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ÖZET
AralÕk 2010’da Tunus’ta baúlayan halk hareketleri, Mart 2011’de Suriye'de de görüldü. 40
yÕldan fazla bir süredir Suriye’de iktidarÕ elinde tutan Esad yönetimi, göstericilerin reform,
özgürlük ve demokrasi isteklerini karúÕlamak yerine; gösterileri kanlÕ bir úekilde bastÕrma
yolunu seçti. Esad’Õn bu tutumu gösterilerin iç savaúa dönüúmesine neden oldu. On binlerce
insan yaralandÕ ve öldü. øki yüz bin kadar insan Suriye’yi terk etmek zorunda kaldÕ. Türkiye,
Suriye’de yaúanan olaylara ilgisiz kalmadÕ. Suriye halkÕna yardÕm etti ve yüz binden fazla
sÕ÷ÕnmacÕya kapÕlarÕnÕ açtÕ. Bu makalede Türkiye’ye sÕ÷Õnan Suriyeliler çerçevesinde SuriyeTürkiye iliúkileri ele alÕnmÕútÕr.
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AN OVERVIEW TO SYRIA-TURKEY RELATIONSHIPS WITHIN THE
FRAMEWORK OF REFUGEES
ABSTRACT
Movements began in Tunisia in December 2010, was also seen in Syria in March 2011. AlAssad Government in Syria, which held power for more than 40 years, choose to be a bloody
suppression of demonstrations, instead of fulfilling demands of reform, freedom ,and
democracy. Al-Assad's this attitude caused the demonstrations into civil war. Thousands of
people were injured and killed. About two hundred thousand people had to leave from Syria.
Turkey was not indifferent to the events in Syria. It helped the people of Syria, and opened its
doors to over one hundred thousand of refugees. This article is within the framework of
Syrians took refuge in Turkey; Syria-Turkey relations were discussed.
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Giriú
Suriye’de Bosnalaúma sürecine giren duruma dair çeúitli çÕkÕú senaryolarÕ
bulunmaktadÕr. “Birinci senaryo Suriye’de kurulabilecek bir geçiú hükümeti ile
krizin aúÕlmasÕdÕr. økinci muhtemel senaryo Esad rejiminin a÷Õr silah sistemleriyle
desteklenecek Özgür Suriye Ordusu veya uluslararasÕ bir müdahale ile
devrilmesidir. Üçüncü senaryo Suriye krizinin sürüncemede kalmaya devam etmesi
ve ülkenin parçalanma sürecine girmesidir. Dördüncüsü ise iç çatÕúmalarÕn devam
etmesine ra÷men Baas rejiminin ayakta kalmasÕ ve iktidarÕnÕ muhafaza etmesidir.”1
Bu sürecin baúlangÕcÕ, tetiklenme tarihi olarak 2010’da baúlayan “Arap øsyanlarÕ”
olsa da süreçsel baúlangÕcÕ OsmanlÕ sonrasÕ devirde co÷rafyanÕn ve insanÕn tarih dÕúÕ
kalarak azÕnlÕ÷Õn hegemonyasÕnda bir küresel efendiler parantezine girilmesiyle
baúlar. Kendi öz yurdunda garip olan nesne, bilinç, zamanÕn önüne koydu÷u
gündemlerle oradan oraya savrulmaktadÕr. Uzun vadeli bir arka plandan sonra orta
vadeli olarak ise Baas iktidarÕnÕn kurgulanmasÕ ve bunun oluúturdu÷u statüko bu
isyanÕn di÷er bir ba÷lam perspektifini oluúturmaktadÕr. AzÕnlÕk hegemonyasÕ Baas
ideolojisi ile paketlenmiú olarak büyük kesimi idare ederken kendini sürdürmek
adÕna hiçbir pragmatizmden de kaçÕnmamÕútÕr. KÕsa vadeli ve nihaî süreç ise Arap
BaharÕ denilen sürecin oluúturdu÷u süreçte aslÕnda ne istedi÷ini ve nasÕl almasÕ
gerekti÷ini bilmeyen ve “demokrasi” denilen büyülü kavramÕn peúinde sokaklarda
önce gösteriler sonra da savaú yaúayan bir halk hareketi ile cari olmuútur. Bu
geliúmeler karúÕsÕnda diyalekti÷ini hesap ve fayda üzerine kurmuú olan çevreler
hemen harekete geçerek bu süreci yönlendirme ve ele geçirme çabasÕna girmiúlerdir.
