırdı.
• PKK/PYD’yi Afrin’de topraksızlaştırarak yeniden tehdit olma ihtimalini azalttı.
• ABD-PKK/PYD arasındaki ittifakın bütünselliğini bozdu, Münbiç’teki
PKK varlığını sorunsallaştırdı ve bu ittifakın Fırat Nehri’nin doğusunda
zayıflamasına neden oldu.
• DEAŞ’a karşı muharebe üstünlüğünün kalıcılığının devlet dışı silahlı bir
terör örgütü olan PKK/PYD ile değil Türkiye gibi kararlı bir devletin ordusuyla ve Suriye’deki gerçek muhaliflerle yapılabileceğini gösterdi.
• Türkiye’nin Suriye’deki jeopolitik denklemin içindeki yerini kuvvetlendirdi.
• Fırat Kalkanı ve İdlib harekat alanlarını birbirine bağlayarak Suriye muhalefetinin karasal hakimiyetini birleştirip hem alan birliği yarattı hem de
muhalifler arasındaki ideolojik ve askeri birlikteliğin koşullarını sağladı.
• Halep kenti üzerinde doğu-kuzey-batı hattında bir baskı aksı oluşturarak
şehirdeki Suriye rejimi ve İran etkisini tehdit etti, Rusya ile yeni istişare
alanları oluşturdu.
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ZDH’nin askeri literatüre yaptığı katkı ise iki bakımdan ayrıca önemlidir:
Bunlardan birincisi müşterek harekat konseptlerinde arzu edilen ateş gücü ve
yüksek manevra kabiliyeti bölük seviyesindeki birliklerin altına indirilmiştir. Bu
kapsamda takım büyüklüğündeki taktik ateş ve manevra gücü komando kolu,
taktik tekerlekli yerel unsurlar, kısım seviyesinde tank ve mekanize unsurları bir
araya getirebilmiş ve etkili sonuçlar alabilmiştir. Bu seviyede muharebe düzeni
ve duruma dayalı eğitimlerin TSK’nın yakın gelecekteki eğitim doktrinini belirlemesi beklenebilir.
İkinci husus ise yerel unsurlarla birlikte harekat icra edebilme yeteneğidir.
Yıllarca Suriye’de yerel savaşçıların öneminden bahsedildi. Ancak özellikle NATO
konseptine dayalı “eğit-donat-savaştır” stratejisinin sahada yürümediği FKH’nin
Dabık’ın ele geçirilmesinden sonraki süreçte kendini gösterdi. Buradan alınan
derslerden hareketle ZDH’nın “eğit-donat ve birlikte savaş” stratejisiyle yürütüldüğü görüldü. Yerel unsurlar ile daha etkili bir şekilde çalışmak için mevcut özel
kuvvet unsurlarının dışında, yarı özel kuvvet nosyonuna sahip nizami kara unsurlarına ihtiyaç duyulacağı ZDH’de anlaşıldı.
ZDH Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 sonrası daha net bir şekil alan yeni ulusal
güvenlik doktrinini bir devamı niteliğindedir. Bu stratejiye göre Türkiye Suriye ve
Irak’ta ortaya çıkan güvenlik boşluğundan kaynaklanan güvenlik tehditlerini ancak askeri araçların etkin bir şekilde devreye sokulmasıyla sınırlandırabilir. Buna
göre strateji askeri gücün yedekte tutulmasını değil sahada ve sınırın ötesinde kullanılması şeklinde hayata geçirilmelidir.
