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ORSAM YAYINLARI

   ORSAM (Ortadoğu Araştırmaları  Merkezi),  Türkiye’de eksikliği hissedilen  
Ortadoğu  araştırmaları   konusunda  kamuoyunun  ve  dış  politika  ile  ilgilenen 
çevrelerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla Ocak 2009 tarihinde kurulmuş-
tur. ORSAM Ankara merkezli, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir düşünce 
kuruluşudur.
     ORSAM, Ortadoğu ile ilgili bilgi kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve bölge uzmanla-
rının düşüncelerini Türk akademik ve siyasi çevrelerine doğrudan yansıtabilmeyi 
hedeflenmektedir. Ortadoğu ülkelerindeki devlet adamlarının, bürokratların, 
akademisyenlerin, stratejistlerin, gazetecilerin, işadamlarının ve sivil toplum 
kuruluşları temsilcilerinin Türkiye’de konuk edilmesini kolaylaştıracak, yerel 
perspektiflerin gerek Türkiye gerek dünya kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamakta-

dır. Bu amaçlar doğrultusunda ORSAM, Ortadoğu’daki sosyal, ekonomik ve siyasi 
gelişmelere yönelik çalışmalar yapmakta ve bunları kamuoyuna sunmaktadır.
     Ortadoğu ve uluslararası politika konularının daha sağlıklı kavranması ve analiz 
edinebilmesini amaçlayan ORSAM, kamuoyuna ve karar alıcılara çözüm odaklı 
aydınlatıcı bilgiler sunmakta ve siyasa yapımına katkıda bulunmayı hedeflemekte-
dir. Bu doğrultuda bölgesel gelişmelerin analizi yanı sıra, bölgesel sorunlara farklı 
politika alternatiflerini de içeren projeksiyonlar üretmektedir. Kapsamlı ve çözüm 
odaklı analizler sunabilmek için farklı disiplinlerden gelen, alanında yetkin 
araştırmacıların ve entelektüellerin nitelikli çalışmalarından faydalanmaktadır. 
ORSAM, bölgesel gelişmeleri ve trendleri titizlikle irdeleyerek ilgililere ulaştırabilen 
güçlü bir yayın yelpazesine sahiptir.

ORSAM Yayınları
ORSAM, sürekli yayınları kapsamında Ortadoğu Analiz ve Ortadoğu Etütleri dergilerini yayınlamaktadır. İki aylık periyotlar-
la Türkçe olarak yayınlanan Ortadoğu Analiz, Ortadoğu’daki güncel gelişmelere dair uzman görüşlerine yer vermektedir. 
Ortadoğu Etütleri ORSAM’ın altı ayda bir yayınlanan uluslararası ilişkiler dergisidir. İngilizce ve Türkçe yayınlanan, hakemli 
ve akademik bir dergi olan Ortadoğu Etütleri, konularının uzmanı akademisyenlerin katkılarıyla oluşturulmaktadır. 
Alanında saygın, yerli ve yabancı akademisyenlerin makalelerinin yayımlandığı Ortadoğu Etütleri dergisi dünyanın başlıca 
sosyal bilimler indekslerinden Applied Sciences Index and Abstracts (ASSIA), EBSCO Host, Index Islamicus, International 
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20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı 
çok yönlü ve çok boyutlu irdelenmesi gere-
ken askerî ve siyasi bir hamledir. Bu hamley-
le Türkiye bir yandan yakın ve stratejik bir 
tehdidi ortadan kaldırırken; diğer yandan 
da Ortadoğu ve Arap dünyasıyla bağlarını 
koruyup dikkate alınması gereken bir aktör 
olduğunu hatırlatarak caydırıcılığını yeni-
den tesis etmektedir. 

Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı “PKK/
PYD koridoru” ya da “terör koridoru” ola-
rak adlandırılan, Türkiye’yi Arap-İslam 
dünyasından ayıracak olan ve Türkiye’yi by-
pass edecek enerji koridorlarının açılmasına 
ön ayak olabilecek bir projenin kalıcı olarak 
imhası anlamına da gelmektedir. Özellikle 
başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler tara-
fından desteklenen bu projenin durdurul-
ması, Türkiye için uzun vadeli sonuçları ola-
cak bir başarıdır.

Zeytin Dalı Harekâtı Türkiye’nin yanı 
başında, Fırat nehrinden Lazkiye’ye kadar 
uzanan bir bölgede ülkesel bütünlüğü sağ-
lanmış bir Suriye muhalefetinin gelişmesi-
ne, Suriye müzakerelerinde ağırlıklı bir rol 
edinmesine, Halep’i baskılamasına yol aça-
bilecek bir gelişmedir. Suriye muhalefetinin 
bu anlamda güç ve istikrar kazanması Esad 
yönetimine karşı mücadelenin devamı anla-
mına da gelmektedir. Bu yönüyle Rusya ve 
İran’ın Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı’n-
dan memnuniyet duyduklarını söylemek 
doğru olmaz.

Ayrıca Türkiye on yıllardır aleyhine kul-
lanılan PKK terör örgütünün meşru zemi-
ne çekilmesine set çekmiş, örgütün Soçi 
ve Cenevre süreçlerinde masada olmasını 
güçleştirmiş, rakiplerinin önemli bir kartını 
ellerinden almış ya da hiç olmazsa değerini 
azalmıştır. Harekâtla ilgili uluslararası med-

BÖLGESEL KONJONKTÜR VE 
ZEYTİN DALI HAREKÂTI

Dr. Öğr. Üyesi Bora Bayraktar 
İstanbul Kültür Üniversitesi
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yada yer alan eleştiri ve karşıt propaganda 
ise rahatsızlığı açıkça dışa vurmaktadır. Hal 
bu iken ABD, Rusya, İran ve Avrupa ülkeleri 
neden açıkça Türkiye’nin operasyonuna kar-
şı çıkmamış; neden Zeytin Dalı Harekâtına 
engel olmamış ya da olamamıştır? Kimile-
rine göre –özellikle de İranlı bazı uzmanlar 
bunu dile getiriyor– bu Türkiye’ye kurulmuş 
bir tuzak, Türkiye’yi savaşın içine çekmektir. 
Ancak kanımca, bölgesel konjonktür analiz 
edildiğinde Türkiye’nin bölgedeki boşlukla-
rı ve bölgesel-küresel güçlerin bu noktadaki 
zafiyetlerini kullandığı görülmektedir.

ABD’nin PYD Zafiyeti 
Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortado-

ğu’da en önemli hedefleri Basra Körfezi ile 
enerji kaynak ve nakliye yollarının kontrol 
altında tutulması, İran’ın kuşatılması, İran’ın 
bölgedeki müttefiklerinin baskılanması, İs-
rail’in güvenliği ve Rusya ile Çin’in bölge-
deki etkinlik arayışlarının önünün kesilme-
si olarak öne çıkmaktadır. ABD bu amaçla 
2003’te gerçekleştirdiği Irak müdahalesinde 
istediği sonucu alamadı. Saddam Hüseyin 
yönetimi devrilse de yerine ABD’nin umdu-
ğu, istikrarlı, kendine yakın bir yönetim ku-
rulamadı. Irak siyaseti büyük ölçüde İran’ın 
etkisine girdi.

2004’te hız kazanan ABD karşıtı Sünni 
direnişi Washington’un işi tamamlayama-
dan askerlerini Irak’tan çekmesine yol açtı. 
Bu direnişin odak noktası Musul’du. Irak’ta-
ki mezhepsel ayrışma ve eski Başbakan Nuri 
el-Maliki’nin politikaları Sünni hareketi te-

rörize ederek IŞİD’in ortaya çıkmasına yol 
açtı. Benzer bir şekilde Suriye’de de Sünni 
ayaklanması ve bunun IŞİD’e dönüşmesi 
ABD’nin Basra politikasını tehdit etti. ABD 
hem bu tıkanıklığı aşmak hem de Irak ve 
Suriye’deki Sünni alanı dağıtmak ve kontrol 
altına almak için bölgede Kürtleri müttefik 
olarak belirledi. 

Adı ne olursa olsun (KDP, KYB, PKK, 
PYD) ABD Kürt siyasetini kullanarak Sün-
ni Arap yapıyı kırmak, gevşetmek peşinde. 
Bu politika İsrail açısından da önem taşıyor. 
Araplarla sorunlarını on yıllardır çözeme-
yen, çözmesi de pek mümkün olmayan İs-
rail ise tıpkı ABD gibi Kürtleri bir alternatif 
olarak görüyor ve geliştirip güçlendirmek 
istiyor. Üstelik Türkiye ile düşman hale geti-
rilmesi durumunda Kürtlerin Türkiye’yi de 
sınırlayacağı beklentisi net bir şekilde görü-
lüyor. 

Ancak özellikle ABD’nin yukarıda sa-
yılan stratejik hedeflere ulaşmak için yön-
tem olarak Kürtlerle, özellikle de Kürtlerin 
terörize olmuş unsurları olan PKK, PYD, 
YPG ile çalışmayı benimsemesi Washing-
ton’un en büyük zafiyeti oldu. ABD’nin bu 
araç, müttefik ve yöntem ile hedefe ulaşması 
imkânsız görünmektedir. Her şeyden önce 
PYD, Suriye Demokratik Güçleri (SDG), te-
rör örgütü PKK ile organik bağları bulunan, 
aynı merkezden yönetilen, ideolojik olarak 
ABD’nin bir asırdır karşı çıktığı Marksist te-
mele dayanmaktadır. Bu ideolojik düşünce 
çoğunluğu muhafazakâr Müslüman olan, 

“Zeytin Dalı Harekâtı Türkiye’nin 
yanı başında, Fırat nehrinden 
Lazkiye’ye kadar uzanan bir bölge-
de ülkesel bütünlüğü sağlanmış bir 
Suriye muhalefetinin gelişmesine, 
Suriye müzakerelerinde ağırlıklı bir 
rol edinmesine, Halep’i baskılaması-
na yol açabilecek bir gelişmedir.” “ABD’nin yukarıda sayılan stratejik 

hedeflere ulaşmak için yöntem ola-
rak Kürtlerle, özellikle de Kürtlerin 
terörize olmuş unsurları olan PKK, 
PYD, YPG ile çalışmayı benimseme-
si Washington’un en büyük zafiyeti 
oldu.”
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gelenekçi Kürtler tarafından da benimsen-
memektedir. Bu nedenle PYD bu coğrafya-
da baskı ve zorlama ile iktidar sağlamakta, 
muhalifleri gayrimeşru yöntemlerle bastır-
maktadır. PKK gibi uluslararası meşruiyeti 
olmayan bir terör örgütünün uzantısıyla iş 
yapıyor olmak, ABD’nin moral olarak üs-
tünlüğü kaybetmesine, Türkiye gibi bölge-
nin güçlü bir ülkesiyle karşı karşıya gelme-
sine ve yerel halkla uzun vadeli sorunlar 
yaşamasına neden olmaktadır. Üstelik terör 
örgütünün 13-14 yaşında çocukları zorla 
silahaltına alması, sivillere yönelik intihar 
saldırıları düzenlemesi PYD politikasının 
sürdürülebilirliğini ortadan kaldırmaktadır. 

Bu nedenle ABD Zeytin Dalı Harekâtı’na 
güçlü bir biçimde karşı çıkamamış, Türki-
ye’nin terörle mücadele konusunda ken-
dini savunma hakkı olduğunu teyit etmek 
durumunda kalmıştır. Amerikan Dışişleri 
Bakanı Rex Tillerson’ın 16 Şubat’taki ziyare-
tinde Zeytin Dalı Harekâtı’na karşı bir ifade 
kullanmaması bu açıdan önemlidir. Ayrıca 
ABD’nin bu şekilde tutum alması, sahada-
ki müttefiki PYD-YPG güçlerinin moralini 
bozmuş, ABD’ye olan inancın sorgulanma-
sına neden olmuştur. NATO üyesi bir ülke-
nin ve kendisinin terör örgütü kabul ettiği 
bir grupla hareket etmesi ABD’nin en büyük 
zafiyetidir. Türkiye, Zeytin Dalı Harekâtı’nı 
bu haklı noktadan hareket ederek gerçekleş-
tirmiştir, ABD de buna direnememiştir.

Rusya’nın Kapasite Sorunu 
Dış politika konseptini ve askerî dokt-

rinini küresel güç olma, NATO’nun geniş-
lemesini durdurma ve Kuzey Atlantik İt-
tifakı’nı geriletme olarak belirleyen Rusya 
için bu planlarını gerçekleştirmede Kırım 
ve Suriye iki önemli nokta olarak öne çıktı. 
2014’te Kırım’ı ilhak ederek Karadeniz do-
nanmasını aktif hale getiren Rusya, 2015’te 
Suriye’de askerî operasyonlara başladı ve ül-
keyi büyük ölçüde kontrolü altına aldı. Tar-
tus ve Hmeymim üslerini 49 yıllığına devra-
lırken Rusya’nın en büyük sorunu bu üslere 
yakın mesafedeki muhalif cepler, özellikle 
de İdlib oluşturuyor. 2016 Aralık’ında Tür-
kiye ve İran ile vardığı Moskova Deklaras-
yonu ve mutabakatı Rusya’nın Suriye konu-
sundaki planlarını uygulamakta son derece 
etkili oldu ve sonuç verdi. Türkiye’nin Fırat 
Kalkanı Harekâtı’na rıza gösteren Rusya 
buna karşılık Halep’teki direnişi durdurmuş 
oldu. Böylece ağırlığı doğuya vererek Fırat 
nehrine kadar olan alanı IŞİD’den temizle-
di ve Esad rejiminin ömrünü uzatmış oldu. 
Buradan aldığı güvenle Aralık 2017’de İdlib’e 
yüklenen Rusya ve Baas rejimi istediği sonu-
cu alamayacağını görünce Türkiye ile yapı-
lan çatışmasız bölgeler anlaşmasını devreye 
sokmak ve muhalefeti dizginlemek yoluna 
gitti. Bunun yolu Türkiye’nin Afrin’de terör 
örgütüne karşı operasyonlarına rıza göster-
mekten geçiyordu.

Üstelik Rusya küresel hedefi olan NA-
TO’da çatlaklar bulma, bunların üzerine 
gitme ve Kuzey Atlantik İttifakı’nın bü-
tünlüğünü bozma konusunda da Türkiye 
ile ilişkilerinde ciddi bir derinlik yakaladı. 
Türkiye’nin NATO müttefiklerinin terör 
örgütünü silah ve meşru zemine çekme ça-
balarıyla desteklemesi, Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu hava savunma sistemleri konu-
sunda ayak sürümesi, Moskova ile ilişkileri 
Ankara için de cazip kıldı. 22 Kasım 2017’de 

“PKK gibi uluslararası meşruiyeti 
olmayan bir terör örgütünün uzan-
tısıyla iş yapıyor olmak, ABD’nin 
moral olarak üstünlüğü kaybetme-
sine, Türkiye gibi bölgenin güçlü bir 
ülkesiyle karşı karşıya gelmesine ve 
yerel halkla uzun vadeli sorunlar 
yaşamasına neden olmaktadır.”
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Soçi’de yapılan Erdoğan-Putin-Ruhani zir-
vesi Batı’da büyük ses getirdi. Üç ülke de 
aralarındaki anlaşmazlıklara rağmen tehdit 
algıladıkları Batı’ya karşı birlik ve bütünlük 
fotoğrafını korumak istiyor. Zeytin Dalı Ha-
rekâtı’nın önünü açan bir başka başlığın da 
Rusya’nın bu açmazları olduğunu söylemek 
yanlış olmaz.

İran’ın Açmazı
Suriye’deki bir başka etkin güç olan 

İran’ın da Afrin operasyonuna çok memnun 
olduğunu söylemek güç. İran Cumhurbaş-
kanı Ruhani’nin 6 Şubat’taki “bu operasyo-
nun yakın zamanda son bulmasını istiyo-
ruz, çünkü Türk kardeşlerimiz ölüyor. Öte 
tarafta Kürtler ve diğer insanlar da ölüyor. 
Bu operasyon nafile” açıklaması bunun bir 
göstergesi. 20 Şubat’ta PYD ile Suriye’nin 
anlaştığı ve Şii milislerin PYD’ye destek için 
Afrin’e gireceği haberi de buna eklenebilir.

Ancak İran da Türkiye’nin kararlı duruşu 
dolayısıyla itirazını yüksek sesle iletemiyor 
ve kendi bölgesel stratejisine ters bir hamle 
yapıyor.

İran’ın bölgedeki en önemli hedefi, ABD 
ve İsrail’in Ortadoğu’dan çıkarılmasıdır. 
İran’ın Lübnan’daki Hizbullah örgütüyle 
organik bağları herkesin bildiği bir gerçek. 
Suriye’de çok sayıda askerî üs kuran İran, 
İsrail’i rahatsız edecek mesafede bulunmak, 
Suriye’nin güneyinde, Lübnan’da varlığını 
sürdürmek, bu bölgelerle karasal bağını ko-
rumak istiyor.

Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerini 
Hürmüz ve Bab el-Mendeb’te sıkıştıran İran, 
Körfez’in Kızıldeniz ya da Doğu Akdeniz’e 
çıkışını da engellemek istiyor. Bu nedenle 
İran da önemli bir aktör olmak zorunda. Di-
ğer yandan Suriye’de PYD üzerinden artan 
ABD etkisi ve kurulan üsler, İran için alarm 
zillerinin çalması demek. İran hem ABD’nin 
bu politikalarına hem de Rusya’ya karşı Tür-

kiye’nin varlığına ve faaliyetlerine ihtiyaç 
duyuyor. Bu nedenle istemese de Zeytin 
Dalı Harekâtı’na açıktan itiraz etmekte çe-
kingen davranıyor. 

İran’ı asıl düşündüren Türkiye’nin Suriye 
muhalefetini ayakta tutması, güçlendirmesi. 
Çünkü bu Suriye çözüm sürecinde Esad’ın 
alanının kısıtlanması ve ülkeye tam hâkim 
olamaması anlamına geliyor. İran içinde ya-
şanan sorunlar, rejimin ekonomik ve poli-
tik sorunlarının tırmanışta olması ise İran’ı 
frenleyen unsurlar. Savaşın maliyetini dü-
şürmek için istemeseler de Türkiye ile bir-
likte hareket etmek, Soçi’deki üçlü tabloyu 
korumak zorundalar.

Gerçekten de Afrin operasyonu Türkiye 
için büyük önem taşıyor. Türkiye’nin güne-
yine set çekecek stratejik koridor projesini 
sona erdirmek, Arap dünyası ile Türkiye’nin 
ekonomik ve sosyal bağlarını korumak, Tür-
kiye’nin caydırıcılığını tesis etmek, terör ör-
gütlerini Türk sınırından uzak tutmak, mil-
yonlarca mültecinin geri dönüşünün önünü 
açmak ve muhalefeti güçlendirmek için 
Türkiye Zeytin Dalı Harekâtı’nı yürütüyor. 
Bu operasyon bir yandan Türkiye’nin beka 
sorunuyla ilgili endişelerini uzaklaştırırken 
diğer yandan küresel, bölgesel mücadeleye 
Türkiye’nin doğrudan bir etki etmesini de 
sağlıyor. Bölgedeki diğer aktörlerin açmaz-
ları, hatalı politikaları, moral açıdan içine 
düştükleri sıkıntılar ve dengeler Türkiye’nin 
lehine bir ortam sağlıyor.

Türkiye Afrin’den sonra Münbiç konu-
sunda da benzer bir atmosferde hareket 
etme şansına sahip. ABD’nin PKK-PYD po-
litikasının Zeytin Dalı ile birlikte tartışmaya 
açılmış olması, terör örgütünün başarısızlığı 
ve Türkiye gibi güçlü bir ülkeye karşı alter-
natif olamayacağının açığa çıkması Münbiç 
konusunun da önünü açabilir.
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FIRAT KALKANI’NDAN ZEYTİN DALI’NA 
TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Alagöz
Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü
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İran İslam Devrimi sonrası dönem-
de Türkiye-İran ilişkileri belli gerilimler 
yaşayarak ilerledi. İran-Irak Savaşı, Körfez 
Savaşı ve son olarak 2003 Irak Savaşı ikili 
ilişkileri etkileyen önemli dönüm noktaları 
oldu. Ancak en derin kriz, 2011’den itibaren 
Suriye’de ortaya çıkan süreç ekseninde, özel-
likle 2015-2016 döneminde oluştu. 2014’ün 
sonlarına doğru IŞİD’in PYD’nin silahlı kolu 
YPG’nin hakimiyetindeki Kobani’yi kuşat-
masıyla başlayan yeni evrede, PKK Türki-
ye’ye dönük saldırılarını yoğunlaştırdı ve 
Temmuz 2015’ten itibaren Doğu ve Güney-
doğu illerinde hendek savaşlarını başlattı. Eş 
anlı olarak PKK ve IŞİD’in büyükşehirlerde 
bombalı saldırılara başlamasıyla Türkiye’ye 
yönelik tehditler çok boyutlu hale geldi. Bu 
sebeple Türkiye’nin Suriye politikası önce-
likli bir ulusal güvenlik meselesine dönüştü.

Bu zaman zarfında İran’ın Türkiye’ye 
dönük tavrı, iki ülke arasındaki sorunların 
derinleşmesine sebep oldu. Özellikle İran’ın 
PKK’nın Türkiye’ye dönük saldırılarına ses-
siz kalışı ve Irak-Suriye hattında etkin old-
uğu bölgelerde PKK’nin geçişine ve lojistik 
sağlamasına yönelik tedbirler almayışı, Tür-
kiye-İran ilişkilerinin tansiyonunu artırdı. 
Ne var ki bu durumun gerek ikili ilişkiler 
gerekse bölgesel dengeler açısından menfi 
sonuçlarının yüksek oluşu, her iki ülkeyi il-
işkilerini gözden geçirmeye itti. Bu bağlam-
da, Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimi, 
dönüm noktası oldu. İran Türkiye’de olası bir 
siyasi istikrarsızlık olmasından endişe etti; 
bu sebeple 15 Temmuz’dan itibaren Türkiye 
ile diyalog kanallarını açma eğilimine girdi.

Türkiye’nin Fırat Kalkanı 
Operasyonu ve İran’ın Tavrı
Temmuz 2016’dan itibaren Türkiye’de 

ulusal güvenlik yeniden şekillenirken, 
İran’da da önemli bazı gelişmeler oldu. Bu 
gelişmelerin başında Dini Lider Ali Ha-
maney tarafından yirmi yedi yıl sonra 
Genelkurmay Başkanlığı’na yeni bir kişinin, 
Muhammed Bakıri’nin atanması (Haziran 

2016) gelmektedir. Doğrudan Devrim Mu-
hafızları Ordusu’nun (DMO) içinden olma-
sa da, DMO’nun yurtdışındaki operasyon-
larını yürütmekle yetkili el-Kudüs gücüne 
olan yakınlığı ve 1990’larda İran-Irak hattın-
da ayrılıkçı Kürt gruplara yönelik yürüttüğü 
istihbarat faaliyetleri Bakıri’nin odak nok-
tasının hangi konular olduğunu göstermek-
tedir. Dolayısıyla Bakıri’nin bölgedeki Kürt 
ayrılıkçı hareketlere yönelik daha şahin bir 
bakış açısı olduğunu belirtmek gerekir. Ask-
erî meselelerin İran dış politika yapımında 
etkili olduğu göz önünde bulundurulduğun-
da, İran Genelkurmay Başkanı’nın pers-
pektifinin bu açıdan ayrı bir önemi vardır. 
Nitekim kendisinin atandığı dönemden iti-
baren Türkiye ile olan ilişkilerde belirgin bir 
iyileşme ortaya çıkmıştır. Bu değişen bakış 
açısı, Türkiye’nin Ağustos 2016’da başlattığı 
Fırat Kalkanı Operasyonu’na yönelik tutu-
ma da yansımıştır.

Esasen 15 Temmuz’un hemen akabinde 
Türkiye’nin Fırat Kalkanı gibi kapsam-
lı bir operasyon yapacağı Suriye’de etkin 
olan birçok devlet tarafından öngörülmedi. 
Dolayısıyla İran açısından da bu karar 
sürpriz bir gelişme olmuştur. Bu bağlam-
da, İran ilk etapta sessiz kalmayı tercih et-
miş, sonrasında dönemin Dışişleri Bakanı 
Sözcüsü Behram Kasımi aracılığıyla yaptığı 
açıklamada “Suriye topraklarındaki terörist 
gruplarla mücadelenin, uluslararası huku-
kun temel ilkelerinden biri olan o ülkenin 
toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına 
saygı gösterilerek merkezî yönetimle koor-
dineli şekilde yapılması”nın gerekliliği vur-
gulanmıştır. Aynı açıklamanın devamında 
“İran’ın terörizmle mücadelenin uluslararası 
bir yükümlülük olduğuna ve bu menfur ol-
guya karşı bölge ülkelerinin ortak işbirliği 
içinde olmaları gerektiğine” inandığının 
altı çizilmiştir. Dikkatli bir dille yapılan bu 
açıklamanın ortaya koyduğu üzere İran’ın 
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Fırat Kalkanı Operasyonu’na ihtiyatlı bir 
destek verdiği görülmektedir.

Suriye’de 2011’de başlayan iç karışıklığın 
ilk etabından itibaren etkin olan İran’ın 
Devrim Muhafızları Ordusu’nun el-Kudüs 
gücü açısından Türkiye’nin ilk defa kendi 
askerleri ile alana inmesi oldukça önemli 
bir gelişmedir. Zira iki ülkenin Suriye’nin 
güvenliğine ve geleceğine dönük çıkarımları 
en başından itibaren neredeyse taban taba-
na zıt olmuş, bu sebeple iki ülke yakın döne-
min en büyük gerilimini yaşamıştır. Ne var 
ki özellikle IŞİD’in giderek etkin olması ve 
bununla mücadelede İran’ın yetersiz kalışı, 
Türkiye’nin IŞİD’e karşı operasyon gerekçesi-
yle sahaya dâhil olmasına İran’ın doğrudan 
karşı çıkmamasını sağlamıştır. Bu tavrı, –bir 
anlamda– İran’ın 11 Eylül saldırıları sonrası 
ABD’nin Afganistan müdahalesi sırasında-
ki tutumuna benzetebiliriz. Hatırlamak 
gerekirse, dönemin İran yönetimi Afgani-
stan’daki Taliban rejimini doğrudan tehdit 
olarak algılaması sebebiyle –hasımı olan– 
ABD’nin Afganistan’a müdahalesine itiraz 
etmemiş, hatta birçok noktada üstü kapalı 
bir destekte bulunmuştur. Türkiye’nin Suri-
ye’deki IŞİD tehdidini ortadan kaldırmaya 
yönelik müdahalesi de İran tarafından ben-
zer şekilde algılanmış ve iki ülkenin dış poli-
tika davranışlarını gözden geçirmeleri için 
yeni bir başlangıç noktası oluşturmuştur.

Astana Süreci ile 
Yenilenen İlişkiler
Suriye’deki iç savaşı durdurmaya yöne-

lik Birleşmiş Milletler gözetimindeki 
Cenevre Görüşmeleri’nin çok aktörlü yapısı 
tarafların çıkar döngüsünde çatışması so-
nucunu doğurdu ve bu nedenle bu süreçten 
bir çözüm çıkmadı. Bu durum, krize dair 
yeni arayışları ortaya çıkardı. Bu noktada, 
2016’dan itibaren giderek sorunlu hale gelen 

Türkiye-ABD ilişkileri ve ABD’nin PYD’ye 
olan desteğinin alenileşmesi de etkili oldu. 
Bu bağlamda, Türkiye’nin Fırat Kalkanı ile 
birlikte alanda doğrudan yer alması, Rusya, 
İran ve Türkiye’yi yeni çözüm arayışına iten 
temel etken oldu ve Ocak 2017’de Astana 
Süreci başladı.

Astana Süreci BM gözetiminde başlayan 
Cenevre Görüşmeleri’nden bağımsız ol-
mamakla birlikte özellikle Rusya’nın öncüsü 
olduğu, İran’ın ise ilk başta isteksiz katıldığı 
yeni bir evredir. Esasen İran, Türkiye’nin 
Suriye’de giderek artan rolünden rahatsı-
zlık hissetmiş, ancak Rusya’nın çözüm için 
Türkiye’nin masada olmasına büyük önem 
atfetmesiyle oluşan yeni denklemin dışında 
kalmak istememiş ve bu sebeple sürece dâhil 
olmuştur. Bu üç ülkenin anlaşma masasına 
oturması başlı başına önemli olsa da, ayrış-
ma noktalarını aştıklarını söylemek müm-
kün değildir. Ancak son bir yıllık dönemde 
diyaloğun artması ve Suriye’nin geleceğine 
dair daha somut konuların konuşulmaya 
başlanması, Suriye konusunda şu ana kadar 
atılan en somut adımdır.

Ocak 2017’den itibaren Türkiye ile İran 
arasındaki ilişkilere bakıldığında Astana 
Süreci’nin olumlu etkileri net bir şekilde 
görülmektedir. ABD’nin PYD ile artan il-
işkisinden duyulan rahatsızlık iki ülkenin 
yakınlaşmasında en önemli faktörlerden 
biri olmuştur. Zira ABD’nin bu politi-

“Ocak 2017’den itibaren Türkiye 
ile İran arasındaki ilişkilere bakıl-
dığında Astana Süreci’nin olumlu 
etkileri net bir şekilde görülmektedir. 
ABD’nin PYD ile artan ilişkisinden 
duyulan rahatsızlık iki ülkenin ya-
kınlaşmasında en önemli faktörler-
den biri olmuştur.”
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kasının orta vadede Kuzey Irak’tan başlayıp 
Suriye’nin kuzeyini kapsayan bir koridor 
oluşturacak olması, her iki ülke açısından 
da tehdit olarak algılanmıştır. Bu nokta-
da itilaflı alanlara odaklanmak yerine yeni 
işbirliği noktaları belirlemek iki ülkenin 
öncelikli tercihi olmuştur. Bunun en so-
mut adımı ise İran Genelkurmay Başkanı 
Bakıri’nin Ağustos 2017’de yaptığı Türki-
ye ziyaretiyle atılmıştır. Bu ziyaret, İslam 
Devrimi’nden bu yana genelkurmay başkanı 
düzeyinde Türkiye’ye gerçekleştirilen ilk 
resmî ziyarettir. Görüşmeler üst düzeyde 
gerçekleşmiş, Türkiye’nin İran sınırında 
PKK’lı teröristlerin faaliyetlerini önlemeye 
yönelik inşa ettiği duvar, hudut güvenliği 
kapsamında görülmüş ve en önemlisi Irak 
Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsı-
zlık referandumunda ortak bir politika be-
nimsenmesi kararlaştırılmıştır. Nitekim bu 
ziyaretin somut bir sonucu olarak İran ve 
Türkiye’nin eş güdümlü politikası sayesinde 
IKBY referandumu başarılı olmamış, böyle-
likle Irak-Suriye hattında oluşacak korido-
run önüne geçilmiştir. Ortak bir politika 
benimsendiğinde, her iki ülkenin de çıkar-
larına uygun somut sonuçlar doğduğunun 
görülmesi, Türkiye ve İran’ın geleceğe dönük 
adımları için teşvik edici olmuştur.

Zeytin Dalı Harekatı ile 
Başlayan Yeni Süreç
Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı 

Operasyonu kararı, İran’da önemli olay-
ların baş gösterdiği döneme denk gelmiştir. 
İç siyasi dengelerin oldukça karışık olduğu 
İran’da bir yandan eski Cumhurbaşkanı Ah-
medinejad ile şu anki yönetim, bir yandan 
sistem içinde giderek gücü artan Devrim 
Muhafızları ile Dini Lider arasında bir 
çekişme yaşanmakta, tüm bu çekişmeler 
sürerken ülkede nükleer anlaşma sonrası 
istenilen ekonomik gelişmeler gerçekleşme-

mekte, dolayısıyla halk nezdinde giderek ar-
tan bir rahatsızlık ortaya çıkmaktadır. Aralık 
2017’de yeni mali yıla dair bütçeyi ilan eden 
Cumhurbaşkanı Ruhani, ilk defa Devrim 
Muhafızları’na ayrılan payı da açıkladı. Ay-
rıca Ruhani, Devrim Muhafızları’na bağlı 
kültür kurumlarının birtakım manipüle 
edici davranışları olduğunu dile getirdi 
ve üstü kapalı bir şekilde Devrim Muhafı-
zları’nı eleştirdi. Bunun hemen akabinde, 
İran’da Ocak 2018’de muhafazakar kentler 
olan Meşhed, İsfahan gibi şehirlerde Ruhani 
karşıtı eylemler başladı. Söz konusu eylem-
lerin seyri dikkat çekiciydi; zira ilk etapta 
merkez, muhafazakâr bölgelerde başlayan 
hareketlilik, günler içerisinde Kuzistan gibi 
Arap nüfusun yoğun olduğu ve Kirmenşah 
gibi Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelere 
de sıçradı. İç siyasi çekişmeler bağlamın-
da başlayan eylemlerin, zaman içerisinde 
dışarıdan yönlendirmeye açık olaylara 
dönüşmesiyle eylemler ulusal güvenlik per-
spektifinden algılandı. Bu bağlamda İran, 
olayları hızlı bir şekilde bastırdı; ancak 
gelişmeler gösterdi ki İran’da sosyal ve etnik 
kırılmalar bölgesel gelişmelere bağlı olarak 
tetiklenme potansiyeline sahiptir.

