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Türkiye 24 Ağustos sabahına Suriye kuzeyinde başlatılan sınır ötesi operasyon haberleri ile 
uyandı. Operasyona ‘’Fırat Kalkanı’’ ismi verildiği açıklandı. Geriye dönüp Türkiye’yi bu operasyon 
icra etmeye zorunlu kılan sebeplere bir göz atalım. 

Türkiye son iki yıldır kendi sınırına yakın bölgelerde hem IŞİD'i istemediğini, hem de bir PYD 
yapılanmasına, YPG güçlerinin burada kontrolü ele geçirmesine izin vermeyeceğini en üst 
makamlardan, Cumhurbaşkanı ve Başbakan seviyesinde ifade etmişti. 

Son aylardaki gelişmelerle birlikte, özellikle YPG'nin kuzey istikametinde Cerablus'a doğru 
yürümeye başlaması, Türkiye'nin rahatsızlığını artırdı. Türkiye daha önce Cerablus'u YPG'nin eline 
geçmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı. YPG, 2014 yılında da Fırat'ın diğer tarafından yani 
Cerablus'un  doğusundan Fırat'ı geçerek Cerablus'u ele geçirmeye çalışmıştı. Anılan tarihte buna 
Türk topçusu izin vermemişti. O dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da ‘’Fırat'ın 
batısına geçilmesine izin veremeyeceğiz’’ diyerek bunu sık sık dile getirmişti. 

Cerablus kritik bir yerleşim merkezi olmasından dolayı burada çok önemli rol oynuyordu. 
Özellikle Membiç'in de YPG tarafından alınmasında sonra YPG'nin Cerablus'a yürüyeceğine dair 
beklenti oluşmuştu. Haritada Suriye’nin kuzeyine bakacak olursak, daha önce Cerablus  IŞİD'in 
elinde idi. Fırat'ın doğusunda YPG güçleri vardı. YPG güçleri güneyden veya doğudan ileri bir 
harekâtla Cerablus'u ele geçirdiği takdirde, arada 80-90 kilometrelik bir IŞİD hattı tesis edilecekti. 

PYD/YPG'nin Cerablus'u aldığını farz ve kabul edecek olursak, en batıda bulunan Afrin ile 
Cerablus'u birbirine bağlanması çok kolay olacaktı. Dolayısıyla Cerbalus ile Afrin birbirine bağladığı 
zaman Türkiye'nin 911 kilometrelik sınırının tamamı PYD'nin kontrolüne geçecekti.  

Türkiye böyle bir yapılanmaya, bir başka ifade ile sınırda Kürt koridorunun oluşmasına izin 
veremeyeceğini söylemişti. Gelelim bu operasyonun maksadına ve Türkiye’nin niyetine; 

Bölge siyasi ve askeri yönden öylesine karmaşık bir yapıdaki, Türkiye’nin bu bölgeye çok 
maksatlı bir operasyon icra etmesini zaruri kılıyor. Burada ifade edilen maksat, operasyondan 
beklenen sonucun ifadesidir. 

IŞİD’in Türkiye sınırındaki varlığını yok etmek, bölgeyi terörist unsurlardan arındırmak, kendi 
sınır güvenliğini sağlamak, açılması planlanan Kürt koridorunu parçalamak, IŞİD’le mücadele eden 
Suriyeli unsurlara destek vermek, Türkiye’nin geri bölge güvenliğini sağlamak, vaki olabilecek yeni 
göç dalgalarına engel olmak, bölgedeki sivil halka insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak, 
PKK’nın Suriye’nin kuzeyindeki bölgedeki etkinliğini sekteye uğratmak, yine PKK’nın PYD/YPG ile 
işbirliği içinde bölgede boy göstermesini önlemek suretiyle bölgedeki varlığına mani olmak, son 
olarak da Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak.  

Operasyonun başlangıcından, başarı ile sonuçlandırılmasına kadar cereyanının tahayyülü 
ise, Türkiye’nin niyetini ortaya koyar. Bunun da şu şekilde tespiti mümkündür: Gelecekte Suriye’nin 
kuzeyinde kurulacak Kürt devletine mani olmak amacıyla, Suriye'nin kuzeyinde PYD oluşumuna 
izin vermemek. 