Suriye sahası başta olmak üzere Irak’ın da içine dahil olduğu coğrafi alan
dikkate alındığında askeri gücün sürekli önde tutulması stratejisi bölgedeki siyasi
ve jeopolitik gerçeklikler dikkate alındığında önümüzdeki dönemde Ankara’nın
aşağıdaki hedefleri arasında yer almaktadır:
a. Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırı boyunca PKK’nın varlığını minimize ederek alan kontrolü altındaki bölgelerden çekilmesini sağlamak ve askeri kapasitesini minimize etmek
b. Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak şekilde diplomatik zemini güçlendirmek
c. Rusya ve İran ile Astana ve Soçi zirveleriyle varılan diplomatik uzlaşıyı
pekiştirmek
d. ABD’nin PKK/PYD ile olan siyasi ve askeri ilişkisini zayıflatarak Türkiye-ABD ilişkilerini çatışmacı eksenden iş birliği eksenine taşımak
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Söz konusu hedeflere eş zamanlı bir şekilde ulaşması için Türkiye’nin önünde
aşması gereken önemli sınamalar mevcuttur. Dikkat edilirse Ankara’nın güvenlik
stratejisinin önemli ölçüde PKK tehdidinin minimize edilmesi noktasına odaklandığı anlaşılmaktadır. Ancak stratejinin bel kemiğini oluşturan askeri gücün etkin ve aktif bir şekilde kullanılması tek başına yeterli olmayacağı, buna ek olarak
bölgesel ve uluslararası denklemin oluşturduğu karmaşık ilişkiler ağının da hassas
bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.
İlk olarak PKK’nın sınır ötesinde Türkiye’ye oluşturduğu güvenlik tehdidinin caydırılmasında askeri kuvvet kullanma yöntemlerinin Rusya ve ABD’nin
birbiriyle tezat gibi görünen hesapları arasında yürütülmesi gerekiyor. Bu bağlamda PKK/PYD meselesinin önemli bir kısmı Washington-Ankara geriye kalan kısmı ise Moskova-Ankara denklemiyle ilgilidir. Ancak Rusya ile PKK/PYD
ve Suriye bağlamında her türlü kazanımın Türkiye-ABD denklemini etkilediğini, bu bakımdan söz konusu hedefin sıklet merkezini oluşturan asıl dinamiğin
Ankara-Moskova ilişkileri olduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması için diplomatik zeminin sağlamlaştırılması ve Rusya-İran-Türkiye arasındaki uzlaşının sorunsuz bir şekilde ilerlemesi
bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Ankara’nın Moskova-Tahran-Suriye rejimi karşısında yalnız kalmaması için Washington’ın sürece dahil edilmesi bu
zeminin hem güçlenmesini hem de Türkiye’nin arzu ettiği bir noktaya gelmesini sağlayabilir. Burada İran başta olmak üzere İsrail gibi bölgesel oyuncuların
diplomatik süreci zayıflatmak konusunda girişimlerde bulunma ihtimalinin her
zaman olduğunu unutmamak gerekir. Nitekim İran’ın milis güçleri ve Suriye
rejimine ait silahlı unsurları devreye sokarak –Moskova’nın istekli olmamasına rağmen– Afrin için PKK/PYD ile rejim arasında arabulucu rolü oynaması
Tahran’ın Ankara’ya bakışını açık şekilde göstermektedir. Daha açık bir ifadeyle
Türkiye’nin yukarıda zikredilen hedeflere ulaşmasında “en güvenilmez” aktörlerin başında İran’ın geldiği söylenebilir.
Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması elbette sadece Türkiye-PKK/
PYD denkleminden ibaret değildir. Diğer bir ifadeyle Türkiye FKH ve ZDH ile
PKK/PYD’nin Suriye’nin kuzeyinde bütünsel bir toprak parçasını kontrol etmesinin önüne geçmiş olabilir. Ancak gerek Fırat’ın doğusu gerekse Suriye’nin geri
kalanına ilişkin diplomatik sürecin ve yeni anayasa yapımının nasıl bir Suriye ortaya çıkaracağını şimdiden kestirmek zordur. Bu durum Suriye meselesinin sadece rejim ile muhalifler arasındaki denklemden ibaret olmadığını bir kez daha
hatırlatması bakımından son derece önemlidir.