İşte böyle bir dönemde başlayan Zeytin 
Dalı Operasyonu’na İran yüksek perdeden 
bir tepki göstermedi. Bununla beraber, oper-
asyonun başlamasını takip eden günlerde 
İran medyasında Türkiye’ye dönük birtakım 
eleştirel sesler gelmeye başladı. Bu nokta-
da İran’dan kimlerin bu yönde açıklama-
lar yaptığı önem taşımaktadır. Cumhur-
başkanı Ruhani, “operasyonun Suriye’nin 
toprak bütünlüğüne uygun, en kısa sürede 
sona erecek şekilde gerçekleşmesini temen-
ni ettikleri” yönünde kontrollü bir eleştiri 
yaparken, İran Devrim Muhafızları’nın önde 
gelen komutanlarından General Ahmed 
Vahidi, “Kuzey Suriye’deki krizin kaynağı, 
ABD’nin buradaki gayrimeşru varlığı ve bu 
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ülkeyi parçalamaya yönelik çabalarıdır. El-
bette, Türkiye de bölgenin hassasiyetlerine 
karşı dikkatli olmalıdır” demek suretiyle 
Türkiye’yle kesişen çıkarlara işaret etmiş 
oldu. İran’da Türkiye’nin Zeytin Dalı Oper-
asyonu’na yönelik negatif haber ve yorum-
ların daha çok reformist kanada yakın basın 
yayın organlarında yer aldığı, muhafazakâr 
ve Devrim Muhafızları’na yakın medya or-
ganlarında eleştirel yorumlar olsa da kon-
trollü bir üslup kullanıldığı görülmüştür. 
Dolayıyla indirgemeci bir yaklaşımla İran’ın 

Türkiye’nin Zeytin Dalı Operasyonu’na 
karşı çıktığını söylemek doğru olmayıp, ülke 
içinde farklı siyasi eğilimlere sahip grupların 
farklı görüşleri olduğu değerlendirilmesi 
yapılmalı ve esasen karar alma merciinde 
olanların itidalli bir dil kullanmayı tercih et-
tikleri ifade edilmelidir.

Bununla beraber İran ile Türkiye arasında 
Suriye’nin geleceğine dair önemli ayrışma-
ların olduğunu ifade etmek gerekir. Bunlar 
arasında birkaçını sıralayacak olursak:

• İki ülke arasındaki en önemli sorun Esad yöne-
timinin geleceği konusundadır. İran perspekti-
finden bakıldığında Esad ve onun temsil ettiği 
Suriye rejimi, İsrail’in kendilerine yönelik olası 
tehdidi konusunda âdeta bir tampon vazifesi 
görmektedir. Dolayısıyla İran’ın Suriye politi-
kasının odağını İsrail oluşturmaktadır. Türkiye 
ile ayrışma noktası da budur, zira Türkiye’nin 
İran gibi bir İsrail merkezli tehdit algısı ol-

madığından Esad rejimine bakış açısı İran’dan 
tamamen farklıdır.

• İran Suriye’deki IŞİD yapılanmasını hâlâ 
en önemli tehdit olarak görmektedir. Ocak 
2017’de Tahran şehir merkezinde ilk kez IŞİD 
saldırılarının gerçekleşmesi ile birlikte İran’ın 
bu kaygısı daha da netleşmiştir. Bu sebeple İran 
için Suriye’de terör yapılanması denildiğinde ilk 
maddeyi IŞİD oluşturmaktadır.

• İran da tıpkı Türkiye gibi ABD-YPG/PYD il-
işkisinden rahatsızlık duymaktadır. Ancak Tür-
kiye’nin Suriye’de nüfuzunu artırmasını bir rek-
abet unsuru olarak görmektedir. Bu bağlamda, 
Türkiye’nin İran ile diplomatik kanalları açık 
tutması önem kazanmakta, PYD’ye yönelik mü-
cadelesinin İran aleyhine başka bir gelişmeyi te-
tiklemeyeceği net bir şekilde ifade edilmelidir.

Türkiye ve İran birbiriyle rekabeti daimi olan iki 
komşu ülke olduğundan her konuda ortak bir tavır 
benimsemelerini beklemek gerçek dışı olur. Ancak 
Suriye’de son birkaç yılda ortaya çıkan gelişmeler 
gösterdi ki, iki ülkeye yönelik ortak tehditler çok 
daha keskin hale gelmiştir. Bu sebeple birbirleriyle 
işbirliği her iki ülkenin ulusal güvenliği açısından 
önem arz etmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi 
gereken bir husus vardır ki, o da hem Türkiye’de hem 
de İran’da iki ülkenin işbirliğine karşı çıkan birtakım 
çevreler bulunduğu gerçeğidir. Dolayısıyla ikili il-
işkileri sekteye uğratacak girişimlere, özellikle me-
dya üzerinden üretilen söylemlere soğukkanlılıkla 
yaklaşılmalıdır.

“Türkiye ve İran birbiriyle rekabeti 
daimi olan iki komşu ülke oldu-
ğundan her konuda ortak bir tavır 
benimsemelerini beklemek gerçek 
dışı olur. Ancak Suriye’de son bir-
kaç yılda ortaya çıkan gelişmeler 
gösterdi ki, iki ülkeye yönelik ortak 
tehditler çok daha keskin hale gel-
miştir.”
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İRAN’IN ZEYTİN DALI HAREKATIYLA İLGİLİ 
TUTUMU NASIL OKUNABİLİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suri-
ye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yer 
alan PKK kolu PYD-YPG karşı askerî oper-
asyon başlatmasından bir gün sonra İran, 
operasyonla ilgili resmî açıklamasını İran 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Berham Kasımi 
vasıtasıyla yaptı: “İran Afrin’de devam eden 
askerî operasyonu endişeyle takip ediyor. 
Ümit ediyoruz bu operasyon bir an önce 
sona erer ve Suriye-Türkiye sınırındaki 
krizin yayılmasının önü alınır”. Kasımi bu 
açıklamasının devamında şöyle dedi: “Af-
rin’de devam eden krizin Kuzey Suriye’deki 
terör örgütlerini güçlendirme ihtimali var 

ve bu örgüler Suriye’de yeniden savaşı ve 
yıkımı canlandırabilir. (…) İran, Suriye’nin 
toprak bütünlüğünün korunmasını, ulusal 
hakimiyete saygı gösterilmesini, insani kri-
zlerin önlenmesini, sivil ve günahsız Suri-
yelilerin can güvenliğinin korunmasını ve 
krizin engellemesi gerektiğini savunmak-
tadır.”

Analizcilere göre bu açıklama, sadece 
İran’ın prensiplerini ifade ediyor, başka bir 
şey değil. Bu yoruma göre İran, Türkiye’nin 
Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyo-
na karşı değil. Bu analizi savunanların iki 
sebebe dayanmaktadır:

Ali Bakeer
Araştırmacı
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1. Türkiye ile İran arasında gizli bir anlaşma 
vardır. Bu anlaşmaya göre İran, Türkiye’nin 
Afrin’deki askerî operasyona karşı çıkmay-
acak. Çünkü PKK/PYD-YPG/PJAK terör 
örgütü iki ülkeye yönelik ortak bir tehdit-
tir. PYD’nin amacı Kuzey Suriye’yi kontrol 
etmektir ve Türkiye’nin bu hedefe engel ol-
ması, Tahran’ın da çıkarınadır. Zira İran ken-
di içinde de benzer bölünme projeleri ortaya 
çıkabileceğinden korkmaktadır; özellikle 
son yıllarda bazı Kürt grupları ile güven-
lik güçleri ve Devrim Muhafızları arasında 
çatışmalar meydana gelmiştir.

2. Türkiye’nin YPG milislerine karşı yürüt-
tüğü operasyon Türkiye ile ABD arasını bo-
zacak ve aralarındaki sorunları daha fazla 
derinleştirecektir. Türkiye ile ABD ilişkileri 
kötüleştikçe de İran, Türkiye’yi ABD karşıtı 
gruba katmaya başaracaktır. Bu konu da İran 
için çok önemlidir; çünkü İran ile İsrail ar-
asındaki gerginlik devam ediyor ve ABD 
İran’ın bölgesel etkinliğine karşı planlar 
yapıyor/yürütüyor.

Fakat İran’ın tutumu daha dikkatli bir 
okumaya tabi tutulduğunda görülecektir 
ki, bu analiz yanlıştır ve sadece “temen-
ni”lere dayanmaktadır. Zira İran, Suriye’de 
yukarıda bahsedilenlerden farklı önceliklere 
sahiptir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Berham Kasımi, “Kuzey Suriye’deki terör 
örgütleri”yle, Türkiye’nin desteklediği gru-
pları (ılımlı muhalefeti) kastetmektedir 
ve İran, Afrin operasyonu sonrasında bu 
grupların daha çok bölgeyi kontrol altına 
almasından korkmaktadır. Bu durum, söz 
konusu bölgelerde Beşşar Esad’ın kontrolü 
olmayacak demektir, dolayısıyla güç denges-
ine ve kontrol altına alınan yerlere dayanan 
müzakerelerde, Beşar Esad’ın konumunu 
zayıflatacaktır. Bu durum da, İran’ın kesin-
likle istemediği bir tablodur.

Bu bağlamda, Tahran, Ankara’nın Suri-
ye topraklarının birliği konusundaki kara-
rlılığını bildiği halde, Kasımi açıklamasında 
Suriye’nin birliğine ve toprak bütünlüğüne 
atıf yapmıştır. Bu ifade açıkça göstermek-
tedir ki Tahran, Türkiye’nin Suriye’de kalıcı 
olmasından korkmaktadır. Hiç şüphesiz bu 

durum, İran’ın Suriye’deki gücünü olumsuz 
yönde etkileyecektir. Hasılı, İran’a göre Tür-
kiye, Suriye’de rakibidir ve Suriye rejimine 
yönelik bir tehlikedir. Bu noktada, bugüne 
kadar, Ankara’nın Beşar Esad ile müzaker-
eleri kabul etmediği ve gelecekte yönetimde 
kalmasını istemediği hatırlanmalıdır.

İran’ın Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili tu-
tumu kapsamında İran-Rusya rekabeti de 
göze önüne alınmalıdır. Zira iki taraf da 
Esad rejimi üzerinde etkisini sürdürerek 
karşı tarafın etkisini azaltmaya çalışmak-
tadır. Öte yandan Esad rejimi de Zeytin Dalı 
Harekâtı’na karşı çıkmış ve Suriye’nin toprak 
bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali old-
uğunu açıklamıştır. Aynı zamanda Esad re-
jimi Türkiye’yi tehdit de etmiştir. Dolayısıyla 
İran’ın bu tutumu hem Suriye rejimine hem 
de PKK’ya yönelik iki taraflı bir mesaj içer-
mektedir.

İran yönetimi Beşar Esad’a şunu söyle-
mek istiyor: “Ben seninleyim… ve hâlâ seni 
ve çıkarlarından savunuyorum. Mevcut 
duruşum, Türkiye’nin Suriye’deki hareketler-
ine karşı çıkmayı da kapsıyor.” Ayrıca İran, 
Suriye rejimini sadece kendisinin destekl-
ediğini de ispat etmek istiyor. Zira Zeytin 
Dalı Harekâtı için Türkiye ile Rusya arasın-
da bir anlaşma yapılmıştır.

Genellikle İran hükümetine yakın olan 
İran’daki basın ve medya da, Türkiye’nin 
Afrin’deki askerî operasyonuna yönelik sert 
eleştirilerini sürdürmektedir. Türk yetkiler, 
söz konusu eleştirileri, bir tutum kaydı olar-
ak görmekte, üst düzey yetkililer tarafından 
dile getirilmedikçe de önemsememektedir.

Ancak tablo, Türkiye’deki yetkililerin 
düşündüğü gibi değil; aksine İran, Zeytin 
Dalı Harekâtı’na yönelik eleştirilerini de-

“İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruha-
ni, Türkiye’nin Afrin’deki harekâta 
son vermesini gerektiğini vurguladı 
ve “Kuzey Suriye’de Türklerin ve 
Kürtlerin kanlarının dökülmesi son 
bulmalı” çağrısında bulundu.”
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vam ettirmektedir. Hatta İran Cumhur-
başkanı Hasan Ruhani, Türkiye’nin Af-
rin’deki harekâta son vermesini gerektiğini 
vurguladı ve “Kuzey Suriye’de Türklerin ve 
Kürtlerin kanlarının dökülmesi son bul-
malı” çağrısında bulundu. Aynı zamanda 
Tahran, bir ülkenin bir başka ülkenin to-
praklarında herhangi bir askeri müdahale 
yapmasını reddettiğini de vurguladı. Ancak 
Hasan Ruhani’nin bu açıklama yaptığı gün-
lerde, Suriye’deki İran yanlısı Şii milislerin 
Afrin bölgesinde TSK’ya karşı saldırı başlat-
tığını doğrulayan raporlar öne sürülmüştür. 
Bu tablo açıkça göstermektedir ki, İran’ın 
gerçek tutumu tehlikelidir.

Hasan Ruhani’nin bu açıklamasından 
bir gün sonra İran’a sürpriz bir ziyarette 
bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, hem İran Cumhurbaşkanıyla 
hem de Dışişleri Bakanıyla görüştü. Bu zi-
yaretin amacı, İranlı yetkililere Türkiye’nin 
Afrin’de yürüttüğü operasyondaki amacını 
açıklamak, İran’ın operasyona yönelik 
eleştirilerine son vermek ve Türkiye yöne-
lik muhalefetin tırmanmasını engellemeye 
çalışmaktadır. İran medya sitelerinden olan 
PRESS TV’ye göre İran Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani, Çavuşoğlu’na “Afrin opera-
syonunu Suriye’nin egemenliğini ihlal etti” 
görüşünü iletti; hatta Beşar Esad’ın Afrin’e 
gitmesi teklifinde bulundu; fakat Türkiye bu 
teklifi kabul etmedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tür-
kiye geri döndükten sonra, Afrin’de Şii milis-
lerin, PYD-YPG yanında Türkiye güçlerine 
ve Suriye Özgür Ordusu’na karşı çatışma-
lara katıldığına yönelik medya raporlar 
ortaya çıktı. Aynı bağlamda Reuters’e göre 
Esad rejimi, Afrin’de PYD-YPG’ye destek 
ve yardım sağlamaktadır. Suriye’deki mu-
halefet, Şubat ayı başında Afrin’de PYD-
YPG terör örgütüne yardım götüren bir 
konvoy ele geçirmişti. Söz konusu konvoyun 
Esad rejimi tarafından kontrol edilen bölge-
lerden gönderildiği tahmin edilmektedir. 
Afrin’deki askerî operasyon, PYD’nin –bazı 
ülkeler tarafından verildiği öne sürülen– 
tehlikeli silahlara sahip olduğunu da kanıt-

ladı. Bu desteklerin İran’ın rızası olmadan 
gerçekleşebileceğini hayal etmek çok zordur. 
Buradaki kritik soru şudur: Neden? Elbette 
Kürt milisler ile Esad rejimin çıkarları bir 
yerde buluştuğu için… Hafız Esad, PKK’yı 
uzun yıllar boyunca Türkiye karşı kullan-
mıştır. Aynı stratejiyi Suriye ayaklamaları 
başladıktan sonra Hafız Esad’ın oğlu Beşar 
Esad da Ankara’ya karşı kullanmaya başladı; 
halen de kullanmaya devam etmektedir. 
Dolaysıyla Afrin’de TSK’nın büyük kayıplara 
uğraması ya da yürüttüğü operasyonun 
başarısız olması hem Suriye rejimi hem de 
PYD-YPG’nin işine gelmektedir. Hiç şüphe-
siz, aynı zamanda, İran, Rusya ve ABD’nin 
de işine gelmektedir.

İran, Suriye’de ABD askerlerinin bulun-
masını istememektedir. Şüphesiz ki İran, 
ABD’nin etkisiyle doğrudan karşılaşmak 
istemiyor; dolayısıyla Suriye’de ABD’nin 
etkisini çöktürmek istiyor. Fakat İran’ın he-
saplarına göre ABD, Suriye’nin komşusu 
değil; yani er ya da geç güçlerini Suriye’den 
çekecek. Fakat bu tablo, Türkiye için geçer-
li değil. Bu anlamda (mantıklı olarak) Tah-
ran’a göre Türkiye’nin Suriye’de kalması, 
ABD güçlerin kalmasından daha çok endişe 
vericidir. Dolayısıyla İran’ın Zeytin Dalı 
Harekâtı’na yönelik açıklamaları bu bağlamı 
ifade etmek için yeterince güçlü değil. Fakat 
Tahran’ın, mezhepsel milisleri veya Esad 
rejimi vasıtasıyla gerçekleştirdiği eylemler, 
İran’ın tutumu hakkında gerçek bir fikir ver-
mektedir. Konu İran olunca, en doğru ana-
liz, İran’ın açıklamalarına değil, eylemlerine 
bakılarak yapılabilir.

“İran’ın hesaplarına göre ABD, 
Suriye’nin komşusu değil; yani er ya 
da geç güçlerini Suriye’den çekecek. 
Fakat bu tablo, Türkiye için geçerli 
değil. Bu anlamda (mantıklı olarak) 
Tahran’a göre Türkiye’nin Suriye’de 
kalması, ABD güçlerin kalmasından 
daha çok endişe vericidir.”
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Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin 
Dalı Harekâtı iki ayı tamamlamadan sona 
erdi. Operasyonun ilk ayındaki hızına ba-
karak birkaç ay daha sürebileceği beklentisi 
güçlü idi. Ancak anlaşılan YPG/PKK bütün 
askerî taktiklerini Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nu (ÖSO) 
sınırda karşılamak ve tutmak üzerine kur-
gulamış. Sınır hattındaki YPG/PKK diren-
cinin kırılmasıyla operasyonun ikinci ayı 
TSK/ÖSO’nun neredeyse boşalan yerleşim-

lere ilerlemesi şeklinde geçti ve şehir mer-
kezi kısa süre içinde kuşatıldı. Bu aşamada 
YPG/PKK’nın merkezde direnç göstermesi 
bekleniyordu. Ancak Kandil’in “direnme” 
çağrılarına rağmen yereldeki YPG unsurları 
şehri terk etmeyi tercih etti.

