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TÜRKİYE’NİN SURİYE POLİTİKASI 

Türkiye’nin Suriye ile olan ilişkileri 1960’lı yıllarda sorunlu bir şekilde başlamış olup, günümüzde hala devam 
etmekte olan birtakım sorunlar çerçevesinde gelişmektedir. Türkiye’nin Suriye politikalarını daha anlaşılır 
kılmak adına mevzu bahis ülke ile olan ilişkilerimizi 1980’lerden bu yana incelerken, olayların ve 
gelişmelerin ayrı düşünülemeyeceği ülkelere de kısaca yer verilmeye çalışılacaktır. 1980 yılından 1998 yılına 
kadar yokuş yukarı olan ilişkiler, Adana Mutabakatı ve Beşar Esad’ın yönetime gelmesiyle ivme kazanmış 
olsa da Arap Baharı sonrası Suriye’de rejim güçlerinin gerek halkına gerekse sınırına komşu ülkelere fayda 
getirmeyecek, bilakis zarar verecek politikalar izlemesi Türkiye’nin Suriye’ye olan yaklaşımının seyrini 
değiştirmiş ve daha sert politikalara tabi tutmasına sebep olmuştur. 

 

 

1 Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi 
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1980-2000 ARASI DÖNEM  

1979’da Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani parti karargâhlarını Irak’ın kuzeyine taşıma 
kararı aldı. Bu gelişme yüzünden KDP, Suriye destekli Kürdistan Yurtsever Birliği’ne (KYB) daha yakın bir 
konuma geldi. Bu durum bize ilerde güç boşluklarından faydalanmak isteyecek olan Kürtlerin kendi 
aralarında bir mücadelenin teşkil olacağını gösteriyordu. KYB’yi desteklemesinin yanında Şam’ın PKK’ya 
Bekaa Vadisi’nde yer vermesi, soruna daha çok boyut kazandırmaktaydı.  

İran-Irak Savaşı’nın başlaması ile birlikte kuzeyde bahsettiğimiz güç boşluğunun oluşması uzun sürmedi. 
Bundan faydalanmak isteyen İran ve Suriye, Kürt örgütlerine destek sağlayınca Türkiye’de Irak ile ilişkileri 
geliştirme yoluna gitti. Suriye, 12 Eylül’den sonra Türkiye’den Suriye’ye daha etkin faaliyetlerde bulunmak 
için kaçan teröristleri, Türkiye’nin iade taleplerine rağmen Türkiye’ye vermemek için teröristlerin var 
olmadığını iddia etmiştir. Bunun yanısıra PKK’nın iş birliği içinde olduğu ülkelerin başında Şam yönetimi 
geliyordu. 

1983 yılında Türkiye’nin Suriye’ye olan sert tutumu yanında ABD ile yaşadığı gerginlik ve kendi iç 
istikrarsızlıklarının vermiş olduğu baskı sayesinde Şam yönetimi ASALA ve PKK mensuplarını topraklarından 
men etmiştir. Bunu müteakiben 1984’te Türkiye ile “Sınır Güvenliği Protokolü” imzalamış fakat söz konusu 
anlaşmada “geri adım atma taktiği” uygulamaktan çekinmemiştir. Türkiye’nin Suriye’ye olan bu sert 
tutumunu her an devam ettirip onu dış politikasında yalnızlaştırma imkânı vardı ama Türkiye, ABD’nin 
“Suriye ile ilişkilerini kesmelisin” önerilerine rağmen Suriye ile barışçıl dış politika yürüteceğini söyledi ve 
İncirlik’i Suriye’yi bombalaması için ABD’ye kullandırmayacağını dile getirdi. 

Özal seçimlerden önce Şam’a resmi ziyarette bulundu. Bu ziyaret, kısa vadede görece başarılı oldu; PKK ve su 
sorununda bir anlaşmaya varılsa da uzun vadede uygulanamadı. En nihayetinde Suriye 1989’da Türk sınırını 
ihlal ederek tapu kadastro uçağını düşürdü. İlişkilerin bu denli gerginleşmesine neden olan başka bir unsur, 
Suriye Enformasyon Bakanı Salman’ın yaptığı bir basın açıklamasında Hatay’ın Şam’a ait olduğunu dile 
getirmesiydi. (Oran, 2001) 

Suriye Hatay’ı kendi sınırının bir parçası olarak gördüğünden Asi Nehri Suriye’ye göre sınır aşan değil ulusal 
nitelikte bir akarsudur. O sebeple PKK sorununa karşın Suriye’nin sorun ettiği bir konu suların paylaşımı 
olmuştur. Türkiye, Şam’ın terör örgütü mensuplarını desteklemeye devam etmesi üzerine 1996’da olanca 
sertliği ile masaya yumruğunu koymuş ve Şam’ın destekleri kesmediği sürece her türlü tedbire maruz 
kalacağını dile getirmiştir. Ve nihayetinde Suriye de anlaşma yapmak için adım atmış olup 1998 Adana 
Mutabakatı imzalanmıştır. Mutabakat doğrultusunda iki ülke de talep ve isteklerine sadık kalmıştır. Şam 
yönetimi nihayet PKK’dan desteğini çekmiştir. (Kırkıcı, 2014) 