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Türkiye’nin oyun planının hedefinde yer alan Moskova-Ankara arasındaki
diplomatik yakınlaşmayı pekiştirmek ise göreceli olarak daha kolay. Rusya için
Ankara-Washington arasındaki makasın daha fazla açılması arzu edilen bir tablo.
Ancak Moskova’nın Suriye krizinin çözümü konusunda Ankara’ya ihtiyacı olduğu ve bunun Afrin operasyonuna yeşil ışık yakmasındaki asıl itici motivasyonlar
arasında yer aldığı biliniyor. Türkiye’nin sahada olmasının ABD-YPG/PKK ilişkisini zora soktuğunu, Washington’ın böylece daha dikkatli hareket etmek zorunda
olduğunu Moskova da biliyor. Öte yandan Rusya, İran’ın sınırsız bir saha üstünlüğü ve Suriye rejimi üzerinde takdire şayan bir nüfuzunun olmasını da Türkiye aracılığıyla dengelemesinin bazı durumlarda işe yaradığını düşünüyor. Suriye
dışında Türkiye-NATO ve Türkiye-Avrupa ilişkilerindeki tansiyon Moskova’nın
Ankara yatırımını daha da kıymetli hale getiriyor. Dolayısıyla Türkiye’nin Rusya
ile ilişkilerini pekiştirmesi önümüzdeki dönemde şekillenecek güvenlik siyasetinin önemli sütunlarından biri haline dönüştürmüş durumda. Ancak en kritik
unsurlardan biri bu pekişme sürecinin asimetrik olmaması.

TÜRK-AMERIKAN ILIŞKILERI
ABD’nin PKK/PYD ile olan taktiksel ilişkisinin zayıflatılarak Türkiye-ABD ilişkilerini çatışmacı eksenden iş birliği eksenine taşınması hedefi Suriye’de iyice karmaşık bir hal alan bölgesel ve uluslararası ilişkiler ağının kristalize olduğu bir alana
dönüşmüş durumda. PKK’yı Türkiye-ABD arasında bir sorun olmaktan çıkarmak
için alan kontrolünün sadece Fırat’ın batısında değil doğusunda da azaltılması,
silah kapasitesinin minimize edilmesi ve ABD ile kurduğu ortaklığın sona ermesi
gerekiyor. PKK’nın Türkiye karşısında Fırat’ın batısında tutunabilmesi özellikle
ZDH ile birlikte pek mümkün gözükmemekle birlikte İran ve Suriye rejiminin
sahadaki hamleleri Türkiye’nin Afrin’in bütününü kontrol altına almasını zorlaştırabilir. Ama Türkiye’nin PKK’nın kendisine tehdit oluşturmayacak “güvenlikli
bir bölge”yi kontrol etmesi de son derece önemli bir kazanım.
Ancak Türkiye’nin geriye kalan iki hedefini gerçekleştirmesi için ABD ile “uzlaşma”sı ve bir “orta yol” bulması gerekiyor. Askeri müdahale yoluyla PKK/PYD’nin
etkinliğini Fırat’ın doğusunda minimize etmek seçenekler arasında yer alıyor. Ancak bu seçeneğin Washington ile belirli bir uzlaşıya varmadan hayata geçirilmesi
Türkiye-ABD ilişkilerindeki krizi daha da derinleştirebilir. ABD Dışişleri Bakanı
Tillerson’ın Ankara ziyareti sonrasında Münbiç konusunda bir ortak çözümün
bulanabileceğine dair beklentiler iki taraf için de artmış durumdadır. Eğer ABD
Münbiç’i Türkiye destekli ÖSO’ya teslim ederse Ankara’nın Fırat’ın doğusuyla ilgili
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hedefleri askeri seçeneklerin dışında yeniden düzenlenebilir. Elbette bu Ankara’nın
PKK’ya Fırat’ın doğusunda razı olacağı anlamına gelmiyor.