Operasyon öncesinde Afrin’de 8-10 bin 
arasında YPG militanının bulunduğu dü-
şünülüyordu. Resmî açıklamaya göre bu sa-
yının 4.500 civarının etkisiz hale getirildiği 
düşünülecek olursa yaklaşık 3-4 bin YPG’li-

ZEYTİN DALI HAREKÂTI 
SONRASI AFRİN

Oytun Orhan 
ORSAM Suriye Çalışmaları Koordinatörü
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nin Rusya askerî varlığının bulunduğu Tel 
Rıfat bölgesine geçtiği anlaşılıyor. Bu unsur-
ların rejim bölgeleri üzerinden Münbiç ve 
Fırat’ın doğusuna geçmesi beklenebilir. Bu-
nun yanı sıra bazı YPG unsurlarının silah-
larını bırakarak sivil halk arasında karıştığı 
da görülüyor. Afrin’in ele geçirilmesi son-
rasında yerel halkın yönlendirmesiyle silah 
bırakan bazı YPG’liler tutuklandı. Bu örnek 
şehir içinde halen silahını bırakmış YPG’li-
ler olduğunu gösteriyor. Bunların bir kısmı 
siviller arasına karışıp kurtulmayı amaç-
larken diğer kısmın YPG sonrası dönemde 
TSK/ÖSO’ya karşı terör eylemleri için kay-
nak oluşturması ihtimal dahilinde. PKK’dan 
gelen “Afrin’de mücadeleyi başka bir boyuta 
taşıyacağız” yönündeki açıklamalar da ör-
gütün en iyi bildiği kırsalda vur-kaç tarzı 
eylemlere ve şehir merkezinde terör saldı-
rılarına yöneleceğinin işareti. Ancak bu du-
rum Afrin’de ortaya çıkan stratejik durumu 
değiştirmesi açısından anlamlı değil. Artık 
YPG/PKK Afrin’de sadece bir asayiş sorunu 
olabilir.

Operasyonun kaderini 
İHA’lar belirledi
Zeytin Dalı Harekâtına Türkiye açısın-

dan bakıldığında ilk öne çıkan unsur askerî 
alanda sağlanan başarıdır. Fırat Kalkanı 
Harekâtıyla kıyaslandığında çok daha zor-
lu bir coğrafyada daha fazla sayıda tehditle 
mücadele etmek durumunda kalan TSK ve 
ÖSO, kısa sürede, az kayıp vererek başarı-
lı bir askerî planlamayla, üstelik yerli silah 
sistemlerini de test ederek, Zeytin Dalı Ha-
rekâtını tamamladı. Yerli silah sistemleri 
içinde ise İHA’lar öne çıktı. Hatta Başbakan 
Binali Yıldırım Afrin operasyonunun ka-
derini İHA’ların belirlediğini ifade etti. Bu 
sistemlerin kullanılmasının YPG ile müca-
delede TSK’ya inanılmaz bir askerî üstünlük 
sağladığı anlaşılıyor. Bunun Türkiye içinde 
PKK ile mücadelede de kritik etkileri ola-
caktır. İHA’lar istihbarat toplama, anında 
hedefi vurma işlevlerinin yanı sıra YPG ile 

yürütülen propaganda savaşında da öne çık-
tı. YPG’lilerin sivil halkın şehirden çıkışını 
engellemeye çalışması, sivillerin ölümüne 
neden olan tuzaklamalar, TSK tarafından 
vurulduğunu iddia ettikleri sivil alanlara 
hiçbir zarar gelmediği İHA’ların çektikleri 
görüntülerle uluslararası kamuoyuna göste-
rildi. 

Operasyon askerî açıdan değerlendiril-
diğinde ÖSO’ya da ayrı bir parantez açmak 
gerekiyor. Yine Fırat Kalkanı ile kıyaslandı-
ğında ÖSO’nun görüntü, savaşma kapasite-
si, TSK ile uyum, sivil halkla iletişim gibi ko-
nularda çok daha başarılı bir sınav verildiği 
söylenebilir. Buna karşın istisnai olmakla 
birlikte operasyon sırasında yerel halkı te-
dirgin edecek bazı görüntülerin sosyal med-
yadan paylaşılması ve Afrin merkezin ele 
geçirilişi sonrası küçük bir grubun malları 
yağmaladığı görüntüler de uluslararası ba-
sına yansıdı.

Ancak en önemlisi ÖSO’nun kendi için-
de bu tip olaylara karşı durması ve yaptırım 
uygulaması. Afrin’de bundan sonra kısa va-
dede iki başlığa odaklanılması beklenebilir. 
Birincisi şehirde güvenliğin tam anlamıyla 
sağlanması. Bu açıdan işin askerî boyutu 
belli bir süre daha devam edecektir. Şehir 
merkezi içindeki bombaların ve tuzakların 
temizlenmesi; bu sürecin en önemli ayağı. 
Bunun yanı sıra Afrin kırsalında da YPG 
eylemlerine maruz kalınabilir.

Nasıl bir sivil idare kurulacak?
İkinci önemli başlık ise şehir merkezinde 

“Operasyon askerî açıdan değer-
lendirildiğinde ÖSO’ya da ayrı bir 
parantez açmak gerekiyor. Yine 
Fırat Kalkanı ile kıyaslandığında 
ÖSO’nun görüntü, savaşma kapasi-
tesi, TSK ile uyum, sivil halkla ileti-
şim gibi konularda çok daha başarılı 
bir sınav verildiği söylenebilir.”
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güvenliğin nasıl bir iç güvenlik yapılanma-
sıyla sağlanacağı ve kimler üzerinden nasıl 
bir sivil idarenin kurulacağı. Bu açıdan Fı-
rat Kalkanı bölgesinin örnek teşkil etme-
si beklenebilir. Başta Afrin merkez olmak 
üzere yerleşim merkezlerindeki güvenliğin 
yerel unsurlardan oluşturulacak bir iç gü-
venlik teşkilatına bırakılması söz konusu 
olabilir. Buna dönük çalışmalar da başlamış 
durumda. Türk Polis Teşkilatı Afrin halkı 
arasından seçilenlerin Türkiye’de eğitimine 
devam ediyor. Yerele dayalı iç güvenlik ya-
pısı Afrinlilerin güvenlik kaygılarının orta-
dan kaldırılması için de uygun bir seçenek 
gibi görünüyor. ÖSO unsurları ise aynen 
Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu gibi yerle-
şim merkezlerinin dışında, kırsalda görev 
alabilir. Güvenlik yapılanmasının en tepe-
sinde ise yine TSK yer alacaktır. Ancak TSK 
unsurlarının bizzat güvenliği sağlamaktan 
ziyade daha çok stratejik noktaları tutarak 
şehre dönük olası YPG tehdidini caydırma-
sı, güvenlik boşluğu olduğu durumlarda or-
taya çıkması ve eğitim faaliyetlerine ağırlık 
vermesi beklenebilir. 

Şehirde sivil idare konusunda Afrinli 
önde gelen figürlerin içinde yer alacağı bir 
Sivil Konsey oluşturulup temel hizmetlerin 
temini, altyapı yatırımlarına karar verilip 
uygulanması, idari işlerin sürdürülmesi gibi 
yetkilerin bu yapıya devredilmesi yüksek 
olasılık. İşleyen bir yargı ve infaz sistemi-
nin kurulması, eğitim ve sağlık hizmetle-
rinin sağlanması da yine öncelikli konular 
arasında yer alacaktır. Buna dönük bazı ha-
zırlıkların yapıldığı anlaşılıyor. Zeytin Dalı 

Harekâtının bitmesine paralel Gaziantep’te 
18 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen Afrin 
Kurtuluş Kongresi neticesinde 30 kişilik bir 
Afrin Yerel Meclisi oluşturuldu. Geçen süre 
içinde Afrin içinden sağlanan katılımlar-
la birlikte Meclis’in üye sayısı 100’e yaklaş-
tı. 100 kişilik grubun yaklaşık 12-14 kişilik 
gruplar halinde Afrin’in merkez ilçesi ve 6 
beldesinde sivil idareyi üstlenmesi beklen-
mekte.

Gerçek anlamda güvenliğin sağlanma-
sı ve sivil idarenin işlemeye başlamasıyla 
gündeme gelecek en önemli mesele Afrinli 
sivillerin şehre geri dönüşünün sağlanması 
olacaktır. Halihazırda PYD/YPG baskısın-
dan kaçarak Türkiye’ye yerleşmiş 100 binin 
üzerinde Afrinlinin olduğu tahmin ediliyor. 
Bunun dışında operasyon sonrasında da bir 
kısım Afrinli istikrarsızlık nedeniyle şehir-
den çıkmak durumunda kalmıştı. Türkiye 
sivillerin güvenli bir şekilde Afrin’e dönme-
leri konusunda rol üstlenecektir.

Batı kamuoyunda yaratılmak istenen algı 
Türkiye’nin PKK’dan ziyade Kürtlere karşı 
olduğu şeklinde. Aynı şekilde PKK da bölge-
sel çapta Kürt halkının desteğini alabilmek 
ve Türkiye’nin hem içerde hem de bölgede 
Kürtlerle olan ilişkisinde ayrışım yatabilmek 
için aynı argümanı sıklıkla kullanıyor. Zey-
tin Dalı sonrasında bütün dünyanın dikkati-
nin Türkiye’nin Afrin’de nasıl yol takip ede-
ceğine, yerel halkla nasıl bir ilişki kuraca-
ğına odaklanacağı kesin. Dış kamuoyunun 
algılarını değiştirmekten daha önemlisi Tür-
kiye’nin Afrin’de Kürtler ile kuracağı sağlık-
lı ilişkinin hem içeride hem de sınırlarında 
istikrar, güvenlik ve refah anlamına gelecek 
olması. Son olarak Afrin’de askerî operasyon 
sonrası ortaya çıkacak tablo Türkiye’nin ile-
riki aşamalarda Fırat’ın doğusuna gerçekleş-
tirmeyi planladığı hamleler açısından elini 
güçlendirecek ve PKK’nın söylemlerinin 
içini boşaltacak. Bu açıdan Türkiye’nin Af-
rin’de vereceği sınavın, oluşturacağı sistemin 
başarısının Fırat Kalkanı bölgesinden daha 
önemli olacağı söylenebilir.

“Şehirde sivil idare konusunda Af-
rinli önde gelen figürlerin içinde yer 
alacağı bir Sivil Konsey oluşturulup 
temel hizmetlerin temini, altyapı 
yatırımlarına karar verilip uygulan-
ması, idari işlerin sürdürülmesi gibi 
yetkilerin bu yapıya devredilmesi 
yüksek olasılık.”
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KUZEY SURİYE’DE TÜRKİYE VARLIĞI: 
TAHKİM ET VE GENİŞLE

Ar. Gör. Ömer Behram Özdemir
Sakarya Üniversitesi 

24 Haziran seçimleri, Türkiye siyasetinin 
gelecek 5 yılın belirleyeceği gibi,  Türkiye’nin 
Suriye’de düzenleyeceği muhtemel operas-
yonların başlangıç tarihi olma potansiyeline 
sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belli ara-
lıklarla dile getirdiği İdlib, Tel Rıfat, Münbiç 
hamleleri başta olmak üzere Suriye’ye dair 
senaryoların fiiliyata geçirilmesi için de se-
çimlerden sonrasını beklemek oldukça ma-
kul. Türkiye, öncelikleri çerçevesinde Suri-
ye’de operasyonlara devam sinyali verirken, 
olası senaryoların Türkiye’nin imkânları açı-
sından taşıdığı avantajları ve dezavantajları-
nı ortaya koymak, hangi senaryoların daha 
olası gözüktüğünü anlamak için önem taşı-
maktadır. Bu yüzden hem Türkiye’nin önce-
liklerine ve kapasitesine hem de bölgedeki 
diğer aktörlerin oluşturabileceği engellere 
odaklanılmalıdır.

Ankara’nın Suriye Ajandası
Türkiye açısından bakıldığında Suriye’de-

ki bir numaralı tehdit, Kuzey Suriye’deki 
YPG varlığıdır. YPG tehdidini ise yeni bir 

mülteci dalgası takip etmektedir. Olası mül-
teci dalgasının tetikleyicisi olarak görülen 
Esed rejiminin varlığı ise, Ankara için ha-
len tehdit olmakla birlikte sıralamada geriye 
düşmüştür. Yine de Zeytindalı Harekâtı es-
nasında Esed rejiminin Afrin’i milis güçlerle 
takviye çabası ve Münbiç’ten gelen YPG un-
surlarına Halep’te açtıkları koridor hatırlan-
dığında Şam’ın halen Ankara için önemli bir 
tehdit olduğu aşikârdır. YPG ise ABD tara-
fından açıkça siyaseten kollanmaya ve askerî 
olarak eğitilip donatılmaya devam eden bir 
unsur olarak Türkiye için müdahalede ön-
celiğini korumaktadır.

Bu tehditlere ve Suriye’deki mevcut hari-
taya bakıldığında ise Türkiye için iki hedef 
hayati olarak gözükmektedir. Birinci hedef, 
Fırat Kalkanıyla batıya uzaması engellenen, 
Zeytindalı Harekâtıyla Afrin karakolu ele 
geçirilen ve Tel Rıfat hakimiyeti kıskaç al-
tına alınan YPG’nin Münbiç ve Fırat’ın do-
ğusundaki varlığının yarattığı tehdidin ber-
taraf edilmesi. Bu hedef gereği Kamışlı ile 
Münbiç arasındaki YPG’nin kesintisiz otori-
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tesinin kırılması gerekmektedir. Ankara’nın 
Münbiç başta olmak üzere YPG kontrolün-
deki bölgelere karşı başlatabileceği harekât-
ların kısa vadeli amacı, YPG’yi tek seferde 
bölgeden tamamen çıkarmaktan ziyade 
YPG’nin etkinlik alanları arasındaki bağlan-
tıyı keserek örgütü daha kırılgan hale getir-
mektir. Başarıyla gerçekleşmesi durumunda 
böyle bir senaryo, YPG’nin dış destekçileri-
nin de Türkiye ile anlaşma konusuna daha 
açık olmaları anlamına gelecektir.

Öte yandan Ankara, Erdoğan’ın açıkla-
malarının da işaret ettiği üzere, İdlib’deki 
hakimiyetini arttırmak için harekete geçe-
bilir. Bölgedeki HTŞ ve Hurras ed-Din gibi 
yapıların varlığı İdlib hamlesini şüphesiz 
daha zahmetli hale getirecektir. Lakin An-
kara gözlem noktaları vasıtasıyla çevreleme-
ye başladığı İdlib’de önemli bir hakimiyet 
kurarak iki hedefi gerçekleştirmiş görün-
mektedir: Bunlardan ilki, olası bir rejim sal-
dırısının önüne set çekerek yeni bir mülteci 
akımının önüne geçmeyi hedeflemektedir; 
ikincisi ise Suriyeli muhalifler üzerinde tam 
bir nüfuz sağlayarak Suriye içerisindeki yeni 
harekâtlar için çok daha fazla yerel destek-
çiye sahip olmak istemektedir. Zeytindalı 
Harekâtındaki yoğun ÖSO varlığı göz önü-
ne alınırsa ileride gerçekleşebilecek yeni 
operasyonlarda da Suriyeli unsurların TSK 
ile birlikte hareket etmesinin Ankara’nın he-
deflerinden olduğu söylenebilir.

Muhtemel Cepheler: 
Avantajlar ve Dezavantajlar
YPG’nin etkin olduğu bölgelere ba-

kıldığında Türkiye sınırına uzaklıkları ve 
ABD’nin yoğun varlığı sebebiyle Rakka ve 
Deyrizor bölgelerinin şimdilik Türkiye için 

hedef olmadıklarını söyleyebiliriz. Yine 
Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinin tamam-
layıcısı olarak gözüken ve artık Rusya ile 
müzakere konusu olan Tel Rıfat da Türkiye 
için “askerî” maliyetten ziyade diplomatik 
zahmetlere yol açabilecek bir bölgedir. Ama 
Ayn el-Arab (Kobane), Münbiç, Tel Abyad, 
Resulayn ve hatta Kamışlı bölgelerinin Türk 
askerî unsurlarıyla burun buruna olan ko-
numları, bu bölgeleri potansiyel Türkiye 
müdahalesi senaryolarına dâhil etmekte-
dir. Ortak noktaları YPG etkinliği olan bu 
bölgeler, demografik olarak sahip oldukları 
farklılıklar sebebiyle farklı stratejiler izlen-
mesi gereken yerlerdir. Bu bağlamda Tel 
Abyad ve Münbiç Arap yoğun nüfusa sahip 
bölgelerdir, Kamışlı ve Ayn el-Arap’ı ise Kürt 
nüfusun yoğun olduğu şehirlerdir. Son iki 
şehir, aynı zamanda, 2011 öncesinde ve de-
vamında Esed rejiminin de göz yummasıyla 
YPG/PKK’nın yerelde ciddi şekilde teşkilat-
landığı bölgelerdir. Resulayn’ı ise savaş ön-
cesi dönemde Kürt ve Arap nüfusun nispe-
ten dengeli dağıldığı arada bir yerleşim yeri 
olarak tanımlayabiliriz. Bu bağlamda Anka-
ra’nın –son yıllarda gelen açıklamalar ışığın-
da– YPG’nin başat konumuna karşı rejim ve 
YPG karşıtı Arap unsurların desteğini alarak 
hamlesini Arap şehirlerini YPG’den kurtar-
mak tezine dayandırması oldukça olasıdır. 
Bu yüzden Türkiye’nin YPG’ye karşı başlata-
cağı potansiyel operasyonlar sıralamasında 
Münbiç-Tel Abyad’ı ilk sıralara yazabiliriz. 
Afrin ile kıyaslandığında bu bölgelerde Tür-
kiye’nin karşılaşacağı en büyük engel, elbet-
te ABD varlığı olacaktır. Diplomatik süreci 
sürekli tıkayan ve ABD ile Türkiye’nin ara-
sının gerilmesine yol açan bu olası cepheler, 
askerî olarak da Türkiye için bazı sorunlar 
çıkarma potansiyeline sahiptir.