Adana Mutabakatından sonra ilişkiler tedricen gelişmeye devam etmiş 1998’de Hafız Esad’ın ölümü üzerine 
oğlu Beşar Esad yönetime geçmiştir. Türkiye ile olan münasebetin ne yöne evrileceği merak konusu 
olmuştu ki Beşar Esad, babası Hafız Esad’ın iyileştirici politikalarını devam ettirdi.  
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2000-2010 ARASI DÖNEM  

2000’lerde Adana Mutabakatına uyum gösteren iki devlet Hatay meselesini geniş bir zaman dilimine 
yaymak kaydıyla su ve terör konuları başta olmak üzere meselelerin hemen hepsinde anlaşmaya vardılar. 
İlişkileri konu başlıklarına ayırmak lazım gelirse üç madde olarak bahsedebiliriz; ekonomi, su, güvenlik. 
Güvenlik çerçevesinde askeri eğitim anlaşması, terörle, kaçakçılıkla ve yasa dışı göçle mücadele anlaşmaları 
yapılırken su konusunda Türkiye bir iyi niyet göstergesi olarak su akışını artırdı. Nihai bir çözüm bulunamasa 
da su da sorun olmaktan çıkmıştı. Su ve güvenlik konularında taraflar tatmin olunca ekonomi önündeki 
setler de kalkmıştır. (Oran, 2013:3) 

ABD, Irak operasyonunda Türkiye topraklarından faydalanmak istemiş ve Ak Parti Hükümeti ile bir tezkere 
yapılmıştır. Fakat meclis bu 1 Mart Tezkeresini onaylamayınca ABD’nin öfkesini kazanan Türkiye, Suriye ile 
yakınlaşmıştır. Bu da bölgesel ölçekli politikalar açısından başarı getirmiştir. Önceki dönemlere kıyasla 
“kazan kazan” politikası daha çok uygulanmaya başlamış ve Türk dış politikasının teorik temellerini Ahmet 
Davutoğlu’nun “Stratejik Derinlik” kitabı atmıştır. Bu bağlamda Türk dış politikası “proaktif, komşularla sıfır 
sorun, merkez ülke olma, güvenlik/özgürlük” esaslarına dayandırılmıştır. “Bekle gör” politikası yerini 
“sorunlara müdahil olma” yani bölgede aktif rol oynama politikasına bırakmıştır. Bu doğrultudaki 
ilerlemelerine örnek olarak, Suriye-İsrail arasındaki Golan Tepeleri sorununa arabuluculuk yapmasını örnek 
olarak verebiliriz. 2004’te Beşar Esad’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi iki ülkenin iş birliği bakımından gelişmesine 
katkı sağlamıştır.   

Türkiye’nin dış politikasında komşularla sıfır sorun politikası izlemesi ve Suriye ile iş birliklerini karşılıklı 
rızaya dayalı geliştirmeleri yumuşak güç ekseninde gerçekleşmiştir. Esad 2009 yılında ülkemize tekrardan 
bir resmi ziyarette bulunmuş ve ilişkiler yeni bir boyut daha kazanmıştır. Bu bağlamda “Yüksek Düzeyli 
Stratejik İş Birliği” oluşturulmuş, bu oluşum paralelinde iki ülke arasında vize uygulaması kaldırılmıştır. 
Çeşitli alanlarda elliyi aşkın protokol imzalanmıştır. Örneğin enerji alanında Kerkük-Yumurtalık petrol boru 
hattı kapasitesi genişletilmiş; güvenlikte ise terör mücadelesinde ortaklaşa faaliyete geçme söz konusu 
olmuştur. (Toköz, 2018) 

2010-ARAP BAHARI SONRASI  

2010’da ekonomik istikrarsızlıklar nedeniyle ülkesinde iş bulamayan Tunuslu bir üniversite mezunu gencin 
kendini yakmasıyla halk hareketliliği başlamıştır, kısa zamanda nerdeyse tüm Ortadoğu’yu etkisi altına 
almış ve bölgede “Arap Baharı” denen konjonktür meydana gelmiştir. Suriye’de yıllardır var olan özgürlük 
kısıtlamaları ve ekonomik regülasyonun yeterli olmaması, hareketliliğin oraya sıçramasıyla kalmamış adeta 
iç savaşa dönüşmüştür. Türkiye ise bu hareketliliği demokrasi kıstası doğrultusunda desteklemiştir. 
Türkiye’nin Suriye’ye yaklaşımı çok önem taşımaktaydı çünkü en uzun kara sınırına sahip komşusu Suriye idi. 
Bu nedenle hareketlilik bir iç savaşa dönüşene kadar “bekle gör” politikası izlemiş olan Türkiye, seyri iyi 
okuyamamış ve hareketliliğin kısa zamanda son bulacağını düşünmüştür. Bilakis hareketlilik artış göstermiş 
ve Türkiye Esad’a demokrasi çağrısı yapsa da Esad dinlemek bir yana halkına karşı şiddet kullanımını 
artırmış ve güç boşluğundan yararlanan yeni muhalifler türemiştir. (Yeltin, 2018)  
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Beşar Esad’ın kendinden bu denli emin oluşunun ardında Moskova’nın desteğinin olması yadsınmaz bir 
gerçektir. Daha iç savaşın ilk başlarında rejim güçlerinin yanında olan Rusya, rejimin destekçileri tarafından 
“Şukran Russia” (Teşekkürler Rusya) sloganları ile karşılanmıştır (Ertuğrul, 2012). 

Türkiye 2002 yılında Ak Parti’nin iktidara gelmesiyle komşularla sıfır sorun politikası kapsamında esnek sınır 
anlayışını benimsemiş fakat Irak’ta ve özellikle Suriye’de artan tehditler nedeniyle “sıfır tolerans” 
politikasını uygulamaya koymuştur. Ayriyeten savaş nedeniyle kısa bir sürede Türkiye sınırına gelen 
mültecilere de Türkiye “açık kapı” politikası uygulayarak onları ülkemizde misafir etmeye başlamıştır. 
(Yeşiltaş, 2015) 

Türkiye’nin tarafı olduğu Cenevre Sözleşmesine göre sadece Avrupa’dan gelenlere mülteci statüsü 
verilebildiği için Türkiye Suriye’den gelenlere sığınmacı statüsü vermiş ve sığınmacılar mülteciler kadar 
geniş haklardan yararlanamadığı için Türkiye Suriyeliler lehine özel uygulamalar başlatmıştır. İç savaştan bu 
yana yaklaşık dört yıl içerisinde, sığınmacılara beş milyon dolar harcayan Türkiye imkânlar elverdiği ölçüde 
iyi misafirperverlik yapmıştır. (Kap, 2014) 

Dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu şu söylemlerde bulunmuştur: “Suriye meselesi bizim bir iç meselemizdir 
çünkü bizim Suriye ile 850 kilometrelik bir kara sınırımız vardır… Dolayısıyla burada olanlar bitenler seyirci 
kalmamıza fırsat veremez…” (Çağlar, 2012).  

Çeşitli ulusal ve milletlerarası kuruluşların raporlarına göre kamplarda birçok eksik var fakat buna rağmen 
Türkiye’deki kamplar diğer ülkelerdeki kamplardan çok daha iyi koşuldadır (Ihlamur, 2014). Sığınmacıların en 
büyük sorunlarından biri olan eğitim konusunda da Türkiye çalışmalar yapmaktadır. Bu doğrultuda 
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kamplarda bulunan binlerce öğrenciye ders verilmeye başlanmış, yüksek öğrenim imkânı sağlanmış ve 
birçok öğrenci burslardan faydalanma imkânına sahip olmuştur (Seydi, 2014). 

Türkiye 24 Ağustos 2016’da Birleşmiş Milletlerin 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanarak “Fırat 
Kalkanı Harekâtı”nı başlatmış ve bunu dünya kamuoyuna duyurmuştur. Harekâtın amaçları arasında 
öncelikle sınır güvenliğimizin oluşturulması vardı. Bu doğrultuda DEAŞ’ın sınırlarımızdan geriye 
püskürtülmesi, PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’nin Suriye’nin doğu-batı hattını ele geçirmesine mani 
olunması hedeflenenler arasında idi. FKH yalnızca bu örgütler ile de değil, bölgeye karışıklığı ihtiva eden 
devletlere karşı da oluşturulmuştur. Harekâta dört bin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yanında yedi bin Özgür 
Suriye Ordusu (ÖSO) askeri katılmıştır.  

Nihayetinde FKH 30 Mart 2017’de terör unsurlarını sınırımızın 40 kilometre güneyine püskürtmüş terör 
mensuplarının oluşturmak istedikleri koridora tampon bölge oluşturarak engel olmuştur (Yeşiltaş ve dğr, 
2017). Yine Türkiye’nin hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla 20 Ocak 2018’de Afrin’e “Zeytin Dalı Harekatı” 
düzenlenmiştir. İki ay gibi kısa bir zamanda tamamlanan operasyonda Türkiye’nin askeri ve jeopolitik 
etkinliğiyle ilgili birçok tartışma son bulmuş, nihai amaca ulaşılmıştır (Özçelik-Acun, 2018).  

 

SONUÇ  

Türkiye Suriye ile su ve terör başta olmak üzere 1960’lardan bu yana sorunlar yaşamıştır. Fakat Türkiye 
Suriye’nin geri adım atma stratejilerine rağmen Suriye’ye çoğu zaman zeytin dalı uzatarak diplomasi yoluyla 
sorunları çözmeye çalışmış, 1998 Adana Mutabakatı ile büyük oranda başarıya ulaşmışsa da “Arap Baharı” 
doğrultusunda Şam yönetiminin bölgede istikrarsız politikalar izleyip Türkiye’yi başta güvenlik olmak üzere 
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çeşitli alanlarda tehdit unsurları ile karşı karşıya bırakması, Türkiye’nin sert politikalar izleyerek karşılık 
vermesini kaçınılmaz kılmıştır. 
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