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Amaç:
Bu bilgi notu, 20 Ocak-26 Mart 2018 tarihleri arasında
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen Zeytin
Dalı Harekâtı hakkında politik ve askerî değerlendirmeleri içermektedir.

Merkez Strateji Enstitüsü (MSE):
MSE, ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk
analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren
akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur.

MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli
bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu
maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve
akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur.

MSE’nin

ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı

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

Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazarlara ait olup MSE’ve üyelerini bağlamaz.
Bu belgenin her hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde MSE’ye
aittir.
Alıntılarda http://merkezstrateji.com/ uzantısının verilmesi, belgenin tamamına ulaşılabilmesi için
zorunlu tutulmuştur.
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Zeytin Dalı Harekâtı Hakkında Politik ve Askerî Değerlendirme
Öz
Zeytin Dalı Harekâtı, Türkiye'nin öz savunma hakkı ve terörle mücadele faaliyetleri kapsamında 20 Ocak-26 Mart 2018 tarihleri arasında Suriye'nin
Afrin bölgesine yönelik olarak icra edilmiştir. Muharebe literatüründe sınırlı güç kullanma konsepti çerçevesinde gerçekleştirilen bu harekât uluslararası
ve iç hukukun ilkelerine uygunluğu kadar, insani hassasiyetleri gözeten yönüyle de dikkat çekicidir. ABD, Rusya, İran ve Suriye'nin Türkiye ile çatışan
çıkarlarına karşın, bu ilkelere uygunluk, harekâtın diplomatik yönetimini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Bu harekâtta Türkiye güvenlik diplomasisinin
bütün yöntem ve stratejilerini başarıyla uygulamıştır. Diğer taraftan bu harekât, terör örgütlerinin bir toprağı savunmadaki teknik ve taktik olduğu kadar
zihni eksiklikleri nedeniyle başarılı olamadıklarına yeni bir örnek oluşturmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri bu harekâtta geleneksel kuvvet yapısından farklı
olarak asimetrik bir kompozisyon ile muharebe etmiştir. TSK, devlet dışı bir aktör olan ÖSO'yı bu harekâtta sistemik olarak k ullanmıştır. Başarılı bir
müşterek harekât konsepti uygulaması olmasına karşın bu harekât, tipi ne olursa olsun askerî harekâtın doğasında mevcut 'sürtünme etkisi'nin bu
harekâtta da işlediğini göstermiştir.
Anahtar Kelime: Zeytin Dalı Hakekatı, Suriye iç savaşı, terörizmle mücadele, sınırlı kuvvet kullanma, Afrin operasyonu.
Abstract
Within the framework of Turkey's right to self-defence and combat against terrorism, the Olive Branch Operation was conducted at Syria's Afrin region
between 20 January and 26 March 2018. The operation carried out within the scope of limited use of force concept in terms of warfare literature is
remarkable of its compliance with the principles of international and domestic law, as well as its priorities on humanitarian concerns. Despite the
conflicting interests of the United States, Russia, Iran and Syria with Turkey, these principles have facilitated diplomatic management of the operation.
Turkey has successfully implemented all methods and strategies of security diplomacy. In military terms, this operation sets a new example of the fact that
terrorist organizations can not be successful in defending a territory because of their technical and tactical limitations as well as their mental
deficiencies. Unlike the traditional force structure, the Turkish Armed Forces fought with an asymmetric composition in this operation. Although it was a
successful conduct of joint operation concept, this operation, showed that, the inherent nature of 'friction effect' which is present in each military
operation regardless of its type, also worked in this operation.
Keywords: Operation Olive Branch, Syrian civil war, combat against terrorism, limited use of force, Afrin operation

GİRİŞ
Türkiye'nin 20 Ocak-26 Mart 2018 tarihleri arasında Afrin bölgesine icra ettiği Zeytin Dalı
harekâtı, Suriye İç Savaşı’nda terörle mücadele kapsamında yaratmış olduğu politik ve askerî etkileri
itibariyle önemli bir nirengi oluşturmuştur. 24 Ağustos-29 Mart 2017 tarihleri arasında icra edilen
Fırat Kalkanı Harekâtı’ndan 295 gün sonra başlayan bu harekât, Türkiye’nin terörle mücadelede
kararlılığındaki istikrarı gösterdiği kadar sınır ötesindeki güvenlik ortamını şekillendirmedeki
stratejik planının ikinci aşamasını oluşturması itibariyle de dikkat çekicidir. Harekât, askerî olduğu
kadar uluslararası ve iç politikaya, ekonomiye ve insani zorunluluklara ilişkin yönleriyle güvenlik
bilimlerinin ilgi alanlarını büyük çoğunlukla kapsayan hususları içermektedir.
Bu bildiri, giriş ve sonuç dışında üç ana bölümden oluşmaktadır. Harekâtın politik veçhesini
içeren birinci bölümde öncelikle harekâtın arka planını oluşturan diplomatik ve askerî gelişmelere yer
verilmiştir. Müteakiben harekâtın hukuki dayanakları ve gerekçeleri ile dış tepkilere değinilmiştir.
Askerî analizi içeren ikinci bölümde önce harekât bölgesinin özellikleri ortaya konmuş, müteakiben
çatışan taraflar hakkında genel bilgi verilmiş ve harekâtın cereyan tarzı, birer haftalık dönemler
halinde incelenmiştir. Bildirinin üçüncü bölümü önceki bölümlerde yer alan analizler üzerine inşa
edilen politik ve askerî değerlendirmeyi kapsamaktadır.
Bu çalışmanın literatüre temel katkısı, Zeytin Dalı Harekâtı’nın politik ve askerî
değerlendirmesini akademik ve harekât analiz yöntemlerini birlikte ele alarak yapmış olmasında
aranmalıdır. Böylece güvenlik çalışmalarında gerçekleştirilmesi oldukça önemsenen çok-disiplinli
araştırma metodolojisinin gerekleri yerine getirilmeye çalışılmıştır. Buna ilâve olarak resmi ve açık
kaynaklar üzerinden elde edilen çok sayıda ve ayrıntılı veriden istifadeyle analitik incelemeye ve


Bu bilgi notu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından 20.02.2019'da düzenlenen Güvenlik Konferansında
bildiri olarak sunulmuştur.
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istatistikî karşılaştırmalı çalışmaya dayanan analiz ve değerlendirmelerin literatüre sağlayacağı katkı
okuyucunun takdirlerine maruzdur.
1.

POLİTİK ANALİZ

1.1.