Operasyonun maksadı, bu operasyonun askeri hedefini, siyasi hedefini ise Türkiye’nin 
yukarda belirtilen niyeti teşkil eder. Peki, bu operasyon gereklimi idi? 

Evet, gerekliydi, hatta zorunluydu. 

Neden zorunluydu sorusunun cevabı, aslında yukarda ifade edilen ve anılan operasyonu 
icrasını zorunlu hale getiren sebeplerden açıkça ortaya çıkıyor. Bunun tersini düşünecek olursak, 
Cerablus'un ya da başka bir kentin IŞİD'in elinde olması ve buradan size yönelik tecavüzlere göz 
yumulması, kabul edilebilir bir durum değildir.  

Diğer yandan, Türkiye’nin geri bölge güvenliği açısından bu operasyonun planlaması ve 
icrası elzemdi. Geri bölge güvenliği, sınır güvenliği ile doğrudan bağlantılıdır. Geri bölgede yeterli 
güvenlik sağlanamadığı takdirde sınırlarınız yolgeçen hanına döner. Daha sıklıkla kullanılan bir 
tabirle delik-deşik olur. Üç milyona yakın göçmenin ülkeye getirdiği yük ve ağırlık karmaşıklığa yol 



açar, içerde yürütülen terörle mücadele düzeni, dengesi ve insicamını bozar, dolayısıyla terör ve 
şiddeti tetikler.  

Suriye’de ki fiili durum, Türkiye’ye üç milyona yakın sığınmacının akın etmesine ve daha da 
önemlisi Ankara’yı bile hedef alan saldırılara sebep olmuştur. Bölgesel güvenlik ortamındaki 
olumsuz gelişmeler ülke içindeki güvenlik ortamındaki hassasiyetleri artırmıştır. Önce Irak’ın, sonra 
Suriye’nin kuzeyindeki olay ve gelişmeler, Türkiye’nin geri bölge emniyetini tehdit eder duruma 
gelmiştir. Son olarak Gaziantep’te 54 vatandaşımızın katledilmesi ile sonuçlanan saldırı bu tehdidin 
bir tezahürüdür 

Bundan sonra ne yapmalı? Türkiye nasıl bir politika izlemeli? 

Operasyondan kesin sonuç almak için bu operasyon, sadece IŞİD mevzilerinin ele 
geçirilmesi ve IŞİD’in bölgeden temizlenmesi ile sınırlı kalmamalı, Türkiye bölgede stratejik 
adımları atacak hamleleri de gerçekleştirmelidir. Bu kapsamda, PKK/PYD’nin Akdeniz’e açılımını 
sağlayacak Kürt koridoruna mani olmak amacıyla, Süleyman Şah Türbesini eski yerine 
taşıyarak kendi koridorunu yeniden tesis etmelidir.   

Operasyon askeri hedefine ulaşabilir. Burada esas olan siyasi hedefin gerçekleştirilmesidir. 
Bu durum sağlanırsa asıl o zaman stratejik hedefe de ulaşılmış olur. Stratejik adımların atılması, 
ABD ile PYD/YPG konusunda ki mevcut anlaşmazlığın giderilmesine bağlıdır. ABD’nin PYD/YPG’yi 
himaye ettiği bilinmektedir. Türkiye Suriye kuzeyini PYD oluşumuna izin vermeyecekse önce bu 
meseleyi halletmelidir. 

Öyle görülüyor ki, esas mesele ve kilit nokta Cerablus’tan sonra ne yapılacağında. Fırat 
Kalkanı Operasyonu Türkiye için kaçınılmaz bir hamleydi. Bu hamle hem TSK’nın 15 Temmuzda 
itibaren maruz kaldığı travmanın izlerinin silinmesine yardımcı olacak, hem de ülke ve toplum 
olarak ihtiyaç duyduğumuz morali de beraberinde getirecek. 

 

 

 

 

 

 

 


