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Özet: Bu makalede, Suriye’nin ulusal güvenlik stratejileri akılcı bir ulusal güvenlik politikası için genel kabul güren ölçütler çerçevesinde incelenmiş ve Türkiye-Suriye ilişkileri yine aynı yöntemle, değerlendirilmiştir. Bu maksatla, tarihsel
verilerden istifadeyle, Suriye’nin ulusal güvenlik anlayışının unsurlarını oluşturan;
nihai ulusal hedef, ulusal güvenlik politikası, ulusal çıkar ve hedefleri ile ulusal güvenlik stratejileri ortaya konmuştur. Daha sonra Suriye’nin; iç güvenliğe, komşularına ve Orta Doğu’ya ilişkin ulusal güvenlik stratejileri, belirlenen ölçütler
ışığında sınanmıştır. Yapılan incelemede, Suriye’nin benimsediği stratejilerin; ulusal çıkarları ve hedefleriyle uyumsuzluklar içerdiği ve ulusal güvenlik politikalarının
başarıyla uygulanması için yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde,
ulaşılan sonuçlar esas alınarak yapılan değerlendirmede, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik politikalarının da dönem dönem bazı tutarsızlıklar içerdiği saptanmıştır.
Anahtar Kelime: Suriye, Arap Baharı, ulusal güvenlik, strateji, Türkiye-Suriye
National Security Policy Of Syria and Turkey – Syria Relationship
Abstract: In this article Syria’s national security strategies are scrutinised within
the framework of broadly accepted criteria for a rational security policy, and
Turkey-Syria relations are also assessed in general by using the same method. For
this purpose, faculties of Syrian national security understanding (ultimate national
goal, national security policies, national interests and objectives, and strategies)
are clarified by the help of historical data. Following Syria’s national security strategies are examined in the light of defined criteria. At the end of the research, I
reached to the conclusion that the strategies embraced by Syria are neither coherent with the national interests and objectives nor sufficient to accomplish the national policies. Likewise, referring to political consequences, I also reached to the
point that Turkey’s policies toward Syria also contain some inconsistencies as well.
Key Words: Syria, Arab Spring, national security, strategy, Turkey-Syria
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Giriş
Bu makalede esas olarak, Suriye’nin ulusal güvenlik politikası; akılcı bir ulusal
güvenlik anlayışının gerekleri çerçevesinde sınanmıştır. Makalede ikincil olarak
Türkiye’nin Suriye politikası ana hatlarıyla tahlil edilmiştir.
Makale iki temel sava dayanmaktadır: Birincisi, Suriye’nin yakın geçmişine
egemen olan politikaların, akılcı bir ulusal güvenlik anlayışının gereklerini büyük
ölçüde yansıtmadığı, bu durumun “Arap Baharı” olarak adlandırılan süreci karşılamada Suriye’nin hassasiyetlerini artırdığıdır. İkinci temel sav, Türkiye’nin Orta
Doğu’ya bakışının özel bir örneğini oluşturan Suriye politikasının da benzer şekilde
bazı temel çelişkiler barındırdığıdır.
Bu savları kanıtlamak için dört aşama takip edilmiştir. Birinci aşamada, akılcı
bir ulusal güvenlik anlayışının genel kabul gören asgari ölçütleri, “Kuramsal Çerçeve” başlığı altında tanımlanmıştır. İkinci aşamada, Suriye’nin ulusal güvenlik
politikasının tarihsel süreç içerisinde nasıl şekillendiği ve bu oluşumun hangi iç
ve dış dinamiklerden etkilendiği ortaya konmuş ve bunların ulusal hedefler çerçevesinde çözümlemesi yapılmıştır. Bu tahlillerin ışığında üçüncü aşamada, Suriye’nin uyguladığı ulusal güvenlik stratejileri kategorik olarak tanımlanmış ve akılcı
bir ulusal güvenlik anlayışının ölçütleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Dördüncü
aşamada, Türkiye’nin Suriye politikası, aynı ölçütler ışığında, sadece ulaşılan sonuçlar bakımından değerlendirilmiştir.
Kuramsal Çerçeve
Bu makale için geliştirilen kuramsal yaklaşım, tarihsel verilerden hareketle ulusal güvenlik anlayışının bileşenlerinin (nihai ulusal hedef, ulusal güvenlik politikası,
ulusal çıkar ve hedefleri ile ulusal güvenlik stratejileri) tanımlanmasını ve ulusal
güç unsurlarının (politik, askeri, ekonomik, sosyal, coğrafi, teknolojik, insan gücü
vb.) kullanıldığı stratejilerin saptanan akılcılık (rasyonalite) ölçütlerine göre değerlendirilmesini öngörmektedir. Makale geniş bir dönemi kapsayan karşılaştırmalı
bir değerlendirmeyi içerdiğinden geniş bir kapsama sahiptir. Bu nedenle burada
benimsenen modele ilişkin kuramsal tartışmalardan kaçınılmış, yapılan tahlil neticesinde ulaşılan sonuçlara yer verilmiştir.1
1

Ulusal güvenlik politikasının belirlenmesine ilişkin olarak bkz. Arnold Wolfers. (1962). National Security as an Ambiguous
Symbol. Discord and Collaboration: Essays on International Politics, Baltimore: Johns Hopkins University Press. (Orijinali,
Political Science Quarterly, Cilt 67, 1952). Maxwell D. Taylor. (1974). The Legitimate Claims of National Security. Foreign
Affairs, Cilt 52. Süreyya Yüksel. (1976). Strateji Kavramı ve Milli Stratejinin Tayini. İstanbul: Harp Akademileri Basımevi.
Barry Buzan (1983). People, States and Fear: The National Security Problem in Internetional Relations, İngiltere: Wheatsheaf
Books. Mert Bayat. (1986). Milli Güç ve Devlet. İstanbul: Belge Yayınları. Peter Mangold. (1990). National Security and
International Relations. New York: Routledge. Cenap Duru ve Mehmet Hoşder. (1994). Milli Güvenlik Siyasetinin Oluşturulması, İstanbul: Harp Akademileri Basımevi. Turgut Değerli. (1996). Millî Güvenlik Siyaseti ve Strateji. İstanbul: Harp
Akademileri Yayınevi. Barry Buzan, Ole Wæer ve Jaap de Wilde. (1998). Security: A New Framework For Analysis. Colarado:
Lynne Rienner Publisher. Keen Booth. (1997). Security and Self Reflections of a Fallen Realist. K. Krause. ve M.C. Williams
(Ed.) Critical Security Studies: Concepts and Cases, Minneapolis: University of Minnesota Press. Richard Wyn Jones. (1999).
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Ulusal güvenlik politikası, nihai ulusal hedefe ulaşılmasını sağlayacak bir dizi
ulusal hedefin tanımlanmasını gerektirir. Ulusal hedefler, gerçekleştirilmesi halinde
ulusal çıkarların sağlandığı sonuçlardır. Ulusal çıkarlar, ulusal stratejilerin uygulanmasıyla elde edilebilir. O halde stratejilerin çıkarları gerçekleştiren, çıkarların
ise sonuçta nihai ulusal hedefin ele geçirilmesini sağlayan bir yapıda şekillendirilmesi gerekmektedir. Ulusal hedef, çıkar, politika ve stratejiler arasındaki doğru
kurgunun yapılmış olması, ulusal güvenlik politikasının başarılı olması için “gerek
şart”tır. Ulusal güvenlik politikasının başarılı olabilmesi için “yeter şart” ise ulusal
güvenlik stratejilerinin başarılı olmasıdır (Bkz. Şekil 1).

Şekil 1 Ulusal Güvenlik Anlayışının Yapılanması

Security, Strategy, and Critical Theory. Lynne Rienner Publishers. Abdullah Armağan. (2001). Milli Güvenlik Kavramları
Milli Güvenlik Siyaseti ve Milli Güvenlik Planlama Süreci Eğitim ve Öğretim Bilgi Notu. İstanbul: Harp Akademileri Yayınevi.
Beril Dedeoğlu. (2003). Uluslararası Güvenlik ve Strateji. İstanbul: Derin Yayınları. İlhan Uzgel. (2004). Ulusal Çıkar ve
Dış Politika. Ankara: İmge. Thomas G. Mahnken. (2010). Strategic Theory. J.Baylis vd. (Ed.), Strategy in the Contemporary
World: An Introduction to Strategic Studies, Oxford University Press. Ali Bilgin Varlık. (2012). Ulusal Güvenlik, Prof. Dr.
Ümit Özdağ (Ed.), 21’inci Yüzyılda Prens: Devlet ve Siyaset Yönetimi, içinde (613-648). Ankara: Kripto Yayınları.
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Ulusal güvenlik stratejilerinin başarısı, ulusal güç unsurlarının ne ölçüde ve
nasıl kullanıldığıyla doğrudan ilgilidir. Güce dayalı devletlerarası ilişkiler diyalektiği, güvenliği için gücünü artırma arayışında olan devletin güç kazandıkça, diğer
devletler aleyhine bir durum yarattığından, aslında kendisine yönelik tehdidi artırdığı “güvenlik çıkmazı/sarmalı”2 kavramını tanımlar. Bu tanımdan hareketle
hiçbir devlet için gücün yeterli olmadığı sonucuna ulaşılır. Gerçekten de tarihin
pratiği, küresel güçler de dahil olmak üzere salt güce dayanan güvenlik politikaların
kalıcı olmadığını ortaya koymuştur. Çünkü bir politikayı başarılı kılan, uygulanmasına etki eden niyetler ya da uygulanması esnasında gösterilen performans değil,
istenen sonuçları yaratabilmesidir. O halde, doğru bir ulusal güvenlik politikasının;
devletin güvenliğini sağlarken bölgesindeki diğer ülkeler ile iyi ilişkiler geliştirmesi
-en azandan husumet yaratmaması- gerektiği aşikardır.
Ulusal güvenlik politikasının ve dolayısıyla ulusal güvenlik stratejilerinin esaslarından başlıcaları arasında; ahlaki ilkelere ve uluslararası hukuka uygun olması
(meşruiyet), tarihten çıkarılan derslere dayandırılması (tarihsel tecrübe), mevcut
imkân ve kabiliyetler ölçüsünde gerçekleştirilebilir olması (gerçekçilik), kazanç ve
kayıplarının muhakemesinin yapılması (uygulanabilirlik), kalıcı kazanımlar yaratabilmesi (sürdürülebilirlik), her şeyden önce devletin kendi gücüne dayanması
ve halkının yararını sağlaması (ulusallık), iç politikasıyla uyumlu olması (tutarlılık),
bölgesel, çevresel koşullardan ve uluslararası ortamdan güç alması (konjonktüre
uygunluk), halkın ve dünya kamuoyunun desteğini kazanması (kabul ve destek),
istikrar, barış ve refah yaratması (karşılıklı yarar) gibi ölçütleri sayabiliriz (Varlık,
2012: 642).
Bu ölçütlerin belirlenmesi kadar onların nasıl kıymetlendirilmesi gerektiği de
önem taşımaktadır. Şüphesiz ortak paydası, akılcılık (rasyonalite) olan bu kriterleri
artırmak mümkünse de incelemede kolaylık sağlamak bakımından burada asgari
yeterli ölçütler esas alınmıştır. Söz konusu ölçütlerin birbirlerine göre üstünlükleri
olmadığı gibi bunların saptanmış, değişmez değerleri de bulunmamaktadır. Örneğin, “kabul ve destek” ölçütünü oluşturan ulusal ve uluslararası kamuoyunun
tutumu saatler içerisinde değişebilmektedir. Bu nedenle matematiksel bağıntılar
kullanılmamıştır. Her biri kendi içerisinde belirli şartların sağlanmasıyla oluşabilen
bu ölçütler arasında doğrusal olmayan karşılıklı ilişki ve bağımlılıklar mevcuttur.
Birden fazla ölçütü bir arada barındıran bir hareket tarzının yarattığı sinerji ile
diğer bir ölçütün oluşabilmesi için gerekli olan ön koşulları sağlaması mümkündür.
Örneğin, “meşruiyet”, “gerçekçilik”, “kabul ve destek” ölçütlerine sahip bir politikanın “sürdürülebilirlik” için gerekli ön koşulları sağladığını söyleyebiliriz. Yine
“meşruiyet” ölçütünün “tutarlılık”, “kabul ve destek” ölçütü için olmazsa olmaz
özellikleri barındırdığı aşikardır.
2

“Güvenlik Çıkmazı” terimi ilk kez John Hertz (1950: 171-201) tarafından tanımlanmıştır. Bkz. Hertz J. (1950). Idealist
Internationalism and the Security Dilemma. World Politics, 2/ 2, 171-201.the Security Dilemma. World Politics, 2/ 2, 171201.
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Makalede benimsenen kuramsal yaklaşımın başlıca kısıtlılığı, toprak kazanarak
büyümek suretiyle bölgesel bir güç olmayı nihai ulusal hedef olarak benimseyen
bir ülkeyi ayrıntılı bir jeopolitik inceleme yapmadan değerlendirmiş olmasıdır. Bu
husus, ayrı bir incelemenin konusu olması nedeniyle bu makalenin kapsamına sınırlı bir şekilde dahil edilmiştir.
Tarihsel Gelişimi
Tarihsel süreç içerisinde Suriye’nin takip ettiği ulusal stratejileri ve bu stratejiler
neticesinde meydana gelen olayları; Kuruluş Dönemi (1918-1943), Darbeler Dönemi (1943-1970), Hafız Esat Dönemi (1971-2000) ve Beşar Esat Dönemi
(2000-?) alt başlıklarında incelemek mümkündür.
Kuruluş Dönemi (1918-1943)
I. Dünya Savaşı’nda İngilizlerin işbirlikçisi Mekke Şerifi Hüseyin’in oğlu Emir
Faysal, Ekim 1918’de Suriye’ye girmiş, 1920 Mart’ında krallığını ilan etmiştir.
Buna göre, Suriye Krallığı; Lübnan, Filistin ve Ürdün’ü de kapsamaktaydı. Ancak
1916’da Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının adıyla anılan Sykes-Picot antlaşması gereği, Suriye ve Ürdün Fransa’ya bırakıldığından, bu krallık sadece dört ay
sürmüştür. Çünkü bu antlaşmayı esas alan ve Nisan 1920’de San Remo’da toplanan
Müttefikler Yüksek Konseyinde Suriye ve Lübnan’ın Fransız Mandası olması kararlaştırılmıştı (Fromkin, 286-294). Böylece bir yıl sonra İngiltere tarafından Irak’a
Kral olarak atandırılan Emir Faysal, Temmuz 1920’de ülkeyi Fransız kuvvetlerine
bırakmak zorunda kalmıştır (Fromkin, 361). Bu süreçte İngiltere, başına Mekke
Şerifi Hüseyin’in diğer oğlu Abdullah’ı geçirdiği Ürdün devletini kurmak suretiyle,
savaş sonrası Suriyesinin sınırlarını önemli ölçüde daraltmıştır.3 Takip eden 16 yıl
boyunca Suriye, Fransız Mandası olarak kalmış, 1936’da Suriye’nin bağımsızlığını
tanıyan anlaşma Fransa tarafından yürürlüğe konmamıştır (Lenczowiski, 316).
1938’de Fransa’dan bağımsızlığını kazanan İskenderun Sancağı, bir yıl sonra Hatay
adıyla Türkiye’ye iltihak etmiştir (Lenczowiski: 319). Akabinde II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla, Özgür Fransa ve İngiliz kuvvetlerinin Suriye’deki mevcudiyeti
1946 yılına kadar devam etmiştir (Lenczowiski: 326).
Değerlendirme
Suriye’nin bağımsızlığa giden yolda önce İngiltere tarafından aldatılması, sonrasında 26 yıl boyunca Fransa’nın sömürüsüne maruz kalması, bu süreçte topraklarının küçültülmesi, Batılı devletlere karşı bilinç altına daima muhafaza edilecek
3

Bu yıllarda Ürdün Kralı Abdullah, yeni kurulan Suriye devletinin kardeşi Faysal’ın elinden alınan topraklar üzerine inşa
edildiği iddiası ile Suriye topraklarını Ürdün’ün doğal bir parçası olarak görmüştür (Lenczowiski, 1980: 473-475).
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bir güvensizlik duygusu yaratırken, filizlenen Suriye milliyetçiliği, daha önce bağlısı
olduğu Osmanlı ve dolayısıyla da Türk düşmanlığından beslenmiş ve “Büyük Suriye”nin yaratılması ideali üzerine inşa edilmiştir. Diğer taraftan coğrafi genişlemeyi
öngören bu yaklaşım, Nusayrî azınlık ve ülkedeki farklı sosyolojik kimlikler arasında hassas bir dengeye oturtulan devlet yapılanması Suriye’de bir kimlik bunalımı
yaratmıştır (Kaplan, 1993: 22). Bu salt Suriye’ye özgü bir acayip ruh hali olmayıp,
büyük devletlere dayanarak Osmanlı topraklarında kurulan devletlerin, millet yaratma süreçlerinde yeni bir benlik kazanmanın en kolay yolu olarak kullanılmıştır.
Devletin oluşum sürecinde yaşanan bu gelişmeler, Suriye’nin ulusal güvenlik politikasının psikolojik boyutunu oluşturmuştur.4
Ulusal kimliğin ötekiler, düşmanlıklar ve güvensizlik duygusu üzerinden tanımlanması, bir kültür mirasının ya olmamasından ya da bu tür unsurların kullanılamamasından kaynaklanır ki bu durum, içeride huzur ve güvenin
yaratılamamasına; dışarıda ise barış ve istikrarın aranmamasına neden olur. Takip
eden “darbeler dönemi” bu durumun Suriye örneğindeki kanıtı gibidir.
Darbeler Dönemi (1943-1970)
1943 yılında Ulusal Blok adıyla iktidara gelen ılımlı milliyetçilerin, 1948 Arapİsrail Savaşı’ndaki bozgun nedeniyle tasfiye edilmeleriyle başlayan darbeler dönemi
Suriye’de çatışmanın siyasete egemen olduğu bir süreci başlatmıştır (Arı, 2004:
279). 1949’un Mart, Ağustos ve Aralık aylarında üç askeri darbeye maruz kalan
Suriye, 1954’te çok partili hayata geçmiş ancak, 1958’de Mısır ile birleşmeye kadar
olan bu sürede de siyasi istikrarsızlık ülkeye hakim olmuştur (Arı, 2004: 281).
Dünya konjonktüründe iki kutuplu sistemin kurulduğu, soğuk savaşın en gerilimli döneminin yaşandığı bu yıllarda, Türkiye’nin NATO’ya girmesiyle SSCB,
sıcak denizlere inme politikasını, Suriye ve Mısır üzerinden gerçekleştirme yoluna
gitmiştir. 1955’de Suriye-Mısır ittifak anlaşması, 1957’de Suriye-SSCB silahlanma
anlaşması, 1957’de Türkiye’nin Suriye sınırına asker yığması üzerine iki ülke arasında başlayan krizin ABD, SSCB ve BM’nin de katıldığı uluslararası bir boyuta
ulaşması (Baş, 95-104), 1 Şubat 1958’de Suriye ve Mısır’ın BAC (Birleşik Arap
Cumhuriyeti) adı altında birleşmesi (2 Eylül 1961’de Suriye’de meydana gelen
darbe ile son bulmuştur), 1958’de ABD’nin Lübnan müdahalesinin ardından Sovyetlerin Akdeniz Filosunun Suriye ve Mısır limanlarında konuşlanması bu kapsamdaki faaliyetlerdendir (McCromick, 1).
4