Politik Gelişmeler
Avrupa’da 1990’larda yaşanan Soğuk Savaş sonrası ortamının siyasi artçı dalgası, Orta Doğu’ya

20 yıl sonra Arap Baharı ile ulaştı. Bu tecrübenin Suriye’deki sürümü, 15 Mart 2011’de daha fazla
özgürlük ve refah talepli sivil itaatsizlik eylemleriyle başlayıp kısa sürede önce bir iç çatışmaya sonra
da uluslararasılaşmış iç savaşa dönüştü.
Bu süreçte Rusya ve İran başlangıçtan itibaren giderek artan bir şekilde Suriye rejiminin
yanında yer alırken ABD liderliğindeki koalisyon, bir taraftan birbirinden çok farklı özellikleri haiz
silahlı muhalif grupları ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) çatısı altında yapılandırmaya çalışırken diğer
taraftan DAEŞ/IŞİD ile doğrudan ve dolaylı mücadele etmek durumunda kaldı.
PYD/PKK, DAEŞ’in yarattığı tehlikeye karşı elde en kullanışlı vasıta olmanın avantajlarından
istifadeyle, silahlı gücü YPG (krlş. Temmuz 2012) vasıtasıyla, Ocak 2013’te Kobani ve Afrin’de, Ocak
2014’te Cezire’de kurduğu de facto özerk yönetim (kanton) alanlarını Suriye kuzeyinin tamamına
yakın bir bölümünü kapsayacak şekilde genişleterek 16 Mart 2016 tarihinde sözde federasyon ilan
etti. Suriye’nin % 25’ini kapsayan bu genişlemede; Suriye’nin kuzey kesiminde Esat Rejiminin
yarattığı otorite boşluğu, askerî kapasite kullanımı bakımından doruk noktasına erişmesine karşın
gaye noktasına ulaşamayan DAEŞ’in Koalisyon Kuvvetleri’nin yoğun hava harekâtı ile zayıflatılması,
ABD’nin kuzey Suriye’deki diğer muhalif grupları PYD/PKK liderliğinde SDG (Suriye Demokratik
Güçleri) çatısı altında toplaması, PKK’nın Türkiye’deki “Çözüm Süreci”nden istifadeyle Türkiye ve
Irak’daki unsurları ile YPG’yi takviye etmesi başlıca etkenleri oluşturur. PYD/PKK’nın süreç
içerisinde giderek genişlettiği kanton bölgelerindeki konuşlanması, örgüte bir taraftan Suriye
topraklarının %34'üne karşılık gelen bir alana hakim olmasına imkân verirken diğer taraftan
Türkiye’yi güneyden kuşatan bir koridor oluşmasına neden oldu.
Gücünün zirvesinde olduğu 2014-15 yıllarında Irak ve Suriye’de 8 milyon civarında insanın
yaşadığı 100.000 km2’lik alana hâkim olan DAEŞ, Suriye’deki varlığının omurgasını, ülkenin
kuzeyindeki El Halil-Deyri Zor-Rakka-Halep stratejik güzergahı üzerinde tesis ederken aynı
zamanda PYD/PKK’nın işgal edemediği bölgelerde Türkiye ile sınır hattında temas oluşturdu.
Herkesin herkesle çatıştığı Suriye İç Savaşı’nda başta DAEŞ ve PYD/PKK olmak üzere muhtelif
grupların Suriye kuzeyindeki mevcudiyetleri nüfuzları altında bulundukları devletlerin siyaseten
Türkiye’yi çevrelemesine neden olmuştur. Nüfuz bölgesi yoluyla komşuluk ilişkisinde iç içe girmiş
ilişlerin karmaşıklığı, Türkiye’nin askerî ve siyasi hareket serbestisini giderek daraltmıştır. Bu
kapsamda; askerî gücünü büyük ölçüde tüketen Esat rejiminin silahlı kuvvetlerini büyük ölçüde
ikame eden Suriye Hizbullahı ve Kuds devrim muhafızları vasıtasıyla İran, DAEŞ ilintili örgütlere
örtülü destek veren Suudi Arabistan başta olmak üzere çok sayıda devletten söz etmek mümkündür.
Bunlardan en önemlisini şüphesiz, Fırat Nehri’nin doğusunda Rusya’nın, batısında ABD’nin
himayeci ilişkilerinin Türkiye’ye siyasi ve askerî yansımaları oluşturur.
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Türkiye’yi Zeytin Dalı Harekâtını icra etmeye taşıyan özel koşullar, Suriye İç Savaşı genelinde
yaşanan politik ve askerî gelişmelerin bağlamından ayrılamaz. Suriye’de iç savaşı sonlandırmak için
düzenlenen uluslararası girişimler, BM nezdinde Cenevre ve Rusya-Türkiye-İran garantörlüğünde
Astana ve Soçi olmak üzere iki eksende ilerledi. Cenevre görüşmeleri diplomatik başarısızlığın
resmini, Astana ve Soçi toplantıları ise masada olabilmenin yegâne yolunun sahada askerî olarak var
olmaktan geçtiğinin altını çizdi. Barış görüşmeleri ile sahadaki askerî gelişmeler arasında doğrudan
bir etkileşim mevcuttur.
1.2.

Harekâtın Hukuki Dayanakları, Gerekçeleri
Zeytin Dalı Harekâtı’nın hukuki gerekçeleri öz savunma hakkı ve terörizmle mücadele olmak

üzere iki sütun üzerine inşa edilmiş, bunlar arasındaki bağ ise gerek iç gerekse uluslararası norm ve
mevzuatla tutarlı bir şekilde örülmüştür. Harekâtın icrası esnasında bu ilkelere riayet edilerek
uluslararası camianın olası tepki ve engellemelerinin önüne geçilmiştir.
Harekâtın öz savunma hakkına dayanan gerekçesinin temeli, BM Sözleşmesi’nin 51.
maddesinde ifadesini bulur. Türkiye’nin bu hakkı ön alıcı (pre-emptive) bir şekilde kullandığını öne
süren yaklaşımlar, şu gerekçelerle kuvvetli dayanaktan yoksundur. Öncelikle, Türkiye’ye yönelik
saldırılar, asimetrik savaşma yöntemleri ile icra edilen terörist saldırılardır. Bu nedenle
konvansiyonel yöntemlerin kullanıldığı işgal içeren saldırı yöntemlerinin şartlarının doğması
beklenmemelidir. Buna karşın saldırı eylemlerinin niteliği Türkiye’nin güvenliğini tehdit eder
boyutlara ulaşmıştır. Nitekim, 2015-17 yılları arasında Suriye kaynaklı terör saldırıları neticesinde 316
sivil vatandaş hayatını kaybetmiş olup bu saldırılar giderek artan bir şekilde devam etmiştir. Son bir
yıl içerisinde ise Suriye sınırından Türkiye'ye 700'den fazla saldırı düzenlenmiştir (İnternet Haber,
2018). Bu saldırılar Zeytin Dalı Harekâtı’nın ilk on günü boyunca roket saldırılarına dönüşmüş,
terörist unsurların menzil dışına itildiği 2 Şubat 2018 tarihine kadar devam etmiştir (Varlık, 2018a). 20
Ocak-2 Şubat tarihleri arasında terör örgütü Türkiye’ye 60 roketli saldırıda bulunuş, bunlardan 14’ü
Hatay, 10’u Kilis şehir merkezlerine isabet etmiştir. Bu saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetmiş, 113 sivil
ise yaralanmıştır (Varlık, 2018a).
Harekâtın terörizmle mücadele kapsamındaki gerekçesinin temeli, BMGK’nın; 1624 (2005), 2170
(2014), 2178 (2014) sayı ve “Terörist Eylemler Kaynaklı Uluslararası Güvenlik ve Barışa Tehditler”
konulu kararları ile 1373 (2001) sayılı, terör örgütlerine karşı gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin
kararı oluşturur. Ayrıca, Şam yönetiminin, topraklarından Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını
tehlikeye atacak eylemlere izin vermeyeceği, PKK'ya silah, lojistik ve mali destek sağlamayacağı ve
propaganda faaliyetlerine izin vermeyeceği yönündeki hususları içeren 1998 tarihli Adana
Mutabakatı’ndaki taahhütlerini yerine getirmemiş olması Türkiye’nin ‘başının çaresine bakması’nı
(self-help) meşrulaştırmıştır.
İç hukuk bakımından ise bu harekât, TBMM’nin Anayasa’nın 92. maddesine istinaden ilk kez 2
Ekim 2014 tarih, 1071 sayı ve "Irak ve Suriye'deki terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek
saldırıların bertaraf edilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi"ni bir yıl süreyle uzatan 23 Eylül 2017
tarihli kararına dayanmaktadır. Devletin güvenlik aygıtının işleyişi gereği ise Zeytin Dalı Harekâtı’na
ilişkin olarak, Millî Güvenlik Kurulunun 17 Ocak 2018 tarihli tavsiye kararı alınmıştır (MGK, 2018).
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Bu kararın 3’ncü maddesi 23 gün sonra başlayacak olan harekâtın gerekçelerini ortaya koymaktadır.
Bu kapsamda; diplomatik nezaketi gözeten bir üslupta da olsa, ABD’nin PYD-PKK’yı silahlandırmış
olmasının ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğuna, güneyde bir terör koridorunun oluşmasına izin
verilmeyeceğine, sınır emniyeti ve bölge halkının can güvenliği için gerekli tedbirlerin alınacağına
dikkat çekilmiştir.
Başbakan’ın 21 Ocak 2018 tarihli açıklamasında ise sınırdan itibaren 20-30 km’lik bir alanın
terör unsurlarından temizlenerek Afrin bölgesinde terör örgütlerinin sistematik zulmü nedeniyle
300.000 civarındaki yerlerinden edilenlerin geri dönmesini amaçlayan harekâtın dört safhadan
oluştuğunun altı çizilmiştir (Haber Türk, 2018a). Bu dönemde yapılan açıklamalarda, harekâtın
hedefindeki kuvvetler olarak PYD-PKK ve DAEŞ birlikte zikredilmiştir.
1.3.

Dış Tepkiler
- ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; bu bölgenin ABD’nin operasyon alanı

kapsamında olmadığı, koalisyonun odak noktasının DAEŞ’i bertaraf etmek olduğu, ABD'nin terör
örgütü PKK'ya herhangi bir destek vermediği ve terör listesine yer alan PKK konusunda Türkiye’nin
kaygılarının anlaşıldığı belirtilmiştir (TRT Haber, 2018).
- İlk açıklamasında bu gelişmeyi endişeyle karşıladığını açıklayan Rusya ise Afrin’deki askerî
birliklerini Tel Rifat’a sevk ederek ABD’nin benzeri, gönülsüz de olsa harekâtı zımnen kabul etmek
durumunda kalmıştır (NTV Haber, 2018). Türkiye’nin güvenliğini tesis ve terörizmle mücadeledeki
bu kararlılığı Rus parlamentosunda Zeytin Dalı Harekatı’na karşı tedbir alınması yönündeki
tekliflerin Kremlin tarafından geri çevrilmesine neden olmuştur. Nitekim, 20 Ocak 2018’de' Rusya
Savunma Bakanlığı, ABD'nin YPG'ye yaptığı 'kontrolsüz' silah yardımının Afrin'de tansiyonun
yükselmesinin ana nedeni olduğunu açıklamıştır (BBC News, 2018).
- İngiltere ve Fransa’dan, Türkiye'nin kendi sınırlarının güvenliği konusundaki meşru
çıkarının tanındığı yönünde açıklamalar gelmiştir (Haber Türk, 2018b; Amerika’nın Sesi, 2018).
Azerbaycan, Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti benzer yönde açıklamalar yapmıştır.
- İran, Irak, Bulgaristan, Mısır, İsveç ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi aleyhte açıklamalarda
bulunmuşlardır.
- Fransa’nın talebi üzerine Suriye’deki insani durumu görüşmek üzere toplanan BMGK,
Türkiye’ye itidal çağırısında bulunan bir karar almıştır (Reuters, 2018). AB’den çelişkili açıklamalar
gelirken, Avrupa Parlamentosu Türkiye’nin bölgeden çekilmesi yönündeki kararı onaylamıştır
(Sputnik, 2018). NATO Türkiye’nin terörden en fazla zarar güren üyesi olduğunu ve güvenliğini
sağlama hakkını vurgulayan bir açıklama yapmıştır (Deutsche Welle, 2018). Arap Birliği Türkiye’nin
müdahalesini endişeyle karşıladığını bildirmiştir (Hürriyet, 2018).
- PYD/PKK’nın örgütlendiği; Almanya, Avusturya, Danimarka, Fransa, Hollanda, Irak, Suriye,
İngiltere, İsveç,

İsviçre, Lübnan, Norveç ve

Vatikan'da operasyonu kınayan protestolar

düzenlenmiştir.
Türkiye’nin siyasi liderliği harekâtın gerekçeleri ve seyri hakkında muhataplarını her platform
ve vasıtayla bilgilendirmiştir. Bu kapsamda; Cumhurbaşkanı dünya liderleriyle telefon diplomasisini,
Dışişleri Bakanı, ikili ilişkileri ve Münih Konferansı gibi küresel forumları yoğun olarak kullanmış,
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TBMM Dış ilişkiler Komisyonu ise NATO, AB, İslam İş Birliği Teşkilatı’nın üyeleri ile komşu ve bölge
ülkelere mektuplar göndermiştir (Sabah, 2018).
2.

ASKERÎ ANALİZ
Zeytin Dalı Harekâtı, kullanılan kuvvetler, maksadı, nihai hedefi itibariyle askerî literatürdeki

sınırlı kuvvet kullanma ve terörizmle mücadele konsepti dahilinde değerlendirilebilir.
2.1.

Harekât Bölgesinin Analizi (Harita-1)
Afrin İlçesi’nin 2270 km2’lik alanını kapsayan harekât bölgesinin kuzeybatı-güneydoğu

istikametinde en uzun derinliği yaklaşık 82 km, doğu-batı istikametinde ise 57 km civarındadır.
Bölge, kuzeyde doğudan batıya, Kilis-Akbez hattı ile Gaziantep’e; batıda kuzeyden güneye, AkbezKırıkhan-Reyhanlı hattı ile Hatay’a komşudur. Türkiye-Afrin sınır hattı 147 km’dir. Bölgenin doğu
sınırını Azez-Tel Rif’at hattının batısı oluşturur. Bölge, güneyde Halep ile komşudur.
Kilis’in kuzeyinden doğup Suriye topraklarında yol aldıktan sonra Hatay’da Türkiye
topraklarına yeniden giren 149 km uzunluğundaki Afrin Çayı’nın açtığı vadi bölgeyi ikiye ayırır. Bu
vadinin batısında kalan kesim bütünüyle dağlıktır. Dağlar kuzeyden güneye doğru alçalırsa da
ulaşım, kısıtlı kapasiteli dağ yolları ile sınırlıdır.
Zeytin
Dalı

Şengel
Bülbül

Kilis

Halilhoca
Raco

Buferyon Dğ.

Azez

Afrin

Şeyh Halid

Cinderes

5 km

Hamam

Harita-1: Harekât Bölgesinin Coğrafi Yapısı

Afrin, Suriye’nin nüfus bakımından en büyük vilayeti olan Halep’in (2012 tahmini, 4,87 milyon)
idari sınırları içinde yer alır. İlçenin yedi nahiyesi bulunmaktadır. Bunlar: Afrin Bülbül, Cinderes,
Raco, Şarran, Şeyh el-Hadid ve Maabatlı’dır. 2005 verilerine göre ilçe nüfusu 172.000 civarında olup,
bunun yaklaşık 36.500’ü ilçe merkezinde yaşamaktaydı. Bu nüfusun çoğunluğunu Kürtler
oluşturmaktadır. Suriye Kürtlerinin %40’ının iskân olduğu Cezire’den sonra %30’unun bu bölgede
yaşadığı tahmin edilmektedir (Gambill, 2004; Bozbuğa, 2014). Kürtler ilçe merkezi ile batıdaki Kürt
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Dağı’nda bulunan diğer nahiyelere bağlı 360 köyde yaşarlar. Arap ve Türkmenler ise ilçe merkezinde
ve kuzeyde Azez’e yakın yerlerde meskundurlar. Halkın tamamına yakını Sünni’dir.
Bölge askerî bakımdan, Halep’i kuzeybatıdan, İdib’i kuzeyden kontrol eden, Suriye’den
Türkiye’ye geçiş yollarına hâkim olan konumuyla önem taşır. Nitekim, geçmişte bölge PKK
teröristlerinin Türkiye’ye geçiş üssü olarak sıklıkla kullanılmıştır. Suriye İç Savaşı, bölgenin
jeopolitiğine yeni bir anlam kazandırmıştır. 2012 ortalarında Esat rejimi güçlerinin çekilmesinin
ardından, Ocak 2014'te PYD/PKK, Cizre ve Ayn El Arab/Kobani’yi müteakip Afrin’de de ‘kanton’
adıyla tek taraflı özerklik ilan etmiştir. Suriye İç Savaşı’nın ilerleyen evrelerinde bu bölgeler
birbirleriyle irtibatlanmış ve Türkiye’nin Suriye ile olan güney sınırının tamamını kuşatmıştır.
Nitekim Cerablu-Azez hattından itibaren 40 km derinliğindeki alanı emniyete alan Fırat Kalkanı
Harekâtı’nın maksatlarından biri de bu kuşatılmışlığı kısmen de olsa ortadan kardırmaktı.
Askerî harekât bakımından hareket serbestisi, Afrin Vadisi’nin açtığı güzergâh hariç olmak
üzere dar geçit ve boğazlara inhisar ettiğinden savunana avantaj sağlar. Sık orman ve maki ile kaplı
alanlar savunana gizleme imkânı verir. Derinlikteki ulaştırma hatları Afrin ile irtibatlı olduğundan
savunanın takviye almasını kolaylaştırır.
2.2.

Kuvvetlerin Analizi

2.2.1. Terör Örgütleri
Bölgede ağırlıklı olarak PYD/PKK unsurları ile bunlarla ittifaklaşan, SDG ve DAEŞ ilintili
gruplar yer almaktaydı. Medyaya yansıyan haberlerden PYD/PKK’nın bölgede 10-13 bin kadar silahlı
elemanı olduğu değerlendirilmiştir. Bunun, 2.000-3.000’inin YPG unsurlarından, 2.000-3.000’inin milis
kuvvetlerinden, 4.000-5.000’inin yerel emniyet unsurlarından, 2000’inin Süryani ve Araplardan,
600’ünün çoğunluğunu yabancı savaşçıların oluşturduğu muharebe ihtisası yüksek unsurlardan
meydana geldiği kıymetlendirilmiştir (Varlık, 2018b).
Bölgenin terörist unsurlar bakımından askerî analizinde, özellikle 1995’ten itibaren süregelen
çalışmalarla birbiriyle irtibatlı örtülü koruganlardan oluşan yoğun direnek noktaları ile savunma için
tertiplenmiş olması dikkat çekicidir. Ayrıca, PYD/PKK’nın EYP (El Yapımı Patlayıcı) kullanımı
bakımında en önde gelen terör örgütü olduğu bilinmektedir. Bölgedeki çok sayıdaki yerleşim yeri,
meskûn mahallerde muharebe esaslarına göre hazırlanmıştı. Cinderes-Afrin yolu üzerinde Bableit
Havalimanı ve Afrin’in 15 km doğusundaki Minniğ Askerî Üssü ve Havalimanı, havadan ikmal
imkânı sağlamaktaydı. Nitekim, ABD bu üssü yoğun olarak kullanmaktaydı. Harekât bölgesinin
derinliğinin dar olması ve mevcut son derece güçlü tahkimatın verdiği aşırı özgüven nedeniyle
PYD/PKK, araziyi elde bulundurmak adına Türkiye sınırından itibaren mevzi savunması esaslarına
göre tertiplenmişti.
2.2.2. Zeytin Dalı Harekâtı Kuvvetleri
Harekât, Hava Kuvvetleri unsurlarının desteğinde 2’nci Ordu tarafından icra edildi. Bu
harekâtın en belirgin özelliklerinden biri Silahlı Kuvvetlerin kara kuvvetlerinden oluşan geleneksel
yapılanmasından farklı bir kuvvet terkibi kullanılmasıydı. Bu kapsamda, teşkil edilen görev
kuvvetlerinde Ordu’nun emrine diğer bölgelerden bazı piyade, komando birlikleri ile jandarma ve
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polis özel harekât timlerinin takviye olarak verildiği medyaya yansımıştır. Zeytin Dalı Harekâtı, Fırat
Kalkanı’na oranla ÖSO’nun daha sistemik olarak kullanılmış olması yönüyle dikkat çekiciydi. Ayrıca,
Türk Kızılay’ı da insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu harekâtta görev almıştır.
2.3.

Harekâtın Cereyan Tarzı (Harita-2)
Haftalık dönemler halinde meydana gelen önemli gelişmeler müteakip paragraflarda, ele

geçirilen bölgeler, tesirsiz hale getirilen terörist sayısı ile TSK ve ÖSO kayıpları ise Tablo 1'de
sunulmuştur.
 1'inci haftada (20-26 Ocak 2018) Türk birlikleri sekiz istikametten bölgeye giriş yapmıştır.
Azez istikametinde ilerleme kaydedilirken diğer bölgelerde sınıra yakın yerleşim yerlerine
yoğunlaşma mecburiyeti, dağlık arazinin hareketi kısıtlayan yapısı ve terör unsurlarının kuvvetli
tahkimatı nedeniyle ilerleme sınırlı kalmıştır. Yoğun sis ve yağış harekâtı her operasyon bölgesinde
olumsuz etkilemiştir. Kilis ve Azez arasında bir kısmı Türkiye’de bulunan Buseyra Dağı bölgesinde
104 sızma girişiminin gerçekleştiği şiddetli çatışmalar meydana gelmiştir.

TÜRKİYE

TÜRKİYE

12 km

Kaynak: Varlık, 2018a
Harita-2: Zeytin Dalı Harekâtı'nın Cereyan Tarzı

 2nci haftada (27 Ocak-2 Şubat 2018) kuzeydoğu’da Buseyra Dağı, kuzeyde Bülbül Dağı’nın
büyük bölümü ele geçirilmiş, batıda Ayn Batman Dağı bölgesinden Raco istikametinde görece hızlı,
diğer bölgelerde ise mutedil ilerleme kaydedilmiştir.
 3'üncü haftada (3-9 Şubat 2018) kuzeydoğuda, Azez batısında Buferyon Dağı, Buseyra Dağı
kuzeyi ve batıda Şeyh Hadid-Racu arasındaki bölgede gelişme kaydedilmiştir. 3 Şubat 2018’den
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itibaren Münbiç ve Rakka’dan bazı PYD/PKK unsurlarının Afrin’i takviye gayreti içinde olduğu
yönünde haberler basına yansımıştır (Varlık, 2018c).
 4'üncü haftada (10-16 Şubat 2018) bölgedeki kısıtlı dört güzergâhı takip eden kara birlikleri
sınırdan itibaren 10-15 km derinlikteki bir alanı ele geçirmiştir. Sınır birliklerine mekanize ve zırhlı
birliklerden oluşan takviyelerin intikal ettiği yönünde haberler alınmıştır. 10 Şubat 2018'de T 129 Atak
helikopteri düşmüştür.
 5'inci haftada (17-23 Şubat 2018) sınır hattının 27,25 km'si, muharebe sahasının 147 km2’lik
bir bölümü ele geçirilmiştir. Böylelikle toplamda 147 km uzunluğundaki Türkiye sırının %82’sine
karşılık gelen 120 km’si, 2270 km2’lik muharebe sahasının %18’ine karşılık gelen 415 km2’lik bir alan
emniyete alınmıştır (Stratejik Ortak, 2018).
Harekât kuzey doğuda Buseyra Dağı ve Buferyon Tepesi’nin bulunduğu bölgede, kuzeyde
Darmık Dağı’ndan Bülbül istikametinde, batıda Ayn Batman Dağı’ndan Raco istikametinde, güney
batıda Hamam’dan Cinderes istikametinde ilerleme kaydetmiştir. Meskûn mahallerde muharebe için
JÖH (Jandarma Özel Harekât) ve PÖH (Polis Özel Harekât) timleri bu dönemde devreye girmiştir.
Harekâtın 35. gününde (23 Şubat 2018) Afrin’e girmek isteyen rejime bağlı unsurların oluşturduğu bir
konvoy Türk topçu ateşiyle durdurulmuştur.
 6'ncı haftada (24 Şubat-2 Mart 2018) sınır hattının tamamı emniyete alınmış, 200 km2’lik bir
alan ele geçirilmiştir. Böylece muharebe sahasının %24,4’üne karşılık gelen 615 km2’lik saha PYD/PKK
unsurlarından temizlenmiştir (Stratejik Ortak, 2019).
 7'nci haftada (3-9 Mart 2018) 200 km2’lik bir alan ele geçirilmiştir. Böylece muharebe
sahasının %36’sına karşılık gelen 815 km2’lik saha PYD/PKK unsurlarından temizlenmiştir (Stratejik
Ortak, 2019).
 8'inci haftada (10-16 Mart 2018) 11 Mart 2018 itibariyle 135 km2 ele geçirilmiştir. Böylece
muharebe sahasının %58,2’si PYD/PKK unsurlarından temizlenmiştir (Stratejik Ortak, 2018). 10
Mart’tan itibaren bölgedeki Esat rejimine bağlı unsurlar, 14 Mart’tan itibaren ise PYD/PKK’nın YPG
unsurları çekilmeye başlamıştır (Varlık, 2018d).
Birliklerin ileri unsurları Afrin merkezine, kuzeydoğuda, Azez istikametinden 4 km;
güneybatıda, Cinderes bölgesinden 11 km kadar yaklaşmıştır. Kuzeybatı ve batıda ise -Afrin
merkezine 18 km mesafedeki- sınıra yakın bölgelerde yoğunlaşan yerleşim yerlerinde muharebeler
devam etmiştir (Stratejik Ortak, 2019).
 9'uncu haftada (17-23 Mart 2018) Afrin İlçe merkezine girilmiştir (18 Mart). Başbakan, 22
Mart günü Zeytin Dalı Harekâtı’nın tamamlandığını, bölgedeki çok sayıdaki EYP’lerin temizlenmeye
devam edildiğini açıklamıştır (Stratejik Ortak, 2019).
 10'uncu haftada (24-29 Mart 2018) 24 Mart 2018’de Afrin ilçe merkezinin tamamında kontrol
sağlanmış, 1 baraj, 1 havaalanı, 1 askerî üssün de dahil olduğu 50 kritik arazi arızası PYD/PKK
unsurlarından temizlenmiştir. Rus askerlerinin bulunduğu Tel Rıfat ve çevresi PYD/PKK
unsurlarında kalmıştır.
 Müteakip Haftalarda Kaydedilen Gelişmeler
6 Nisan 2018’de yapılan açıklamada 650 civarında el yapımı patlayıcı ve 80 mayının etkisiz hale
getirdiği bildirilmiştir. Aynı açıklamada 243 meskûn mahallim, 2270 km2’lik muharebe sahasının %
89'una karşılık gelen 2015 km2’lik alanın emniyete alındığı, toplamda 52 TSK, 232 ÖSO mensubunun
şehit olduğu bildirilmiştir (Gnkur.Bşk.lığı, 2018j). 12 Temmuz 2018’den itibaren yerel kolluk
kuvvetleri göreve başlamıştır.
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 Kasım 2018’de 4585 olarak açıklanmıştır. Zeytin Dalı
Harekâtı’nda toplam şehit olan asker sayısı 55’tir. Şehadete ulaşan askerlerimizin 46’sı 18 Mart’a
kadar olan süreçte, daha sonra şehit olan 9 askerimiz ise EYP patlaması sonucu ve hastanede
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hayatlarını kaybetmişlerdir.
Tablo 1. Ele Geçirilen Bölge, Tesirsiz Hale Getirilen Terörist Sayısı ve Kayıplar
Tesirsiz Hale
Kayıplar
Hafta
Ele Geçirilen Toplam Kritik Arazi Arızası
Getirilen
TSK /ÖSO
Terörist
Dönem İçinde: 221
3941
3/131
1. Hf. (20-26 Ocak)
Köy+
Nahiye bya
by
Dağ, Tepe by
Mezra
2
2
Dönem İçinde: 6
Toplamda: 28
503
10/44
2. Hf. (27 Ocak-2 Şubat)
Toplamda
Toplamda
Köy+
Nahiye
21+1 Dağ, Tepe 6
Mezra
8972
13/572
3
3
Dönem İçinde: 12
Toplamda: 46
165
2/by
3. Hf. (3-9 Şubat)
Toplamda
Toplamda
Köy+
Nahiye 1
29+3 Dağ, Tepe 13
Mezra
10623
153/by
4
4
Dönem İçinde: 21
Toplamda:65
533
16/by
4. Hf. (10-16 Şubat)
Toplamda
Toplamda
Köy+
Nahiye 1
44+3 Dağ, Tepe 17
Mezra
15954
314/by
5
5
Dönem İçinde: 36
Toplamda: 101
380
1/by
5. Hf. (17-23 Şubat)
Toplamda
Toplamda
Köy+
Nahiye 1
73+6 Dağ, Tepe 20
Mezra
19316
326
7
7
Dönem İçinde:18
Toplamda: 119
503
9
6. Hf. (24 Şubat-2 Mart)
Toplamda
Toplamda
Köy+
Nahiye 5
91+6 Dağ, Tepe 20
Mezra
24347
417
8
8
Dönem İçinde: 48
Toplamda: 167
343
1
7. Hf. (3-9 Mart)
Toplamda
Toplamda
Köy+
Nahiye 5
131 Dağ, Tepe 31
Mezra
27778,b
428
Dönem İçinde: 76
Toplamda: 243
792
3
8. Hf. (10-16 Mart)
Toplamda
Toplamda
Köy+
Nahiye by
by
Dağ, Tepe by
Mezra
35699
459
Dönem İçinde: 39
Toplamda: 282
171
1
9. Hf. (17-23 Mart)
Toplamda
Toplamda
Köy+
Nahiye by
by
Dağ, Tepe by
Mezra
374010
4610
18 Mart günü Afrin ilçe merkezine girilmiştir
Dönem İçinde: 50
Toplamda: 33211
60
6
10. Hf. (24-29 Mart)
Toplamda
Toplamda
Köy+ 282+
Nahiye 6
Dağ, Tepe 23
Mezra 6
380011
5211
a

Açıklamalar:

Kaynak

by: Bilgi yok
Gnkur.Bşk.lığının 5 Mart 2018 tarihli açıklamasında 2777 olarak verilen sayı
dönem sonunda Cumhurbaşkanı tarafından 3171 olarak güncellenmiştir.
1
3
Gnkur.Bşk.lığı, 2018a 2 Gnkur.Bşk.lığı, 2018b
Gnkur.Bşk.lığı, 2018c
4
5
6
Gnkur.Bşk.lığı, 2018d Stratejik Ortak 2019
Gnkur.Bşk.lığı, 2018e
7
9
Gnkur.Bşk.lığı, 2018f 8 Gnkur.Bşk.lığı, 2018g
Gnkur.Bşk.lığı, 2018h
10
Gnkur.Bşk.lığı, 2018i 11 Gnkur.Bşk.lığı, 2018j
b

4.

ASKERÎ DEĞERLENDİRME

4.1.

PYD/PKK ve DAEŞ Cephesinden
PYD/PKK’nın harekât esnasındaki genel performansı, terör örgütlerinin düzenli muharebe

taktiklerini uygulamadaki başarısızlığı hususundaki kurala bir istisna oluşturmamıştır. Nitekim,
1990-95 döneminde Irak’ın kuzeyinde benzeri taktikle uğradığı büyük yenilgi bu hususta önemli bir
örnek teşkil etmişti. Bunun benzerini ise DAEŞ Suriye ve Irak’ta 2017-18’de tecrübe etmiştir. Örgütün
askerî bakımdan kaybedeceği bir hareket tarzını benimsemesinin başlıca nedenleri arasında şu
hususları saymak mümkündür.
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- Arazinin savunan tarafa büyük avantajlar bahşeden yapısı.
- Afrin bölgesinin 1990’lardan itibaren inşa edilen, güçlü direnek noktaları arasında hava
taarruzlarına ve topçu atışına karşı korunaklı, çepeçevre ve derinlikte savunma esaslarına göre
tahkim edilmiş savunma hat ve kademelerinden oluşan yapısının örgüte vermiş olduğu özgüven.
- Ağır kayıpları göze alma pahasına Ayn el Arab/Kobani’dekinin benzeri bir mit yaratmayı,
Irak’taki PYD’nin bağımsızlık ilân etme yönündeki başarısız referandum girişiminin ardından Kürt
toplumu içinde oluşan prestij boşluğunu doldurmayı amaçlamış olması.
- Kayıp verileceği aşikâr olan alanlarda kendisi için kıymet taşıyan unsurlardan ziyade yerel
militanları kullanarak akıttığı kan üzerinden tabanını konsolide etme çabası.
- Dış destekçilerinden açık ya da örtülü destek alabileceği yönündeki algısı.
- Esat rejiminin müdahalesini sağlayarak zaman kazanacağı, müteakiben de uluslararası
müdahalenin geleceği yönündeki beklentisi.
Harekât esnasında DAEŞ bağlantılı bazı unsurların PYD/PKK saflarında yer alması, terör
örgütleri arasında lokal seviyedeki yatay bağlantıyı ortay koyduğu kadar bunların sağladıkları ortak
dış destek merkezlerinin yönlendirmesinin de sonucu olabileceğini düşündürmektedir.
Şubat 2018 sonuna kadar bölgede tutunmaya çalışan PYD/PKK unsurlarının bu tarihten itibaren
bölgeden çekilme gayreti içine girmesinin nedenleri arasında su hususlar öne çıkmaktadır:
- Afrin ile nahiyeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan güzergahların ele geçirilmiş olması.
- Yerel militanlar ile merkez arasındaki dayanışmanın erimesi.
- PYD/PKK’nın daha fazla kuvvet kaptırmaktan kaçınarak müttefiki ABD için elverişli vasıta
olma özelliğini muhafaza etme ihtiyacı.
Rusya’nın Tel Rifat’tan daha geriye çekilmemesinin; Zeytin Dalı Harekâtı'nın Suriye rejim
kuvvetleri ile çatışma ihtimalini önlemek ve harekâtın ileri sınırını belirlemek maksatlı olduğu
değerlendirilmektedir.
4.2.

TSK Cephesinden
Arazinin savunmayı kolaylaştıran coğrafi özellikleri ve terörist örgütün bölgedeki kuvveti

nedeniyle buraya yapılacak herhangi bir harekâtın kaçınılmaz ağır kayıplara neden olacağı
yönündeki değerlendirmelere karşın Türk Genelkurmay’ının bu riski üstlenme inisiyatifi terörle
mücadelede dikkat çekici bir kararlığın ifadesidir.
TSK’nın sivil unsurların zarar görmemesi ve asgari kayıpla harekâtın tamamlanması yönündeki
yüksek önceliği, harekâtın kapsam ve mahiyetini; hava harekâtını, topçu bombardımanını ve
birliklerin manevralarını şekillendirmiştir. Bu durum, yerleşim yerlerine kanalize olmak durumunda
kalan harekâtın, sivil halkın emniyeti için temkinli ve TSK’nın genel ilerleme hızından daha yavaş
ilerlemesine neden olmuştur.
Bölge atışı yapabilen hava harekâtı ve topçu ateşlerinin kullanılmasında sivillerin zarar
görmemesi için azami gayret sarf edildiği istatistiki verilerle de kanıtlanmıştır (Şekil 1.). Bu
kapsamda:
 DAEŞ’e karşı koalisyonun Musul’a 19-23 Temmuz 2017, Rakka’ya 15-20 Temmuz 2017
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tarihlerinde icra ettikleri hava harekâtları ile TSK’nın 20 Ocak-3 Şubat 2018 döneminde Zeytin Dalı
Harekâtı kapsamında icra ettiği hava harekâtı uçak-vurulan hedef itibariyle karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırmada esas alınan dönemler saptanırken gözlemlenen sonuçta oluşabilecek hata payının
ileri sürülen sav aleyhine gerçekleşmesi adına Musul ve Rakka operasyonlarının mutedil seyrettiği,
Zeytin Dalı Harekâtı’nın ise hava harekâtı bakımından en yoğun olduğu dönem örneklem olarak
alınmıştır. Buna göre bahse konu dönemler içinde:
- Musul operasyonunda, 30 uçakla 86 hedef vurulmuştur. Rakka operasyonunda, 126 uçakla
157 hedef vurulmuştur. Zeytin Dalı Harekâtı’nda, 133 uçakla 538 hedef vurulmuştur. Bu, günlük
ortalamada Musul’da 6 uçakla 17 hedefin, Rakka’da 21 uçakla 26 hedefin, Zeytin Dalı Harekâtı’nda 10
uçakla 41 hedefin vurulduğu anlamına gelmektedir.
- Hedef başına uçak miktarı oranlandığında Musul’da bir uçağa 3 hedefin, Rakka’da bir uçağa
1,3 hedefin, Zeytin Dalı Harekâtı’nda ise bir uçağa 4 hedefin tahsis edildiği görülmektedir. Her üç
harekâtta da benzer nitelikteki uçakların yaklaşık kapasitelerle mühimmat taşıdığı dikkate
alındığında daha az uçakla daha çok hedefe angaje olan Türk Hava Kuvvetlerinin daha az mühimmat
kullandığı ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç; savaş pilotu kalitesinin yüksekliği, uçak veya pilot sayısının
azlığı, hedeflerin çokluğu vb. bir kısmı birbiri ile örtüşen bir kısmı ise çatışan nedenlere bağlanarak
yorumlanabilirse de her durumda değişmeyen çıkarımlardan biri, daha az mühimmatın kullanılması
yönündeki tercihi ortaya koymaktadır.

Musul – Rakka – Afrin Hava Harekatlarının Mukayesesi
Musul 19-23 TEM 2017

Rakka 15-20 TEM 2017

GÜNLÜK ORTALAMA

Afrin 20 OCA-03 ŞUB 2018

ORTALAMA

ORTALAMA

HEDEF

86

17

157

26

538

41

UÇAK
HEDEF
UÇAK

30

06

126

21

133

10

= 3

1,3

4

Kaynak: Varlık, 2018a
Şekil-1: Musul-Rakka-Afrin Hva Harekâtlarının Mukayeseli Karşılaştırması

 Diğer taraftan, her iki hava kuvvetinin kullandıkları harekât konsepti de bu verileri
doğrulamaktadır. Koalisyon hava kuvvetlerinin harekât konsepti, bombardıman filoları ile halı
bombardımanı taktiğini içermektedir. Bu yöntemde esas olan sivil hedef hassasiyetini gözetmeksizin
bölgenin tamamının ateş altına alınmasıdır. Buna karşın, Türk Hava Kuvvetlerinin harekât konsepti,
sivil kayıpların azami ölçüde önüne geçilmesine imkân veren önceden saptanan ya da kara
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birliklerinin ateş isteği üzerine askerî hedeflerin vurulmasını öngörmektedir.
Askerî doktrinde zayiat ve kayıplara ilişkin harekât analiz ve planlama yöntemleri esas alınarak
yapılan hesaplamalarda karşılaşılması olası zayiattan çok daha azının verilmiş olması sevk ve
idaredeki önemli bir başarı ölçütü olarak görülmektedir. Bununla beraber harekât esnasında ve
sonrasında EYP kaynaklı kayıpların mevcudiyeti bu hususta akademik ve bilimsel araştırmalardaki
noksanlığı ortaya koymaktadır.
Zeytin Dalı Harekâtı’nda asimetrik harekât icra eden terör örgütüne karşı gerekli olan
muharebe formasyonu ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, karma sınıf-silah-birlik yapılanmasına
azami ölçüde gidilmiştir. Bu kapsamda, JÖH, PÖH, mekanize ve zırhlı birlikler ile piyade ve
komando birliklerinin bir arada kullanılmasına ilâve olarak harekâtın ÖSO ile tam bir iş birliği içinde
gerçekleştirilmiş olması dikkate değerdir.
Zeytin Dalı Harekâtı, “tipi ne olursa olsun askerî harekâtın doğasında mevcut sürtünme”
etkisinin işlediğini göstermiştir. Sürtünmeye neden olan mekânsal, askerî, beşerî, sosyo-psikolojik ve
siyasi etmenlerin, harekât uzadıkça planlama aşamasında mevcut olmayan yeni dinamikleri harekete
geçirme olasılığını ortaya çıkarmıştır. Türkiye, askerî harekâtın yönetiminden politik-askerî işlevlere
ve dış politikaya kadar olan bütün alanlarda gelecek odaklı, gerçekçi, çok disiplinli ve esnek bir
yaklaşım sergilemiştir.
Harekâtın ilerleyen safhalarında taktik ve operatif seviyede Rusya, ABD, İran ve Esat rejiminin
askerî unsurlarıyla koordinasyon ihtiyacı artmıştır. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için politik
seviyede birtakım inisiyatifler geliştirilmiş olmasına karşın mevcut tıkanıklığın aşılamadığı durumlar,
bölgedeki bazı YPG unsurlarının imhadan kurtulmasına imkân sağlamıştır.
Türkiye’nin bu harekât esnasında İdlib çatışmasızlık bölgesindeki gözlem noktalarının inşasını
da tamamlamış olması, gelecek perspektifli bir yaklaşımın uygulandığı anlamına gelmektedir. Ancak
müteakip dönemde İdlib’deki yerleşim yoğunluğunun Afrin’de açılacak yeni yerleşimlere
aktarılmasında aynı başarının gösterildiğini söyleyebilmek mümkün değildir.
Harekâtın sevk ve idaresindeki yetkinlik ve terör örgütünün takviye alma gayretlerinin boşa
çıkarılması da dahil olmak üzere inisiyatif geliştirmesine engel olunması, TSK’nın C4ISR (Command,
Control,

Communication,

Computer,

Intelligence

van

Reconnaissance)

kapasitesini

ortaya

koymuştur.
Henüz tam bir yetkinliğe ulaşmamış olsa da ulusal harp sanayisinde kaydedilen önemli
gelişmenin,

harekâtın

sürdürülebilirliği

ve

başarısında

önemli

bir

etken

olduğu

değerlendirilmektedir.
5.

POLİTİK DEĞERLENDİRME
Başlangıçtan itibaren Türkiye, harekâtın uluslararası ortamında politik yönetiminde her

kanaldan ve sürekli bilgilendirmeyi esas alan diplomasi ile ön alıcı, inisiyatif geliştiren bir stratejik
iletişim uygulamıştır. Bu iletişimde, farklı aktörlerin tutum ve beklentilerine karşı, strateji ve oyun
kuramının modellerini büyük çoğunlukla uygulamıştır. Örneğin ABD ve Rusya’ya karşı ‘ya
Türkiye’nin ya da terör örgütlerinin tercih edilmesi’ yönünde tek seçenekli zorlayıcı bir diplomasi
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uygulanırken, AB üyelerine karşı son derece hassas oldukları ‘mülteci göçünün azaltılması ödüllü’
sıfır toplamlı olmayan, kazan-kazan stratejisi uygulanmıştır.
Uluslararası kamuoyunun tutumunda olumsuz gelişmelerin önüne geçilmesinde; Türkiye’nin
meşru müdafaa ve terörizmle mücadeleyi esas alan, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygıyı öne
çıkaran yaklaşımı ve sivillerin zarar görmemesi yönündeki kararlı tutumu belirleyici olmuştur.
İç politikada, kamuoyundan harekâta verilen desteğin, harekât boyunca devam etmiş olması
harekâtın başarısında önemli etkenlerden birini oluşturmuştur.
Buna karşın iç politikada başlıca üç ana konuya daha fazla özen gösterilmesi gerektiği ortaya
çıkmıştır. Bunlar:
- Türkiye’nin Afrin’i işgal ve ilhak ettiğine yönelik iddiaları boşa çıkaracak şekilde bazı
sembollerin kullanılmasından ve söylemlerden kaçınılması.
- Özellikle ana akım medyada, harekât bölgesinin özelliklerini ve bu tür bir harekâtın taşıdığı
dinamikleri dikkate almaksızın yapılan sözde askerî yorumlarla, gerçekçi olmayan beklentiler
yaratılmasının, sağlıksız başarı-başarısızlık değerlendirmelerinin yapılmamasıdır.
ABD’nin Afrin’deki PYD/PKK unsurları ile ilişkisi olmadığı yönündeki açıklamaları, Rusya’ya
etki sahalarını hatırlatan ve Rusya’yı harekâta karşı tepki vermeye yönlendiren, PYD/PKK’ya de
Rusya’nın

güvenilmez

olduğunu

algılatmaya

çalışan

politik-psikolojik

bir

hamle

olarak

kıymetlendirilmektedir.
İranlı yetkililerin harekâta destek vermemiş olması, Suriye rejimi ile olan yakın ittifakını Rusya
aleyhine geliştirme çabası olarak ve genelde Kürt dinamiği, özelde PYD/PKK üzerinde etkiyi
muhafaza etme hamlesi olarak kıymetlendirilmektedir.
SONUÇ
Politik seviyede, harekât gerek iç hukuk gerekse uluslararası hukuk norm ve ilkelerine uygun
olarak planlanıp icra edilmiştir. Politik liderlik seviyesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Millî Güvenlik Kurulu birbirini bütünleyen ve iyi eşgüdüm sağlayan
bir yaklaşım sergilemiştir.
Uluslararası konjonktürde mevcut olumsuzluklara karşın Dışişleri Bakanlığı, küresel ve
bölgesel güçler arasında gerçekleştirdiği dengeleme ile askerî harekât için gerekli siyasi koşulları
hazırlamayı başarmıştır. BM kapsamında yürütülen Cenevre görüşmelerindeki tıkanıklığı aşmakta
Rusya ve İran ile birlikte gerçekleştirilen Astana ve Soçi görüşmeler dizisinin bu dengelemede önemli
bir etkisi olmuştur. İdlib çatışmasızlık bölgesinin tesisinde Türkiye’nin rol üstlenmesinde Zeytin Dalı
Harekâtı’nın etkisi olmuştur.
Askerî Seviyede, Zeytin Dalı Harekâtı, meşru müdafaa ve terörizmle mücadeledeki kararlılığı
ortaya koyması, sivil kayıplara karşı azami hassasiyet gözetmesi, dost zayiatını asgari seviyede tutan
sevk ve idare biçimi ve ÖSO unsurlarını da kapsayan müşterek harekât anlayışı ile başarılı bir örnek
oluşturmuştur. Harekât, Türk Silahlı kuvvetlerinin kara kuvvetleri ağırlıklı konvansiyonel kuvvet
oluşturma biçiminden içerdiği farklılıklar itibariyle kapsamlı yaklaşımı benimseyen bir savaşma
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konseptini ortaya koymuştur.
PYD/PKK, Suriye iç savaşında çatışan taraflar arasında stratejik denge seviyesine ulaşmış olsa
da bu harekâtta, terör örgütlerinin konvansiyonel muharebe ortamındaki başarısızlıklarına yeni bir
örnek oluşturmuştur. Bunda terör örgütünün askerî bakımdan gaye noktasına ulaşmadan doruk
noktasına erişmiş olması kadar, katletmeye odaklı bir yapının bir toprağı savunmada yaşadığı teknik,
taktik ve psikolojik dikotomi belirleyici olmuştur.
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