Kendi ayaklarÕ üzerinde duramayan bir co÷rafya da otantik felsefî bir arka plandan
mahrum baúlayan bu hareketler her ülkenin kendi úartlarÕ ve uluslararasÕ düzeyde
ifade ettikleri manalara göre úekillenmiú, sürmüú ve bitmiútir. Suriye bu süreç
içerisinde en dramatik geliúmeleri yaúayan ülke olmuútur. Küresel hesaplarÕn
bölgesel paydaúlarÕnÕn arasÕndaki bir mücadele ve kutuplaúmaya dönen bu olay
kendi aúÕlmaz duvarlarÕ içinde binlerce insanÕn ölümü ve on binlercesinin de
Suriye’yi terk etmek zorunda kalmalarÕ gibi sonuçlarla bölge için ciddi bir sorun
olarak sürmektedir.
1- Arap BaharÕ ve Suriye
Tunus’un Sidi Bouzid kentinde 17 AralÕk 2010’da belediye zabÕtalarÕnÕn
tezgâhÕnÕ almasÕna ve polisler tarafÕndan darp edilmesine tepki olarak kendisini
yakan Muhammed Bouazizi’, “Arap BaharÕ” olarak adlandÕrÕlan süreci baúlatan ilk
kÕvÕlcÕm olmuútur. Bu kÕvÕlcÕm domino etkisi oluúturmuú ve bir anda miting,
protesto, ayaklanma, çatÕúma veya savaú úeklinde Orta Do÷u ülkelerine yayÕlmÕútÕr:
Tunus’ta ülkeyi yöneten Anayasal Birlik Partisi (RCD) kapatÕlmÕú ve
CumhurbaúkanÕ Zeynel Abidin bin Ali ülkeyi terk etmek zorunda kalmÕútÕr.
Ürdün’de Hükümet da÷ÕlmÕútÕr. Yemen’de devlet baúkanÕ istifa etmiútir. MÕsÕr’da
Hüsnü Mübarek istifa etmiútir. Libya’da Hükümet devrilmiútir. Bahreyn’de,
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Cezayir’de, Umman’da, Lübnan’da ve daha birçok yerde halk ayaklanmalarÕ
çÕkmÕútÕr.
Suriye, ilk etapta Orta Do÷u’da yaúanan bu geliúmeleri desteklemiútir. Öyle
ki Suriye Devlet BaúkanÕ Beúar Esad, Wall Street Journal’a verdi÷i demeçte, Tunus,
Cezayir, MÕsÕr ve Ürdün’deki olaylarla ilgili görüúlerini açÕklayarak; bu ülkelerdeki
protesto gösterilerinin Orta Do÷u’da “yeni bir ça÷a öncülük etti÷ini” ve Arap
yöneticilerin halkÕn siyasî ve iktisadî isteklerini yerine getirmek için daha fazlasÕnÕ
yapmasÕ gerekti÷ini belirtmiútir2. Bununla birlikte Esad’Õn Arap BaharÕ’nÕ
destekleyen söylemleri, olaylar Suriye’ye sÕçrayÕnca son bulmuútur. Esasen Orta
Do÷u’da meydana gelen olaylarÕn 1963 yÕlÕndan itibaren Baas Partisi, 1970’ten beri
de Esad ailesi3 tarafÕndan yönetilen Suriye’ye sÕçramamasÕ düúünülemezdi. 2011
yÕlÕnÕn Mart ayÕndan itibaren reform, özgürlük ve demokrasi iste÷iyle harekete geçen
göstericiler, Baas rejimine ve Esad yönetimine karúÕ protesto gösterileri
düzenlemiúlerdir4. Düzenlenen gösteriler kÕsa sürede ülkenin geneline yayÕlmÕú,
reform, özgürlük ve demokrasi talepleri geniú halk kitleleri tarafÕndan
sahiplenilmiútir.