Arap devletlerinin kaynağı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İliya Harik. (1990). The Origins of the Arab State System.
Giacomo Luciani (Ed.), The Arab State, içinde (1-17). Londra: Routledge. Louise Fawcett (ed.) (2009). International Relations of the Middle East. New York: Oxford University Press. Anderson, Lisa. (1987). The State in the Middle East and
North Africa. Comparative Politics, Vol. 20, Issue 1, ss.1-18. Ayubi, Nazih N. (2006). The Arab State: Territorial or PanArabist?. Overstating the Arab State: Politics and Society in the Middle East, içinde, (135-158). Londra: I.B. Tauris. Gause
III, Gregory F. (1999). Systemic Approaches to Middle East International Relations. International Studies Review. Vol. 1,
Issue 1, ss. 11-31. Albert Hourani. (2000). Arap Halkları Tarihi, (Çev.: Yavuz Alogan). İstanbul: İletişim Yayınları. Bernard
Lewis. (2000). Ortadoğu’nun Çoklu Kimliği, (Çev.: Mehmet Harmancı). İstanbul: Sabah Kitapları. Kemal H. Karpat. (2001).
Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, (Çev.: Recep Boztemur). İstanbul: İmge Yayınları.
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1961-1963 yılları arasında Baascılar5, Komünistler ve Nasırcılar arasındaki çatışmalar ve darbelerin ardından, Şubat 1963’de Irak’ta, Mart ayında ise Suriye’de
Baas (Arap Yeniden Dirilişi) Partisi bir daha gitmemek üzere iktidara gelmiştir
(Arı, 2004: 285). Suriye’de Şubat 1966 gerçekleştirilen darbe neticesinde ise Baas’ın
radikal kesimi, partinin ılımlı üyelerini tasfiye etmiştir (Arı, 2004: 286). Bu darbe
ile Savunma Bakanlığına getirilen Hafız Esat, Suriye’nin Golan Tepeleri’ni kaybettiği 1967 İsrail Savaşı’nın ardından yönetimin Baascılar arasında el değiştirdiği
Kasım 1970 darbesiyle, önce başbakan ve parti genel sekreteri, müteakiben Mart
1971 halk oylamasıyla da devlet başkanı olmuştur (Arı, 2004: 471 ve Yazıcı, 23).
1960’lı ve 70’li yılların Orta Doğusuna egemen olan Arap milliyetçiliği ve sosyalizmi, Suriye’nin bu dönemdeki siyasi seyrini de belirlemiştir. Bu ideolojinin
kaynağını oluşturan Baas hareketi; Suriye, Irak, Filistin ve Ürdün’ü birleştirmeyi
amaçlıyordu. Zaman zaman küresel ölçeğe taşınan bölgesel gerilimlerin kaynağını
da oluşturan bu projenin gerçekleşemeyeceği kısa sürede anlaşılmıştır. Baas hareketinin en güçlü olduğu dönemlerde (1954-1958) Suriye’nin Mısır’la BAC denemesi (1958-1961), 3 Şubat 1963’de Irak’ta iktidarı ele geçiren Baascıların aynı
yılın Kasım ayında tasfiye edilmeleri, 1960’lı yıllarda başlayan Suriye ve Irak’ın
Arap Dünyasındaki liderlik mücadelesi, 1955’de Irak ve Ürdün’ün Türkiye ile birlikte Bağdat Paktını kurarak Batı’ya yakınlaşması, ve 1970 yılında, FKÖ ile Ürdün
arasında çatışmaya varan gerilim esnasında Suriye’nin Filistinlilerin yanında yer
alarak bu ülkeye asker göndermesi gibi olaylar bölge ülkeleri arasındaki bir birleşmenin fikri bir altyapı ile değil ancak işgal yoluyla gerçekleşebileceğinin kanıtlarındandı. Baas hareketinin başarısızlığında bu dış etkenlere ilave olarak yaşanan
iç çatışmaların da büyük etkisi olmuştur. 28 Eylül 1961 yalnızca Suriye ve Mısır
arasındaki birliğin değil, aynı zamanda Baas Partisindeki parçalanmanın da tarihidir. Suriye’deki Baas yanlılarının olumlu olarak gördükleri BAC’tan ayrılma kararı, Irak ve Ürdün’deki Baas’cılar tarafından lanetlenmiştir (Abu Jaber, 1970: 76).
Hafız Esat’ı Suriye liderliğine taşıyan süreçte, Baas giderek parti niteliğini kaybetmeye ve yönetimin bir güç aygıtı halini almaya başlamıştır.
Değerlendirme
Bu dönemde Suriye’nin ulusal güvenlik politikası; içeride önce Baas Partisi iktidarının tesisi, müteakiben BAC’ın kurulması, bu denemenin başarısız olması
üzerine Baas Partisinde hakimiyetin ele geçirilmesi ve iç istikrarın sağlanması, dışarıda ise İsrail tehdidinin bertaraf edilmesi ve SSCB yakınlaşması gibi ulusal hedefler doğrultusunda şekillendirmiştir.
Bu yıllarda ulusal kimliğin geliştirilmesine yönelik stratejiler başarısız olmuştur.
5

Baas hareketi 1943’de başlamış, 1944’de partiye dönüşmüş, 15 Nisan 1947’deki ilk kongresinde, Toros Dağları’ndan Basra
Körfezi’ne, Hint Okyanusu’na ve Akdeniz’e kadar uzanan topraklarda kurulacak tek bir Arap devletinin kurulmasını hedef
almıştır. (Arı, 283 ve Yılmaz, 139).
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“Büyük Suriye” idealinin, halkın özgürlük ve refahının artırılmasını sağlayacak
özgün bir Suriye modeline tercih edildiği bu ortam, ülkeyi uluslararası gerilimlerin
merkezine taşıyacak olan sürecin de başlangıcı olmuştur.
Suriye’de demokrasi kültürünün geliştirilememesinin başlıca sebepleri arasında;
Orta Doğu’nun diğer ülkelerinde de yaygın olarak görülen, yapısal özellikler yer
alır. Bunlar arasında başlıca sosyolojik sebep; etnik, dini, mezhepsel ve aşirete dayalı
kimlik tanımlamalarının, birey yetiştirme ve ulus olabilme dinamiklerinin önüne
geçmesidir. Eğitimsizlik, kadınların sosyal ve ekonomik hayattan tecrit edilmesi,
ekonomik yetersizlikler vb. etkenlerin olumsuz yansımaları toplumsal mutabakatın
sağlanmasını engellemiştir. Bu ortamda devlet geleneğini tesis edecek kurumların
olmaması, ordunun siyaseten bölünmüşlüğü, aydın kesimi ve bürokrasiyi oluşturacak olanların, Osmanlı kaynaklı ve Batıya müzahir olmaları nedeniyle tasfiye
edilmeleri, ülkede şiddete ve çatışmaya dayalı bir siyasi kültürün hakim olmasına
neden olmuştur.6 Sömürge sonrası kurulan devletlerde sıklıkla görüldüğü üzere,
bu ortamın altyapısında, Fransızların, ayrılıkları körükleyen, “böl ve sömür”cü
toplumsal mühendislik uygulamalarının belirleyici etkisi göz ardı edilemez. 1950’li
yıllarda, Müslüman Kardeşler, komünistler ve Baascılar gibi köktenci (radikal)
partilerin toplumda taban bulması bu siyasi ortamın doğal bir sonucuydu. Kuruluş
döneminde yaşanan toplumsal travmaların gölgesinde gelişen “yeni bir ben” duygusu, konjonktürel olarak, sosyalist Arap milliyetçiliği ideolojisinde vücut bulmuştur. Sonuç olarak Suriye’de Osmanlı ile birlikte reddedilen uzlaşı kültürü
yerine demokrasinin getirilememesi, ülke içinde olduğu kadar dış politikada da
saldırgan bir tutumun benimsenmesine neden olmuştur.
Irak ve Suriye’de yükselen Baas hareketinin, kısa süre içerisinde Orta Doğu’daki
diğer ülkelerde de taraftar bulmasıyla, bölgede Batı kontrolündeki krallıklar ile
Sovyetler Birliği’ne yakın olan cumhuriyetler arasında ideolojik rekabet ve bloklar
arasında küresel bir gerilimin yaşanmasına neden olmuştur. Baas hareketi, başlangıçta ortaya koyduğu temel değerler ile hiçbir şekilde örtüşmeyen bir seyir takip
etmiş, devlet ve çağdaşlaşma geleneği olmayan Irak ve Suriye liderliği elinde, önce
“kendi çocuklarını yemiş”, sonra da diktatörlerin rejimi halini almış, ne Türkiye
örneğinde olduğu üzere bütünleştiren bir ulusallaşmayı ne de diğer başarılı örneklerde olduğu üzere demokrasi içinde sosyalistleşmeyi gerçekleştirebilmiştir.
Soğuk savaşın ilk yıllarındaki gerilim ortamı, Suriye’de Batı ile uzlaşabilecek
siyasi akımların yeşermesini engellediği gibi Türkiye ve Suriye’nin farklı ideolojik
kampları tercih etmeleri, her iki ülkenin birbirlerini potansiyel tehdit olarak görmelerine neden olmuştur. 1950’li yıllarda Suriye’nin Sovyetler Birliğine ve Mısır’a
yakınlaşması; Sovyetleri güneyden kuşatan Türkiye’nin, “kuşatırken kuşatılması”
ve sadece Orta Doğu’dan değil, Üçüncü Dünya ülkelerinin oluşturduğu bloktan
da dışlanması stratejisine dayandırılmıştır.
6

