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Bu belge yukarıdaki etkinlikte sunulmuştur. 





Suriye Jeopolitiği 

 

Suriye haritası, dönemin İngiltere ve Fransa 
dışişleri bakanları Sykes-Picot'un adıyla 
anılan 16 Mayıs 1916 tarihli anlaşma ile 
Fransa'nın payına düşen kısımdan 
Lübnan'ın çıkarılmasıyla ortaya çıkmış, 
ancak II. Dünya Savaşı’ndan sonra bugünkü 
uluslararası ortamda kabul edilen şeklini 
alabilmiştir. 

Ali Bilgin VARLIK* 

 

1. Suriye Jeopolitiği 

Bugünkü Suriye'nin jeopolitiğini, ülkenin konumu, 

büyüklüğü ve coğrafi özellikleri kadar, iki dünya savaşı 

sonrasında Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin neden olduğu; 

siyasi, ekonomik ve sosyal gerilimlerin etkileşimi 

şekillendirmiştir. 

Suriye jeopolitiği, Eski Dünya'nın önemli bir 

coğrafyasında, I. Dünya Savaşı'nın sonlarında 

başlayan, Batı'nın güvenlik ortamını şekillendirme ya 

da bölüşüm uygulamalarının bir ürünü olarak ortaya 

çıkmıştır. Bütünleşik olmayan bu yapı, tarihi, sosyal, 

siyasi ve ekonomik farklılıkları, gerilim ve imkânları 

bünyesinde barındırır. Bu özellikleri nedeniyle ülke 

küresel, kıtasal ve bölgesel güçlerin ilgi ve etki sahası 

içerisinde yer almıştır. 

1.1. Konumu 

Küresel düzlemden bakıldığında Suriye, hem bir Akdeniz hem de bir Orta Doğu 

ülkesidir. Suriye coğrafyası Asya'yı, Türkiye ve Akdeniz yoluyla Avrupa'ya, Doğu 

Akdeniz yoluyla da Afrika'ya bağlar. Nitekim, tarihte Asya ve Avrupa ticaretinin iki ana 

arterinden İpek Yolu'na hâkim (tahdit) ve Baharat Yolu'nu kontrol eden; günümüzde ise 

Süveyş Kanalı'nı uzaktan kontrol eden, Basra Körfezi'ne alternatif güzergah (varyant) 

oluşturan konumuyla, Akdeniz'de güç mücadelesine dahil olan devletler için 

vazgeçilemez bir değer ifade etmektedir. 

Avrupa için Suriye, Türkiye ile birlikte '[en] yakın doğu' (Near East) coğrafyasında 

yer alır. Nitekim tarihte kullanıldığı haliyle bugünkü Suriye'nin de dâhil olduğu, Lübnan 

ve İsrail'i kapsayan Doğu Akdeniz bölgesini tanımlayan İtalyanca "Levant", Türkiye'nin 
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Resim 1. Küresel Konum 
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Art alan (hinterland) sözcüğü, bir 
ticaret ve ulaştırma merkezini 
besleyen, hammadde, ticari ürün 
ve sanayi mallarının üretildiği 
derinlikteki bölgedir. 

Bu güzergâh, Mısır ve Hitit arasındaki 
Kadeş Savaşı'ndan (MÖ 1274) Haçlı 
Seferlerine, I. Dünya Savaşında Kanal 
Cephesi Harekâtından İngiltere desteğin-
deki Şerif Hüseyin'in kuvvetlerinin 
Osmanlı Devleti'ne karşı giriştiği taarruzî 
harekâta kadar pek çok kez kullanılmıştır. 