YPG’nin Münbiç’teki unsurlarının hem 
eğitim hem de silah ve mühimmat alanın-
da ABD’den aldığı doğrudan destek sonrası 
Türkiye, –Afrin’in aksine– sahada çok daha 
fazla ağır silaha sahip bir YPG’yi karşısında 
bulacaktır. Keza Münbiç’e diğer YPG bölge-
lerinden militan getirme hususunda YPG 
daha az lojistik sıkıntı yaşayacaktır ki, bu da 
çatışmaların daha kanlı olmasıyla sonuçla-

“Türkiye açısından bakıldığında 
Suriye’deki bir numaralı tehdit, Ku-
zey Suriye’deki YPG varlığıdır. YPG 
tehdidini ise yeni bir mülteci dalgası 
takip etmektedir. Olası mülteci dal-
gasının tetikleyicisi olarak görülen 
Esed rejiminin varlığı ise, Ankara 
için halen tehdit olmakla birlikte 
sıralamada geriye düşmüştür.”
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nabilir. Buna karşın YPG’nin bölgedeki ha-
kimiyetinden rahatsızlık duyan Arap nüfu-
su, Türkiye için hem sahada destekçi hem de 
müdahale için ekstra bir meşruiyet kaynağı 
olacaktır. Her ne kadar Kuzey Suriye’deki 
aşiretler siyaseten oldukça pragmatik yapı-
lar olduklarını kanıtlamış olsalar da, Türkiye 
son yıllarda özellikle Münbiç ve Tel Abyad 
harekâtlarında, bu bölgelerde ağırlığa sahip 
aşiret unsurlarıyla yakın ilişkiler kurmuştur. 
Münbiç ve Tel Abyad’a gerçekleştirilecek 
harekâtların başlangıç noktalarının YPG’ye 
karşı Arap kitlenin ayaklanması şeklide 
gerçekleşmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Tür-
kiye bu açıdan bakıldığında önceliği Arap 
nüfusun yoğun olduğu şehirlere verip Su-
riye Araplarından destek almak isteyecek-
tir. Keza Münbiç ve Tel Abyad bölgelerinin 
Afrin’in dağlık coğrafyası aksine ilerlemeye 
daha uygun coğrafyaları da TSK için harekât 
başladıktan sonra önemli bir avantaj olacak-
tır. Arap kitlenin ve ÖSO’nun da desteğiyle 
bu bölgelerde, en azından kırsalda ilerlemek 
oldukça hızlı gerçekleşebilir. 

Kobane ise hem  YPG’nin yoğun des-
tek aldığı bir bölge olması hem de YPG’nin 
IŞİD’e karşı mücadelesi sürecinde sembol-
leşmesi yüzünden –kâr-zarar dengesi göze-
tildiğinde– Münbiç ve Tel Abyad’a nazaran 
şimdilik tercih edilecek bir hedef olmayabi-
lir. Kamışlı ise, şehirde bulunan Esed rejimi 
ve Hizbullah unsurları göz önünde bulun-
durulduğunda, birden çok tarafla doğru-
dan karşı karşıya gelme ihtimali taşıması 
sebebiyle ilk planda harekât alanında yer 
almayacaktır; bu bağlamda Kamışlı’nın pa-
sifize edilmesi hususunda Irak’ta gerçekleşe-

bilecek olası bir Sincar hamlesi beklenebilir. 
Resulayn ise olası Tel Abyad harekâtında 
TSK-ÖSO unsurlarının sıkışıp kalmaması 
adına bir ön hat olarak harekât sınırlarına 
dâhil edilebilir. Burada Tel Abyad’dan daha 
fazla direnç görme ihtimali olsa da ha-
rekâtın bir kaç noktadan eş zamanlı başlama 
ihtimali düşünüldüğünde Türkiye’nin Tel 
Abyad-Rasulayn hattında YPG bölgelerinin 
ortasına bir set çekmesi güçlü bir olasılıktır.

İdlib ise YPG tehdidinden ziyade rejim 
tehdidiyle alakalı olsa da –dolaylı olarak– 
Türkiye’nin YPG’ye karşı siyasetini etkileme 
potansiyeline sahip. Türkiye bölgede radikal 
olarak gördüğü HTŞ ve Hurras ed-Din gibi 
unsurların etkinliğini kırmak ve İdlib’e bü-
yük oranda hâkim olmak arzusunda. Bura-
da bu örgütler içerisindeki bilhassa yabancı 
kökenli unsurların Türkiye’nin bölgedeki 
varlığına karşı sergileyecekleri olası hasma-
ne tutum, Türkiye için maliyetlerin artması 
anlamına gelecektir. Türkiye bölgeye hâkim 
olamadıkça İdlib’e karşı olası bir rejim saldı-
rısı ve mülteci dalgası ihtimallerini bertaraf 
edemeyecektir. Bu yüzden Türkiye öncelikle 
müzakere sonuç vermez ise, askerî olarak 
İdlib ve çevresindeki büyük ilçelere hâkim 
olmak isteyecektir.

Türkiye’nin İdlib’de kontrolü ele geçirdiği 
senaryoda ise Ankara’nın Suriye’deki gözar-
dı edilen en büyük imtihanına sıra gelecek-
tir. Bu da Carablus-Bab-Azez-Afrin-İdlib 
hattında tam manasıyla asayişi sağlamak ve 
bölgede sivil kitlenin yaşamını devam ettire-
bileceği bir düzen inşa etmektir.  Fırat Kal-
kanı bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin 
etkisi altındaki bölgelerde disiplinden uzak, 
sorun çıkarma potansiyeline sahip muhtelif 
muhalif grupların ıslahı ve tek çatı altında 
toplanması, Türkiye’nin bölgedeki en önem-
li görevi olacaktır. Bölgeye düzen ve istikrar 
getirme iddiasında bulunan Türkiye, muha-
lif grupları tek çatı altında toplamayı ve de 
disiplin altına alarak bölgeyi asayişin hüküm 
sürdüğü bir yer haline getirmeyi başarırsa, 
sadece Suriye’nin kuzeyindeki kazanımları-
nı sağlamlaştırmakla kalmayacak, aynı za-
manda yeni harekâtlar için de her daim ye-
rel silah arkadaşlarına sahip olacaktır.

“Münbiç ve Tel Abyad bölgelerinin 
Afrin’in dağlık coğrafyası aksine 
ilerlemeye daha uygun coğrafyala-
rı da TSK için harekât başladıktan 
sonra önemli bir avantaj olacaktır. 
Arap kitlenin ve ÖSO’nun da des-
teğiyle bu bölgelerde, en azından 
kırsalda ilerlemek oldukça hızlı 
gerçekleşebilir.”
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İRAN’IN ZEYTİN DALI OPERASYONUYLA İLGİLİ TUTUMU NASIL OKUNABİLİR?

ZEYTİN DALI HAREKÂTI, ATEŞ DESTEĞİ 
VE BAZI DEĞERLENDİRMELER

Arda Mevlütoğlu
Savunma Politikaları Araştırmacısı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür 
Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Ağustos 
2016-Mart 2017 arasında gerçekleştirilen 
Fırat Kalkanı’ndan sonra 20 Ocak günü baş-
layan Zeytin Dalı ile Suriye’nin kuzeyinde 
ikinci kez geniş kapsamlı bir harekât baş-
lattı. Harekâtın amacı, Suriye’nin kuzeyin-
deki Halep iline bağlı bir ilçe olan Afrin ve 
çevresinin terör örgütü PYD unsurlarından 
temizlenmesi.

Yoğun bir topçu ve hava bombardıma-
nı ile başlayan Zeytin Dalı Harekâtı’nda 
ön safta, topçu ve zırhlı birlikler desteğin-
de ilerleyen TSK’ya bağlı komando ve özel 
kuvvet birlikleri ile ÖSO unsurları bulunu-
yor. Harekâtın başında Afrin ve çevresinde 
8.000-10.000 civarında militanı bulunduğu 
değerlendirilen PYD’nin askerî kolu YPG 
ise, daha ziyade hafif silahlarla donatılmış, 
gerilla taktikleri uygulayan bir örgüt. Ancak 
Suriye iç savaşı sırasında ele geçirilen, takas 
edilen ya da dış kaynaklardan temin edilen 
araç, gereç ve ekipman ile örgüt kayda değer 
bir envantere sahip oldu. Ayrıca 2012-2013 
yıllarından başlayarak bölgenin özellikle 
Türkiye sınırına yakın kesimlerinde çok sa-
yıda takviyeli betonarme gözetleme kulesi, 
siper, hendek ve yaygın bir tünel ağı inşa etti.

Harekât ilk 45 günlük sürecin sonunda 
Türkiye sınırı boyunca terörden arındırılmış 
bir kuşağın teşkili ve Afrin kent merkezine 
doğru ilerleyiş ile ikinci aşamaya geçmiş gö-
rünüyor. Şimdiye kadarki süreçte öne çıkan 
bazı askerî ve teknik hususların analizi hem 
müteakip aşamalar hem de benzer asimetrik 
nitelikli harekâtlarda gündeme gelebilecek 
ihtiyaçların tespitinde faydalı olabilir.

Topçu Ateş Desteği
Zeytin Dalı Harekâtı, sınır bölgesine ko-

nuşlanmış Fırtına kundağı motorlu obüsle-
rinin yoğun atışıyla başladı. 155 mm çap ve 
52 kalibre bir namluya sahip Fırtına, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı’nın (KKK) ana ateş 
destek unsuru. Güney Kore tarafından geliş-
tirilen K9 Thunder obüsünün bir türevi olan 
Fırtına, 40 km menzile kadar klasik mü-

himmatla ateş destek görevleri gerçekleşti-
rebiliyor. Muharebe sahasında Fırtına’nın 
mühimmat ikmalinin sağlayacak bir aracın 
geliştirilmesi için, 2009 yılında Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında 
bir sözleşme imzalanmıştı. Bu proje kapsa-
mında geliştirilen Poyra Mühimmat Trans-
fer Aracı da (MTS), sahada Fırtına obüsle-
rinin yanında görev yaparken görüntülendi. 
Poyraz, zırh koruması altında ve tamamen 
otomatik ve hızlı bir şekilde Fırtına’ya mü-
himmat transferi sağlayabiliyor.

Fırtına ile birlikte harekâtta yoğun olarak 
kullanılan bir diğer obüs, M110A2. 203 mm 
çapa sahip M110A2. Eski nesil bir obüs olan 
M110, KKK hizmetine ABD yardımlarıy-
la girmişti. Yaklaşık 90 kg ağırlıktaki klasik 
mühimmatı 17-25 km arası azami menzile 
atabilen bu obüs, iç güvenlik harekâtında da 
yoğun olarak kullanılmakta, ancak yakın ge-
lecekte yerini tamamen Fırtına’ya bırakması 
bekleniyor. IISS tarafından yayımlanan The 
Military Balance 2017’ye göre KKK envan-
terinde 280 civarında Fırtına ile 219 adet 
M110A2 obüs bulunuyor.

KKK tarafından Zeytin Dalı Harekâtı’n-
da namlulu topçu sistemlerine ilaveten 122 
mm Sakarya çok namlulu roket atar sistem-
leri de (ÇNRA) yoğun olarak kullanılmak-
ta. Sakarya ÇNRA, farklı tipteki harp baş-
lıklarını 40 km menzile atabiliyor. Sistemin 
ve roketlerinin üreticisi Roketsan kısa süre 
önce INS/GPS güdümlü 122 mm TRG-122 
roketini de tanıtmıştı.

Fırtına ve M110’lar da dâhil olmak üzere 
KKK bünyesindeki tüm topçu unsurlarının 
komuta, kontrol ve koordinasyonu, ADOP-
2000 atış destek otomasyon sistemiyle sağ-
lanıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen 
ADOP-2000, atış idare bilgisayar ve komuta 
kontrol sistemleri, hedef tespit ve atış tanzim 
sensörleri ile meteoroloji ve yardımcı sis-
temlerden oluşan, sayısal bir omurga yapısı. 
Bu sistem, çeşitli keşif gözetleme ve istihba-
rat sistemleri ile belirlenen hedef verilerinin 
uygun topçu bataryasına aktarılması ve en 
uygun atış şeklinin belirlenmesi işlemlerini 
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otomatik şekilde gerçekleştirebiliyor. ADOP 
ile farklı konumlardaki topçu bataryalarının 
eşgüdümü sağlanarak hedef üzerinde etkili 
bir ateş baskısı sağlanabiliyor.

Harekât boyunca topçu unsurlarının, 
özel kuvvet, komando ve ÖSO unsurları-
nın operasyon gerçekleştireceği bölgelerin 
yumuşatılması ile anlık gelişen ateş destek 
ihtiyaçları için kullanıldığı gözlemlenmek-
te. Bu atış görevleri, klasik mühimmatla 
gerçekleştirilmekte, zira KKK envanterinde 
açık kaynak verilerine göre güdümlü topçu 
mühimmatı bulunmuyor.

ABD yapımı M712 Copperhead ve M982 
Excalibur, Rusya Federasyonu yapımı Kito-
lov ve Krasnopol, İsrail yapımı LAHAT, Çin 
yapımı GP serisi güdümlü topçu mühimmat-
ları yaygın olarak üretim ve kullanımda bu-
lunuyor. Genelde lazer ve GPS olmak üzere 
iki farklı tipte güdüm sistemine sahip olan bu 
modern mühimmatlar, ilk atışta isabet kabili-
yetini büyük oranda artırmakta. Bu ise, özel-
likle asimetrik harp ve meskûn mahal ope-
rasyonlarında, hızla konum değiştirebilen 
küçük boyutlu düşman unsurlarının bertaraf 
edilmesi açısından büyük önem taşıyor. IŞİD 
ve PYD gibi örgütlerin son yıllarda zırhlı ve 
zırhlandırılmış araç ile kamyonet, pikap gibi 
vasıtaları yoğun ve yaygın olarak kullandık-
ları göz önüne alınacak olursa, topçu birlik-
lerinden beklenen reaksiyon süresi ve isabet 
hassasiyetinin kayda değer ölçüde artmış ol-
duğu değerlendirmesi yapılabilir.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda Fırtına, 
M110A2 ve Sakarya topçu unsurlarının ko-
nuşlanmaları incelendiğinde, sınır bölgesi 
boyunca hazırlanmış, tahkimatlarda ve sa-
bit mevzilerde görev yaptıkları görülmekte. 
Harekât sahasının sınıra yakınlığı, topçu 
birliklerinin sık mevzi değiştirme ihtiyaçla-
rının olmayacağı değerlendirilebilir. Ancak 
harekâtın derinliği ve buna mukabil ateş 
desteğinin menzili arttıkça klasik mühim-
matla isabet hassasiyetinde düşüş olacaktır. 
Bu da, sabit ve hareketli hedeflerin etkili im-
hası için harcanacak mühimmatın artma-
sı sonucunu doğuracaktır. Bu durumda da 
seyyar (çekili ya da havadan nakledilebilen) 
topçu sistemleri ve güdümlü topçu mühim-
matının önemi ön plana çıkmaktadır.

Zırhlı Birlikler
Harekâtta ana muharebe tankları, ön saf-

lardaki birliklerin direk ateş desteği kapsa-
mında yaygın olarak kullanılmakta.

KKK’nın ana muharebe tankı kabiliye-
tinin belkemiğini Leopard 2A4, M60T ve 
M60A3 tankları teşkil etmekte. Türkiye 
Almanya’dan 15 adedi yedek parça kayna-
ğı olmak üzere 354 adet ikinci el Leopard 
2A4 tankı temin etmişti. 1980’li yılların atış 
kontrol ve zırh teknolojisine sahip bu tank-
lar için ASELSAN tarafından Leopard 2NG 
adlı, Altay milli ana muharebe tankı için ge-
liştirilen teknoloji ve alt sistemlerin kullanıl-
dığı bir modernizasyon projesi geliştirilmiş, 
ancak bu proje hayata geçirilememişti.

Leopard 2A4 ile birlikte KKK envanterin-
deki en modern tank olan M60T ise esasen 
İsrail tarafından kapsamlı bir modernizas-
yona tabi tutulan ABD yapımı M60A1 tan-
kı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile İsrailli 
IMI firması arasında 2002 yılında imzala-
nan sözleşme kapsamında 170 adet M60A1 
tankının 169 adedi Kayseri 2’nci Ana Bakım 
Merkezi Komutanlığı’nda 2005-2010 yılla-
rı arasında modernizasyona tabi tutuldu. 
Altyapı ve teknoloji transferini de kapsayan 
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“Harekât boyunca topçu unsurlarının, 
özel kuvvet, komando ve ÖSO unsurla-
rının operasyon gerçekleştireceği bölge-
lerin yumuşatılması ile anlık gelişen ateş 
destek ihtiyaçları için kullanıldığı göz-
lemlenmekte. Bu atış görevleri, klasik 
mühimmatla gerçekleştirilmekte, zira 
KKK envanterinde açık kaynak veri-
lerine göre güdümlü topçu mühimmatı 
bulunmuyor.”
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proje ile tankların top, atış kontrol, muha-
bere, elektromekanik sistemleri ile motor 
ve aktarma organları değiştirildi; yeni nesil 
ERA tipi ilave zırh modülleri eklendi.

Üçüncü ana tank modeli ise, M60A1’in 
atış kontrol ve görüş sistemi modernize 
edilmiş versiyonu olan M60A3. Bu tanklar, 
her ne kadar 1980’lerin teknolojisine sahip 
olsalar da özellikle termal görüş sistemleri 
ile gece şartlarında etkili atışlar gerçekleşti-
rebiliyorlar.

Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında elde 
edilen tecrübeler ışığında söz konusu tank-
ların beka kabiliyetlerinin artırılması için 
Fırat Projesi adlı bir modernizasyon progra-
mı başlatıldı. Bu kapsamda M60T tankları 
için SSM ve ASELSAN arasında 2017 Mayıs 
ayında bir sözleşme imzalandı. Bu projede 
tanklara, ASELSAN üretimi Sarp uzaktan 
kumandalı silah istasyonu, ateşlenen tanksa-
var füzelerinin tespiti için lazer ikaz sistemi 
ve 360 derece görüş için kamera sistemleri 
takılıyor. ROKETSAN, M60A3 tanklarına 
yönelik modüler zırh blok uygulaması geliş-
tirirken, BMC firması da Leopard 2A4 tank-
larına yönelik bir modernizasyon çözümü 
üzerinde çalışıyor.

PYD örgütünün elinde hem Suriye ordu-
sundan ele geçirilen hem de çeşitli kanallarla 
temin edilen çok sayıda tanksavar güdümlü 
füzesi bulunduğu değerlendiriliyor. Bu si-
lahların büyük kısmını, Rus yapımı 9M113 
Konkurs (NATO kodu AT-5 “Spandrel”) 
tanksavar füzesi teşkil ediyor. Ayrıca ABD 
yapımı TOW tanksavar füzesinin İran ya-
pımı kopyası Tufan’ın da kullanıldığı göz-
lemlendi. Her iki füze de tel güdümlü ve 
ortalama 2-2,5km menzilden etkili vuruşlar 
gerçekleştirebiliyor.

Bu füzelerin teşkil ettiği tehdide yönelik 
gündeme gelen bir çözüm, aktif koruma 
sistemi. Özellikle İsrail üretimi Trophy adlı 
ürün ile gündeme gelen aktif koruma sis-
temleri, bünyelerindeki algılayıcılar ile tan-

ka doğru yaklaşan füzeyi tespit ederek tanka 
ulaşmadan havada imha edecek şekilde mü-
himmat ateşleme suretiyle çalışıyorlar. Bu 
işlemin gerektirdiği sürat ve hassasiyet ne-
deniyle bu tip sistemlerin geliştirilmeleri ve 
üretilmeleri oldukça maliyetli ve karmaşık 
olmakta. Bu nedenle dünyada seri üretime 
geçmiş, başarıyla kullanılan aktif koruma 
sistemi sayısı görece az. Türkiye’de, Altay 
projesi kapsamında ASELSAN tarafından 
geliştirilmekte olan AKKOR isimli bir aktif 
koruma sistemi projesi mevcut. Tehdit orta-
mından dolayı oluşan acil ihtiyaçları karşı-
lamak için ise Ukrayna ile kurulan işbirliği 
ile Pulat isimli bir aktif koruma sistemi ge-
liştirilmekte. Bu sistemin süratle Zeytin Dalı 
Harekâtı’na katılan tanklara uygulanması 
bekleniyor.

Ana muharebe tanklarının özellikle Zey-
tin Dalı harekât sahası gibi engebeli arazide 
ve meskûn mahal ortamında asimetrik harp 
koşullarında kullanılması, bazı riskleri bera-
berinde getirmekte. Bunlardan en önemlisi, 
tünel, arazi örtüsü ya da binaları kullana-
rak gizli ve hızlı şekilde konum değiştiren 
ve mevzilenebilen düşmanın ateşleyeceği 
tanksavar füzeleri. Suriye iç savaşından do-
layı tanksavar füzeler, savaşan tüm örgütle-
rin kolayca erişebileceği, hatta bazı şartlar 
altında birbirleriyle takas ve alışverişini ya-
pabildikleri ürünler haline geldiler. 7 yıldır 
süren savaş sırasında Suriye rejim ordusu 
binlerce tank ve zırhlı aracını tanksavar fü-

“Ana muharebe tanklarının özellikle 
Zeytin Dalı harekât sahası gibi engebe-
li arazide ve meskûn mahal ortamında 
asimetrik harp koşullarında kullanılma-
sı, bazı riskleri beraberinde getirmek-
te. Bunlardan en önemlisi, tünel, arazi 
örtüsü ya da binaları kullanarak gizli ve 
hızlı şekilde konum değiştiren ve mevzi-
lenebilen düşmanın ateşleyeceği tanksa-
var füzeleri.”
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zelerine karşı kaybetti. Halen dünya çapında 
üretim ve kullanımda olan neredeyse tüm 
modern tanksavar füze ve roketleri savaşan 
tüm taraflar tarafından ateşlendiler. Böyle 
bir ortamda ana muharebe tanklarının beka 
kabiliyetlerinin artırılması için yalnızca zırh 
ve koruma sistemlerinin geliştirilmesi değil, 
aynı zamanda durumsal farkındalık ve gö-
zetleme-istihbarat kabiliyetlerinin de gelişti-
rilmesi gerekmektedir.

Hava Desteği
Harekât boyunca Türk Hava Kuvvetle-

ri’ne (HvKK) ait F-16 ve F-4E 2020 savaş 
uçakları yoğun olarak bombardımanlar 
gerçekleştirmekteler. Dost ve düşman un-
surların birbirlerine yakınlıkları, terör ör-
gütünün kullandığı yoğun tünel ağı ve pek 
çok düşman hedefinin sivil yerleşim birim-
lerine yakınlığı, hassas ve kesin hedef tespit 
ve imha kabiliyetlerini ön plana çıkarmakta. 
Bu kapsamda HvKK, yerli üretim lazer gü-
düm kiti (LGK) başta olmak üzere hassas 
güdümlü bombaları yoğun olarak kullan-
makta. Ayrıca yeraltı sığınak ve tünellerinin 
imhası için de TÜBİTAK SAGE tarafından 
geliştirilen Nüfuz Edici Bomba (NEB) et-
kili bir şekilde kullanılıyor. Hedef tespiti 
için Baykar Makine üretimi Bayraktar TB2 
taktik İHA’sı ile TAI üretimi Anka operatif 
İHA’sının kullanılmakta olduğu basına yan-
sımıştı. Bayraktar TB2 aynı zamanda Ro-
ketsan üretimi MAM-L ve MAM-C mini 
akıllı bombaları ile hassas taarruzlar gerçek-
leştirebiliyor. Savaş uçaklarının hedef tespit 
ve işaretlemesinde kullandıkları en önemli 
sistem, üzerlerinde taşıdıkları hedefleme 
podları. ABD’den tedarik edilen LANTIRN 
ve SNIPER podları F-16’lar tarafından kul-
lanılmakta.

Fırat Kalkanı’nın aksine Zeytin Dalı Ha-
rekâtı’nda taarruz helikopterlerinin yoğun 
olarak kullanıldığı görülüyor. TAI – Agus-
taWestland üretimi T129 Atak helikopter-
leri, taşıdıkları 20mm makinalı top, 2.75” 
güdümlü Cirit ve güdümsüz roketlerle yer-

deki unsurlara yakın hava desteği sağlanma-
sı görevlerini üstlenmekte. T129’un üretim 
ve teslimatları devam etmekte.

Değerlendirme
Zeytin Dalı Harekâtı, asimetrik harbin 

dinamik yapısını bir kez daha vurgulamış 
bulunuyor. Özellikle engebeli ve ormanlık 
arazide, meskûn mahalde gerçekleştirilen 
bu gibi operasyonlarda, sivil kayıpları asga-
ri seviyede tutmak için harcanması gereken 
efor, hedef tespit, teşhis ve imhasının son 
derece süratli ve keskin hassasiyette yapıl-
masını zorunlu kılıyor. Askeri literatürde 
“sensor-to-shooter” olarak geçen bu süre-
cin hızlı işletilmesi, aynı zamanda asimetrik 
harbin doğasından da kaynaklanıyor: Ge-
nelde küçük gruplar halinde hareket eden 
terörist unsurlar, arazi engebeleri, meskûn 
mahal ortamındaki yapı ve manialar ile 
araçları kullanarak hızlı bir şekilde konum 
değiştirebiliyor, saldırı gerçekleştirip kaça-
biliyor. Bu unsurların imhası için erken tes-
pit ve teşhis ile ilk atışta tam isabet yeteneği 
büyük önem taşıyor.

Bu kabiliyetin inşası için ise en başta, 
harekâta yönelik taktik, operatif ve stratejik 
seviye resmin 24 saat, her hava şartında ke-
sintisiz bir şekilde oluşturulabilmesi ve ha-
rekâta katılan unsurlara kesintisiz olarak ak-
tarabilmesi gerekiyor. Elektronik karıştırma 
ve karartmaya karşı korunmalı bir iletişim 
omurgası ile en ön saftaki askerden cephe 
gerisindeki obüse, havadaki savaş uçağın-
dan arazideki zırhlı muharebe aracına tüm 
unsurların bir bütün, bir organizma olarak 
hareketi bu şekilde mümkün olabilir. Bu 
kabiliyet yalnızca hedeflerin hızlı tespiti ve 
imhası için değil aynı zamanda etkin ve pro-
aktif savunma için de kritik önem taşımak-
tadır. Zira pusuya karşı en etkili savunma, 
pusuya düşmemektir.
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ZEYTİN DALI HAREKÂTI, YPG PROPAGANDASI 
VE ULUSLARARASI AKTÖRLERİN TUTUMU

Zeytin Dalı Harekâtı askerî anlamda ba-
şarılı bir operasyonu takiben Afrin’in kont-
rolüyle tamamlanmıştır. Bu başarı yalnız 
ilk etapta “köprübaşları”nın hızla ve askerî 
kayıp olmaksızın ele geçirilmesi ve meskun 
mahal dahil olmak üzere hızlı ilerleyiş an-
lamında değil, aynı zamanda sivil kayıplar 
olmaması için gösterilen özen anlamında da 

geçerlidir. Şimdiye kadar Suriye krizinde sa-
hadaki başat aktörlerin hassasiyet gösterme 
konusunda sınıfta kaldığı siviller meselesi, 
Türkiye’nin askerî hamlesinde ana bir me-
sele olarak büyük hassasiyetle ele alınmıştır. 
Buna karşın YPG’nin dezenformasyon ve 
propaganda çalışmalarının Türkiye’yi zor 
durumda bırakmak için oldukça faal bi-

Dr. Öğr. Üyesi Göktuğ Sönmez
ORSAM Uzmanı
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çimde işletildiği gözlemlenmiş, bu anlam-
da diğer uluslar arası aktörlerin tutumu da 
önemli bir inceleme konusu oluşturmuştur. 

YPG Propagandası ve 
Uluslararası Aktörlerin Tutumu
YPG’nin Türkiye’yi uluslararası kamu-

oyunda zor duruma düşürmek için temel 
bazı noktalar üzerinden dezenformasyon 
çalışmasını yoğun biçimde yürüttüğü bi-
linmektedir. Özellikle sosyal medya ve kon-
vansiyonel medya üzerinden yapılmaya ça-
lışılan bu dezenformasyon ve propaganda 
çalışmalarında YPG’nin “kadınlara verdiği 
değer” ve bunun üzerinden kendisini Orta-
doğu’da “çağdaşlığın temsilcisi” gibi göster-
me çabası öne çıkmaktadır. Bu konuya dair 
Batılı yayın organlarının da bu propagan-
daya alan açma noktasındaki en önemli ör-
neklerden biri olarak 29 Ocak 2018’de New 
York Times’ta YPG’nin kadın teröristlerinin 
bulunduğu YPJ biriminin sözde komutanı 
Nujin Derik’in yazısının yayınlanması veri-
lebilir. Örgütün demokrasi için savaştığını 
ifade eden bu yazıya karşın örgütün kont-
rolündeki bölgelerde yaptığı insan hakları 
ihlalleri ve baskıcı uygulamalarını detay-
lı biçimde ele alan Amnesty International 
ve Human Rights Watch raporları göz ardı 
edilmiştir. Bu yazının hemen akabinde bir 
YPJ’linin intihar saldırısı hem örgüt tara-
fından sosyal medyada paylaşılmış hem bu 
yalan haber yine New York Times tarafından 
teröristin “özgür Kürt kadınının bir modeli” 
olarak lanse edildiği YPJ hesabından yapılan 
alıntıyla verilmiştir. Bahsedilen saldırı ve 
neticesinde iddia edilen kayıpların gerçeği 
yansıtmamasının ötesinde böylesi bir inti-
har eyleminin herhangi başka bir örgüt ya 
da kişi tarafından üstlenildiğinde takınılan 
tutum ile bu tutum arasındaki fark oldukça 
manidardır. Öte yandan YPG’li teröristle-
rin sivil kıyafetlerle çatışmalara katılarak bu 
çatışmalarda ölümlerinin sivil ölümleri şek-
linde verilmesi, propaganda da ana başlık-
lardandır. Bu propagandanın da Türkiye’nin 

operasyonunu zora sokmak için farklı ke-
simlerce sıkça dile getirildiği, sivil kayıplara 
dikkat edilmesi gerektiğinin ifade edildiği 
bir gerçektir. Örneğin BM Genel Sekreter 
Sözcüsü Stephane Dujarric’in operasyonun 
sivil kayıplara yol açtığı yönündeki açıkla-
ması ve Türkiye üzerinden sivillere yardımın 
durdurulması kararının hangi sivil kayıplara 
dayandığına dair tatmin edici herhangi bir 
açıklama yapılmış değildir. 

Bazı örnek söylemler de kimi Batılı ül-
kelerin ve siyasilerin tavırlarına dair önemli 
fikirler verebilecektir. Bunların başında el-
bette operasyonun hemen başında Avrupa 
Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Pi-
ri’nin yaptığı, PKK’nın değil IŞİD’in ken-
dilerine tehdit oluşturduğu ifadesi gelmek-
tedir. Böylesi bir söylem örgütlere bakış 
açısından takınılan tavrın ilkesel olmaktan 
ziyade dar menfaatler üzerinden tanımlan-
dığı şeklinde algılanmıştır. Bununla birlikte 
böylesi bir söylem, bu söylemi dillendiren 
aktörlerin -IŞİD esas tehdit kabul ediliyor-
sa- Türkiye-Suriye sınırında IŞİD varlığını 
temizleyen Fırat Kalkanı Harekâtı’ndaki ta-
vırlarının da sorgulanmasını gerekli kılmak-
tadır. Uluslararası koalisyonun Fırat Kalkanı 
Harekâtı’ndaki en hafif tabirle mesafeli tu-
tumu da böylesi bir sorgulamanın vereceği 
sonuçları gözler önüne sermektedir. 

Operasyonun ilk günlerinde Belçika Baş-
bakanı Charles Michel’in Türkiye’nin AB 
üyesi yapılmamasına yönelik açıklamaları 
da dikkat çekmiştir. Daha önce Avusturya, 

“ABD’nin bugüne değin YPG’ye 
yaptığı yardımlar bu ülkenin genel 
tavrına dair menfi anlamda fikir 
verici olmakla beraber Zeytin Dalı 
Harekâtı’nın başlamasını takiben 
ABD’li generallerin Münbiç’te ver-
dikleri kareler de en yakın sürece 
dair aydınlatıcıdır.”
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Almanya ve Fransa tarafından dile getiril-
miş “ayrıcalıklı ortaklık” formatına benzer 
bir önerinin böyle bir zamanlaması dikkat 
çekicidir. Brüksel’de daha önce YPG’nin ka-
dın teröristlerinin övgüsü temelli fotoğraf 
sergilerinin ve PKK sempatizanlarının top-
lu gösterilerinin yapılmış olması, bu ülke-
nin örgütle ilgili sıkıntılı tutumuyla beraber 
düşünüldüğünde akıllarda soru işaretleri 
uyanmaktadır.

Yine operasyonun hemen başlarında 
Fransa’nın BM’yi toplantıya çağırması ve 
Macron’un Türkiye’nin bu operasyonunun 
işgale varmamasına dair söylemi önemli-
dir. Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de devlet-
ler ve devlet-dışı aktörler birbiriyle çarpışır 
ve sivil ölümleri yüzbinleri aşarken böylesi 
bir hamle yapmayan Fransa’nın Zeytin Dalı 
Harekâtı üzerinden BM destekli bir tutum 
arayışına girmesi Fransa’nın Suriye sahasın-
da rolünü büyütme konusunda isteğinin de 
bir yansıması olarak algılanabilir ki süreç 
içerisinde Fransa konuya müdahil olma yö-
nünde çeşitli hamlelerini sürdürmüş ancak 
ciddi bir netice alamamıştır.

ABD’nin bugüne değin YPG’ye yaptı-
ğı yardımlar bu ülkenin genel tavrına dair 
menfi anlamda fikir verici olmakla beraber 
Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlamasını taki-
ben ABD’li generallerin Münbiç’te verdik-
leri kareler de en yakın sürece dair aydın-
latıcıdır. Bu bağlamda operasyonun hemen 
öncesinde ABD tarafından dile getirilen 
YPG’den müteşekkil bir sınır koruma gü-
cünün oluşturulması planının da unutul-
maması gerekmektedir. Uluslararası koalis-
yonun aylarca yapamadığı hamleyi oldukça 
kısa sürede yaparak IŞİD varlığını sınırın-
dan hızla temizleyen Türkiye’nin kabiliyetle-
ri göz önünde bulundurulduğunda ABD’nin 
söylemine göre “IŞİD’in yeniden güçlenme-
si”ni önlemek için bir NATO müttefiki ile 
doğrudan mücadele halinde olan bir terör 
örgütünün IŞİD’e karşı silahlandırılmasının 
hem müttefiklik ilişkileri hem Suriye’nin 

geleceği açısından çıkarabileceği sorunlar 
açıktır. Bunlara ilaveten terör örgütlerinin 
varlığının diğer örgütlerin bunlara karşı 
harekete geçme motivasyonuna katkısı ve 
örgütlerin zayıflattığı devlet mekanizmala-
rının diğer örgütlerin güçlenmesine açtığı 
alan düşünüldüğünde terörle mücadele di-
zaynındaki sorunlu manzara da ortaya çık-
maktadır. Şubat ayı ortasında Kongre’den 
bu örgüte yapılacak 550 milyon dolarlık 
yardımın onaylanması da dikkate değer bir 
diğer gelişmedir. Bununla birlikte ABD’nin 
SDG görüntüsü verilmek istenen YPG’nin 
PKK bağlantısının da söylemin aksine ga-
yet farkında olunduğunu gösteren iki örnek 
olaya değinmek gerekir. Birincisi ABD Dı-
şişleri Bakanlığı Sözcüsü Jan Psaki’nin bir 
dil sürçmesiyle PYD yerine PKK ifadesini 
kullanması, bir diğeri de ABD Özel Kuvvet-
ler Komutanı Raymond Thomas’ın YPG’nin 
adının nasıl ABD isteğiyle Suriye Demokra-
tik Güçlerine’ne dönüştürüldüğünü anlattığı 
görüntülerdir. Mayıs ayı sonlarında iki ABD 
ve Türkiye’nn Münbiç konusunda uzlaşma 
yönünde ilerleyen diyalogu ABD’nin de Su-
riye’nn kuzeyinde izlediği politikanın sür-
dürülemez olduğuna dair bir idrakin sinyali 
olarak değerlendirilebilir.

PKK-YPG Bağlantısına Dair 
Söylemler ve Rusya ile İran’ın 
Tutumu
Öte yandan operasyon süresince Türki-

ye’nin operasyonu ve meşru müdafaa hak-
kına dair nispeten olumlu yorumlar ya da 
değerlendirmeler de gözlenmiştir. Burada 
öncelikle İngiltere ve NATO’dan gelen Tür-
kiye’nin endişelerinin anlaşıldığı ve meşru 
müdafaa hakkının desteklendiği açıklama-
lar öne çıkmaktadır. Bununla birlikte 11 Şu-
bat’ta Avam Kamarası’nda Dışişleri Komis-
yonu Başkanı Tom Tugendaht’ın PKK-YPG 
bağlantısının somutluğunu ifade ettiği, İn-
giltere’nin bu konuda net tutum alması ve 
müttefikleri arasındaki görüş ayrılıklarını 
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görmesi gerektiğine dair raporu önem arz 
etmektedir. Buna ilaveten Dış İşleri Komis-
yonu üyesi Mike Gapes ile İngiltere’nin Or-
tadoğu’dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt 
arasında yaşanan ve basına yansıyan ko-
nuşmalarda Gapes’in YPG-PKK bağlantısı 
konusundaki sorularına Burt’ün karşı çık-
madığını, aksine YPG ile görüşmelerinde 
PKK ile bağlarını kesmelerini istemelerine 
rağmen bu bağın kopmadığına ve silahların 
iki örgüt arası girişkenliğine inandığını be-
lirtmesi de öne çıkan örnek olaylardandır. 
Buna karşın İngiliz basınında operasyon 
ilerlerken Türkiye’deki IŞİD’liler ve Türki-
ye’nin eski IŞİD’lileri YPG’ye karşı savaşmak 
üzere Suriye’ye yolladığına varacak iddiala-
rın Daily Mail ve Independent gibi yayın or-
ganları tarafından servis edilmesi soru işa-
retleri uyandırmaktadır. 

ABD’den benzer iki örnek de bu bağ-
lamda önemlidir. Birincisi Dan Coats’ın 
YPG’den PKK’nın Suriye’deki milisleri ola-
rak bahsettiği ve bunların özerklik arayı-
şında olduğunu ortaya koyduğu raporu, 
bir diğer ise Tillerson’ın Türkiye ile ortak 
yol arayışını dillendirmesini takiben yaptı-
ğı ziyarettir. Bu ziyareti takiben ilişkilerde 
normalleşme ve Münbiç konusunda uzlaşı 
sinyallerinin ne denli gerçeği yansıtacağını 
önümüzdeki günlerde takip etmek gerek-
mektedir. 

Bir diğer tarafta Rusya, İran ve Suriye’den 
gelen tepkilere de kısaca değinmek daha net 
bir resim ortaya koymak için faydalı olacak-
tır. ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin 
kendisi açısından muhtemel faydalarını da 
değerlendiren Rusya’nın Türkiye’nin ope-
rasyonunun ABD’nin kışkırtıcı faaliyetleri 
sonucunda gerçekleştiği açıklaması operas-
yonun ilk günlerinde uluslararası aktörle-
rin ortaya koyduğu en önemli tavırlardan 
biridir. Suriye, daha önce Fırat Kalkanı Ha-
rekât’ında da olduğu üzere ve kendisinden 
ve benzer durumdaki her ülkeden bekle-
nen üzere operasyonu kınamış, egemenlik 

hakları açısından sorunlu gördüğünü ifade 
etmiştir ki, hem bölgesel hem uluslararası 
düzeyde böylesi açıklamaların bir mecburi 
hamle olduğu bilinmektedir. Bununla bir-
likte YPG ile rejim arasındaki görüşmeler 
ve önümüzdeki süreçte bu görüşmelerin 
varacağı nokta da dikkatle takip edilmelidir. 
İran ise Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay 
Başkanlığı’ndan gelen açıklamalarda ope-
rasyondan duyduğu kaygıyı ve Suriye’nin 
egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdi-
ği önemi dile getirmiş, buna karşın Rusya’ya 
benzer bir rasyonel işleterek ABD-Türkiye 
hattındaki kırılmanın Türkiye-Rusya-İran 
arasındaki bağlantıyı daha da kuvvetlendi-
rebileceği düşüncesiyle tutumunu sertleştir-
memiş gözükmektedir.

Genel resme bakıldığında Batı’da hâkim 
bir söylemin olduğu görülmekle beraber 
hem “Batı”nın bütüncül ele alımının oluş-
turabileceği analitik boşluklar hem de ül-
kelerin dahi belirli bir zaman kesitindeki 
açıklamalarının bu ülkelerin genel çizgisini 
her zaman aksettiremeyeceği görülmekte-
dir. Astana ve Soçi ile daha fazla yakınlaşan 
ilişkiler bağlamında Rusya ve İran’ın da ol-
dukça dikkatli bir çizgi izlediği görülmekte-
dir. Tüm bu resimde halen YPG propaganda 
ve dezenformasyonu ve destekçisi ülkeler ve 
kimi ülkelerdeki kurum ve kişilerin varlığın-
dan hareketle Türkiye’nin Frat Kalkanı Ha-
rekatı’nda hem zorlu askerî koşullarla hem 
uluslararası kamuoyuna kendisini aktar-
mayla ilgili önemli mücadeleler verdiğini ve 
söylemek gerçekdışı olmayacaktır. YPG’nin 
propaganda ve dezenformasyon faaliyetle-
rine verdiği önem dikkate alındığında önü-
müzdeki süreçte PKK’nın Irak ve Suriye’deki 
uzantılarını ve insan kaynağını çökertme 
iradesi ortaya koyan Türkiye’nin benzer bir 
çok yönlü mücadele vermeye devam edebi-
leceğini öngörmek yerinde olacaktır. 
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ZEYTİN DALI HAREKÂTI VE KÜRESEL 
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İkinci Dünya Savaşı sırasında önemi an-
laşılan “psikolojik savaş teknikleri” savaşın 
kazanılmasında, cephedeki mücadelenin 
yanında cephe dışında uygulanan iletişim 
kampanyalarının etkilerini ortaya koymuş-
tur. Savaş sonrası dönemde özellikle Soğuk 
Savaş döneminde “psikolojik savaş” daha 
kapsamlı ve daha etkili bir şekilde kendisini 
geliştirmiştir. Soğuk Savaş sonrası dönem ve 
sonrasını “psikolojik savaş dönemi “ olarak 
da adlandırabiliriz.

Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan 
teknolojik gelişmeler, psikolojik savaş stra-
tejilerini ve taktiklerini de bu gelişmelere 
doğru orantıda geliştirmiştir. İletişim çağı-
nın ruhuna uygun bir şekilde hareket eden 
psikolojik savaş, âdeta mühendislik planla-
malar içeren planlama ve kurgularıyla bir 
bilim ve sanat haline gelmiştir. Psikolojik 
savaşın en önemli aracı ise propagandadır.

Psikolojik savaşta kullanılan propaganda 
teknikleri amaç ve işlevlerine göre farklı-
lıklar göstermektedir. Beyaz propagandada 
temel mantık kendi toplumunun ve güçle-
rinin motivasyonunu ve direncini arttırma-
ya yönelik kampanyalar düzenlemek; kara 
propaganda ise düşmanın saygınlığını ve 
meşruiyetini zedeleyerek direnç ve mukave-
metini kırmaya yönelik stratejiler, taktikler 

planlar geliştirmektir. Beyaz propaganda 
resmî açıklamaları, şeffaf ve gerçek bilgileri 
içeren bir süreçtir. Kara propaganda ise –ge-
nellikle– kaynağının belli olmadığı, gerçek-
dışı bilgilerin manipülatif bir şekilde sunul-
masıdır. Yalan üzerine inşa edilir. Psikolojik 
savaşta “hız, tekrar ve etki” başarıdaki en 
önemli faktörlerdir.

Psikolojik savaşın mimarı sayılabilecek 
olan Nazi Almanya’sının lideri Adolf Hit-
ler’in bu konudaki sözleri kara propaganda-
nın işleyiş şeklini açıklamaktadır. “Eğer bir 
yalanı yeterince uzun, yeterince gürültülü 
ve yeterince sık söylerseniz, insanlar inanır. 
İnsanları, bir yalana inandırmanın sırrı, ya-
lanı sürekli tekrar etmektir. Sadece tekrar, 
tekrar ve tekrar söyleyin.” Zeytin Dalı Ha-
rekâtı devam ederken, operasyonla ilgili ha-
berleri bu bilgiler ışığında değerlendirmek 
gerekmektedir. Zira harekâtın yapılma ge-
rekçesine yönelik özellikle dış basında çıkan 
haberler, yukarıda belirttiğimiz eski, ama 
hâlâ kullanışlı iletişim stratejilerini günde-
me getirmektedir.

Suriye’nin kuzeyinde Afrin’de yürütülen 
Zeytin Dalı Harekâtı esnasında sivil unsur-
ların zarar görmemesi için gösterilen azami 
gayrete rağmen terör örgütüne yakın yayın 
organlarının sivillerin zarar gördüğü yönün-
deki kara propagandası tüm hızıyla sürmek-
tedir. Terör örgütünün iddialarını uluslara-
rasılaştıran yayın organları, kurumsal ve çok 
takipçili bireysel sosyal medya hesapları üze-
rinden Türkiye’nin meşru savunma hakkını 
gölgelemeye çalıştı. Özellikle, sosyal medya 
üzerinden yayılan farklı olaylara ve zamanlara 
ait görsellerle Türkiye’ye karşı uluslararası bir 
kamuoyu desteği oluşturulmak istendi. Küre-
sel medyanın işlediği Türk askerinin Afrin’de 
kimyasal gaz kullandığı söylemi ise üzerinde 
durulması gereken önemli bir husustur. Zira 
öldürülen sivil iddiası, yürütülen kara propa-
gandanın temel dayanağını oluşturmaktaydı.

“Terör örgütünün iddialarını ulus-
lararasılaştıran yayın organları, 
kurumsal ve çok takipçili bireysel 
sosyal medya hesapları üzerinden 
Türkiye’nin meşru savunma hak-
kını gölgelemeye çalıştı. Özellikle, 
sosyal medya üzerinden yayılan 
farklı olaylara ve zamanlara ait 
görsellerle Türkiye’ye karşı ulusla-
rarası bir kamuoyu desteği oluştu-
rulmak istendi.”
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Afrin’e yönelik harekatın uzaması ve ba-
şarısızlığa uğraması için terör örgütüyle iş-
birliği içinde olan rejim, sahada kontrolü 
altındaki bölgelerden örgütün Afrin’e destek 
ulaştırmasını sağladı. Saha dışında ise Suri-
ye resmî haber ajansı SANA üzerinden Türk 
ordusunun “kimyasal gaz” kullandığı yö-
nündeki haberlerle Türkiye’ye karşı yürütü-
len bu kampanyaya destek verdi. SANA’nın 
ikircikli olarak yönetilen bir devlet strateji-
sinin uzantısı olduğunu hatırlatıp özellikle 
Türkiye ile ilgili yaptığı haberlerdeki mani-
pülatif haber politikasını göz önünde bulun-
durmak gerekmektedir.

Batı medyası PYD’nin sözcülüğünü yap-
manın yanında Suriye’deki operasyonların 
IŞİD’e karşı yürütülmesi gerektiği yönünde 
uluslararası baskı oluşturma çabası içerisi-
ne girdi. AFP, Reuters, AP gibi uluslararası 
haber ajanslarının terör örgütü sözcülerine 
dayandırdığı Türk ordusunun kimyasal gaz 
kullandığı haberi Amerikan medyasının 
önde gelen New York Times, Washington 
Post, ABC gibi yayın organlarında özellikle 
işlenen bir tema oldu. “Kimyasal gaz” te-
masının kullanışlılığı, harekâtın haklı ge-
rekçelerini gölgeleme yönündeki strateji 
kapsamında önemlidir. Harekâtın başlama 
amacının gündemde tutulmadığı ve konuy-
la ilgili Türkiye’nin resmî politikasına karşı 
çıkan uzmanların çıkarıldığı bir yayın süreci 
de kara propagandanın işlerliğini gösteren 
önemli bir emaredir. Konuyla ilgili mezkur 
yayın organlarına demeç veren uzmanların 
Türkiye ile ilgili kanaatlerinin daha önceki 
olaylarda da benzer olduğu görülmektedir.

Terör örgütüne desteğinden dolayı ABD 
ile uzaklaşmamız bizi konjonktürel olarak 
İran ve Rusya ile sıkı müttefik durumuna 
getirmiştir. Fakat Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun Tahran ziyareti sırasında 
İran Devlet Televizyonunda yayınlanan, ar-
dından da Rus devletinin desteklediği Rus-

sia Today’de de yer alan Türk ordusunun 
Afrin’de kimyasal gaz kullandığına dair ha-
berler, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’n-
daki yalnızlığını gözler önüne serdi. Russia 
Today’in iddialarına ise Bakan Çavuşoğlu 
basın toplantısında cevap vermek duru-
munda kaldı.

Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları ve 
Suriye’nin toprak bütünlüğü yönünde yü-
rüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’na karşı ge-
liştirilen tek söylemli, ama çok sesli ve çok 
uluslu bu kara propaganda bölgede Türkiye 
tarafından atılan adımların haklılığını gös-
termektedir. Bununla birlikte kara propa-
ganda, harekâtın meşruluğunu ince bir buz 
zemine taşımıştır.