Orta Doğu’daki sosyal yapılanma ile ilgili ayrıntılı tahlil için bkz. Ali Bilgin Varlık. (2009). Küreselleşme ve Küreselleşmenin
Orta Doğu’ya Etkileri. Ankara Üniversitesi basılmamış doktora tezi, ss.297-317.
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Hafız Esat Dönemi (1971-2000)
1970’ler
1970’li yılların ilk yarısında Suriye, içeride, Hafız Esat yönetiminin ülke üzerindeki gücünü giderek artırma mücadelesini, dışarıda ise, Golan Tepeleri’nin geri
alınmasını amaçlayan Ekim 1973 Yom Kipur Savaşı’nı yaşamış ve 1975-1976 Lübnan İç Savaşı’na müdahil olmuştur.
Bu kapsamda iç politikada:
- Hafız Esad, iç muhalefeti sistematik bir şekilde ortadan kaldırmaya yönelik
bir strateji takip etmiştir. Bu maksatla, 100’den fazla özel şirketi devletleştirmek
ve kapsamlı bir toprak reformu yapmak suretiyle, kendisi aleyhine gelişebilecek
Şam, Halep ve Humus’taki potansiyel ekonomik güç merkezlerini ortadan kaldırmış (Arı, 2004: 472); 1966 darbesiyle Baas’ın kurucularını, komünistleri ve ılımlı
kanadı ülkeden uzaklaştırmış, Sünni bürokrasiyi, aydınları ve zenginleri tasfiye
etmiş; devlet yönetiminde ileri gelen kademelere akrabalarını, yakın çevresindekileri ve nüfusun % 10-12’sini oluşturan Nusayrîleri yerleştirmiş; gizli servis (Muhaberat), ordu ve Baas Partisine dayanan gücünü 1973 Anayasası ile artırmış;
yasama, yürütme, yargı ile basın ve yayın kuruluşları üzerinde tam bir denetim
sağlamıştır. Bu süreçte Baas, parti işlevini bütünüyle yitirmiş; Hafız Esat’ın döneminde sadece dört kongre yapabilmiştir (Kuras, 23). Buna karşın, Hafız Esat’ın,
devletin görece laik yapısından da istifadeyle, Sünnilere siyasi yelpazede yer vererek
belirli ölçüde de olsa sisteme entegre olmalarını sağlamaya, böylece iktidarına olan
desteği artırmaya çalıştığı görülmüştür (Arı, 2004: 476).
- Ekonomik alanda ise 1970’lere kadar olan dönemde geleneksel bir tarım ülkesi olan Suriye, 1980’lere doğru sanayi malları ihraç eder bir konuma yükselmiş;
enerji, sulama ve ulaştırma alanlarında önemli gelişmeler kaydetmiştir (Clevlend,
357).
Dış politikada:
- 1967 Alt Gün Savaşı’nda kaybedilen Golan Tepeleri’nin 1973 Yom Kipur
Savaşı’nda geri alınamamış olması başlı başına bir güvenlik sorunu teşkil etmiştir.
Buna karşın, 1979’da imzalanan Camp David Anlaşması ile Mısır’ın İsrail ile olan
savaşını sonlandırması, Suriye’yi İsrail’e karşı direnen yegane devlet konumuna taşımış, bu durum ülkenin Arap Dünyasındaki prestijini artırmıştır. Nitekim, Mısır’ın Arap Birliğinden çıkarılmasında, İsrail’i tanıyan Ürdün’ün dışlanmasında
Hafız Esat’ın önemli etkisi olmuştur. Yine bu süreçte Suriye, FKÖ üzerindeki denetimini artırmıştır. Suriye, İsrail ile giriştiği mücadele nedeniyle, 1973’ten itibaren
bu devletlerden aldığı büyük meblağdaki ekonomik yardımlar vasıtasıyla silahlanmasını ve ekonomisini idame ettirmiştir (Sluglett, 1991: 261).
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- 1970’lerin sonundan itibaren Suriye, Lübnan’daki çekişmelerin bir parçası
haline gelmiştir. Bu süreçte, Nisan 1976’da Lübnan Cumhurbaşkanı Franjiye’nin
davetiyle ülkeye giren Suriye, Maruni Hıristiyanların desteklediği Falanjistler ile
ittifak oluşturarak Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Sünni Müslümanların oluşturduğu Ulusal Hareket’e karşı mücadele vermiş; Hıristiyanların mağlubiyetini
önlemiş (Sluglett, 1991: 263), sivil Müslümanların kitleler halinde katledilmesi
üzerine devreye giren Suudi Arabistan’ın baskısıyla oluşturulan 30.000 kişilik Arap
Caydırma Gücü’ne 25.000 kişilik bir kuvvetle katkı sağlamak suretiyle ülkedeki
belirleyici konumunu muhafaza etmiştir (Acar, 1989: 70). Suriye’nin Lübnan İç
Savaşı’nın bu evresinde uyguladığı kısa ve orta erimli stratejiler başlıca dört temel
ulusal çıkarının tahakkuk ettirilmesini öngörmekteydi. Birinci husus, Hıristiyanlara destek vererek güç dengesinin değişmesine engel olmak suretiyle, İsrail’in bölgeye müdahalesinin önlenmesiydi. İkinci husus, Sünni Müslümanların muhtemel
zaferini önleyerek Suudi Arabistan’ın bölgede güç kazanmasının engellenmesiydi.
Üçüncü husus, FKÖ’nün ağır kayıplar vermesine göz yummak suretiyle bu örgütü
destekleyen Irak’ın Filistin halkı üzerindeki saygınlığının azaltılması, Sovyetlerin
FKÖ üzerinden güç kazanmasının önlenmesi (Sluglett, 1991: 263) ve kendisine
tabi olmasının sağlanmasıydı. Dördüncü husus ise, Lübnan İç Savaşı esnasında
kurulan ASALA terör örgütünü Yunanistan ile birlikte desteklemek suretiyle
1980’li yıllarda Türkiye için güvenlik sorunu oluşturulmasıydı (Bloom, 2007: 121122; Pitman, Richard ve Nyrop, 1988: 355).
1980’ler
1980’li yıllar, içeride, Müslüman Kardeşler Örgütünün neden olduğu karışıkların ve ekonomik sorunların yaşandığı, dışarıda ise Sovyetler Birliği ile olan yakın
ilişkiler sürdürülürken Batı ile ilişkilerin düzeldiği ve Orta Doğu’da önemli bir
aktör olma konumunun bir şekilde devam ettirildiği dönem olmuştur.
Bu kapsamda iç politikada:
- Suriye liderliğinin ülke üzerindeki kontrolünü artırmaya, Sünnilerin desteğini
kazanmaya yönelik çabalarına (Perthes, 1992: 182) rağmen; içeride Sünnilerden,
dışarıda bazı Körfez Ülkelerinden destek alan Müslüman Kardeşler Örgütünün
1982’de, Hama, Halep ve Humus’un kontrolünü ele geçirdiği ve binlerce insanın
(muhtelif kaynaklarda 10.000 ile 25.000) hayatına mal olan ayaklanmanın önüne
geçilememiştir.
- 1980’lerde dış yardımların kesilmesi, dünya konjonktüründeki değişiklikler
ve ülkede tıkanma noktasına gelen ekonomik ve siyasi daralmayı aşmak maksadıyla, bu yıllardan itibaren yabancı yatırımlar ve özel sektör kısıtlı ölçüde de olsa
desteklenmiştir (E.I.U. 1998: 123-124).
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Dış politikada:
- 1980-1988 yılları arasında İran ve Irak arasında cereyan eden Körfez Savaşı’nda Suriye’nin İran’ın yanında yer alması, bölgesel bir güç olmaya yönelik güvenlik anlayışının doğal bir sonucuydu. Suriye’nin İran’a destek vermesinde başlıca
üç ulusal çıkar gözetilmişti: Birincisi, Irak’ın Arap Dünyasında liderliği ele geçirmesinin önlenmesiydi, ikincisi bu ülkedeki Şiilerin güç kazanmasını sağlamak,
üçüncüsü, ABD ve Batılı ülkelerin güçlü bir Irak üzerinden Orta Doğu’da etkinliklerini artırmalarının engellenmesiydi. Bu savaşta Suriye’nin, Körfez’in hakimiyetine ve devrim ihracına yönelik emelleri olan İran’ı desteklemesi, Körfez
Ülkelerince hoş karşılanmamıştır. Nitekim, bu savaşta Irak’ı destekleyen Ürdün
ile Suriye sınırında, 1980’lerin sonunda meydana gelen çatışmalar, Suudi Arabistan’ın arabuluculuğu ile yatıştırılmıştır (Fisher, 1991: 853) Savaşı kazanması halinde Irak’ın Körfez Ülkelerine yönelteceği tehdidi bertaraf etmesi nedeniyle,
Suriye’nin dengeleri gözeten bu siyaseti Körfez Ülkelerince askeri tedbirlerle cezalandırılmadıysa da bu ülkeler tarafından tecrit edilmesine neden olmuştur.
- Lübnan’da devam eden çatışmalara 1978 ve 1982 işgalleri ile İsrail’in de dahil
olması, Suriye’nin Lübnan üzerindeki emellerini tehdit etmiş ve Golan Tepeleri’nden kaynaklanan hassasiyeti bir kat daha artırmıştır. Özellikle İsrail’in
1982’deki Lübnan istilası esnasında, konvansiyonel anlamda askeri bir başarı gösteremeyerek ağır kayıplar vermesine, Lübnan’da yaşayan Filistinlilerin maruz kaldığı katliamlara engel olamamasına (Filistinli ve Suriyeli asker kaybı 15.000 ile
18.000) (Arı, 2004: 101) karşın, 1985’ten itibaren, kendisine müzahir grupların
da desteğiyle yürüttüğü örtülü ve gayri nizami mücadele neticesinde, İsrail birliklerinin Lübnan’dan çekilmesini (İsrail birliklerinin çekilmesi 2000 yılı Mayısında
tamamlanmıştır) ve 1989 Taif Anlaşması ile Lübnan’daki kontrolünü devam ettiren
bir düzenin tesis edilmesini sağlamıştır. Bu süreçte; Hıristiyan Falanjistlere,
1982’de teşkil edilen çok uluslu güç içerisinde yer alan ABD ve Fransız kuvvetlerine, İsrail’in bölgeyi terk ederken kurduğu Güney Lübnan Ordusuna, FKÖ içerisinde Arafat yanlılarına ve Sünni Murabitunlara karşı giriştiği mücadelede Suriye,
destek verdiği İslami Cihat ve Hizbullah örgütlerinin terörist eylemlerinden büyük
ölçüde istifade etmiştir. 1980’lerin başından itibaren ele geçirdiği, Güney Lübnan’daki Bekaa vadisi, İsrail’e yönelik savunmasının direnek noktası olduğu kadar,
Suriye’nin Türkiye’ye karşı 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren örtülü bir şekilde PKK terör örgütünü kullanarak verdiği savaşın ana üs bölgesini de oluşturmuştur.
Suriye’nin İsrail ve Lübnan politikaları, O’nu Orta Doğu’daki sorunların çözümlenmesinde devre dışı bırakılamayacak bir konuma taşımıştır (Sadowski, 1988:
176-178). Nitekim, bu dönemde ABD’nin Filistin sorununu çözmeye yönelik girişimleri, Suriye’nin tutumu nedeniyle başarısız olmuştur.
- Suriye’nin komşuları aleyhine genişlemeye yönelik ulusal güvenlik anlayışı,
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O’nu, İsrail’e ilave olarak, dünyanın beşinci büyük ordusuna sahip ve aynı zamanda NATO üyesi olan Türkiye ile silahlanma yarışına sürüklemiştir. İsrail’in
yönelttiği tehdit, güçlü bir orduya olan ihtiyacı kaçınılmaz kılmıştır. Bu ortam,
Suriye’nin GSM’sinin % 20’sini silahlanmaya harcamasına ve SSCB’ye olan bağımlılığını artmasına neden olmuştur (Arı, 2004: 477). Nitekim, Suriye’nin Ekim
1980’de SSCB ile Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalaması, 1984’e gelindiğinde
Suriye’deki Sovyet uzmanlarının sayısının 13.000’e ulaşması (Arı, 2004: 481), ülkenin silahlı kuvvetlerinin tamamen SSCB yapımı harp silah ve araçlarıyla donatılmış olması, bu bağımlılığın başlıca göstergeleriydi. Suriye’nin Türkiye’ye yönelik
politikası, sadece SSCB ile sınırlı değildi. Bulgaristan ve Romanya ile olan ilişkiler,
bu kapsamdaki faaliyetlerdendi.
- Bu dönemde ayrıca Batı Dünyasına da yakınlaşan Suriye, 1987 yılında İngiltere hariç bütün AB ülkeleri ve ABD ile diplomatik ilişkilerini iyileştirmiştir
(Sluglett, 1991: 265). 1989’da Mısır ile diplomatik ilişkiler yeniden tesis edilmiştir.
1990’lar
Sovyetler Birliğinin ani çöküşünün gerçekleştiği 1990’lı yıllarda Suriye, bölgedeki etkinliğini değişen güç dengesi çerçevesinde yeniden şekillendirmeye çalışmış,
ancak ulusal güvenlik politikasının esaslarında her hangi bir değişikliğe gitmemiş,
dış politikasını, kısa erimli stratejilerin başarısına bağlamıştır. Bu kapsamda:
- 1991 Körfez Savaşı’nda Koalisyon Ülkelerin saflarında yer almış, Koalisyon
kuvvetlerine 20.000 asker ile katkı sağlamış ve Körfez Ülkelerinden ekonomik
yardım almıştır.
- Temmuz 1991’de Suriye, ilk kez İsrail ile bölgesel bir konferansta görüşmeyi
kabul etmiştir. Bu kapsamda Kasım 1991’de Madrid Konferansı ile başlayan görüşmeler sürecinin, 1996’da İsrail’in ülkedeki bombalamaları gerekçe göstererek
görüşmelerden çekilmesi (Cobban: 1997: 27), Suriye yönetimine OBS’yi (Orta
Doğu Barış Süreci) tıkamada önemli bir kazanım sağlamıştır.
- FKÖ’ye karşı Hamas’a destek vermiştir.
- Türkiye’ye yönelik olarak, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında,
barajlar için su tutulmasının gündeme gelmesiyle, Irak’la birlikte Türkiye’den 1987
Protokolü’nde elde ettiği kazanımları, uluslararası bir anlaşmaya bağlama çabasına
girişmiş; Yunanistan ile 1996’te stratejik ortaklık anlaşması imzalamış, PKK terör
örgütü elemanlarına destek sağlamaya ve terörist örgütün elebaşına yataklık yapmayı 1998 Ekimindeki Türkiye’nin savaş tehdidine kadar devam ettirmiştir.
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Değerlendirme
Hafız Esat, Suriye siyasi hayatının olduğu kadar bölgedeki gelişmelerin de en
belirleyici aktörü olmuştur. Onun döneminde Suriye’nin gerçekleştirmeyi amaçladığı ulusal hedefleri şu şekilde özetlemek mümkündür:
- İçeride kendisine bağlı tek parti yönetiminin hakimiyetini genişletmek.
• Komşu ülkelere yönelik olarak:
n
n
n

n
n
n

Türkiye’ye karşı, Suriye sınırlarının Doğu Toroslara dayandırmak.
Irak’ı Baas rejimi ve Arap liderliği yarışında geçmek.
Ürdün’ün Filistin sorununun çözümü üzerindeki rolünü bertaraf etmek
ve bu ülkenin Suriye’deki Sünniler üzerindeki etkinliğini kırmak.
Lübnan üzerinde hegemonya yaratmak.
İsrail’i kendisine tehdit teşkil etmeyeceği bir konumda muhafaza etmek.
Filistin meselesi ve OBS’de Suriye’siz bir çözüm olamayacağı bir ortamı
oluşturmak.

• Bölgesel olarak:
n

n

Küresel ve bölgesel güç dengelerini gözeterek ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek.
Arap Dünyasında liderliği ele geçirmek.

BeşarEsat Dönemi (2000-?)
2000’ler
Hafız Esat’ın 2000 yılında ölümünün ardından yerine geçen oğul Beşar Esat döneminde benimsenen ulusal güvenlik politikası; içeride giderek artan demokrasi ve
refah talepleri ile dünya konjonktüründeki değişimlerin etkisinde şekillenmiştir.
Suriye iç politikasında “Şam Baharı” olarak adlandırılan demokratikleşme havası sadece bir yıl sürmüştür.7 Bu sürede, genel af ilanı, dinî özgürlüklerde iyileştirme, kısıtlı politik reformlar, özel sektörün güçlenmesi, özel bankacılık, sermaye
7

“Şam Baharı” sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz.
- Raed al-Kharrat. (Mart 2001). Riyad Sayf Syrian member of parliament. Middel East Intelligence Bulletin. Vol.3 No.3.
http://www.meforum.org/meib/articles/0103_sd1.htm
- Gary C. Gambill. (Şubat 2001). Dark Days Ahead for Syria’s Liberal Reformers. Middel East Intelligence Bulletin. Vol. 3
No. 2. http://www.meforum.org/meib/articles/0102_s1.htm
- Gary C. Gambill. (Temmuz 2001). The Political Obstacles to Economic Reform in Syria. Middel East Intelligence Bulletin.
Vol. 3 No. 7. http://www.meforum.org/meib/articles/0107_s1.htm
- Gary C. Gambill. (Şubat-Mart 2004). The Myth of Syria’s Old Guard. Middel East Intelligence Bulletin. Vol. 6 No. 2/3.
http://www.meforum.org/meib/articles/0402_s1.htm
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piyasasının kurulması, yabancı girişimin desteklenmesi gibi konularda bazı olumlu
adımlar atılmışsa da bunlar, ülkede 1963’ten beri devam eden sıkıyönetim koşullarında esaslı bir iyileştirme getiremediği gibi,8 halkın yönetime yaklaşmasını sağladığı kadar9 Körfez Ülkeleri destekli -Vahhabi/Selefi- Siyasal İslâmcı görüşlerin
Baas ideolojisine olan eleştirilerini güçlendirmiş, “İslami-ticari oluşum”un, ekonomik bir güç merkezi olarak doğmasına sebep olmuştur (Salwa, 2009’dan aktaran
Angela, 2012).
Beşar Esat liderliğindeki Suriye’nin geleneksel ulusal güvenlik anlayışında köklü
bir değişime gittiğini söylemek olanaklı değilse de bu dönemdeki dış politikasının
esasını, önceki uzlaşmaz ve çoğu zaman saldırgan tutumu nedeniyle maruz kaldığı
tecritten kurtulmaya yönelik çabalar oluşturmuştur.
Suriye, bu maksatla, başta Türkiye olmak üzere komşuları ve Arap Dünyası ile
ilişkilerinde ılımlı bir atmosfer yaratmış, Batı Dünyası ile yakınlaşmaya yönelik
adımlar atmış ve 2007’de Türkiye’nin arabuluculuğunda bir yıl süreyle, İsrail ile
barış görüşmelerini müzakere etmiştir (Walker, 2008).
Suriye, bu barışçıl görünüme karşın, Hamas, İslami Cihat, Hizbullah ve PKK
terör örgütlerine,10 Irak’ta ABD işgaline karşı direnen Şiilere olan desteğini sürdürmüştür (Ghadry, 2005). Bu nedenle ABD Senatosu, 15 Ekim 2003 tarih ve
395-5 sayılı kararı ile Suriye’ye yaptırım kararı almıştır (Pehlivanlıoğlu, 2004:
126). Bu yıllarda Suriye’nin İran Rusya ve Çin ile olan ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı görülmüştü. Suriye’nin bölgesindeki soyutlanmayı kırmaya yönelik bu çabalarına karşın, geleneksel ulusal güvenlik politikasında ısrar etmesi, uluslararası
yaptırımları da beraberinde getirmiştir. Ekim 2003’te İsrail’in Şam civarındaki İslami Cihad kampına yönelik hava saldırısına maruz kalmıştır (Huggler , 2003:
37). Mayıs 2004’te ABD Suriye’ye yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştır (Yazıcı, 2012: 37). Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin öldürülmesinin ardından yoğunlaşan uluslararası baskılar karşısında Suriye, 2005’te Lübnan’daki 14.000
askerini ve istihbarat personelini çekmek zorunda kalmıştır (Orla, 2005). Eylül
2007’de Kuzey Kore tarafından inşa edilen nükleer reaktörü İsrail tarafından bombalanmıştır (operation orchard) (Sanger, 2007).
8

The Economist Intelligence Unit’in (2008) “Demokrasi İndeksi” başlıklı araştırmasında, Suriye, 14 Orta Doğu ülkesi arasında demokrasi bakımından sadece Suudi Arabistan’ın önünde yer alabilmiştir. Bu araştırmada Suriye’nin dünya genelindeki
derecelendirmesi ise 167 devlet arasında 156’ncı sırada yer almıştır (Varlık, 2009: 319)

9

Katar merkezli YouGov Siraj adlı araştırma kuruluşunun Ocak 2012 tarihli anketinde Suriye halkının % 55’inin Beşar
Esat’ı desteklediği iddia edilmiştir (Steele, 2012). Diğer taraftan bu kamuoyu araştırmasının gerçeği yansıtmadığını ileri
süren görüşler de mevcuttur (McDonald, 2012).

10

2000’li yıllarda iki ülke arasındaki ilişlilerin gelişme kaydetmesine paralel olarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine kadar olan dönemde, Suriye’nin PKK terör örgütüne olan desteğini çektiğini teyit eder nitelikli haberler Türk basınında yer almıştır (Sabah, 2010). Yine bu dönemde Türkiye’deki PKK’lı teröristlerin affedilme ihtimaline rağmen Suriye’ye
iadesi anlaşması onaylanmıştır (Ntvmsnbc, 2010). Esasen Suriye’nin PKK’lı teröristleri affetme uygulaması yeni de değildi
(Hürriyet, 2000). Buna karşın, Suriye kaynaklı PKK unsurlarının, 2000’li yıllarda Mersin, İskenderun ve Amanos Dağlarındaki yapılanmasını güçlendirmeye çalıştığına ilişkin güçlü emareler ve bu bölgedeki terör olaylarında kaydedilen artış,
Türkiye’deki Suriye ve terör uzmanlarının büyük ölçüde dikkatinden kaçmıştır. 2012’de ise Suriye yönetimi ile PKK arasındaki ittifak açığa çıkmıştır.
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2010’lar
Dünya konjonktüründeki değişime paralel olarak ülke içinde giderek artan demokrasi ve refah talepleri, yönetimin istikrarı demokratikleşmeye üstün tutan yaklaşımı nedeniyle yeterince karşılanamamış (HRW, 2010: 555), bu durum
muhalefetin geniş tabalara yayılmasına neden olmuştur. 15 Mart 2011’de “Arap
Baharı” kapsamında demokrasi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi talepleriyle
başlayan gösteriler, önce yönetimin sert askeri tedbirler ile karşılık verdiği bir ayaklanmaları bastırma harekâtına, daha sonra da askeri unsurunu yerli muhaliflerin
yanı sıra El Kaide, Müslüman Kardeşler ve paralı askerler gibi yabancı unsurların
oluşturduğu, Özgür Suriye Ordusu adıyla anılan güçlerin taraf olduğu, uluslararasılaşmamış ancak uluslararası boyut kazanan bir iç savaşa dönüşmüştür.
Bu süreçte, ülkenin kuzey kesiminde belirli bölgeler Kürt grupların kontrolüne
geçerken, 2004 yılında Kamışlı ayaklanmasında Suriye’ye karşı mücadele eden
Kürt gruplar, bu sefer Beşar Esat’ın saflarında yer almış, PKK terör örgütünün
Türkiye’deki saldırılarında artış kaydedilmiştir. UNHCR’ın Ekim 2012 tahminlerine göre 1,2 milyon insan ülke içinde evlerini terk etmek (Kasolowsky, 2012),
yaklaşık 500.000 insan ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Çatışmalardaki kayıplar hakkında farklı rakamlar ileri sürülmekle birlikte, geçen 22 aylık süre zarfında yaklaşık 40 ila 60 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir (The
Daily Star, 2012: Lebanon; The New York Times, 2012).
Ülkede devam eden şiddetin durdurulması maksadıyla, Arap Birliği, Körfez
Ülkeleri İşbirliği Konseyi, AB, ABD ve pek çok ülke, Suriye’ye yönelik bir dizi
ekonomik kısıtlamayı yürürlüğe koymuş, Suriye’nin Arap Birliğindeki üyeliği askıya alınmıştır. Bu süreçte, Arap Birliğince görevlendirilen gözlemci görevi, BM
özel temsilcisinin çabaları başarısız olmuş, Rusya Federasyonu ve Çin’in vetosu
nedeniyle BM Güvenlik Konseyinde karar alınamamıştır. Muhalif gruplar,11 Mart
2006’dan itibaren pek çok toplantıda bir araya gelmiş, Eylül 2011’de “Suriye Ulusal Konseyi” olarak tanımlanmış, müteakiben 12 Kasım 2012’de Katar’da yapılan
toplantıda ise “Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu” adıyla yeniden yapılandırılmıştır. Bu süreçte, önce kısıtlı bir zümreyi temsil etmekle eleştirilmiş, geniş tabana yayılmaya çalıştıkça parçalanmış, iç savaşı yürüten silahlı
gruplarla irtibatlanmış ve yabancı devletlerin Suriye’nin geleceği üzerine kurduğu
planların bir parçası olarak şekillendirilmiştir.
31 Mayıs-3 Haziran 2011’de “Suriye’de Değişim Konferansı” adıyla Antalya’da
yapılan toplantıda “Suriye Ulusal Konseyi” olarak tanımlanmış (AA, 2012), müteakiben 12 Kasım 2012’de Katar’da yapılan toplantıda ise “Suriye Muhalif ve
Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu” adıyla yeniden yapılandırılmıştır (The Guardian, 2012).
11

Suriye’deki muhalif grupları beş ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar: 1) Geleneksel muhalif gruplar ve partiler
2) Aydınlar 3) Yerel Koordinasyon Komitelerini yöneten gençlik örgütleri 4) Muhafazakar Müslüman gruplar 5) Selefi
gruplar (Dahi, 2011’den aktaran, Ignacio, 2012). Ayrıca bkz. Atlıoğlu, 2012).
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Değerlendirme
Beşar Esat döneminde Suriye’nin geleneksel ulusal güvenlik anlayışında kökten
bir değişiklik meydana gelmemiştir. Dünya konjonktüründeki gelişmelere uygun
olarak demokratikleşme, ekonomik liberalleşme ve İsrail ile olan sorunların çözümlenmesine yönelik kısa erimli stratejiler uygulanmış ancak bunlardan hiçbiri
yeterince başarılı olamamıştır. Bununla beraber, İsrail ile bir yıl süren barış müzakereleri, Suriye’nin Lübnan’daki askerlerini geri çekmesi, Türkiye ile ilişkilerinin
normalleştirilmesi ve ticaretin geliştirilmesi önemli aşamalar arasında sayılabilir.
Beşar Esat’ın iktidarının ilk yıllarında “Şam Baharı” olarak adlandırılan demokratikleşme çabalarının kısa sürede askıya alınması, ülkenin “Arap Baharı”na hazırlıksız yakalanmasına neden olmuştur.
Beşar Esat döneminde Suriye’nin ulusal güvenlik politikasında başlıca değişiklik, önceki dönemde güvenlik ortamının ülke sınırlarının ötesinden itibaren şekillendirilmesi yeteneğinin gösterilememiş olmasıdır. Ayrıca, ülke içinde
çoğunluğu elde bulunduran Sünnilerin sahip olduğu gücün doğru bir şekilde kıymetlendirilemediği ve “Arap Baharı”nın neden olduğu krizin, doğru yönetilemediği görülmüştür.
“Arap Baharı”nın iç çatışmalara dönüşmesinin ardından Kuzey Afrika’daki diğer
örneklerde olduğu üzere yönetimin kısa sürede devrilmemiş olması şu sebeplere
dayandırılabilir:
- Rusya’nın Suriye’deki çıkarlarını mevcut yönetim üzerinden tahakkuk ettireceğine olan inancı.
- Moskova ve Pekin’in Suriye’ye yöneltilecek uluslararası bir saldırının, her iki
ülkenin önemli çıkarlarının bulunduğu İran’a yönelik bir saldırının birinci safhasını oluşturacağı yönündeki endişeleri nedeniyle BM’de Suriye’ye karşı kuvvet kullanmayı öngören yaklaşımları engellemeleri (Özdağ, 2012: 62).
- “Arap Baharı”nın diğer ülkelerdeki uygulamalarının ardından Müslüman Kardeşler Örgütünün çoğunlukla iktidara gelmesinin ABD üzerinde endişe
yaratması,12 benzer şekilde Fransa’nın, Suriye’deki yönetim değişikliğinin ülkedeki
Hıristiyanların güvenliği tehdit edeceği yönündeki endişesi.
- Suriye devlet aygıtının, hassas dengeleri gözeten bir siyaset anlayışını uygulamaktaki tecrübesi, Suriye ordusunun gücü. İran ve Lübnan’daki kendisine müzahir
olan unsurlardan sağladığı destek.
12

Suriye’deki krizle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 31 Ekin 2012’de, Suriye muhalefetinin lider değişikliğine gitmesini ve 1 Nisan 2012’de yapılan “Suriye’nin Dostları” toplantısında, Suriye’nin temsilcisi olarak tanıdığı Suriye
Ulusal Konseyi’nin feshedilmesini istemiştir (ntvmsnbc, 2012). Bunun üzerine, 12 Kasım 2012’de Katar’da yapılan toplantıda muhalefet yeniden şekillendirilmiştir (Sabah, 2012a).
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- Beşar Esat’ın halkın büyük bir bölümü tarafından desteklenmesi ve/veya yönetimin devamından yana olan bir orta sınıfın mevcut olması.
- “Özgür Suriye Ordusu” adıyla anılan kuvvetlerin barındırdığı yabancı unsurlar ve dış destek nedeniyle yeterli halk desteğini alamaması ve/veya yeterli askeri
güce sahip olmaması.
Gelinen aşamada, Beşar Esat’ın görevinden uzaklaşması halinde bile Suriye’de
mevcut yönetimin kolaylıkla değişmeyeceği, bunun gerçekleşmesi durumunda ise
Suriye’nin Orta Doğu’yu kapsayacak bir iç savaşın harp alanı olacağı anlaşılmaktadır (Özdağ, 2012: 63).
Suriye’nin Ulusal Güvenlik Stratejilerinin Değerlendirmesi
Kategorik olarak Suriye’nin uyguladığı ulusal güvenlik stratejilerini; iç güvenlik
stratejileri, komşu ülkelere yönelik stratejiler ve bölgesel stratejiler olmak üzere üç
bölümde tasnif etmek mümkündür.
İç Güvenlik Stratejileri
Suriye’nin iç güvenlik stratejileri; 1) Yeni bir ulus yaratılması 2) Devlet yönetiminin, Nusayrî azınlık-İstihbarat örgütü (Muhaberat) ve Ordu-Baas üçlüsünün
üzerine tesis edilmesi 3) Son dönemde uygulanan Demokratikleşme olmak üzere
üç ana başlık altında özetlenebilir.
Yeni Bir Ulus Yaratma Stratejisi (Strj. 1)
Suriye’de yeni bir ulus yaratma stratejisi; bir azınlık (Nusayrî) ve aşiretler arasındaki hassas dengeler üzerine inşa edilmiş olması (Orhan, 2005: 180), ortak geçmişten ve coğrafi bütünlükten yoksun bir denklem üzerine (Mısırla BAC
denemesi) kurgulanması, Suriye halkı ile en fazla ortak yanı ve tarihî mirası olan
bir milleti (Türkleri) ötekileştirmesi, buna karşın özgün felsefi bir altyapının, ortak
tarih bilincinin ve bir arada yaşama isteğinin geliştirilememiş olması nedenleriyle
başarısız olmuştur.
Devlet Aygıtının Nusayrî Azınlık-Muhaberat ve Ordu-Baas Üçlüsünün Üzerine Tesis Edilmesi Stratejisi (Strj. 2)
Bu tür bir yapılanma için, kuruluş yıllarında yaygın olan devrî koşulların ve
devletin iç politikasının uygun olması, bu stratejinin uzun erimde sürdürülebilirliğini sağlayamamıştır. İdeolojik alt yapısını Arap milliyetçiliğine dayalı sosyalizm
anlayışı; endüstrileşmenin, işçi sınıfın ve milletin olmadığı bir ortamda, ciddi çe21. Yüzyılda Sosyal Bilimler
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lişkiler barındırmıştır. Bunun sonucunda da devlet aygıtı, totaliter bir
yapıda oluşmuştur.

Tablo 1: İç Güvenlik Stratejileri

Demokratikleşme Stratejisi (Strj. 3)

ÖLÇÜT/STRJ.

1

2

3

meşruiyet

+

-

+

tarihsel tecrübe

-

-

-

gerçekçilik

-

+

-

Beşar Esat döneminde uygulauygulanabilirlik
+
+
nan demokratikleşme stratejisi, bir
sürdürülebilirlik
+
yıl gibi kısa bir sürede askıya alınmış
ulusallık
ve beklentileri karşılayamadığı gibi
tutarlılık
+
taleplerin keskinleşmesine neden oldöneme uyguluk
+
+
+
muştur. Bunda da sürecin Suriye likabul ve destek
+/+
-/+/+
derliği tarafından yönetilememesi,
karşılıklı yarar
+
+
süreci taşıyan aydınların ülkeden
uzaklaştırılması üzerine muhalefetin
köktenci grupların eline geçmesi önemli bir rol oynamıştır (Atlıoğlu, 2012: 83).
Ulusal bir tabanda birleşemeyen bir halkın, geleceğini, terk edilen düzenin yerine
yenisini koyamayan yönetimde araması beklenemez. Ayrıca demokratikleşme sürecinin başlangıcında atamalarla yapılan kökten değişiklikler, bir grubu yönetim
karşıtı yaparken, devlet tecrübesi olmayanları da iş başına getirmiştir. Bu süreçte
Suriye Liderliği, Siyasal İslamcı akımların gücünü doğru bir şekilde tahlil edememiştir. Devleti koruyacak orta sınıfın bölünmüşlüğü, demokratikleşme taleplerini;
devlet seçkinleri ile köktenciler arasında cereyan eden silahlı bir çatışma ortamına
taşımıştır.
Komşu Ülkelere Yönelik Stratejiler
Türkiye’ye Yönelik Stratejiler
Suriye’nin Türkiye’ye yönelik
ulusal güvenlik politikası, Suriye sınırlarının Doğu Toroslar’a dayanması
hedefi
çerçevesinde
şekillendirilmiştir. Bu maksada yönelik olarak benimsenen başlıca
stratejileri: 1) Toprak talebi 2) Terörün bir vasıta olarak kullanılması 3)
Su sorunu yaratılması ve 4) Türkiye’nin çevrelenmesi ve dışlanması
ana başlıkları altında toplamak
mümkündür.
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Tablo 2: Türkiye'ye Yönelik Stratejiler
ÖLÇÜT/STRJ.

1

2

3

4

meşruiyet

-

-

-

+

tarihsel tecrübe

-

-

-

-

gerçekçilik

-

+

-

+

uygulanabilirlik

-

-

-

-

sürdürülebilirlik

-

-

-

-

ulusallık

-

-

+

-

tutarlılık

-

+

-

+

döneme uyguluk

-

-

-

+

kabul ve destek

+/-

-/-

+/-

+/+

karşılıklı yarar

-

-

-

-
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Toprak Talebi Stratejisi (Strj. 1)
Suriye’nin Hatay üzerinde hak iddiaları bu stratejinin temelini oluşturmuştur.
Bu stratejinin Suriye halkının bir bölümü tarafından desteklenme ihtimali dışında,
tutar yanı bulunmamaktadır. Özerk bir cumhuriyet iken Türkiye’ye katılma kararı
alan bir halka rağmen bu tür bir stratejinin benimsenmesi Suriye liderliğine hakim
olan anlayışı ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir.
Baas Partisinin 15 Nisan 1947’deki ilk kongresinde, kurulması öngörülen
büyük Arap devletinin kuzey sınırlarının Doğu Toroslar’a dayandırılmış olması,
Suriye’nin Türkiye’den toprak taleplerinin Hatay’la sınırlı olmadığını ortaya koymaktadır. Suriye’nin Türkiye’ye yaklaşımının temelini oluşturan bu hedefe yönelik
stratejisi bütünüyle başarısız olmuştur.
Terörün Kullanılması Stratejisi (Strj. 2)
Suriye devlet aygıtının, kendi halkı da dahil olmak üzere, komşularına karşı
terörizmi bir vasıta olarak kullanma yönündeki tecrübesini, Türkiye’ye karşı da
uygulaması tutarlı bir strateji gibi görülmekle beraber, ASALA ve PKK terör örgütleri vasıtasıyla Türkiye’ye yönelik hedeflerini gerçekleştirme imkânı oldukça
düşüktür. Suriye’nin mevcut imkân ve kabiliyetleri dahilinde olması nedeniyle,
bu gayri ahlaki stratejiyi benimsemesi, katlanmak durumunda kalacağı bedeller
nedeniyle rasyonel değildir.
Su Sorunu Yaratılması Stratejisi (Strj. 3)
Suriye su ihtiyacının % 70’ini Türkiye’den -Fırat Nehrinden-sağlamaktadır.
Fırat Nehri’nin doğduğu Doğu Anadolu bölgesini kontrol altına alamadıkça bu
bağımlılığın devam etmesi kaçınılmazdır. Bu durumda, Suriye’nin ihtiyacı olan
miktarda suyu tedarik eden Türkiye ile uzlaşma yolunu tercih etmesi ve Türkiye’ye
akan Asi Nehri’ni iyi niyet ölçüleri içerisinde yönetmesi (taşkınların önlenmesi,
suyun kirletilmemesi ve yeterli miktarda su bırakılması gibi), en doğru hareket
tarzıdır.
Türkiye’nin Çevrelenmesi ve Dışlanması (Strj. 4)
Soğuk savaş döneminde Türkiye’nin bağlantısızlar hareketi ve Arap Dünyasından dışlanması, Suriye’nin çabalarından çok Türkiye’nin tercihlerinin sonucunda
gerçekleşmiştir.
Soğuk savaş döneminde SSCB ile stratejik ortaklık yapmak suretiyle Türkiye’nin çevrelenmesi, her ne kadar meşru, gerçekçi, tutarlı, döneme uygun ve belirli
ölçüde destek ve kabul gören bir strateji idiyse de Türkiye üzerinde, husumet bo21. Yüzyılda Sosyal Bilimler
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yutuna ulaşan bir tehdit algısı yaratmıştır. Suriye’nin Türkiye aleyhine Sovyetlere
yanaşmasından sağladığı faydalar dikkate alındığında stratejinin bu unsurunun
kabul edilebilir olduğu ileri sürülebilir.
Ancak soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte, Yunanistan ile 1995’te
yapılan stratejik güvenlik anlaşması,
Ermenistan ile ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki çabalar, teröristlere
bu ülkelerde verilen eğitim ve lojistik destek dışında kayda değer bir
başarı sağlamamıştır.
Sonuç olarak, Suriye’nin Türkiye’ye yönelik nihai hedefini gerçekleştirebilecek nitelikten yoksun
stratejileri, iki ülkenin de karşılıklı
yarar sağlayabileceği bir ortamın
doğmasına engel olmuştur. Bu durumdan daha fazla zarar gören ise
Suriye olmuştur.

Tablo 3: Irak'a Yönelik Stratejiler
ÖLÇÜT/STRJ.

1

2

3

meşruiyet

-

-

-

tarihsel tecrübe

-

-

-

gerçekçilik

-

-

-

uygulanabilirlik

-

-

-

sürdürülebilirlik

-

-

-

ulusallık

-

-

-

tutarlılık

-

+

-

döneme uyguluk

-

-

-

kabul ve destek

-/-

-/-

-/-

karşılıklı yarar

-

-

-

Irak’a Yönelik Stratejiler
Suriye’nin Irak’a yönelik ulusal güvenlik politikası, Baas rejimi ve Arap Dünyasındaki liderlik yarışı çerçevesinde şekillenmiştir. Darbe girişimi ve suikastları
da kapsayan bu mücadelede Suriye’nin uyguladığı başlıca stratejiler: 1) Irak’taki
Şii ve Kürt grupların desteklenmesi 2) Irak’a karşı İran’la ittifak ve 3) Suriye’nin
konumsal üstünlüğünü kullanmasıdır.
Irak’taki Şii ve Kürt gruplara desteklenmesi Stratejisi (Strj. 1)
Azınlığa dayalı Suriye yönetiminin komşu Irak’taki etnik ve dini farklılıkları
istismar etmeye yönelik stratejisi, genel kabul gören ölçütlerin hiçbirini karşılamamakta olup, başlıca iki nedenden ötürü başarısız olmuştur. Birincisi, Irak Kürtlerinin Suriye yönetimine duyduğu güvensizlik nedeniyle kendilerine daha güçlü
koruyucular aramalarıdır. İkincisi, Şii jeopolitiğinin (El Marashi, 2007: 10). bir
bütünlük arz etmeyen yapısıdır; Irak’taki Şiilerin Suriye’dekilerden farklı olmasıdır.
Diğer taraftan Şiilere yönelik strateji laik devlet söyleminin, Kürtlere yönelik strateji ise Suriye’nin kapsayan ulusalcı devlet iddiasının güvenirliğini sorgulanır kılmıştır.
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Irak’a Karşı İran’la İttifak Stratejisi (Strj. 2)
Sekiz yıl süren İran-Irak Savaşı esnasında Suriye’nin İran’ın yanında yer alması,
Arap Dünyası ve Baas ideolojisi liderliğinde askerî bakımdan Irak’ın yıpratılmasını
öngörmekteydi. Arap olmayan bir devletle ittifak yaparak söz konusu liderliği gerçekleştirmeyi amaçlayan bu strateji, esasen Suriye yönetiminin Arap milliyetçiliği
ve dayanışması söylemlerinin güvenirliğini ortadan kaldırmış ve bölge ülkeleri tarafından dışlanmasına neden olmuştur.
Jeopolitik Konum Stratejisi (Strj. 3)
Suriye’nin, Akdeniz’e çıkış yolu üzerindeki konumu nedeniyle Irak’ın kendisine
tabi olmasını sağlamaya çalışmış ancak bu
stratejisinde başarısız olmuştur. Çünkü Irak,
Tablo 4: Ürdün'e Yönelik Stratejiler
Akdeniz’e çıkış imkânlarını Türkiye vasıtaÖLÇÜT/STRJ.
1
2
sıyla geliştirmiştir. Buna karşın, Suriye’nin
meşruiyet
Irak’ın Akdeniz’e açılımını kısıtlamaya yönetarihsel tecrübe
lik stratejisi, kendisinin de Körfez Ülkelerine
ulaşabilmek için Ürdün’e bağımlı kalmasına
gerçekçilik
+
+
yol açmıştır.
uygulanabilirlik
+
+
Ürdün’e Yönelik Stratejiler

sürdürülebilirlik

-

+

ulusallık

+

+

tutarlılık

+

+

Suriye’nin Ürdün’e yönelik ulusal güvendöneme uyguluk
+
+
lik politikasına Filistin meselesi, Sünni gerikabul ve destek
+/+/+
limi önemli ölçüde etki etmişse de Ürdün’ün
karşılıklı yarar
Suriye’nin Körfez’e ulaşma imkânını elinde
bulunduran konumu, temel belirleyici olmuştur. Suriye’nin Ürdün’e yönelik olarak uyguladığı stratejiler: 1) Müdahale ve
2) Dışlama stratejileridir.
Ürdün’e Müdahale Stratejisi (Strj. 1)
Suriye’nin, Ürdün’e gerek açık ve askeri (1970’de Ürdün ile gerilim yaşayan
Filistinleri desteklemek maksadıyla bu ülkeye bir tugay ile müdahale etmesi,
1980’de sınır çatışmaları gibi) gerekse örtülü olarak (Lübnan’daki Ürdün askeri
ataşesinin kaçırılması ve Ürdün başbakanına suikast düzenlenmesi gibi) uyguladığı
müdahale stratejileri başarılı olamamıştır.
Bu müdahale stratejisinin “rejim ihracı” boyutunda ise Baas rejiminin Ürdün’de
tehdit yaratacak ölçüde taraftar bulmasına karşın, Şam yönetiminin bölgesel Arap
milliyetçiliğini Suriye üzerinden gerçekleştirmeye çalışması nedeniyle başarılı ol21. Yüzyılda Sosyal Bilimler
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madığı görülmüştür. Buna karşın, Suriye, Ürdün’ün Müslüman Kardeşler hareketine ve Sünnilere destek sağlamak suretiyle geliştirdiği karşı tedbirlerden büyük
ölçüde zarar görmüştür.
Ürdün’ün Arap Dünyasından Dışlanması Stratejisi (Strj. 2.)
Ürdün’ün İsrail’i tanımasının ardından Suriye, Ürdün’ün dışlanması stratejini
uygulamış, bunda da belirli ölçüde başarılı olmuştur. Bunda o esnada Orta Doğu’ya hakim olan konjonktürün büyük etkisi olmuştur.
Ancak Suriye bu stratejilerinde ısrarcı olamamıştır. Çünkü Suriye’nin Irak ile
olan husumeti, Körfez’e ulaşabilmek için onu Ürdün’e mahkum kılmış, bu nedenle
de bu ülke ile ilişkilerini daha yapıcı bir seviyede tesis etmeye zorlamıştır. Diğer
taraftan Suriye’nin Lübnan’a yönelik politikasında bir vasıta olarak buradaki Filistinlileri himaye eden tutumu, Ürdün’deki Filistinlileri Lübnan’a yöneltmiş, bu
nedenle de Ürdün Suriye’nin Lübnan stratejilerini desteklemiştir.
Lübnan’a Yönelik Stratejiler
Lübnan İç Savaşı’nın yarattığı ortam belki
Tablo 5: Lübnan'a Yönelik Stratejiler
de dünya tarihinde hiç bir coğrafyayı bu
kadar çok uluslu çok taraflı bir çatışmaya
ÖLÇÜT/STRJ.
1
2
sahne yapmamıştır. Lübnan’ın kırılgan yapısı
meşruiyet
ve İsrail-Filistin çatışmasının Lübnan’a taşıntarihsel tecrübe
+
ması, Suriye’nin bu ülkeye güç uygulamasını
gerçekçilik
+
+
olanaklı ve zorunlu kılmıştır. Suriye’nin Lübuygulanabilirlik
+
+
nan’a yönelik ulusal güvenlik politikasının
sürdürülebilirlik
+
esaslarını; Lübnan topraklarının bir bölümüulusallık
+
nün ilhakı veya bu ülkede kalıcı bir nüfuz
tutarlılık
+
+
bölgesi oluşturmak suretiyle hegemonya yadöneme uyguluk
+
+
ratmaya, yabancı güçlerin bu ülkedeki nüfuzunu kırmaya ve FKÖ’yü kontrol altına
kabul ve destek
+/+/almaya yönelik hedefleri şekillendirmiştir. Bu
karşılıklı yarar
+
maksadın tahakkuku için uyguladığı stratejiler: 1) Müdahale ve 2) İran destekli Hizbullah örgütü ile işbirliğidir.
Lübnan’a Müdahale Stratejisi (Strj. 1)
Suriye’nin, Lübnan’a yönelik örtülü ve açık faaliyetlerle yürüttüğü 24 yıllık
müdahale stratejisi, farklı ve birbiriyle tezat oluşturan uygulamalar içermesine karşın kısa ve orta erimde kısmi de olsa bazı başarılı sonuçlar sağlamıştır. Bu kapsamda; Beyrut’un batısının ve Bekaa vadisinin kontrolünü ele geçirmiş, Lübnan
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ordusu da dahil olmak üzere kendisine müzahir gruplar oluşturmuş ve Lübnan’da
kontrol edebileceği bir düzen oluşturmuş, ülkedeki ABD ve Fransız birliklerini
ülkeyi terke zorlamış, İsrail birliklerinin ayrılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda Suriye’nin en önemli kazanımı, İsrail ile olan mücadelesini Lübnan topraklarında
gerçekleştirmeyi başarmasıdır. Bu başarılarına karşın Suriye’nin FKÖ üzerinde
kontrolü tesis edebildiğini ve Körfez Ülkeleri destekli Sünni ve Vahhabi grupların
etkinliğini kırdığını söylemek olanaklı değildir. Nitekim, bu unsurlar, Suriye’yi iç
savaşa götürecek süreçte önemli rol oynamışlardır.
Sonuçları itibariyle, müdahale stratejisinin, Suriye’nin bu Lübnan’a dostane
ilişkiler ve karşılıklı yarar üzerine geliştirebileceği stratejilerin sağlayabileceğinden
daha fazla fayda sağlamadığı görülmektedir. Suriye yönetiminin enerjisinin büyük
bir bölümünü tüketen Lübnan macerasının bedeli, kendi iç istikrarını artırabilecek
tedbirlerin alınamaması olmuştur. Sonuç itibarıyla 2012 yılında Suriye, yakıp yıktığı “Lübnan’a dönmüştür”.
İran Destekli Hizbullah Örgütü İle İşbirliği Yapılması Stratejisi (Strj. 2)
Suriye’nin bu stratejisi, İran ile olan ittifakının Lübnan coğrafyasındaki devamı
niteliğinde olması nedeniyle kendi içerisinde belirli bir tutarlılık arz etmiştir. Her
ne kadar, zaman zaman Hizbullah Örgütünün kontrolünde sorunlar yaşamışsa da
Suriye, bu unsurlardan yararlanmayı bilmiştir. Bu stratejinin en büyük sakıncası,
bölge ülkeleri tarafından dışlanmasına sebep olmasıdır. Gelinen aşamada ise Suriye’den sonra sıranın kendisine geleceğini değerlendiren İran, bu unsurlar vasıtasıyla Suriye yönetimine olan desteğini sürdürmektedir (Özdağ, 2012: 69,74).
İsrail’e Yönelik Stratejiler
Suriye’nin İsrail’e yönelik ulusal
güvenlik politikası, İsrail ile olan
mücadele üzerinden Orta Doğuda
etkinlik ve saygınlık kazanma ve İsrail’den Suriye’ye yönelen doğrudan
tehdidin ortadan kaldırılması hedefleri çerçevesinde şekillenmiştir. Suriye’nin bu maksatla uyguladığı
güvenlik stratejilerini: 1) İsrail’in yayılmasının önlenmesi ve 2) OBS’nin
tıkanması 3) Golan Tepeleri’nin geri
alınması olmak üzere üç başlıkta
toplamak mümkündür.
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Tablo 6: İsrail'e Yönelik Stratejiler
ÖLÇÜT/STRJ.

1

2

3

meşruiyet

+

+

+

tarihsel tecrübe

-

+

-

gerçekçilik

+

+

-

uygulanabilirlik

+

+

+

sürdürülebilirlik

-

-

+

ulusallık

+

+

+

tutarlılık

+

+

+

döneme uyguluk

+

-

-

kabul ve destek

+/-

+/+

+/+

karşılıklı yarar

-

-

+
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İsrail’in Yayılmasının Önlenmesi Stratejisi (Strj. 1)
İsrail ile olan silahlı mücadelesini, Lübnan, Filistin ve İsrail topraklarına aktarmak suretiyle bu ülkenin yayılmasını önlemiştir. Suriye, İsrail’in yayılmasına
karşı direnç merkezini Lübnan’da oluşturmuş, bunda da uzun erimde kısmen dahi
olsa başarı sağlamıştır. Nitekim, Lübnan kaynaklı FKÖ saldırıları, İsrail savunma
politikasının başlıca endişe kaynağını oluşturmuştur. Suriye bu bölgeyi İsrail topraklarına düzenlediği roket saldırıları ve terörist eylemler için üs bölgesi olarak
kullanmıştır. Buna karşın, İsrail’in Lübnan’da kendisine müzahir bir unsur oluşturmasına (Güney Lübnan Ordusu-SLA) ve işgal altındaki Golan Tepeleri’nin
2000 yılında ilhak edilmesine engel olamamıştır.
Orta Doğu Barış Sürecinin Tıkanması Stratejisi (Strj. 2)
Mısır ve Ürdün’ün aksine, Suriye OBS’yi tıkama stratejisini başarıyla uygulamıştır. Bu maksatla, öncelikle meselenin bölgesel konferanslardan çok BM ortamına ele alınmasını savunmuş, böylece dünya kamuoyunun desteğini yanına
alarak ABD’nin liderliğini kırmayı amaçlamıştır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise, AB ve Rusya’nın sürece dahil olmasını sağlamıştır. Görüşmelerde,
işgal altındaki Suriye topraklarının geri alınmasını şart koşarak İsrail’i kaybederek
başlayacağı bir müzakere ortamına çekmeye çalışmıştır. Ayrıca İsrail-Suriye barışını
Filistin sorunundan çok fazla ayırmayarak bölgedeki güçler dengesini çok iyi gözetmiş (Pelletiere, 1995: 1), böylece İsrail’in ihtiyacı olan barışı kolaylıkla elde etmesini önlemiştir. Uzlaşmazlığı esas alan bu strateji ile Suriye’nin rıza göstermediği
bir barışın sağlanamayacağı fikrini tesis etmeyi başarmıştır. Filistin meselesini bir
şekilde görüşme kapsamında muhafaza ederek, Orta Doğu ülkelerinin desteğini
sağlamayı bilmiştir.
Diğer taraftan, İsrail çekişmesi, Suriye yönetiminin yurt içerindeki muhalefeti
baskılamasında, Arap Dünyasında ve Bağlantısızlar hareketindeki başlıca rakibi
olan Mısır’ın dışlanmasında ve Filistin halkı üzerinde baskı yaratılmasında yardımcı olmuştur. Suriye’ye kısa erimli kazanımlar sağlayan bu stratejinin uzun dönemde başarılı olup olmadığı hakkında kesin bir yargıya varmak şu an için
mümkün değildir.
Golan Tepeleri’nin Geri Alınması Stratejisi (Strj. 3)
Suriye, 1967 Altı Gün Savaşı’nda kaybettiği Golan Tepeleri’nin geri alınmasını
öngören stratejisini, İsrail’in yayılmasının önlenmesi ve OBS’nin tıkanması stratejileri ile eşgüdüm içerisinde uygulamıştır. Bu maksatla yürüttüğü diplomatik
faaliyetlerde, İsrail’in kalıcı bir barış için 1967 sınırlarına çekilmesini ön şart olarak
koşmuş, ABD’nin arabuluculuğunda 1999-2000 döneminde gerçekleştirilen görüşmelerde İsrail’in, Galilee Gölü’ne ulaşım imkânı dışında1967 sınırlarına çok
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yakın olan teklifini kabul etmemiştir. Esasen İsrail ile çekişmenin sağladığı dış desteği bir kazanım olarak gören Suriye liderliği bir anlamda Golan Tepeleri’ni feda
etmiştir. Nitekim, 2007-2008 döneminde Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmeler esnasında, Suriye’nin İran’a bölgede sağladığı destekten vazgeçmesi karşılığında İsrail’in bölgeden çekilmesi seçenekler dahilindeydi. Ancak
bu durumda bile Suriye’nin Lübnan’daki etkinliğinin kaynağını oluşturan İran’ın
desteğinden vazgeçemediği görülmüştür.
Sonuç itibariyle, Suriye, pek çok faktörün lehine olmasına karşın, Lübnan üzerindeki emellerinden vazgeçemediği ve politik ağırlık merkezini bu ülke üzerine
inşa ettiği için İsrail’in uyguladığı strateji karşısında başarısız olmuştur.
Bölgesel Stratejiler

Tablo 7: Bölgesel Stratejiler

Suriye’nin ulusal güvenlik politikasının bölgesel boyutu; küresel ve
bölgesel güç dengelerini gözeterek
ulusal çıkarlarının gerçekleştirilmesi
ve Arap Dünyası liderliğine yönelik
hedefleri çerçevesinde oluşmuştur.
Bu maksatla Suriye’nin uyguladığı
ulusal stratejileri: 1) Denge ve 2)
Arap Dünyasının yeniden yapılandırılması olmak üzere iki grupta
toplamak mümkündür.

ÖLÇÜT/STRJ.

1

2A

2B

meşruiyet

+

+

+

tarihsel tecrübe

-

-

-

gerçekçilik

+

-

-

uygulanabilirlik

+

+

+

sürdürülebilirlik

+

-

+

ulusallık

+

+

+

tutarlılık

+

-

-

döneme uyguluk

+

-

kabul ve destek

+/+

+/-

-/-

karşılıklı yarar

+

-

-

Denge Stratejisi (Strj. 1)
Suriye, soğuk savaş döneminde Türkiye ve İsrail’in Batı Dünyası içerisinde yer
alması, coğrafi konumunun bahşettiği üstünlükler ve ideolojik yakınlığı nedeniyle
özellikle askeri bakımdan bağımlılığa varan bir ölçüde Sovyetlere yakın bir politika
izlemiştir. Her iki ülkeye de karşılıklı yarar sağlayan bu politika neticesinde,
SSCB’nin Orta Doğu’da kendisine adeta tabi olmasını sağlamış, bu maksatla,
SSCB’nin İsrail’e ve FKÖ’ye yakınlaşma çabalarına engel olmayı başarmıştır.
Soğuk savaş sonrasında ise Batı ile yakınlaşmasında bu stratejisinin belirli ölçüde
de olsa başarılı olduğu görülmüştür. Suriye’nin SSCB/Rusya Federasyonu’na uyguladığı bu stratejideki başarısında, diplomatik boyut kadar, Suriye jeopolitiğinin
de etkisi olmuştur.
Arap Dünyasının Yeniden Yapılandırılması Stratejisi (Strj. 2)
Bu strateji, Suriye’nin, kuruluş yıllarından itibaren benimsediği büyük devlet
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olma hedefinin başlıca vasıtasıdır. Bu strateji; A) Arap Dünyasında saygınlık kazanılması ve B) Sünni, Vahhabi/Selefi vb. ekollerin etkinliğinin azaltılması olmak
üzere başlıca iki hususu içermiştir.
BAC, Libya yakınlaşması, Mağrip ülkeleri ve Üçüncü Dünya ülkeleri ile olan
ilişkiler, Arap Ligi ve İslam Ülkeleri Konferansında üstlendiği roller, SSCB ile stratejik ortaklık, İsrail ile uzlaşmaz siyaset, Suriye’nin Arap Dünyasında saygınlık kazanmasına yönelik faaliyetlerdendir. Suriye, belirli alanlarında mesafe kat ettiği bu
stratejide mevcut yetersizlikleri nedeniyle tam bir başarı sağlayamamıştır.
Suriye liderliği, bir tehdit olarak gördüğü, akımları Arap Dünyasından dışlamaya yönelik stratejisini İran’la ittifak ve Mağrip ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmak
suretiyle gerçekleştirmeye çalışmış ancak bunda tam bir başarı sağlayamamıştır.Bununla beraber, İran’a, Akdeniz’e çıkış imkânı sağlayan Suriye stratejik ortaklığı,
Sünni jeopolitiğinin Arap Yarımadası’ndaki hakim konumunu dengelemeyi başarmıştır.
Genel Değerlendirme
Suriye’nin ulusal güvenlik politikası “Büyük Suriye”yi yaratma nihai hedefi
çerçevesinde şekillenmiştir. Bu yayılmacı (irredantist) eğilim Suriye’nin Türkiye ile
olan ilişkilerini olduğu kadar, diğer komşularına ve bölge ülkelerine yönelik yaklaşımlarını da belirlemiştir.
Bu yaklaşımın benimsenmesinde, devletin kuruluş sürecinde yaşanan travmaların Suriye liderliği üzerinde bıraktığı etki, önemli rol oynamıştır. Ayrıca, iç muhalefetin bastırılmasında, “yaratılan düşmanlar” ve “idealler” üzerine kurulan
yayılmacı siyasetten büyük ölçüde yararlanılmıştır. Diğer taraftan, “Büyük Suriye”
ideali devrî (konjonktürel) gelişmelerden de beslenmiştir.
Suriye’nin bölgesel bir güç olmasını öngören ulusal güvenlik politikasının gerçekleştirilebilmesi için uyguladığı stratejiler; -ilk bakışta kolaylıkla anlaşılamasa
da- çoğu zaman kendi içinde izah edilebilir kısa ve orta erimli ulusal hedeflerin
ele geçirilmesine yöneliktir. Buna karşın, takip edilen bu stratejilerin uzun erimde
başarılı olmadığı görülmektedir. Bunun sebebi benimsenen ulusal güvenlik politikasının; akılcı bir ulusal güvenlik anlayışının genel ilkeleriyle ve jeopolitik gerçekliklerle çoğu zaman örtüşmemesidir. Suriye’nin ulusal güvenlik stratejilerine
bir bütün halinde bakıldığında ise bunların başarılı olmaları halinde bile, arzulanan
nihai hedefi tahakkuk ettirebilecek nitelikte olmadıkları görülmektedir. Suriye liderliğinin Orta Doğu’da Suriye’siz bir çözüm olmayacağı yolundaki hedefi, ülkenin
çözümlerin değil sorunların kaynağı olmasında görmesi, “Büyük Suriye”yi yaratmayı müreffeh bir Suriye yaratmaya tercih eden anlayışın doğal ve kaçınılmaz sonucu olmuştur.
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Türkiye’nin Suriye Politikası ve Değerlendirmesi
Tarihsel Gelişimi
Türkiye’nin Suriye politikası, genel Orta Doğu politikasının izlerini taşımakla
beraber, başlı başına özgün nitelikleri haizdir. Bu kapsamda Türkiye’nin Suriye
politikasını, Cumhuriyetin kuruluşundan soğuk savaşa kadar olan dönem (19231948), soğuk savaş dönemi (1952-1991), soğuk savaş sonrası dönem (1991-?)
olmak üzere üçe ayırmak mümkündür.
Cumhuriyetin Kuruluşundan Soğuk Savaşa Kadar Olan Dönem (1923-1948)
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk dış siyasetinin Suriye’ye yönelik başlıca uğraşısı, İskenderun Sancağı’nın Türkiye’ye katılması meselesi oluşturmuştur. Esasen
bu katılım sürecinde Türkiye’nin muhatabı, Suriye devleti değil, Suriye’nin mandatörü olan Fransa’dır. Fransa’nın bölgeden ayrılması üzerine, Suriye yönetiminin,
Sancak meselesini yeniden gündeme getirmesi nedeniyle Türkiye, Suriye’yi tanımayı 6 Mart 1946 tarihine kadar geciktirmiştir (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2001: 616).
Bu dönemde Türkiye-Suriye ilişkilerinde bir başka gerilim, 1947’de Ürdün ve
Türkiye arasında imzalanan Dostluk ve İyi Komşuluk Anlaşması olmuştur. Bu anlaşma, başta Suriye olmak üzere, Mısır ve Suudi Arabistan tarafından bir “İngiliz
projesi” olarak görüldüğünden rahatsız edici bulunmuştur (2001: 617). Bu olumsuz gelişmeye karşın, Türkiye’nin Filistin’in parçalanması konusunda BM’de 30
Kasım 1947’de, SSCB ve ABD’ye rağmen Arap devletleriyle birlikte olumsuz oy
kullanması Suriye yönetiminin Türkiye’ye yakınlaşmasını sağlamıştır (Fırat ve
Kürkçüoğlu, 2001: 617).
Değerlendirme
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Türkiye’nin genel olarak Orta Doğu’da
özel olarak da Suriye’de tatbik edeceği siyasetin sınırlarını, bölge dinamikleri ile
büyük güçlerin siyasetlerine olan tavrının belirleyeceği ortaya çıkmıştır. Bu denge
siyaseti, esasen Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine egemen olan jeopolitiğin bir anlamda devamıdır. II. Dünya Savaşı sonrasında, ulusal güvenlik politikasını, Sovyet tehdidini bertaraf etmek üzerine kuran Türkiye, Batı ile
yakınlaşmasını Orta Doğu’daki stratejik ortaklıklarla sağlamaya çalışmıştır. Bölgede
yeni kurulan devletlerin modern Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinde, zihinsel
arka planlarında muhafaza ettikleri Osmanlı/Türk düşmanlığı Türkiye’nin gerek
bölgeye gerekse Suriye’ye yönelik siyasetinin mesafeli bir yakınlıktan öteye taşınabilmesini olanaksız kılmıştır.
Ulaşılan sonuçlar itibariyle yapılan değerlendirmede; Türkiye’nin bu dönemde
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uyguladığı politikanın, akılcı bir ulusal güvenlik politikası için gerekli olan bütün
ölçütleri karşıladığı, ancak Suriye’nin Türkiye üzerindeki emelleri nedeniyle iki
ülke arasında sağlam temellere ve karşılıklı yarara dayanan ilişkilerin tesis edilemediği sonucuna ulaşılmıştır.
Soğuk Savaş Döneminde Türkiye-Suriye İlişkileri (1948-1991)
Soğuk savaş döneminde Türk dış politikası, “Batı Bloğu’nun çıkarlarının gözetilmesi suretiyle Türkiye’nin Batı için vazgeçilmezliğinin sağlanması” denklemi
üzerine tesis etmiştir. 1948’de soğuk savaşın başlamasıyla, Türkiye’nin Batı yörüngesinde bir Orta Doğu politikası izleyeceği ilk kez Filistin meselesiyle ortaya
çıkmıştır. 12 Aralık 1948’de BM Genel Kurulunun Filistin Uzlaşma Komisyonu
kurulması yönündeki kararını Türkiye’nin kabul etmesi ve 28 Mart 1949’da İsrail’i tanıması, Türkiye’nin Suriye tarafından olduğu kadar, diğer Orta Doğu devletleri tarafından da dışlanmasına neden olmuştur (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2001:
617).
Diğer taraftan, Türkiye, Irak, İran ve Pakistan’ı Sovyet yayılmasına karşı birleştiren 24 Şubat 1955 tarihli Bağdat Paktı, Arap Dünyasını ise ikiye bölmüştür.
1957’deki Sovyet-Suriye yakınlaşmasının, Irak, Ürdün ve Türkiye’de yarattığı endişe neticesinde Türkiye, Suriye sınırına asker yığmıştır (Sever, 1997: 191). Bunun
üzerine, önce SSCB Türkiye’yi tehdit etmiş, bundan bir ay sonra da 22 Ekim
1957’de, Suriye, Türkiye’yi kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle BM’ye şikayet etmiştir. Suriye ve Türkiye arasındaki bu ilk ciddi gerilim, Sovyetlerin yumuşaması
ve bölge ülkelerinin araya girmesiyle yatıştırılmıştır.
1960’tan sonra Türkiye’nin Arap Dünyasına yakınlaşma çabaları, somut sonuçlar yaratmamakla birlikte, önceki yıllardaki dışlanmaya son vermiştir. 1967
Arap-İsrail Savaşı sonrasında Türkiye, aralarında Suriye’nin de bulunduğu Arap
devletlerine insani yardımda bulunmuştur.
1980’li ve 90’lı yılların Türkiye-Suriye ilişkilerinde, gündemi belirleyen başlıca
konular; terörizm ve su sorunu olmuştur. İran-Irak Savaşı esnasında İran ve Suriye’nin Kürtlere destek vermesi, Türkiye’yi Irak’la olan ilişkilerini artırmaya sevk
etmiştir.
12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Suriye’ye sığınan militanların, siyasi
sığınmacı oldukları gerekçesiyle Türkiye’ye iade edilmemeleri, 1981’deki ilk kongresini Suriye-Lübnan sınırındaki kamplarda gerçekleştiren PKK terör örgütünün
Suriye tarafından desteklenmesi iki ülke arasında uzun süre devam edecek olan
gerilimi ateşlemiştir (Erhan ve Kürkçüoğlu 2001: 132). 1983’de Türkiye’nin Suriye’yi ASALA ve PKK terör örgütlerini desteklemesi konusundaki uyarısı, Suriye
tarafından yalanarak reddedildiyse de Suriye, bu teröristleri daha fazla barındıramayarak, Bekaa Vadisi’ne ve İran’a göndermek zorunda kalmıştır (Erhan ve Kürk202
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çüoğlu 2001: 133). Türkiye’nin zorlamasıyla 5 Mart 1985 Sınır Güvenliği Protokolü imzalanmış, ancak Suriye’nin teröre sağladığı destek azalmamıştır. Bu yıllarda
en dikkat çekici olay, teröre ilave olarak, Suriye’nin örtülü gayrinizami harp faaliyetleri olmuştur. Nitekim, Ağustos 1986’da Kırıkkale mühimmat fabrikasına düzenlenen sabotaj ile ilgili olarak tutuklanan Suriye ve Ürdün uyruklu şahıslar
suçlarını itiraf etmişlerdir (Erhan ve Kürkçüoğlu, 2001: 136). Ancak Türkiye, karşı
tedbir almak bir yana, ABD’nin terörist eylemlerinden ötürü ilişkilerini kestiği ve
NATO ülkelerine de benzer politikalar izlemesini istediği Suriye’yi bombalama
önerisine karşı İncirlik üssünü kullandırmayacağını açıklamıştır (Erhan ve Kürkçüoğlu, 2001: 136).
Başbakan Özal’ın Temmuz 1987’deki Suriye ziyareti esnasında; terörist faaliyetlere izin verilmemesi ve Suriye’ye saniyede 500 m3 su verileceği konularında iki
protokol imzalanmış, ancak 1 Ekim 1989’da Özal Suriye’nin bu protokole uymadığını açıklamıştır. Suriye jetleri 21 Ekim 1989’da sınırı ihlal ederek Türk tapu ve
kadastro uçağını düşürmüştür. Kasım 1989’da kardeş Cemil Esat PKK’ya destek
verdiklerini açıklamış (Erhan ve Kürkçüoğlu, 2001: 139), aynı yıl Suriye, İskenderun Kurtuluş Örgütü isimli örgütü kurmuştur.
Değerlendirme
Türkiye’nin NATO’ya girmesiyle somutlaşan, soğuk savaşa Batılı müttefiklerle
dahil olma kararı, esasen Türkiye’nin komünist karşıtı, Batı medeniyeti yandaşı
olma tercihi kadar, Sovyetlerin Türkiye’ye yönelik saldırgan emellerinin önüne
geçme ihtiyacından doğmuştu. Türk dış politikasını ipotek altına alan bu tehdit,
özellikle 1950’li yıllarda Türkiye’nin ulusal çıkarlarını katı bir şekilde ABD ve
NATO ekseninde görmesine neden olmuş, bunun neticesinde de Orta Doğu’da
aktif ancak sonuçları açısından başarısız bir politika uygulanmıştır (Fırat M. ve
Kürkçüoğlu, 2001: 615). Sovyet yayılmasını “yeşil kuşak” ile durdurmaya çalışan
Türkiye, Sovyet-Suriye yakınlaşması sonucunda kuşatırken kuşatılmıştır. Bölgesel
gerilimlerin soğuk savaş ortamında bloklar arasında güç mücadelesine dönüştüğü
(proxy war) bir savaştan sakınma refleksi Türkiye’yi kendisine örtülü bir savaş yürüten Suriye’ye karşı tedbir almaktan mahrum bırakmıştır. Bu dönemde ve takip
eden süreçte Türkiye’nin tek seçeneği, “teröre karşı su silahını kullanmak” olmuştur.
Ulaşılan sonuçlar itibariyle yapılan değerlendirmede; Türkiye’nin bu dönemde
uyguladığı politikanın, akılcı bir ulusal güvenlik politikası için gerekli olan ölçütleri
genel olarak karşıladığı ancak, “her şeyden önce devletin kendi gücüne ve halkının
yararına dayanması (ulusallık)” ölçütüne bütünüyle uymadığı ve “istikrar, barış ve
refah yaratması (karşılıklı yarar)” ölçünün refaha ilişkin kısmını karşılamadığı sonucuna ulaşılmıştır.
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Türkiye’nin bu dönemde uyguladığı ulusal güvenlik politikasının başarısızlıkları:
- Kendi başına inisiyatif geliştirmekten yoksun olması,
- Suriye’nin başını çektiği bir grup bölge ülkelerince dışlanmasına engel olunamaması,
- Suriye’nin teröre destek vermekten caydırılamamasıdır.
Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye-Suriye İlişkileri(1991-?)
Soğuk savaş sonrasında Türkiye-Suriye ilişkilerine; 1991-1998 yılları arasında
Suriye’nin teröre verdiği destekten kaynaklanan gerginlik, 1998-2011 dönemine
yakınlaşma, 2011’den sonraki döneme ise Arap Baharı’nın Suriye’ye olan etkilerinden kaynaklanan gerginlik hakim olmuştur.
1991-1998 Dönemi
1990’lı yıllar, Türkiye’nin Suriye’yi teröre destek vermekten vazgeçirmeye çalıştığı yıllar olmuştur. 17 Nisan 1992’de Türkiye’nin zorlamasıyla Güvenlik Protokolü imzalanmıştır (Fırat M. ve Kürkçüoğlu, 2001: 556). Aynı yılın Ağustos
ayında, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Türkiye’nin terör sorununu kendi başına
çözebileceğini ancak Suriye’nin su sorununu Türkiye olmadan çözemeyeceğini
ifade etmiştir (Fırat M. ve Kürkçüoğlu, 2001: 557). Ne Körfez Savaşı sonrasında
Türkiye’nin Irak’ın kuzeyindeki Kürt gruplara yakınlaşması, ne de 23 Ağustos
1994’te Türkiye, Irak ve Suriye dışişleri bakanlarının, bir Kürt devletinin kurulmasına karşı olduklarını açıklamaları (Fırat M. ve Kürkçüoğlu, 2001: 559), Suriye’yi PKK kartını kullanmaktan ve su meselesi yüzünden Türkiye’ye cephe
almaktan vazgeçirmemiştir. Suriye’nin 1995’te Arap devletlerin desteğini alarak
su sorunu uluslararası ortama taşıdığı Şam Deklarasyonu’na cevaben Dışişleri Bakanı Deniz Baykal, teröre destek verdiği sürece Suriye’nin suda artış beklememesi
gerektiği bildirmiştir (Fırat M. ve Kürkçüoğlu, 2001: 559). Suriye’nin terör konusundaki bu tutumu, Türkiye ve İsrail’i aynı ortak çıkarda buluşturmuştur. Nitekim, Türkiye, Suriye’ye 23 Ocak 1996’da Suriye’ye bir nota daha vermiş, bir ay
sonra da İsrail ile askeri eğitim işbirliği anlaşması imzalamıştır. Bu gelişme üzerine
Suriye, 1997’de, Arap devletlerini Türkiye-İsrail yakınlaşmasından dolayı Türkiye’ye tavır almasını sağlamıştır. Buna karşılık 1998 yılında Türkiye, başarılı bir
kriz yönetimi ile Suriye’yi caydırmayı başarmış ve 19-20 Ekim 1998’de, PKK terör
örgütünü desteklemeyeceğini taahhüt ettiği Adana Mutabakatı’nı imzalatmıştır.13
13

Bu kapsamda önce 16 Eylül 1998’de K.K.K. Org. Atilla Ateş, Suriye’yi uyarmış, Gnkur. Bşk. Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu,
Suriye’nin Türkiye’ye karşı ilan edilmemiş bir savaş icra ettiğini ifade etmiştir. 1 Ekim 1998’de Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel Meclisi açılış konuşmasında Suriye’nin hasmane tutum sergilediğini, Türkiye’nin buna mukabele hakkını muhafaza
ettiğini söylemiştir. İki ülke arasındaki ilişkiler, 5 Ekim 1998’da kesilmiştir. ABD ve İsrail, Türkiye’nin bu tutumuna destek
vermemiş, Libya Türkiye’nin Suriye’ye saldırısını kendisine yapılmış olarak kabul edeceğini ilan etmiş, Irak Türkiye’ye karşı
çıkmıştır. Mısır ve İran’ın arabuluculuğu ile 17 Ekim 1998’de terör örgütü elebaşının Suriye’den ayrılması ve Suriye’nin
geri adım atmasıyla gerilim yatışmıştır (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2001: 565).
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Değerlendirme
1991-1998 döneminde Türkiye’nin Suriye ile ilişkilerinde temel ulusal hedefi,
Suriye’nin PKK terör örgütüne sağladığı desteğin önlenmesi olmuştur. Bu maksatla tatbik edilen caydırma stratejisinde Türkiye, terörle mücadele gibi tamamıyla
meşru bir çabada bile komşuları ve müttefikleri tarafından nasıl yalnız bırakıldığını, ABD’nin desteği olmadan ve idam cezasının kaldırılması hususunda kendisine şart koşulan adımları atmadan başarılı olmanın ne kadar zor olduğunu
öğrenmiştir.
Suriye’nin PKK terör örgütünü desteklemekten caydırılmasına yönelik olarak,
1998’de uygulanan kriz yönetimi tam anlamıyla başarılı olmasına karşın, Türkiye’nin bu hareketi 16 yıl boyunca geciktirmesi, konjontürün uygun olmamasıyla
izah edilebilirse de bu durum Türk diplomasisinin başarısızlığını ortadan kaldırmaz. Esasen bu husus; bir önceki dönemde NATO’nun Türkiye çıkarları çerçevesinde kullanılmasının, SSCB ile ilişkilerin düzenlenmesinin ve soğuk savaşın sona
ermesinin değerlendirilmesinin bir sonucudur. Körfez Savaşı ve Orta Doğu Barış
Süreci’nin seyri, bu dönemdeki gecikmenin başlıca sebepleri olmuştur.
Ulaşılan sonuçlar itibariyle yapılan değerlendirmede; Türkiye’nin bu dönemde
uyguladığı politikanın, akılcı bir ulusal güvenlik politikası için gerekli olan ölçütleri
genel olarak karşıladığı ancak, “kalıcı kazanımlar yaratabilmesi (sürdürülebilirlik)”
ölçütünü tam olarak yerine getiremediği sonucuna ulaşılmıştır.
Türkiye’nin bu dönemde uyguladığı ulusal güvenlik politikasının başarısızlıkları:
- Suriye’nin teröre olan desteğinin kesilmesi konusundaki kazanımların korunamaması
- Sınır aşan sular konusunda Mısır’ın ve Körfez Ülkelerinin Suriye’nin yanında yer almasına engel olunamamasıdır.
1998-2011 Dönemi
2000 yılında Beşar Esat’ın iktidara gelmesi üzerine Türkiye-Suriye ilişkileri
2011’e kadar devam edecek olan altın çağını yaşamıştır. Hafız Esat’ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in katılmasıyla iki ülke arasındaki
ilişkilerde yakınlaşma süreci başlamıştır (Aras, 2012). Bu kapsamda; 23 Ağustos
2001’de sulama alanında teknik eğitim ve işbirliğini öngören GAP-GOLD anlaşması (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2001), 20 Haziran 2002’de Askeri Alanda Eğitim,
Teknik ve Bilimsel İşbirliği Çerçeve Anlaşması ve Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmaları (Gönültaş, 2002) ile 22 Kasım 2002’de Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmıştır (T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2012). 2003 yılında Suriye, İran ve Türkiye
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Dışişleri Bakanları, Kürt devleti kurulmasına karşı olduklarını açıklamışlar, 2004
ve 2007’de Beşar Esat ve 2005’de Ahmet Necdet Sezer, 2006 ve 2011’de (Ocak ve
Şubat 2011) R. Tayyip Erdoğan ülke ziyaretinde bulunmuşlardır. 2007’de bir yıl
süreyle İsrail-Suriye görüşmeleri Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşmiştir.
İki ülke arasında tam bir yakınlaşmayı tesis eden; Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği
Konseyi, 13 Ekim 2009’da bakanlar, 23 Aralık’a ise Başbakanlar düzeyinde toplanmış, bu kapsamda vize muafiyeti ve ticaret, enerji, ulaştırma, bilim, eğitim, kültür vb. alanlarda sayısı 50’yi aşkın anlaşma imzalanmıştır. Bunun neticesinde de
2000 yılında yaklaşık 730 milyon dolar olan ticaret hacmi, 2010 yılında 2,5 milyar
dolara ulaşmıştır (Özcan, 2012: 228).
Değerlendirme
1998-2010 döneminde Beşar Esat döneminde gerçekleştirilen yakınlaşmaya
karşın, Suriye’nin PKK terör örgütüne olan desteğini devam ettirmesini görmezlikten gelmek Türkiye’nin ağır bedeller ödemeye devam etmesine neden olmuştur.14 Yönetim kadrolarında büyük değişikliklere gidilmiş olmasına karşın Suriye
devlet anlayışında Türkiye’ye yönelik kökten bir değişikliğin olmadığı bir ortamda
Suriye ile yakınlaşmanın süratle ve liderin aileleri gibi semboller üzerinden gerçekleştirilmiş olması bu politikanın kurumsallaşmasını olduğu kadar benimsenmesini zorlaştırmıştır. Bu olumsuzluklarına karşın, gerçekleştirilen yakınlaşmanın;
ekonomik kazanımlar elde edilmesinde, Suriye dış politikasının İran’a olan bağımlılığını belirli ölçüde de olsa kaldırmasında ve Türkiye’nin Orta Doğu’daki konumunu güçlendirmedeki katkısı göz ardı edilemez. Bu yakınlaşma politikasının
başarısında, Suriye yönetiminin “Şam Baharı” olarak anılan bir yıllık demokratikleşme çabalarının son bulmuş olmasından dolayı Batı tarafından yalnızlığa itilmiş olmasının, Türkiye’den sağladığı ekonomik faydanın ve Türkiye’nin İsrail ile
olan ilişkilerinin sağladığı yaptırım gücünün önemli katkısı olmuştur. Ayrıca Türk
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, komşu ülkelerle olan sorunların çözümlenmesini öngören, “sıfır sorun” politikasının iki önemli ayağını oluşturan Ermenistan ve Yunanistan bölümlerinin başarısızlığa uğramış olmasının, Türkiye’nin
Suriye yakınlaşmasında benimsediği yöntemi şekillendirmiş olabileceği de düşünülebilir.
Ulaşılan sonuçlar itibariyle; Türkiye’nin bu dönemde uyguladığı politikanın,
akılcı bir ulusal güvenlik politikası için gerekli olan ölçütleri belirli ölçüde karşıladığını söylemek mümkündür. Buna karşın, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın
Türkiye’nin inisiyatifi ile süratlendirildiği bu ortamda; Suriye’deki Türklere yönelik
hiçbir somut adımın atılmamış olması ve Suriye’nin PKK terör örgütüne olan desteğini bütünüyle kesmemesini Türkiye’nin görmezden gelmesi, uygulanan politikanın başarısını tartışmalı kılmıştır.
14

Dışişleri Bakanı A. Davutoğlu tarafından “Ortak kader, ortak tarih, ortak gelecek” olarak sembolleştirilen (Ayhan, 2009)
Türkiye-Suriye yakınlaşmasına karşın Suriye’nin terör kartını saklı tutuğu (bkz. son not 10) sonradan açığa çıkmıştır.
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2011 Sonrası
15 Mart 2011’de Suriye’de başlayan olayların ardından 1 Mayıs’ta 252 sığınmacının Türkiye’deki çadır kentlere sığınmasıyla başlayan süreçte, Türkiye, önce
Suriye yönetimini reformlara ikna etmeyi denemiş, bunu yeterli bulmayınca muhalefeti desteklemeye ve çok taraflı bir zorlayıcı diplomasi ile Suriye yönetimini
değiştirmeye çalışmıştır. Bu kapsamda Türkiye’nin liderliği ve katılımıyla gerçekleştirilen başlıca faaliyetler şunlardır:
- 31 Mayıs-2 Haziran 2011’de Antalya’da Değişim İçin Suriye Konferansı düzenlenmiş (Aksam.com.tr., 2012), bunu muhaliflerin İstanbul’daki toplantıları
takip etmiştir (Hürriyet, 2011). 9 Ağustos’ta Dışişleri Bakanı, Suriye’deki olaylar
ve bu bağlamda reform çalışmalarını görüşmek üzere Suriye Cumhurbaşkanı Beşar
Esad’ı ziyaret emiş (T.C.DİB, 2011), 23 Ağustos’ta muhalifler İstanbul’da toplanarak Suriye Ulusal Konseyi’ni ilan edeceklerini açıklamışlardır (Haber Türk,
2011). Müteakiben, 16 Eylül 2011’de Suriye Ulusal Konsey üyeleri listesi yayımlanmıştır (BBC Türkçe, 2011). 2 Ekim 2012’de İstanbul’da toplanan muhalifler,
örgütsel yapılarını oluşturmuşlardır (Dünya Bülteni, 2011). Dışişleri Bakanı, 2627 Kasım 2011’de Kahire’de düzenlenen; Suriye’ye yaptırım kararının alındığı,
Arap Ligi Sosyal ve Ekonomik Konseyi ve Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi
toplantılarına ve 30 Kasım’da Cidde’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı İcra
Komitesi toplantısına katılmış (T.C.DİB, 2012b), aynı gün Türkiye, Suriye’ye bir
dizi ekonomik yaptırımı yürürlüğe koymuştur. 28 Kasım 2011’de Özgür Suriye
Ordusu ile Suriye Ulusal Konseyi Hatay’da ilk koordinasyon toplantısını gerçekleştirmiştir; böylelikle muhalefet ile silahlı gruplar arasındaki irtibat resmiyet kazanmıştır (Stratfor’dan aktaran, Akbal, 2012).
- 9 Ocak 2012’de Suriye Ulusal Konsey Genel Sekreterliği toplantısı, İstanbul’da yapılmıştır (Atlıoğlu, 2012: 93). Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriyeli
muhaliflerin 24 Şubat 2012’de Tunus’ta yaptıkları Suriye Halkının Dostları Grubu,
ilk toplantısına iştirak etmiştir (T.C.DİB, 2012a). 7 Mart’ta BM Genel Sekreter
Yardımcısı ve 13 Mart’ta BM ve Arap Ligi Suriye Özel Temsilcisi (Kofi Annan)
Türkiye’yi ziyaret etmişlerdir (T.C.DİB, 2012c). 28 Mart’ta Suriyeli muhalifler İstanbul’da bir araya gelerek aralarındaki ayrılıkları gidermeye çalışmışlardır (BBC
Türkçe, 2012). 1 Nisan 2012’de, İstanbul’da “Suriye Halkının Dostları Grubu”
ikinci toplantısı yapılmıştır (T.C.DİB, 2012ç). Suriye halkının kendisini korumak
için meşru önlemler almasına destek verildiği bu toplantıyı Suriye Türkiye’nin
savaş ilanı olarak nitelemiştir (Sabah, 2012b). 19 Nisan’da Dışişleri Bakanı, Paris’te
düzenlenen Suriye Halkının Dostları toplantısına katılmıştır (AA, 2012). 27 Mayıs
2012’de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye Ulusal Konseyi mensupları ile
İstanbul’da bir görüşme yapmıştır (T.C.DİB, 2012d). 30 Haziran 2012’de Dışişleri
Bakanı, “Suriye Eylem Grubu” adı altında, Cenevre’de düzenlenen uluslararası
konferansa katılmıştır (T.C.DİB, 2012e). 6 Temmuz 2012’de Dışişleri Bakanı, Paris’te yapılan Suriye Halkının Dostları Grubu’nun üçüncü toplantısına katılmıştır
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(T.C.DİB, 2012f ). 23 Temmuz 2012’de Dışişleri Bakanı Suriye Ulusal Konseyi
temsilcileri ile Ankara’da görüşmüştür (T.C.DİB, 2012g).
Suriye Ulusal Konseyinin, Suriye’nin temsilcisi olduğunu tescil eden 1 Nisan
2012 Suriye’nin Dostları Grubu, sonuç raporunu imzalayan ABD’nin, 31 Ekim
2012’de Suriye Ulusal Konseyi’nin muhalefetin tamamını temsil etmemesi ve başarısız olması nedeniyle lağvedilmesi yönündeki açıklaması (Ntvmsnbc, 2012),
Türkiye’nin altı aylık yoğun çabasına büyük bir darbe vurmuştur. Bunun üzerine
12 Kasım 2012’de Katar’ın başkenti Doha’da, Türkiye’nin de katılımıyla, önceki
yapılanmada ağırlıklı olarak yer alan Müslüman Kardeşlerin mevcudiyetinin azaltıldığı, “Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu” kurulmuştur (The
Guardian, 2012).
Suriye krizi boyunca, Türkiye ile Rusya ve İran arasında ciddi görüş ayrılıkları
ortaya çıkmıştır. Türkiye, 26 Mart 2012’de Şam Büyükelçilik personelini geri çekmiştir. Türkiye’ye sığınan 130.000 üzerindeki sığınmacılara dışarıdan insani yardım yapılmamıştır. Suriye’deki silahlı mücadeleye katılanların bu kampları üs
bölgesi olarak kullanması, Türkiye’nin barışçıl olma iddialarını boşa çıkardığı gibi
iç muhalefetin de eleştirilerine yol açmıştır. Suriye yönetimi, PKK’ya desteğini artırmış ve ülkenin kuzey kesiminde hakimiyetlerini artıran Kürt gruplar ile ittifaka
gitmiştir. 22 Haziran 2012’de Türk keşif uçağı Suriye tarafından düşürülmüştür.
3 Ekim’de Suriye’den açılan topçu ateşi neticesinde Akçakale’de 5 Türk vatandaşı
hayatını kaybetmiştir.
Değerlendirme
2011’den itibaren, Türkiye Arap Baharının neden olduğu gerilimin uluslararası
bir krize ve iç savaşa dönüştüğü günümüze kadar olan dönemde, ulusal çıkarlarını,
Beşar Esat yönetiminin devrilmesi üzerine kurgulamıştır. Bu yaklaşım, Türkiye’nin
geleneksel dış politikasında, bölge ülkesi ve Suriye’nin komşusu kimliğinden bölgesel bir güç olmaya kayan köklü bir değişikliği ortaya koymuştur. Gerek bireysel
gerekse diğer uluslararası aktörlerle birlikte uyguladığı kriz stratejisi ile sorunun
süratle çözümlenmesine çaba göstermiş ancak başlangıçta sağladığı ABD desteğini
kaybetmiş, Suudi Arabistan’ın siyasetine yaklaşmış, İran’la Türkiye arasındaki örtülü gerilimin açığa çıkmasına neden olan bu süreçte yakın ticari ortağı Rusya ile
çıkar çatışmasına düşmüştür.
Ulaşılan sonuçlar itibariyle yapılan değerlendirmede; Türkiye’nin bu dönemde
uyguladığı politikanın, akılcı bir ulusal güvenlik politikası için gerekli olan ölçütleri
çoğunlukla karşılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda:
Ahlaki ilkelere ve uluslararası hukuka uygun olma (meşruiyet) ölçütüne göre değerlendirme
Türkiye bu dönemdeki politikasını “insanî müdahale”nin yarattığı meşruiyet
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üzerine inşa etmiştir. Bu yaklaşım, daha çok büyük güçlerin müdahale politikalarının bir dayanağı olup, BM’nin; iç işlerine karışmama, egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı ve kuvvet kullanmayı istisna olarak kabul eden geleneksel
yaklaşımına uymamaktadır. Her ne kadar Türk dış politikası, NATO liderliğinde
girişilen bu tür uygulamalara fazlasıyla yabancı olmasa da, Suriye örneğinde yeni
olan Türkiye’nin lider rolü üstlenmesidir.
Bu kapsamda dikkat çekici diğer bir husus ise Türkiye’nin tarafları uzlaştırmayı
öngören Kofi Annan arabuluculuğundaki girişimi desteklemekten çok Beşar
Esat’ın yönetimden uzaklaştırılmasını esas alan bir politikayı benimsemiş olmasıdır. Çatışmaların uzamasına ve insanî kayıpların artmasına neden olan bu seçeneğin tercih edilmesi, Türkiye’nin uyguladığı politikanın insanî boyutunu tartışmalı
kılmıştır.
Tarihten çıkarılan derslere dayandırılması (tarihsel tecrübe) ölçütüne göre değerlendirme
Türkiye’nin tarihten çıkardığı pek çok ders bakımında Suriye’ye yaklaşımını
irdelemek mümkünse de burada sadece üçü ile yetinilmiştir.
Birinci ders; Suriye’nin yaratılan karşılıklı çıkar ve bağımlılıklara rağmen Türkiye’ye yönelik emellerini bir şekilde muhafaza etmesidir. Gerçekten de ilişkilerin
en yüksek düzeye çıktığı dönemde dahi Suriye’nin PKK terör örgütüne destek vermesi bu durumun ayrıca bir izaha gerek duyulmayacak kanıtıdır. Türkiye’nin Suriye yönetiminin devrilmesine yönelik siyasetinde bu durumun etkin olması
ihtimal dahilindedir.
İkinci ders; I. Dünya Savaşı’nda imparatorluğun yıkılmasını geciktiremeyen
Osmanlıcılık siyasetinin başarısızlığı, tarihsel bir kanıt olarak ortada dururken,
son dönemde bu siyasetin güdüldüğüne dair yaratılan kuvvetli algının önüne geçilememiş olmasıdır. Türk dış politikasının bu şekilde bir iz bırakmış olması, uluslararası alanda telaffuz edilmeyen gizli bir yalnızlığa itilmesine neden olmuştur.
Üçüncü ders; Körfez Savaşı sonrasında Türkiye’nin de katkılarıyla kurulan oldu
bitti (de facto) Kürt özerk yönetimidir. Suriye’nin iç karışıklık yaşadığı bir ortamda
ülkedeki Kürt grupların hangi tarafta yer alırlarsa alsınlar dengeyi değiştirme potansiyellerini kullanarak büyük kazanımlar elde edecekleri açıktır. Kaldı ki bu
grupların yanı başında Irak Kürtleri örneği bulunmaktadır.
- Mevcut imkân ve kabiliyetler ölçüsünde gerçekleştirilebilir olması (gerçekçilik) ölçütüne göre değerlendirme: Türkiye, sorunun tek başına çözümleyemeyeceğini görmüş, bu nedenle uluslararası toplumla birlikte hareket etme yolunu
tercih etmiştir. Türkiye, ayrıca krize müdahil olan devletlerin büyük çoğunlukla
sürecin uzamasından çıkar sağladıklarını tespit etmiş, bu nedenle de ön alıcı giri21. Yüzyılda Sosyal Bilimler
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şimlerde bulunmuştur. Devri özellikler ve büyük devletlerin farklı yaklaşımları nedeniyle hiçbir aktörün tek başına ortamı değiştiremeyeceği bu durumda Türkiye’nin müttefikleri ile birlikte dahi olsa mevcut imkân ve kabiliyeti istenen nihai
sonucu yaratmaya yeterli olmadığından uygulanan siyasetin gerçekçi olduğunu
söyleyebilmek mümkün değildir.
Kazanç ve kayıplarının muhakemesinin yapılması (uygulanabilirlik) ölçütüne göre
değerlendirme
Halihazırda Türkiye’nin reel kaybı ekonomiktir. 2010 yılında 2,5 milyar dolar
civarındaki ticaret hacminin 1,85 milyar doları Türkiye’nin ihracatından oluşmaktaydı. İki ülke arasındaki ticaret 2011’den itibaren neredeyse kesilme durumuna
gelmiştir. Diğer taraftan Suriye üzerinden Orta Doğu ülkelerine yapılan taşımacılık
durmuş olup, Türkiye bu eksikliği, İsrail limanlarına yaptığı deniz taşımacılığıyla
ikame etmeye çalışmaktadır. Bu durum maliyetleri büyük ölçüde artırmıştır. Aralık
2012 itibariyle Suriyeli sığınmacılara harcanan insani yardım tutarı 425 milyon
lirayı geçmiştir (TRT Haber, 2012). Suriye yönetiminin değişmemesi halinde Türkiye’nin kayıpları artabilecektir. Daha da önemlisi, bu durumda Türkiye bölgede
itibar kaybedecektir.
Suriye yönetiminin değişmesi durumunda, Türkiye’nin kazanımları yeni Suriye’nin nasıl şekilleneceğine bağlı olacaktır. Suriye’nin krizden parçalanmış ya da
çok parçalı bir yapıda çıkması halinde, Türkiye’nin bütün bir Suriye’ye hitap edebilme olanağı ortadan kalkacaktır. Yeni Suriye’nin çok parçalı yapısı içinde İran’ın
nüfuz bölgesi oluşturması, Kürtlerin siyasi bir kimlik kazanması ve Hıristiyanların
güç kazanması kuvvetle muhtemeldir ki bunlardan hiçbirinin ilişki kurmak için
birinci tercihi Türkiye olmayacaktır. Bu durumda Türkiye ya içine dönük bir politikaya ya da Suriye’nin Lübnan’da uyguladığı tip müdahaleci bir politikaya mahkum olacaktır. Bu ihtimalin gerçekleşmesinin en sakıncalı tarafı ile İsrail’i bölgede
durdurabilecek İran’dan başka bir gücün kalmayacak olmasıdır. Bu durumda da
İran-İsrail çekişmesinde bölgesel bir savaşın gerçekleşmesi ihtimal dahilindedir.
Suriye’de Sünni ağırlıklı bir yönetimin iktidara gelmesi halinde ise bunun ülkedeki en örgütlenmiş muhalefeti oluşturan Müslüman Kardeşler olması kuvvetle
muhtemeldir. Bu örgütün Suriye’de iktidara gelmesinin bazı sakıncaları da beraberinde getirmesi olasıdır:
- Birincisi, Arap Baharı’nın diğer uygulamalarında da görüldüğü üzere iktidara
gelen Müslüman Kardeşler Örgütünün köktenci ve demokratik olmayan karakterini bütünüyle açığa çıkarmasa da bir şekilde muhafaza etmesidir. Nitekim,
ABD’nin Libya ve Mısır örneklerinde edindiği deneyimler neticesinde, Müslüman
Kardeşler taraftarlarının ağırlıklı konumları nedeniyle Suriye Ulusal Konseyi’ni
dağıtması bu endişeden kaynaklanmıştır. Örgütün Batılı devletler tarafından “eh210
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lileştirilmesi” de özgün karakterini muhafaza etmesi de Türkiye için Beşar Esat
Suriye’sinden daha az sakınca yaratmayacaktır.
- İkincisi, Müslüman Kardeşler Örgütünün Suudi Arabistan’ın nüfuzuna girmesidir. Cari durumda Adalet ve Kalkınma Partisine sempatiyle bakan örgütün
tercihini Suudi Arabistan’dan yana kullanması durumunda Suriye, Türkiye’nin bir
alternatifi olacaktır. Halen para piyasalarındaki gücü nedeniyle Türkiye üzerinde
etkinlik kurmaya çalışan Suudi Arabistan bu kez Türkiye’yi güneyden kuşatma
imkânına kavuşabilecektir.
- Üçüncüsü, radikal Sünni bir siyaset izleyen Suriye’nin Irak’taki mezhep çekişmesine tarafsız kalmaması ihtimalidir. Bu durumda Türkiye’nin güney doğu sınırı bütünüyle istikrarsız bir kuşakla sarılmış olacaktır.
Suriye yönetiminin devam etmesi durumunda ise artık hiçbir şeyin eskisi gibi
olmayacağı kesindir. Bu olasılığın en büyük faydası, Suriye liderliğinin 66 yıllık
tarihinde idrak edemediği, Türkiye’nin dostluğunun ne kadar önemli olduğu gerçeğini artık bilerek hareket edecek olmasıdır.
Şüphesiz uluslararası politikada her zaman arzu edilen koşulların sağlanması,
Yakın Doğu gibi bir coğrafyada sorunsuz bir ortamın oluşması pek de mümkün
değildir. Suriye’nin muhtemel geleceğine ilişkin olarak yapılan bu yüzeysel irdeleme bile Türkiye’nin Suriye politikasının uygulanabilirliğinin ciddi tahditlere
maruz olduğunu ortaya koymaktadır.
Kalıcı kazanımlar yaratabilme (sürdürülebilirlik) ölçütüne göre değerlendirme
Barış ve istikrarın Suriye’de tesis edilmesi şimdilik yakın hedefler kapsamında
değildir. Türkiye’nin son dönemdeki siyasetinin ekonomik kazanımlarının bir önceki dönemden daha fazla olmasını beklemek için geçerli bir gerekçe bulunmamaktadır. Türkiye’nin gerçekleştirmeye çalıştığı uluslararası bir müdahalede ise
Libya’da yaşananlar tekrar edilecektir; Türkiye harekâta katkı sağlayacak ülkedeki
pazar Türkiye’nin aleyhine yeniden bölüşülecektir. Türkiye’nin son dönemde uyguladığı siyaset ile esasen en büyük kalıcı kazanım olan, iki ülke halkları arasındaki
dostluğu pekiştirdiğini söylemek ne Beşar Esat’a destek verenler ne de Suriye sınırına mücavir bölgede yaşayan Türk halkı için fazlaca mümkün değildir. Tekil örneklerden genel yargılara ulaşmak doğru değilse de Orta Doğu’da uzunca bir
aradan sonra Türk Bayrağının yakıldığı son yerin Suriye olması dikkat çekicidir.
Her şeyden önce devletin kendi gücüne ve halkının yararına dayanma (ulusallık)
ölçütüne göre değerlendirme
Halkın yararı kavramı, siyaset ilkelerinden (siyasa/policy) çok güncel politikanın
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(siyaset/politics) tartışma alanında şekillenmiş olsa da izafidir. Burada kast edilen
halkın özgürlük ve bağımsızlığını, emniyetini, huzur ve refahını sağlayan sonuçların yaratılmasıdır. Türkiye’nin uyguladığı siyasetin neticesinde oluşacak sonucun
Beşar Esat döneminden daha uygun sonuçlar yaratması halinde bu şart sağlanabilecektir. Hali hazırda bu konuya ilişkin bir değerlendirme yapmak olanaklı değilse de gelinen aşamada bu faydaların elde edilemediği açıktır.
Devletlerin her durumda kendi öz kuvvetlerini kullanmaları mümkün olmayabilir. Bu durumda müttefikler eliyle ya da müzahir gruplar yardımıyla siyasetin
yürütülmesi doğal ve yaygındır. Burada önemli olan hangi vasıtanın kullanıldığından çok kullanılan vasıtanın niteliğidir. Suriye geriliminde Türk dış politikasının eleştiriye en açık taraflarından biri, Libya’da yönetimin değiştirilmesi sürecinde
ABD eliyle kullanılan El-Kaide militanlarının, Türkiye toprakları üzerinden Suriye’de de kullanılmasına müsaade edildiği yönündeki gelişmelerin engellenememiş
olmasıdır.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun “ulusçulukla hesaplaşma zamanının
geldiği” (Çamlıbel, 2012) yönündeki açıklamalarının olduğu bir ortamda, Türkiye’nin son dönemdeki dış politikasının ulusal olup olmadığını irdelemek anlamlı
değildir. İfadelerin, söylendiği ortam, güdülen maksat ve niyetler çerçevesindeki
anlamlarıyla değerlendirilmesi gerektiği ve bu beyanın ayrı bir akademik tartışmanın konusu olduğu cihetle burada sadece, küreselleşmecilik ve sosyalizm de
dahil olmak üzere İmparatorlukçu (imperial) yaklaşımların ulusçuluğu “bölen”
olarak gördüğünü belirtmekle yetinilmiştir.
İç politikayla uyumlu olma (tutarlılık) ölçütüne göre değerlendirme
2011 yılına kadar yakın ilişkilerin tesis edildiği Suriye’ye yönelik politikada bu
tarihten itibaren gerçekleşen kökten değişimin kaynağının iki ülke arasındaki ilişkilerin iç politikaya yansıyan olumsuz etkilerden kaynaklandığını söylemek anlamı
değildir. Türkiye’nin son dönemdeki Suriye politikası, gerek iç gerek dış politikada;
muhaliflere yönelik şiddetin sonlandırılması için Beşar Esat’ın yönetimi terke zorlanması ana temasına oturtulmuştur.
Bölgesel, çevresel koşullardan ve uluslararası ortamdan güç alma (konjonktüre uyguluk) ölçütüne göre değerlendirme
İlk bakışta, “Arap Baharı”nın yarattığı ortam dikkate alınarak, Türkiye’nin Suriye’ye müdahaleye yönelik politikasının devri koşullara yeterince uygun olduğu
söylenebilirse de da durumun böyle olmadığı kısa sürede anlaşılmıştır.
İlk olarak, “Arap Baharı” ile yönetimlerin değiştirilmesinin demokrasiyi hemen
getirmediği, aksine, doğan istikrarsızlık ortamının köktenci akımları iktidara ta212
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şıyabileceğinin açığa çıkmasıyla ABD ve Batı’nın bu konudaki tedirginliği artmıştır.
Daha da önemlisi, Libya’da, BM’nin “uçuşa yasak bölge” kararını Fransa’nın,
hava saldırılarının dayanağı olarak kullanması suretiyle müttefiklerini de dahil
olmak üzere dünyayı tam bir oldu bittiye (fait accompli) getirmesi, Rusya ve Çin’in
bundan sonraki müdahalelere yönelik çekincelerinin kaynağını oluşturmuştur.
Rusya’nın Akdeniz’deki tek dayanağı olan Lazkiye’den vazgeçmeyeceği bu nedenle,
ikamesini bulana kadar Beşar Esat’ı destekleyeceği açıktır. Soğuk savaşın Orta Doğu’da yeni bittiğine dair bir yaklaşımla Suriye krizine yaklaşmak, bütüncül (holistik) bir yaklaşımın kaçınılmaz yanılsamasıdır. 2008 Ağustosu Gürcistan’ı soğuk
savaşın bittiği dönemin bittiğinin ilk ikazıdır. Ayrıca, soğuk savaş da küreselleşme
de Orta Doğu’da “oryantalist” bir kırılmaya uğramıştır; bölgenin özel koşullarında
gerçekleşmiştir.
Ayrıca, Türk diplomasisinin devri koşullardan istifade ile kazanım elde ettiği
Montreux Boğazlar Sözleşmesi ve Hatay’ın Türkiye’ye katılması dışında başkaca
bir örnek bulunmamaktadır. Çünkü Türkiye müttefikleri için bile gereğinden fazla
büyük ve güçlü bir ülkedir ve kazanımları ile bölgesel dengeleri değiştirebilecek
yeterliliktedir. Bu nedenle Türkiye’nin Suriye krizinde hedeflerini gerçekleştirmesi
ihtimalinin bile, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, İran, İsrail, Suudi Arabistan başta
olmak üzere Suriye üzerinde çıkar ve emelleri olan bütün tarafları rahatsız edeceği
açıktır.
Halkın ve dünya kamuoyunun desteğinin kazanılması (kabul ve destek) ölçütüne
göre değerlendirme
Türkiye’nin “Arap Baharı”na olan yaklaşımı, gerek Türk gerekse dünya kamuoyunda genel kabul ve destek görmüştür. Ancak Libya tecrübesinde olduğu üzere,
gösterilerin şiddet boyutuna tırmanması durumunda kuvvet kullanmanın ya da
kullanmamanın, gerek yurt içinde gerekse müdahale edilen ülkedeki kamuoyu
desteği bakımından bir bedeli olmuştur. Türkiye’nin aktif olarak müdahil olduğu
bu süreçte Suriye halkının tamamının daha önce hissettiği yakınlık ve hayranlığı
muhafaza etmeyeceği açıktır.
Dış politikadaki başarı kamuoyunun desteğine önemli ölçüde bağlı olmakla
birlikte bu her şey demek değildir. Burada önemli olan kamuoyu desteğini muhatap olunan yönetimler üzerinde bir güç unsuru olarak kullanma kapasitesine sahip
olmaktır. Ekonomik kayıplar ve savaş ihtimalinin yurt içinde yarattığı endişe nedeniyle, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik politikasının yurt dışında daha fazla destek
sağladığını söylemek abartılı olmayacaktır.
İstikrar, barış ve refah yaratma (karşılıklı yarar) ölçütüne göre değerlendirme
Yukarıda “Kalıcı kazanımlar yaratabilme (sürdürülebilirlik)” ölçütüne göre değerlendirmede de belirtildiği üzere bu ölçütün sağlanabilirliğinin tahlil edilebilmesi
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için mevcut krizin bir şekilde sonlandırılmasını beklemek gerekmektedir. Ancak,
Suriye’ye kısa sürede barış, istikrar ve refahın gelmesi beklenmemektedir.
Genel Değerlendirme
Türkiye’nin Suriye’ye yaklaşımı, dostluk ve iyi komşuluk esasına dayanan genel
Orta Doğu politikası, dahil olduğu Batı Dünyasının çıkarlarını gözeten bir denge
politikası ve devri koşulların yarattığı imkânlardan yararlanma politikası çerçevesinde şekillenmiştir. Bu politikalarda birincisi Cumhuriyetin ilk yıllarına, ikincisi
soğuk savaş dönemine, üçüncüsü ise soğuk savaş sonrası Türk dış politikasına egemen olmakla birlikte, her üç dönemde de bu üç politikanın izlerini görmek mümkündür.
Bu her üç politika arasında gel-gitlerin yaşandığı ortamda, Suriye’nin Türkiye’ye yönelik örtülü saldırgan yaklaşımı ilişkilerin sağlıklı bir zemine oturtulmasını
olanaksız kılmıştır. Büyük Suriye yaratma romantizmini, müreffeh bir Suriye yaratmaya tercih eden Suriye liderliğinin bu yaklaşımı, ülkeyi bölgesel sorunların
merkezine taşıdığı gibi Türkiye ile geliştirebileceği ilişkilere de set çekmiştir.
SSCB/Rusya’nın konumu, Türkiye-İsrail ilişkileri, terör ve su sorunu, iki ülke
arasındaki ilişkilerde temel belirleyenleri oluşturmuştur.
Bu süreçte Türkiye’nin Suriye’yi teröre destek vermekten caydırmaya yönelik
politikası, 1998’deki kriz yönetimi hariç olmak üzere tamamen başarısız olmuştur.
Yine Cumhuriyetin ilk yılları hariç olmak üzere, Suriye’deki Türklere yönelik, ciddi
bir politika izlenmemiştir.
Son dönemde, Türkiye’nin ortak sorunlardan değil ortak çıkarlardan hareketle
komşularıyla ilişkilerini yeniden yapılandırılması siyaseti ile Beşar Esat’ın iktidara
gelmesinin zamanca örtüşmesi, Türkiye’nin mevcut sorunları çözmeden iki ülke
arasındaki ilişkileri alabildiğine geliştirmesine neden olmuştur. Türkiye’nin bölgesel
lider olma gayretleri ile de katalize edilen bu yaklaşım, bu döneme kadar istikrarlı
bir şekilde ortaya konamasa da “Türkiye’nin dostluğunun hafife alınmaması” yolundaki geleneksel politikanın avantajlarını ortadan kaldırmıştır. İki ülke arasındaki yakınlaşmanın zirveye çıktığı 2000-2011 döneminin ardından “Arap
Baharı”nın yarattığı gerilimi yönetemeyen Suriye yönetimine karşı muhaliflere
destek veren Türkiye, Beşar Esat’ın yönetimden uzaklaştırılmasını ancak ciddi tavizler vermek kaydıyla gerçekleştirebileceği bir konuma sürüklenmiştir.
Ulaşılan sonuçlar itibariyle, soğuk savaş dönemindeki statükocu ve realist yapısını terk ederek, normatif temalardan hareketle reformist yaklaşımı benimseyen
Türk dış politikası, konjonktürden beslenen; faydacı (pragmatist) ve romantik
ögeler içeren yeni yapısıyla, Suriye dış politikasının kendisine ve bölge barışına
faydası olmayan politikalarının ürettiği riskleri taşıyan bir hal almıştır.
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