Yunancadaki karşılığı olan "Anatolia" ve bu iki coğrafyayı da kapsayan Latincedeki 

"Orient" sözcükleri aynı anlama; 'güneşin doğması veya güneşin doğduğu yer' anlamına 

karşılık gelir.1  

Orta Doğu merkez alındığında, Doğu Akdeniz üzerinden Süveyş Kanalı'na, Arap 

Yarımadası üzerinden Basra Körfezi'ne uzanan stratejik 

ulaştırma hatları üzerinde yer alan konumuyla Suriye'nin 

(Lübnan, İsrail ve Filistin'le birlikte); Irak, Ürdün, İran ve 

Körfez ülkelerinin Akdeniz'e ulaşımını sağlayan "çıkış alanı" 

olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, Akdeniz’e çıkış 

imkânları kapsamında değerlendirildiğinde bu ülkeler Suriye’nin art alanı (hinterland) 

konumundadırlar. Bununla birlikte, doğuda Basra Körfezi, batıda Mısır, İsrail ve Lübnan, 

kuzeyde Irak üzerinden Türkiye coğrafyaları Arap Yarımadası’na çıkış alanı sağlayan 

konumlarıyla Suriye’nin bu özelliğini zayıflatır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’den bakıldığında, Suriye Anadolu'dan gelen 

stratejik yaklaşma istikametlerini −ticaret ve istila 

yollarını− Arap Yarımadası’na, Mısır üzerinden de 

Afrika'ya taşır. Doğu Akdeniz'den Güneydoğu 

Akdeniz vasıtasıyla Afrika ve Arap Yarımadası'na 

bağlanan deniz ulaştırma hatlarını kontrol eder. 

SURİYE

TÜRKİYE

IRAK

İRAN

ÜRDÜN

İSRAİL

KATAR

BAE
SUUDİ ARABİSTANBAREYN

KUVEYT YEMEN

MISIR

LÜBNANKIBRIS

Harita 1. Bölgesel Konum 
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13'üncü Suudi Arabistan (2.146.690 km
2
), 

18'inci İran (6.648.195 km
2
), 30'uncu 

Mısır (1.001.450 km
2
), 37'nci Türkiye 

(783.562 km
2
), 59'uncu Irak (438.317 

km
2
), 112'nci Ürdün (89.342 km

2
), 

154'üncü İsrail (20.770 km
2
), 170'inci 

Lübnan (10.400 km
2
). 

Bu yönüyle Suriye, Gaziantep üretim bölgesi ve GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) 

tarım alanı için doğrudan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için ise Irak’la birlikte 

çıkış alanı konumundadır. Türkiye ölçeğinde ise diğer bir çıkış alanı ise Güneydoğu 

Akdeniz güzergâhıdır.  

Suriye’den Türkiye’ye bakıldığında, ülkenin Balkanlar yoluyla Avrupa, Güney 

Kafkasya yoluyla Batı Asya'daki küresel pazarlara açılımı doğrudan Türkiye’ye tabi 

olduğu görülür. Bu yönüyle, Suriye’nin Türkiye için bir art alan, güneydoğu Anadolu'nun 

ise Suriye için art alan olduğu söylenebilir. 

Ülkenin kuzey hududunu doğal bir engele yaslayabilmesi, ancak sınırının 

Güneydoğu Toroslar’dan geçirilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu derinlik ise kendi 

yüz ölçümünün yaklaşık üçte biri büyüklüğünde bir alanı kapsar. Diğer bir ifadeyle, 

Türkiye’nin "ana kara" özelliğini ortadan kaldırmadan, Suriye’nin Orta Doğu'nun 

dışındaki alanlara çıkış imkânı bulunmamaktadır.  

1.2. Büyüklüğü, Sınırları, Şekli ve Derinliği  

Suriye, 185.180 km2 yüz ölçümü ile 252 ülkeden 

oluşan dünya sıralamasında 89'uncu2; Orta Doğu'da 

Suudi Arabistan, İran, Mısır ve Irak'tan sonra gelen 

orta büyüklükte bir devlettir. Ülke, şekli itibariyle 

kuzey-güney ve doğu-batı istikametinde orta ölçekli 

ve dengeli bir derinliğe sahiptir; Kilis ile Ürdün sınırı 

arasındaki mesafe 500km, Irak sınırında El Ya'rubiye ile batıdaki Tartus arasında ise 600 

km derinlik bulunmaktadır. 

Komşuları; Türkiye'nin dörtte birinden, Irak'ın yarısından küçük; yaklaşık olarak, 

Ürdün'den iki, İsrail'den dokuz, Lübnan'dan ise 18 kat büyüktür. 

Anti-Lübnan dağlarının oluşturduğu Lübnan sınırı dışındaki diğer sınırları cetvel 

ile çizilmiş (geometrik) olup ne tarihi ne demografik ne de coğrafi bir bütünlük ve hudut 

oluşturmaktadır.  
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Deniz sınırları, 193 km; Türkiye sınırı 911 km; Irak sınırı, 605 km; Ürdün sınırı, 375 

km; İsrail sınırı, 76 km; Lübnan sınırı, 375 km’dir. Türkiye, Irak, Ürdün sınırlarının 

savunma olanakları zayıftır. Golan Tepeleri’nin sağladığı savunma imkânlarını ise bu 

bölgede 1.295 km2’lik bir alanın −1967 Arap-İsrail Savaşı’nda− İsrail’in işgali altına girmiş 

olması nedeniyle kaybetmiştir. İçbükey bir hat takip eden Lübnan sınırı, dağ silsilesine 

dayandırıldığından nispeten kuvvetlidir. Sahil şeridi, batıdan gelebilecek saldırılara karşı 

koruma sağlamaktadır.3 

Ülke şekli itibariyle orta derinlikte savunma imkânı verir gibi görünse de 

−ayrıntılarına ardıl bölümde değinildiği üzere− bu alansal büyüklük sınırların zafiyeti ve 

stratejik kaynak ve merkezlerin konumu nedeniyle güvenlik bakımından fazlaca bir 

anlam ifade etmemektedir. Örneğin, başkent Şam'ın, İsrail'in elinde bulundurduğu (1.295 

km2) Golan Tepeleri’ne 60 km, Ürdün sınırına 110 km, Irak sınırına 250 km kadar yakın 

olması, benzer şekilde bir ikisi dışında baraj ve elektrik santrallerinin çoğunun ve stratejik 

önemi haiz diğer kaynaklarının sınır bölgelerine yakın olması hassasiyet yaratır. 

Mesafeler (km.)

Ankara– 777,3 

Gaziantep– Halep 97,3
Hatay– Halep 89,6

Mahabad – Halep 767,9

Tahran – 1.403,9

Arar – Şam 538,7

Riyad – 1.541,5

Kahire – 612,2

Amman – 172,3

Lefkoşa – 362,9

SURİYE

IRAK
İRAN SUUDİ ARABİSTAN

İSRAİL

ÜRDÜN MISIR

LÜBNANTÜRKİYE

Mahabad

Dohuk
Musul

Haditta
Arar

KIBRIS

76

Beyrut – 84

Tel Aviv – Şam 214,3
Qiryat– Şam 75,3

Kudüs– 208
Dohuk – Halep 519,6
Musul – Haseke 212,6
Haditta – Rakka 366,2

Bağdat – 751,2

Harita 2. Çevresel Konum ve Merkezler Arasındaki Mesafeler 
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İç Hat Konumu 
Hasım komşular arasında kalan ülkeler, Aynı anda farklı cephelere 
kuvvet ayırmak durumunda kalan silahlı kuvvetler iç hat durumundadır. 

Türkiye'ye karşı kuzey-güney istikametinde derinlikte savunma imkân ve kabiliyeti, 

Asi Nehri’ni açtığı ana ilerleme istikameti bu istikamete paralel olması nedeniyle 

savunmasını güçleştirir. Diğer taraftan, Irak'a karşı doğu-batı istikametinde orta ölçekli 

derinlikte savunma imkânı, bu alanda savunmanın birbiri peşine kademelendirebileceği 

arazi arızalarının bulunmaması ve Fırat Nehri’nin açtığı ana ilerleme istikameti nedeniyle 

kısıtlıdır. 

Stratejik yaklaşma istikameti üzerindeki konumu ile birlikte değerlendirildiğinde 

savunma imkânlarından yoksun sınırları nedeniyle Suriye'nin istilalara kaşı hassas; "iç 

hat" konumunda olduğu görülür. 
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Resim 2. Laskiye  

1.3. Doğal Coğrafyası 

1.3.1. Yeryüzü Şekilleri 

Suriye'nin topografik yapısı başlıca üç ana 

bölümde tanımlanabilir. Birincisi kıyı şeridini ve 

Lübnan Dağları’nın kuzey uzantısını oluşturan 

Ensariye (Nusariye) Sıradağları, ikincisi bu dağlara 

paralel olarak uzanan ve Anti-Lübnan Dağları’nın 

kuzeyi ile Gazi Antep Platosu’nu birleştiren ve 

çoğunluğunu Zaviye Dağları’nın oluşturduğu 

yükseklikler, üçüncüsü ise farklı coğrafi özellikler 

içeren Suriye Platosu’dur. 

Suriye coğrafyasının birinci ana bölümünü 

oluşturan kıyı şeridinde yer alan ve Akdeniz'e 

paralel uzanan, ortalama 30-35 km genişlikte ve 

ortalama 1.212 m. yükseklikteki Ensariye (Nusariye) 

Sıradağları4 nedeniyle ülke dar bir kıyı şeridi (160 

km) ile yetinmek durumundadır. Bu dağ silsilesi, 

kuzeyde Türkiye'ye, güneyde Lübnan'a yaklaştıkça 

alçalır. 

Kıyı şeridi geniş sahillerden denize dik inen 

uçurumlara kadar değişen bir yapı arz eder.5 Başlıca liman kenti Lazkiye ile Jablah, Banias 

ve Tartus şehirleri bu şerit üzerinde bulunur. 

Dağların kuzeyden güneye ve kıyı boyunca uzanması, Akdeniz'den gelebilecek 

saldırılara karşı ülkenin iç kesimlerini korur.  

Suriye orta büyüklükte; derinlikte savunma 

imkânı olan bir ülke olmasına karşın; kıyıdan 

itibaren yükselen arazi, ekonomik-stratejik tesislerin 

kıyı şeridinde toplanmasına neden olduğundan, bu 

yetenekten faydalanamaz. Ekonomik-stratejik 

tesislerin bulunduğu kıyı şeridi, içerdiği plajlar 

nedeniyle çıkarmalara karşı hassastır. Kıyı şeridi ile 

30 Km

Harita 3. Kıyı Şeridi 
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Resim 3. Asi Nehri'nin Açtığı Vadi 

(Türkiye sınırının 22,2 km güneyi)  

Resim 4. Hama Kuzey batısı 

Kanalize Etmek: Askerî manevra imkanlarını kısıtlamak 
suretiyle bir yöne yönlendirmek. 
Tahdit Etmek: Kısıtlamak. 

Resim 5. Anti Lübnan Dağları 

bu hattın doğusunda kalan bölgelerin irtibatı 

kısıtlıdır. Bu nedenle Ensariye dağları üzerinde yer 

alan boğaz ve geçitler kara harekâtını kanalize ve 

tahdit eder.  

 

 

 

 

Suriye coğrafyasının ikinci ana bölümünü oluşturan Asi Nehri'nin açtığı ilerleme 

mihveri ve doğusu, Ensariye Sıradağları'nın doğusunda, Golan Tepeleri'nin 

güneyindeki Taberiya (Celil/Galilee) Gölü'nden itibaren kuzeye doğru devam eden 

çöküntüyle başlar. Bu bölümde, Bekaa Vadisi'nden doğan ve Ensariye Sıradağları'nın 

doğusundan, Anti-Lübnan Dağları'nın batısından geçerek Humus (Homs) çöküntüsünü 

açan ve sulak Gap6 çöküntüsü boyunca güney-kuzey istikametinde, ülkeyi 386 km 

boyunca kat eden Asi Nehri (Orontes)’nin, Türkiye topraklarındaki 88 km’lik güzergâhı 

Akdeniz’de son bulur. Bu bölgedeki Humus Çöküntüsü, kuzeyde Türkiye’deki Amik 

Ovası, güneyde Filistin’de Gor Çukuru ile birlikte bir silsile oluşturur. 

Asi Nehri'nin açtığı vadinin doğusunda ise 

kuzeyden güneye doğru; Gaziantep Platosu’ndan güneye 

doğru uzanan Türkmen () Dağı, Semen Dağları ve Zaviye 

Dağları, Summariye Platosu ve Humus bölgesinden 

itibaren ise 2.700 m yüksekliğindeki Anti-Lübnan 

Dağları, denize ulaşımı engelleyen ikinci hat olarak yer 

alır. Lübnan sırını belirleyen Anti-Lübnan dağlarının 

güneyinde ortalama 2.000 m yüksekliğindeki Şeyh Dağı 

(Hermon Dağı), bu dağın güneyinde ise Golan Tepeleri 

bulunur. Halep, Hama ve Humus şehirleri Asi nehri’nin 

açtığı vadinin doğusundaki yarı plato yarı ova 

niteliğindeki arazide yer alır. 
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Resim 6. Golan Yükseltileri 

 

Başlıca yerleşim merkezlerinin bulunduğu nispeten yüksek kesimin ülkenin 

savunulmasında sağladığı kısıtlı üstünlüğe karşın Bekaa Vadisinin açtığı ve Asi Nehri 

boyunca devam eden stratejik yaklaşma istikameti boyunca savuma, ters kompartıman 

yaratan yeterli sayıda arızalı arazinin bulunmayışı nedeniyle güçtür. Kuzey-güney 

mihverinin ülkeyi boydan boya kat etmesi -yukarıda da belirtildiği üzere- ülkenin şekli, 

sınırlarının özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde savunma imkânlarını güçleştirir. 

Ülkenin başta büyük yerleşim merkezleri olmak üzere stratejik tesislerinin kuzey-güney 

istikametindeki bu son derece elverişli yaklaşma istikameti üzerinde bulunuyor olması, 

Suriye'yi "iç hat" konumuna getirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güney'de Şam'dan başlayıp, kuzeye 

doğru, Humus, Hama, Idlib ve Halep'i takip 

eden ana güzergah, yaşanan iç savaşta 

çatışmaların iki ana mihverinden birini (diğer 

Fırat mihveri) ve en önemlisini 

oluşturmuştur. Tarihte sıklıkla istila ve ticaret 

yolu olarak kullanılan bu güzergahın, 

tamamının çatışan taraflardan sadece biri 

tarafından ele geçirilmesinin iç savaşın 

seyrinde köklü bir değişikliğe neden olacağı 

açıktır. Bununla beraber, gerek mevcut güç 

dengesi gerekse farklı kimliklerin ortak 
30 Km

Ters Kompartman: Birliğin ilerleme istikametine/ mihverine dik olan yükselti ve alçaltılar. 

Arızalı Arazi: Hareketi zorlaştıran, ilerleme hızını düşüren doğal engeller.  

Harita 4. Asi Mihveri ve Doğusu  
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Resim 7. Asi Nehri 

güzergahı olması nedeniyle söz konusu mihverin tek bir 

güç tarafından sürekli olarak elde bulundurulabilme 

imkanı kısıtlıdır. Buna karşın, bu ana güzergahın 

bölüşülerek sektörler halinde taraflarca kontrol edilmesi 

ise uygulamada ciddi sorunlar yaratacaktır.  

Asi Nehri'nin doğusundaki yüksekliklerden itibaren 

iç kesime doğru yükselen Suriye Platosu ülke 

coğrafyasının üçüncü ana bölümünü oluşturur. Suriye 

Platosu, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve Kuzey 

Cezire olarak anılan verimli bölge ile dağlık ve çöl kesim olmak üzere iki farklı karakter 

arz eder.  

Türkiye'den doğup Basra Körfezi'nde denize dökülen 1.800 km uzunluğundaki Fırat 

Nehri (Euphrates), ülkede 450-550 km kat ederek (Karkamış-Ebu Kemal) Suriye Platosu’nu 

ikiye böler. Bu alanda Türkiye'den (Akçakale ve Ceylanpınar-Kamışlı bölgelerinden) 

gelen Belih ve Habur Irmakları kuzey güney istikametinde akarak Fırat'ın doğusundaki 

Kuzey Cezire bölgesine hayat verir ve ülke topraklarında −Rakka ve Deyrizor 

bölgelerinde− Fırat Nehri’ne karışır. Bu coğrafya (Cezire Bölgesi), Bereketli Hilâl'in7 bir 

bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölgenin ortasında Abdülaziz Dağları, doğusunda ise bir 

kısmı Irak’ta kalan Sincar Dağları bulunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereketli Hilal sözcüğü ilk kez 1906'da Şikago Üniversitesi öğretim üyesi arkeolog James Henry Breasted tarafından 
antik döneme ilişkin olarak Güney Toroslar’dan itibaren Fırat ve Dicle Nehirlerinin Basra Körfezi'ne kadar olan 
güzergâh ile Sina Yarımadası’nın kuzey kesiminden güneydoğu Akdeniz kıyılarını kapsayan, hilâl şeklindeki alanı 
tanımlamak maksadıyla kullanılmıştır. 

Mezopotamya ile Nil Havzasının kuzeyini birleştiren bu alanın "Büyük Suriye" ideli için esin kaynağı olduğu 
anlaşılmaktadır. 

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Henry_Breasted
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60Km

Sincar Dğ.

Resim 8. Fırat Nehri 

Harita 5. Kuzey Cezire Bölgesi  

Resim 9. Fırat Baraj Gölü Resim 10. Haseke Bölgesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuzeyde Türkiye sınırından, Alanyurt'tan başlayan (Cerablus'un doğusu) ve Fırat 

Nehri'ni takiben, Tabka, Rakka, Busayra, Mayadin ve Ebu Kemal'i takip eden Fırat 

mihveri Suriye'ni ikinci ana yaklaşma istikameti ve ulaştırma hattını oluşturmaktadır. Bu 

güzergah kuzeyindeki Cezire bölgesini güneyden kuşatan ve ülkenin diğer ana 

mihverinin düğüm noktasını oluşturan Halep bölgesine el atan özelliği nedeniyle önem 

taşımaktadır. Özellikle Rakka bölgesinin kontrolünü ele geçiren taraf, bahsedilen bu 

avantajlara ilave olarak, Fırat'ın su şişirmesiyle oluşturulan baraj (Fırat/Esat barajı) 

bölgesini de kontrol edecek olması nedeniyle konumsal üstünlük elde eder. 

Fırat Nehri'nin açtığı yaklaşma istikameti ile Türkiye sınırı boyunca uzanan Cezire 

bölgesi arasında kalan alan, Fırat'ın kollarının açtığı sığ dere yatakları nedeniyle kuzey-
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Resim 10. Deyrizor 

güney istikametinde engebeler içerir. Bu alan güneye doğru gidildikçe çölleşir. Yerleşimin 

az olduğu bu bölgede ulaştırma şebekesi de sınırlıdır. 

Suriye'nin Irak ile olan sınırının kuzeyde 6,5 km'lik kesimini oluşturan Dicle Nehri 

Hanik'ten itibaren doğuya Irak'ın içlerine yönelir. Sınırın bundan sonraki bölümü 

tamamıyla geometriktir. Suriye-Irak sınırının dayandığı yegane doğal engel, ülke 

derinliklerine doğru uzanan yarı çöl arazidir.  

Suriye Platosu’nun geri kalan bölümü ise çöldür. Bu alan toplam yüzölçümünün 

2/3'üne karşılık gelmektedir. Genel olarak doğuya doğru eğimli olmakla beraber geniş 

Suriye Platosu tekdüze bir yapıda değildir. Yer yer çeşitli yönlere uzanan yükseltileri 

oldukça arızalıdır ve çoğunlukla kum çölleri ve leçelik (kayalık) arazi ile kaplıdır. Su olan 

yerlerde vahaya rastlanır. Bu bölgede, düşük yoğunluklu nüfus görülmekte olup, 

çoğunlukla göçer bedevi kabileler yaşarlar.8 Ülkenin güney batısında Ürdün sınırı 

bölgesinde, 1.900 m yükseklikteki volkanik Dürzi Dağı (daha sonra Arap Dağı olarak 

yeniden isimlendirilmiştir) bulunur.9 Dürzi Dağı’nın batısında yer alan başlıca yerleşim 

merkezleri Süveyda ve Dara’dır. Bu şehirler 2011 ayaklanmasının başlangıcında kitlesel 

gösterilere sahne olmuştur. Dürzi Dağı ile Fırat arasında kalan ülkenin güneydoğu 

kesiminde ise batıdan doğuya sırasıyla; Ruwaq, Abu Rujmayn ve Bishri dağları yer alır.10              

60 Km

Harita 6. Fırat Mihveri 
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60 Km

Resim 11. Suriye Çölü Resim 12. Süveyda Bölgesi 

(Volkanik Arazi) 
Resim 13. Şam Doğusu 

Utabiye-Kuru Göl 

Bu yüksekliklerin güneyinde Hamad Çölü, Ruwaq Dağı’nın kuzeyi ile Humus’un 

doğusunda Humus Çölü bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asi ve Fırat Nehirleri ile Belih ve Habur Irmakları dışında, Suriye'nin diğer akarsuları; 

Türkiye'den doğan ve Asi Nehri'ne karışan Afrin Çayı; Ürdün sınırında yer alan Yarmuk 

Nehri; Lübnan'dan doğan ve Suriye’de Hiyane Gölüne dökülen Barada Nehri ve Ürdün 

sınırını teşkil eden ve Akdeniz'e dökülen Kabir Nehri’dir. Fırat Nehri, ülkedeki sulamanın 

%80'ini karşılamaktadır.11 Bu nehrin üzerinde su şişirmesiyle oluşturulan 60 km 

uzunluğundaki Fırat/Esad Gölü ülkedeki en büyük su kütlesidir.12 Mevcut göller küçük 

olup hiçbirinde su ulaştırması yapılamaz. Bir kısmının suları yaz aylarında azalır ve 

bataklık haline gelir. Suriye'nin gölleri arasında başlıcaları; Halep'in kuzeyindeki 

Bahariye, doğusundaki Sepha, güney doğusundaki Jabbul ve güneyindeki Hinaye gölleri 

Harita 7. Suriye Platosu (Güney ve Doğu Kesim 
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ile Humus'un güneybatısındaki Kattena, Humus ile Hama arasında yer alan Rastan 

gölleridir.13 

Suriye'nin akarsu ve gölleri çöl bölgeleri dışında yaygın sulu tarım imkânı bahşeder. 

Muhtelif büyüklükteki toplam 78 barajdan üç büyük hidroelektrik santrali −Tabka, Tişrin 

ve Vahda− hariç olmak üzere geri kalanı daha ziyade sulama maksadıyla 

kullanılmaktadır. Bunlardan çoğu küçük hacimli olduklarından daha ziyade mahalli 

ihtiyaçları karşılayabilme kapasitesine sahiptirler. Başlıca sulama maksatlı barajlar Tablo 

1.’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Suriye'nin Başlıca Sulama Maksatlı Barajları 

 
Yeri 

Hacmi 

(mil. m3) 

Alanı 

(km2) 

Yapım 

Tarih 

Habur Haseke-Habur Irmağı 605 92,5 2001 

8 Mart Haseke-Habur Irmağı 233 31 1990 

Rastan Humu-Asi Nehri 228 21 1961 

Kattina Humus/Asi Nehri 200 60 1976 

Asi, Fırat ve Habur dışındaki akarsuları ya sınır teşkil etmeleri ya da kısa olmaları 

nedeniyle ekonomik anlamda bu üç nehrin sahip olduğu stratejik değeri haiz değildir. 

Ana sulama arterlerini oluşturan bu üç nehrin kaynağının komşu ülkelerde (Türkiye ve 

Lübnan) olması kendi kendine yeterlilik bakımından hassasiyet yaratır. Bütünleşik 

(üniter) bir Suriye modeli için bile dengeli dağılmayan su kaynakları, çok parçalı yönetim 

modellerinin geliştirilebilmesinde ciddi güçlükler yaratır. 

1.3.2. İklim ve Bitki Örtüsü 

Sahil şeridinde Akdeniz iklimi, batısındaki Ensariye Dağları ile Asi Nehrinin 

doğusundaki yüksek kesimlerde kara iklimi, Güneyde Ensariye Dağları’nın doğusu ile 

Fırat Nehri’nin batısı arasında Güney-doğu Suriye’de çöl iklimi, kuzeyde Fırat nehrinin 

batısında kalan kesimde ılıman ilkim, bu hattın doğusuna doğru gidildikçe karasal ilklim 

özellikleri hâkim olur. Ülkenin çöllerle kaplı 3/2'lik kesiminde çöl iklimi hâkim olup, 

yerleşime uygun değildir. 

Sahil şeridinde sarı çam ormanları ve narenciye, Lübnan'a yakın olan kesimde sedir 

ağaçları, ovalık bölgelerde sarıçam ve zeytin başlıca bitki örtüsüdür. Ensariye Dağları’nın 
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Suriye petrolü düşük yoğunluklu 
hidrokabon ve yüksek miktarda sülfür 
içermesi nedeniyle ancak gelişmiş 
rafineriler tarafından işlenebilmektedir. Bu 
durum, petrolün maliyetini artırdığı gibi, 
alıcı portföyünü de kısıtlamaktadır. 

doğu yamaçları ile Halep arasında zeytin ve fıstık ağaçları, Hama ve Humus bölgelerinde 

bol miktarda üzüm bağları, bu bölgenin kuzeyinde ise çeltik/pamuk tarlaları mevcuttur. 

Ülke topraklarının %25-32'si ekilebilir nitelikte olup, ormanlık alan %4,4 

civarındadır. 2005 yılı itibariyle topraklarının %20'sinde sulu tarım yapılmakta olup14 bu 

oranın iç savaşın başlangıcı olan 2011 yılı itibariyle %30 civarına çıkarılmış olabileceği 

değerlendirilmiştir.  

Çöl ikliminin hâkim olduğu Suriye Platosu'nun ülke topraklarının büyük kısmını 

kapsaması, yerleşim yerleri ve stratejik tesislerin dar bir alanda kurulmasını dikte 

ettiğinden hassasiyet yaratır. 

1.3.3. Doğal Kaynaklar 

Petrol, doğal gaz, hidro-enerji, fosfat, krom, manganez, demir, kaya tuzu, mermer 

ve alçı taşı ülkenin başlıca doğal kaynaklarıdır.  

Ülke petrol bakımından; gerek petrolün 

kalitesi gerekse çıkarılmasının pahallı olması 

nedeniyle Orta Doğu'nun diğer petrol zengini 

ülkeleri ile boy ölçüşecek durumda olmamasına 

karşın, Irak hariç diğer komşularından daha fazla 

petrol rezervine sahiptir. Bu miktar, 2014 itibariyle 

2,5 milyar varil olarak hesap edilmiştir.15 Bu oran dünya petrol rezervinin %0,2'sine16 

karşılık gelmektedir. Ülkenin henüz çıkarılmasına başlanmayan kaya petrolü (oil shale) 

rezervi ise 50 milyar ton dur.17 Suriye'nin doğal gaz rezervleri, 2013 itibariyle 8.500 milyar 

feet3 olarak hesaplanmıştır.18 Bu kaynaklar Irak'a yakın bölgelerde ve Humus'un 

doğusunda bulunmaktadır. 

Ülkenin elektrik enerjisi üretme potansiyeli, 2011 itibariyle, 7,8 Giga Wat'tır. 19 

Ülke; çoğunluğu Palmira’nın güneybatısındaki çöl madenlerinden çıkarılan, fosfat 

rezervi bakımından dünyada 11'inci sırada yer almakta olup, 2008 yılı itibariyle, yıllık 

üretim 3,2 milyon ton20 olup bu oran dünya fosfat üretiminin %1,9’una karşılık gelmiştir.21 

Doğal kaynakları bakımından cazibe merkezi oluşturabilecek, dünya ve bölge 

ölçeğinde tekel yaratabilecek veya bölgesel bir gücü destekleyebilecek yeterlilikten 

yoksun olmasına karşın son 15 yılda ortaya çıkarılan hidro-karbon kaynakları, ülkenin 



Suriye Jeopolitiği 

| 15 

ekonomik kalkınmasına belirgin katkı sağlayabilecek seviyededir. Bununla beraber petrol, 

ancak uygun teknolojilerle işlenmesi halinde stratejik bir değer yaratabilme potansiyelini 

haizdir. Suriye, demir, kömür gibi stratejik enerji kaynakları bakımından asgari yeterli 

seviyededir.  
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