Esad yönetimi, göstericilerin taleplerini karúÕlamak ve göstericilerle uzlaúmak
yerine küçük tavizler vererek gösterilerin önünü almaya çalÕúmÕú ancak baúarÕlÕ
olamamÕútÕr. Bunun üzerine, bir yandan sözde reform sözleri verip, göstermelik
uygulamalarla ortamÕ yatÕútÕrmaya çalÕúÕrken, di÷er yandan da gösterileri kanlÕ bir
úekilde bastÕrmak yolunu seçmiútir. Esad yönetiminin bu tavrÕ, gösterileri bastÕrmak
bir yana daha da artÕrmÕútÕr. OlaylarÕn baúladÕ÷Õ 2011 Mart’Õnda polisle göstericiler
arasÕnda çÕkan çatÕúmada onlarca kiúi hayatÕnÕ kaybetmiú, bu aydan itibaren olaylar
artarak devam etmiú ve önlenemez bir hal almÕútÕr5. Olaylar, bununla da kalmamÕú,
öldürülen göstericiler için düzenlenen cenaze törenleri esnasÕnada, güvenlik
güçlerinin kalabalÕk üzerine açtÕ÷Õ ateú sonucu onlarca kiúi daha öldürülmüútür6.
Gösterileri önleyemeyen Esad, orduyu harekete geçirmiútir. Gösterilerin
merkezi Dera kentine tanklarla giren 3000 askerin açtÕ÷Õ rastgele ateú sonucu 25
gösterici daha öldürülmüútür. OlaylarÕn artmasÕ üzerine Ürdün sÕnÕr kapÕsÕ
kapatÕlmÕútÕr7. Dera’nÕn yanÕ sÕra Cebleh, Halep ve Humus da yine tanklarla
vurulmuú; onlarca kiúi daha hayatÕnÕ kaybetmiútir8. Esad yönetiminin bu tavrÕ
reform, özgürlük ve demokrasi için yapÕlan protestolarÕn iç savaúa dönüúmesine
sebep olmuútur. Küçük gruplar halinde baúlayan protesto gösterileri önce
ayaklanmaya dönüúmüú ve sonra dünyanÕn gözleri önünde iç savaú baúlamÕútÕr.
Suriye’deki olaylarÕn baúlangÕcÕndan 22 MayÕs 2011’e kadar geçen zaman
aralÕ÷Õnda Esad’a ba÷lÕ güvenlik güçleri tarafÕndan öldürülen muhaliflerin sayÕsÕ
900’ü aúmÕútÕr. Buna karúÕn olaylarÕn baúlangÕcÕndan 6 Haziran 2011’e kadar da
2
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muhalifler tarafÕndan Esad’a ba÷lÕ 120 polis öldürülmüútür9. Esad güçleri karúÕsÕnda
tutunmaya çalÕúan muhaliflerin, Türkiye sÕnÕrÕna do÷ru konuúlanmaya baúlamalarÕ
üzerine Esad güçleri de bu yöne do÷ru a÷ÕrlÕk vermeye baúlamÕúlardÕr. Muhalifler,
Esad’Õn düzenli birlikleri karúÕsÕnda ciddi baúarÕlar elde etmiúler ve birçok kasabanÕn
kontrolünü ele geçirmiúlerdir. Esad’Õn acÕmasÕz ve uzlaúmaz tavrÕ muhaliflerin elini
güçlendirmiútir. Hama kentinde rejim karúÕtÕ beú yüz bin kiúi Esad’a karúÕ gösteri
düzenlemiútir. Bu gösteri karúÕsÕnda Esad’a ba÷lÕ askerler Hama kentine girmiú ve
evlere baskÕn düzenleyerek rastgele ateú açÕp onlarca kiúiyi öldürmüúlerdir10. Humus
muhaliflerin eline geçmiú ve göstericilerin merkezi konumuna gelmiútir. Suriye’de
olaylar o derece artmÕútÕr ki ölüm haberleri sÕradanlaúmÕútÕr. Ramazan ayÕnda bile
ateúkes sa÷lanamamÕú; Teravih namazÕ, Cuma namazÕ ve hatta Bayram namazÕ
sonrasÕnda bile camiden çÕkÕp protesto gösterilerine katÕlan Suriyelilerin üzerine
Esad’Õn askerleri tarafÕndan ateú açÕlmÕútÕr.
Esad, yalnÕzca muhalifleri de÷il aynÕ zamanda sivil halkÕ ve gazetecileri de
hedef almÕútÕr: Esad’a ba÷lÕ askerler tarafÕndan Humus’ta yabancÕ basÕn
mensuplarÕnÕn kaldