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Afrin Harekâtı Devam Ederken Suriye’nin Diğer
Bölgelerindeki Askeri Faaliyetler ve Dört Olası Risk
(E)Tuğg.Doç.Dr. Oktay BİNGÖL

Türkiye’nin meşru müdafaa ve terörle mücadele kapsamında yürüttüğü Afrin Harekâtı devam
ederken Suriye’nin diğer bölgelerindeki askeri gelişmeleri izleyerek aşağıdaki sorulara yanıt aranması
gerekir.
1. PYD/YPG Afrin’i takviye edebilir mi?
2. Hizbullah ve Şii milis grupların bir bölümü PYD/YPG’ye destek vermek ve ÖSO milisleriyle
çatışmak için Afrin’e girer mi?
3. Suriye rejimi ile PYD/YPG arasında Rejimin Afrin’e girmesi için anlaşma yapılabilir mi?
4. İdlib bölgesinden El Nusra militanları Afrin’e yönelik harekâta katılarak harekatın uluslararası
meşruiyetini zayıflatabilir mi?
PYD/YPG, Fırat’ın doğusunda Irak-Suriye sınırının kesişim noktasında IŞİD’in elinde kalan son
bölgeyi kontrol etmek için ABD desteğiyle operasyona devam ediyor. IŞİD’in dirençle savunmaya
devam ettiği söz konusu bölgenin önümüzdeki haftalarda PYD/YPG eline geçmesi mümkün görünüyor.
PYD/YPG’nin Afrin dışındaki bölgelerde başka bir askeri angajmanı yok. Ele geçirdiği bölgeleri
savunmak ve iç düzeni sağlamak için ihtiyaç duyduğu kuvvetlerin dışındaki unsurlarının bir kısmını
Afrin’e takviye olarak göndermesi için ABD’nin “PYD/YPG Afrin’e kuvvet gönderirse desteğimizi
kaybeder” açıklaması doğruysa ABD’nin olumsuz yaklaşımı ve takviyenin Rejim kontrolündeki
bölgeden yapılacak olması dışında bir engel ve zorluk görülmüyor. Nitekim Suriye yerel medyasında
YPG takviyelerinin Rejim kontrolündeki bölgelerden yapıldığı yönünde haberler mevcut.

Rejim

bölgesinden yapılacak/yapılan takviyenin, hava vasıtalarını (insanlı ve insansız) rejim bölgelerinin
üzerinde uçamaması nedeniyle Türkiye tarafından tespiti zorlaşıyor. İnsan istihbaratı ile tespit edilmesi
mümkün ancak, bu tür bir kapasitenin varlığı bilinmiyor. Rusya, ABD ve Rejim’in bu tür istihbaratı
Türkiye’ye vermesi ise düşük bir olasılık.
Suriye rejimi Hama’nın kuzeydoğusunda Halep istikametine yaptığı operasyonu tamamladı ve
Abu Ad Duhur havaalanını ele geçirdi. Doğuda, Fırat’a yakın kuşatılmış IŞİD bölgesinde yoğun bir
askeri faaliyet yok. Rejim ve desteğindeki Hizbullah ile Şii milislerin üzerinde büyük bir harekât baskısı
yok. Hizbullah’ın Şii milislerle birlikte Afrin bölgesinde PYD/YPG’ye yardım etme olasılığı mevcut.
Hizbullah’ın bu şekilde Afrin’de sıkı çatışmaya tutuşan ÖSO unsurlarına beklenmeyen istikametlerden
baskınlar yapması bir hareket tarzıdır. Rusya’nın Suriye’de Rejim yanındaki tüm unsurları tam kontrol
altında tutabileceğini/tutacağını beklememek, Afrin Harekâtına karşı en olumsuz tepkinin İran
tarafından verildiğini de emare olarak kabul etmek gerekir.
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Afrin Harekâtı başlamadan önce Rusya’nın Rejim ve PYD/YPG arasında Afrin’in Rejime devri
konusunda, önceki arabuluculuk girişimlerine benzer şekilde PYD/YPG’yi ikna etmeye çalıştığı ve bu
gerçekleşmeyince askerlerini geri çektiği, bu şekilde Türkiye’nin harekâtına yeşil ışık yaktığı Rus
medyasında yer aldı. Harekâtın bu aşamasında Rejim ve PYD/YPG arasında konunun görüşülmeye
devam ettiğine şüphe yok. Bu aşamada harekâta önemli derecede olumsuz bir uluslararası tepki
olmadığını ve Rusya ve ABD’nin beklediği desteği sağlamadığını gören PYD/YPG’nin ilerleyen
dönemde Rejim ile anlaşmaya varma olasılığının arttığını kıymetlendirmek mümkündür.
El-Nusra, Afrin Harekâtıyla birlikte, er ya da geç, üzerinde büyük bir askeri baskı başlayacağını
hesaplayarak bölgede çok aktörlü bir kaosun oluşmasını tercih edebilir. Bu çerçevede Afrin’e müdahil
olarak Rejimi, Hizbullah’ı ve Şii milisleri hareket geçirmeyi amaçlayabilir. Türkiye’nin Afrin’in güneyi
ve İdlib kuzeyindeki çatışmasızlık bölgeleri kapsamında kurulan kontrol noktaları bu tür bir
provokasyonu tam olarak önlemekte yetersiz kalabilir.
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