FIRAT’IN DOĞUSU - 2: Barış Pınarı Harekatı
Fırat’ın doğusunda başlayan “Barış Pınarı” harekatı ile birlikte terör örgütü PKK/ YPG ve
destekçileri için, "game over" (oyun bitti) mesajı verilmektedir. Türkiye bu oyunu
sonlandırmak için stratejik anlamda çok sabır göstermiştir bugüne kadar. Bu sabır, ABD’nin
besleyip büyütmeye çalıştığı terör unsurları tarafından, ABD’nin varlığı nedeniyle çekinme
/korku olarak görülmüş ve sözde devlet oluşturma yolunda adımlar atmaya devam etmişlerdir.
Terör örgütünün sözde yöneticileri tarihten ders almış olsalar ve ABD’nin verdiği sözlere
dayanarak Türkiye’nin aralıksız uyarılarına rağmen bu girişimlerine devam etmeselerdi bir kez
daha tarihin çöplüğünde yerlerini almış olmazlardı. Sadece ABD tarihi değil büyük olarak tasnif
edilen güçlerin tarihleri, son kullanma tarihi geldiğinde geçmişte yaptığı işlere bakılmaksızın
acımasızca terk edilen Devlet Dışı Aktörlerle doludur. Rusya’nın sıcak denizlere inme uğruna
İran topraklarında yapılandırdığı sözde Mahabad Kürt Cumhuriyeti, ABD’nin Kuzey Irak
Bölgesel Kürt Yönetimini teşvik ederek gerçekleştirmeye çalıştığı bağımsızlık referandumu bu
örneklerden sadece ikisidir.
Türkiye sınırlarından büyük oranda temizlenen, eylem kapasitesi düşen, münferit saldırılar
dahi yapamayacak noktaya getirilen, kaybettiği elemanların yerine yenisini koyamayan terör
örgütü için Kuzey Irak ve Afrin gibi Fırat’ın doğusunda ki ABD korumalı alanda kendisi için
korumalı değil artık. ABD tarafından daha sonra kullanılmaya devam edilmek üzere güneye
doğru çekilmiş olsalar da bu oyuna devam edemeyecekleri aşikar. Bir kez daha kaybettiler barış
içinde yaşamak varken. Sadece kendilerini değil Suriye iç savaşından büyük zarar gören bölge
halkını da sefalet içine düşürdüler. İnsan mühendisliğine soyunarak demografik yapıyı
değiştirmeye çalıştılar. Bölge insanını yerlerinden ettiler. Evlerine ve topraklarına el koydular.
Okullarda arapça eğitimi yasakladılar. Bu eğitim için okullara giden çocukları taşıyan araçlara
engel oldular. İnsan hakları kavramını dilinden düşürmeyen ABD ve yandaşı ülkeler bu ihlallere
seyirci kaldıkça daha cesaretlendi terör örgütü. Yetmedi çocukları zorla silahlandırarak
kullanmaya başladılar ve evlerine el koydukları bölge insanını zorla askere almaya ve
kendilerine hizmet etmeye zorlamaya başladılar. ABD ve destekçileri ise bu gelişmeleri
izlemekle yetindi. Çünkü kendi sicilleri de bundan farklı değildi.
DEAŞ ile mücadele etmek üzere ABD öncülüğünde oluşturulan koalisyon güçlerinin hava
saldırılarında 5 yıl içinde neredeyse hayatını kaybeden sivil sayısı terör örgütü mensubu sayısı
kadar. Suriye İnsan Hakları Ağı (SHNR) verilerine göre, bu harekatın başladığı Eylül 2013’ten
bugün kadar geçen sürede 924’ü çocuk,656’sı kadın olmak üzere 3.057 sivil hayatını
kaybetmiştir. İç savaştan etkilenen ve yerlerinden olan bölge halkı bu kez de terör örgütü ile
mücadele ettiğini söyleyen bu güçlerin etkisi ile zarar görmüş, Rakka, Deyrizor ve Haseke
illerinde 560 binden fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Bu gelişmeler, ABD ve
onun vekillerinin ellerinin değdiği hemen her yerde böyle olmuş ve geriye savaşlar, kaos,
sefalet ve terör kalmıştır. Günümüzde Irak ve Afganistan’da yaşananlar bunun örneklerinden
sadece ikisidir.
Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri ise gittikleri her yere barış ve huzur getirmişlerdir. Yakın
tarihimizde Kore, Kıbrıs, Kuzey Irak, Afrin, El Bab ve şimdi de Fırat’ın Doğusu…Barış Pınarı
harekatının ana hedefi de barış ve huzur gibi iki anlamlı kelimeden oluşmaktadır. Bunun için
bölgenin asıl sahiplerini kovarak adeta bu tarım alanı, sulama imkanları ,alt yapı ve yeraltı

zenginlikleri açısından zengin bu topraklara çöreklenen terör örgütü varlığını sürdürdüğü
sürece Suriye’nin toprak bütünlüğünün, bölgede barış ve huzurun sağlanabilmesi asla
mümkün olamayacaktır. Bir binanın alt katında yangın çıkmışken üst katında düğün
yapamayacağınız gibi komşu iki ülkeden birinde yaşanan olumsuz gelişmelerin bir şekilde diğer
ülkeyi etkileyeceği aşikardır.
1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Başbakan rahmetli Bülent Ecevit’in “Biz adaya sadece
Türklere değil Rumlara da barış getirmek için gidiyoruz” ifadesi Afrin de nasıl tecelli etti ise
Fırat’ın doğusunda da tecelli edecektir. Türkiye, bu harekata sadece kendi ülkesinin ve
vatandaşlarının bekası için değil Suriye’nin bütünlüğü için gerekli şartları yaratabilmek,
bölgeye ve bölge halkına barış getirmek için katılmaktadır.