Seçenekler arasında ise ana omurgasını PKK/YPG’nin oluşturduğu SDG’ye
Araplar ve PKK’ya muzahir olmayan Kürtlerden oluşan yeni güçleri takviye ederek PKK/PYD’nin varlığının seyreltilmesi ve DEAŞ ile mücadelenin askeri ayağının tamamen bitmesinden sonra YPG’ye verilen ağır silahların geri toplanması
yer alıyor. Ancak bu seçeneklerin hayata geçirilmesi için henüz somut bir adım
atılmış değil. Öte yandan eğer Washington yönetimi gerçekten DEAŞ sonrası
İran’ı sınırlandırmak için Suriye’de kendine “yerel bir güç” arayışında ise bu stratejinin YPG’nin varlığı üzerine bina edilmesinin birçok başka sorunu ortaya çıkaracağını da görmesi gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye Suriye’de hem DEAŞ’ın yeniden
güçlenmesinin önüne geçilmesi hem de İran’ın nüfuzun kırılması konusunda hala
en önemli aktörlerin başında geliyor.
Türkiye’nin söz konusu karmaşık tablo karşısında geri adım atmayacağını ve
en başta ABD’yi PKK/PYD’den koparmak için zorlayacağı oldukça açık. Bu noktada “askeri aktivizm”ini sürekli sahada tutmak zorunda olduğu çok bariz. Türkiye’nin askeri etkinliği ABD’yi daha fazla isteklerini kabul etmeye yaklaştırabilir.
İkincisi Rusya ile İran’ın, Türkiye’nin PKK ile Suriye’deki mücadelesinde oyun
bozucu bir hamle yapmasının önüne geçilecek bir stratejinin devreye sokulması
gerektiği. Burada Rusya olmasa bile İran’ın Suriye konusunda “en sert” Türkiye
karşıtı pozisyon aldığını söylemek mümkün. Moskova meseleye daha pragmatik
bakarken Tahran daha ideolojik bir konumda duruyor. En son Şii milislerin Afrin
konusunda gösterdiği performans bunu kanıtlar nitelikte. Bu noktada da askeri
aktivizm ve caydırıcılığın İran’ı dengelemek konusunda anahtar rol oynacağını
akılda tutmak gerekiyor.
Sonuç olarak Suriye krizi Türkiye’nin “ileride olma” stratejisini devreye sokmaya başladığından beri daha çetin bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsında Türkiye’nin gösterdiği siyasi kararlılık ile milli
imkan ve kabiliyetlerin artması sonucunda ortaya çıkan askeri caydırıcılık Ankara’nın elini Suriye sahasında güçlendirmeye devam edecektir. Yakın bir vadede ise
Suriye sahasında kazanılan avantajlar Irak sahasına da yansıyarak stratejik düzeyde Türkiye’nin kazanımlarını pekiştirecektir. En önemlisi ise özellikle ABD gibi
uluslararası aktörlerin Türkiye ile olan ilişkilerini “yeni gerçekliğe” göre yeniden
gözden geçirmelerini beraberinde getirecektir.
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Bu rapor Zeytin Dalı Harekatı’nın Türkiye’nin terörle mücadelesi,
jeopolitik etkinliği ve bölgesel istikrarın teminine yaptığı katkıyı
incelerken aynı zamanda sert güç kullanma kapasitesini de vurgulamaktadır. TSK’nın harekat etkinliğinden elde edilen kazanımların
analiz edildiği rapor Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki etki alanlarında
oluşturduğu mevcut ve müteakip durumların bölgede faaliyet yürüten devlet, devlet dışı silahlı aktörler ve terör örgütlerinin siyasi
ve askeri politikalarındaki yarattığı etkiye dair tespit ve öngörüleri
bir arada sunmaktadır.
Rapor Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı’yla başlayıp Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib harekat alanındaki faaliyetleriyle devam eden askeri güç kullanımının gerekçeleri ve serüvenini anlatmakta, bundan
sonraki istikamet ve hedeflerini de işaret ederek siyasi-askeri gayret
birliğinin ortaya koyduğu sonuçları paylaşmaktadır.
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