Yapılan haberlerde PYD Sözcüsü Birusk 

Haseke’nin açıklamalarına herhangi bir ta-
rafı temsil etmiyormuş gibi yer verilirken, 
Türk makamlarının iddiaların asılsız oldu-
ğu yönündeki açıklamalarında genellikle 
“Türk yetkili”, “Türk makamları” gibi ifade-
lerin kullanılması habercilik açısından nes-
nelliği değil, yanlılığı göstermesi açısından 
ürettikleri haber stratejisini göstermektedir. 
Kaynak gösteriminde yapılan bu çifte stan-
dart, kaynağın güvenilirliği ilkesini günde-
me getirmektedir. PYD iddialarının gerçek 
bir şahıs üzerinden dile getirilmesine karşın 

“TPYD iddialarının gerçek bir 
şahıs üzerinden dile getirilmesine 
karşın reddiyelerin kimliği belir-
siz kaynaklara dayandırılması, iki 
taraf arasında iddiaların inandı-
rıcılığı ve kaynağın güvenilirliği 
konusunda derin uçurumlar oluş-
turmaktadır. Bu bağlamda yapılan 
kara propagandayla Türkiye kara 
propaganda yapan bir pozisyona 
düşürülmeye çalışılmaktadır.”
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reddiyelerin kimliği belirsiz kaynaklara da-
yandırılması, iki taraf arasında iddiaların 
inandırıcılığı ve kaynağın güvenilirliği ko-
nusunda derin uçurumlar oluşturmaktadır. 
Bu bağlamda yapılan kara propagandayla 
Türkiye kara propaganda yapan bir pozisyo-
na düşürülmeye çalışılmaktadır.

Suriye resmî haber ajansı SANA tarafın-
dan yapılan haberlerde “Erdoğan rejimine 
bağlı güçler” şeklinde geçen ifadeler, üze-
rinde durulması gereken bir başka konudur. 
Bu haberlerde, Nisan 2017 yapılan anaya-
sa değişikliği referandumu öncesinde Batı 
medyasınca oluşturulmak istenen “diktatör 
Erdoğan” şeklindeki tehlikeli bir retorik 
olarak okunabilir. Psikolojik harbin en te-
mel hareket noktası düşmana ait değerlerin 
içini boşaltarak saygınlığını ortadan kaldır-
maktır. Bağımsız seçimlerle iktidara gelen 
bir siyasi figürün oluşturulan manipülatif 
söylemle “diktatörlük”le ilişkilendirilmesi 
ve Zeytin Dalı Harekâtı’na yönelik olarak 
yapılan kara propaganda haberlerinde alt 
metin olarak bu söylemin oluşturulması 
kendilerinin ürettiği iddiaları güçlendirmek 
adına kullanılan bir yöntemdir. Zira bu tür 
kara propagandayla oluşturulmaya çalışılan 
mantık şudur: “Diktatörlüğe bağlı güçlerin 
yasadışı silah kullanımını gerçekleştirmesi, 
demokratik süreçlerin işlediği ülkelere ait 
güçlere oranla inandırılması daha kolaydır.”

Uluslararası anlaşmalarla kullanımı ya-
saklanan kimyasal silahların insan hakla-
rına ve savaş hukukuna aykırı olarak Türk 
ordusu tarafından Zeytin Dalı Harekâtı’nda 
kullanıldığı ve sivillerin etkilendiği söylemi, 
Türk ordusunun teröristlere karşı başlattı-
ğı harekâtın saygınlığına gölge düşürmeyi 
amaçlamıştır.

Kaynak meselesinde değinmemiz gere-
ken bir başka nokta ise Türkiye hakkındaki 
haberlerin kurgusudur. Bu noktada Reuters 

haber ajansının 17 Şubat’ta yaptığı ve Tür-
kiye’nin kimyasal gaz kullanıldığı iddiala-
rını reddettiği haber, üzerinde durulması 
gereken önemli bir örnektir. Haberde Türk 
kaynaklar olarak verilen kişilerin/kurumla-
rın görüşlerine yer verilmiştir. Fakat, habe-
rin devamı incelendiğinde haberin kurgu-
sunun aslında reddiyenin reddiyesi şeklinde 
olduğu görülmektedir. Kimliği bilinmeyen 
bir kaynağa dayandırılan red görüşünün 
devamında kimyasal gaz saldırısı yapıldığı-
nı iddia eden kurum ve kişilerin iddiaları 
tekrar tekrar verilmiş. Türk kaynağı dışında 
Türkiye’nin açıklamasına destek veren hiç-
bir kaynağa yer verilmezken Türkiye’ye karşı 
iddialarda üç farklı kaynağın iddiasına baş-
vurulmuştur. Böylece Türk makamlarınca 
yapılan açıklama itibarsızlaştırılmaya çalı-
şılmış ve etki düzeyi düşürülmüştür. Rusya 
Savunma Bakanlığı’nın “Suriyeli muhalifle-
rin Şam’ı kimyasal silah kullanmakla suçla-
yabilmek için zehirli gaz kullanma hazırlı-
ğındadır” iddiası ise rejimin yapmış olduğu 
kimyasal saldırıları muhaliflerin üzerine 
atarak yeni saldırılar için kapı aralamıştır.

Sonuç olarak Zeytin Dalı Harekâtı’na 
karşı yürütülen kara propagandanın esas 
amacı olası Münbiç operasyonunun önünü 
kapatmak ve Türkiye’nin Suriye’deki etkinli-
ğinin artmasının önüne geçmek olarak oku-
nabilir. Bu bağlamda, Türk ordusu bir yan-
dan teröristleri bölgeden temizlerken, diğer 
yandan da sivillere karşı düzenlenebilecek 
her türlü saldırıya karşı kalkan olmaktadır. 
Bununla birlikte Türkiye, kendisine karşı 
komplike bir şekilde yürütülen propagan-
da savaşına karşı iletişim kanallarını sürekli 
açık tutup “propagandadan uzak bir şekilde” 
uluslararası kamuoyunu bilgilendirmeye ça-
lışmaktadır.
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SAVAŞ VİDEOLARI VE VİDEO SAVAŞLARI 
ARASINDA ZEYTİN DALI HAREKÂTI

Yıllar önce Fransız düşünür Jean Baud-
rillard, Coppola’nın Apocalypse Now (Kı-
yamet) filmini analiz ettiği bir yazısında 
yönetmenin kullandığı film tekniğiyle Ame-
rika’nın benimsediği savaş tarzı arasında net 
bir analoji olduğunu tespit etmişti. Vietnam 
işgalini konu alan 1979 yapımı bol efektli 
filmin, tıpkı yaşanan savaş gibi ölçüsüzlüğe 
ve haddini bilmezliğe sahip olduğunu be-
lirten Baudrillard, kısa ama etkileyici met-
ninin devamında şöyle demişti: “Vietnam 
Savaşı öykülü bir film haline gelmeden çok 
önce filme çekilmiş ya da bir filme dönüş-
türülmüş olan bir savaştır. Bu savaş tekno-
lojik testler arasında gürültüye gitmiştir. 
Zaten Amerikalılar için savaş demek, önce 
teknolojik deneme yapmak, yani silahlarını, 
yöntemlerini ve güçlerini test edebilecekleri 
devasa bir alan demektir. Zaten Coppola da 
sinemanın müdahale gücünü, yani inanıl-
maz maddi koşullara sahip, haddini aşan bir 
özel efekt makinesine dönüşmüş bir sana-

tın olanaklarını test etmekten başka bir şey 
yapmamıştır. Bu anlamda, başka araçlardan 
yararlanılmış olmasına karşın Coppola’nın 
filmi, yarım kalmış bir savaş olan Vietnam 
Savaşı’nın bir uzantısı, bir tür bitirilmiş, en 
üst düzeyde yüceltilmiş halidir. Savaş bir 
filme, filmse bir savaşa dönüşmüş, yani tek-
nik bu iki olayı aynı potada buluşturmuş-
tur. Westmoreland gerçekte nasıl savaştıysa, 
Coppola da tıpkı öyle savaşmıştır.”

Savaş ile sinema arasında her geçen gün 
biraz daha fazla belirginleşen bu simbiyotik 
ilişki o denli güçlüdür ki, film sanatı uzun 
yıllar boyunca ideolojik kodları yerleşik kü-
resel endüstri sarmalından kurtulamamış, 
çoğu kez buna hizmet ettirilmiştir. Bu hiç 
şüphesiz video teknolojisinin yüksek tesir 
gücüne sahip olmasıyla, yani izleyici duyu-
larına derinden temas edebilme kabiliyetiy-
le ilgilidir. Uzun yıllardır olağanüstü görsel 
efektlerin, büyüleyici müziklerin ve çarpıcı 
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diyalogların gölgesinde bir propaganda ara-
cı olarak fonlana gelen sinema, yeni savaş 
dokularına da bağlı olarak yeni anlatı form-
ları kazanmaktadır.

Bugüne Gelince
Gelinen noktada, en trajik savaş görüntü-

leri gibi en sıra dışı sahneler de her biri birer 
“izleyici”ye dönüşmüş kitleleri şaşırtmaya 
yetmemektedir. Çünkü bugün gündelik ya-
şamın her bir köşesinin olağandışılaşması 
her şeyin hissizlik halinde karşılandığı tuhaf 
bir normalleşme / sıradanlaşma / yüzeysel-
leşme tavrını kışkırtmıştır. Tam da bu yüz-
den ilgi çeken şey de, yüce ve coşkulu imgeler 
kadar yalın ve dramatik ifadelerdir. Günü-
müz savaş propagandası videolarında veya 
video savaşlarında yaratılmak istenen algı 
da bu perspektifte şekillenmektedir: Efekt-
ler yerine dramlar, uçan kahramanlar yerine 
halktan kişiler, dikkat çekici aforizmalar ye-
rine basit söylemler, girişken hal ve davra-
nışlar yerine savunmacı ve masumiyetçi ta-
vırlar… PKK uzantılı PYD/YPG’nin bugün 
Suriye’den dünyaya yaymaya çalıştığı kara 
propagandanın da temelde bu anlayışa da-
yandığını söylemek gerekmektedir. Nitekim 
bunu ne bugünkü Zeytin Dalı Harekâtı’ndan 
ne de genel terörle mücadele stratejilerinden 
bağımsız görmek mümkündür.

Bugün belgeselden kurmacaya görüntü-
nün her türü bir savaş objesi olma potansi-
yeliyle yüklüdür. Bu nedenle savaşlar yalnız-
ca sahada ve silahlarla değil; çoğu kez cephe 
gerisinden idare edilen medyatik algı ilişki-
lerinde cereyan etmektedir. Zeytin Dalı Ha-
rekâtı’nı biraz da böyle görmek gerekmek-
tedir. Gerek ses getirme gerek mensuplarını 
motive etme gerek diz çöktürme ve gerekse 
kolektif korku yaratma arzusunu taşıyan bu 
yönelim, modern anlamda terörün genel bir 
niteliği olduğu gibi, bugün bölgede beliren 
PKK/PYD tehdidini ortadan kaldırmayı he-
defleyen Türkiye’nin de önündeki en çetin 
sorulardan biridir. Baudrillard’ın teorisin-
de işaret edildiği gibi simülatif gerçekliği 
ve kurgusal medyatik görüntüleri hakika-
tin kendisi olarak duyumsayan ve Ortado-

ğu’da –özelde ise Suriye’de– olan biteni salt 
ekranları üzerinden okuyan günümüz izle-
yici-kitlelerine Türkiye’nin sivil katliamlar 
yapmadığını, IŞİD’i desteklemediğini, bir 
milleti değil; terörizmi hedef aldığını anlat-
mak hem zor hem de elzemdir.

“Kadınlar Afrin için başkaldırıyor” hashtagi vur-
gusu yapan afişte özgürlük kavramı üzerindeki 
klişe yinelenmiştir. Afiştekilerin teröristten ziyade 
aktivisti çağrıştıran imgelemi tesadüf değildir.

PKK/PYD’nin Video 
Görünümleri
Çok dilli imgelerin ve kasıtlı algıların bir 

tarafında Türkiye kötücülleştirilirken, PKK 
ve bölgedeki uzantıları birer barış aktivisti 
ya da sivil toplum örgütü gönüllüsü kabilin-
den masumlaştırılmaktadır. Hem yabancı 
medyanın video haberlerinde hem de örgü-
tün kendi ürettiği propaganda filmlerinde 
terörist portreleri PKK gerçeğinden uzak 
sinemasal dokunuşla belirgin bir bozulma-
ya uğramaktadır. Buna göre bir “özgürlük 
hareketi” olarak pazarlanan örgüt, bölgenin 
Batı’ya bakan yüzü olarak tasvir edilmek-
tedir. Bu sempatikleştirme stratejisinin en 
çok öne çıkartılan imgesi hiç şüphesiz kor-
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kusuz ve barışa âşık kadın direnişçilerdir! 
Bunlar, bugün varlığı gibi görünümleri de 
müphemleşen IŞİD mensubu teröristlerin 
antitezi olarak konumlandırılmaktadır. Bu, 
PKK/PYD’ye dair yürütülen küresel meş-
rulaştırma yöneliminin de elde kalan tek 
dayanağıdır, ki gelinen noktada IŞİD’in var-
lığının sürdüğüne dair gösterilen Batılı ısra-
rın arkasında bu argümanın da yıkılmaması 
arzusu vardır.

“Kötü Türk” klişesini de besleyen bu kar-
şıtlık ilkesinin tam orta yerinde PKK/PYD’li 
teröristlerin hümanist, seküler, eğitimli, 
çevreci ve sanatsever oldukları mesajları 
bulunmaktadır. Bu esnek ve kaypak kimlik, 
teröristlerin yeri geldiğinde birer “sivil” ol-
duklarını hatırlatmaya dek vardırılmaktadır. 
Yani her türlü kanlı eylemleri ve cinayetleri 
özgürlük istencinin bir sonucu olarak görü-
lürken; imha edilmeleri ise Batı’nın kaygıyla 
izlediğini söylediği bir insan hakları ihlali 
olarak tanımlanabilmektedir. PKK/PYD’ye 
katılmış yabancı uyruklu teröristlerin video 
demeçlerini referans alan bu anlayış, örgü-
tü “Ortadoğu aydınlanması”nın merkezi-
ne almaktadır. Fedakâr ve haklı mücadele 
mitleriyle kutsanan “kahraman gerillalar”, 
öldürüldükten sonra da “şehitlik” kavramı 
etrafında ritüellere konu edilmektedir. Bu 
durum geride kalanların direncini kırma-
mayı hedeflerken; “TC Devleti” olarak kod-
lanan Türkiye’nin bir tür soykırım yaptığı 

iddia edilebilmektedir. Nitekim forumlara 
ve haber yorumlarına bakıldığında Zeytin 
Dalı Harekâtı eleştirisinin sözde “Ermeni 
Soykırımı” savlarıyla birleştiriliyor olması 
biraz da bundandır.

Gerçeği aramanın yorucu meşakkatinden 
kurtulmanın en basit, fakat en banal yolu 
ezberci tarihsel öğretilere, basmakalıp sınıf-
landırmalara ve izm’ci reflekslere sığınmak-
tır. Çağdaş toplumlar için bu kolaycılığı tesis 
ve temin eden en başat güç medyadır. Dijital 
mecraların yaygınlaşması ve kişiselleşme-
siyle ve sosyal ağların kontrol-dışılaşmasıyla 
birlikte bu gücü denetlemek ve yönetmek 
oldukça zorlaşmıştır. Özellikle YouTube’da 
birleşen ve özgürleştikçe ölçüsüzleşen terör 
propagandası, medyanın terörizme içkin bir 
mesele olduğu gerçeğini hatırlatmaktadır. 
Bu durum, bir yandan güvenlik önlemleri-
ni önceleyen silahlı kuvvetlerimizin yanın-
da, devletin özellikle sosyal medyada terörü 
olumlayan paylaşımlar yapan kişilere dönük 
attığı engelleyici adımları da haklılaştırmak-
tadır.

Bu haklılık, özelde bir hükümet iradesini 
öne çıkarmakla birlikte bir devlet ve daha 
mühimi bir milletin var olma sorunsalıdır. 
Terörün küresel bir boyut kazandığı, hat-
ta yer yer gelişmiş ülkelerin eylemleriyle 
özdeşleştiği bu çağ ve coğrafyada, Türkiye 
hem insanlığın son kalesi olma misyonunu 
taşımakta hem de hukuki ve tarihî açıdan 
meşru bir eylemi tek başına üstlenmekte-
dir. PKK terörüne yıllardır istendik duruşu 
sergile(ye)meyen ulusal medyanın, Zeytin 
Dalı Harekâtı’nı başladığı günden itibaren 
destekliyor olması sürece güç, umut ve ce-
saret vericidir. Bu tavrın sürdürülebilir ol-
ması, yalnızca harekâtın başarısı için değil; 
ülkenin bekasını ilgilendiren tüm olası ge-
lecek sorunlarıyla ilgili de değerli olacaktır. 
Nitekim medya, gerçeğin manipüle edilip 
yeniden üretildiği bir zemin olduğu kadar; 
propaganda için araçsallaştırılmış gerçek-
lik görüntüleriyle hesaplaşılan bir yüzleşme 
uzamıdır da.

“Hem yabancı medyanın video 
haberlerinde hem de örgütün kendi 
ürettiği propaganda filmlerinde te-
rörist portreleri PKK gerçeğinden 
uzak sinemasal dokunuşla belir-
gin bir bozulmaya uğramaktadır. 
Buna göre bir “özgürlük hareketi” 
olarak pazarlanan örgüt, bölgenin 
Batı’ya bakan yüzü olarak tasvir 
edilmektedir”
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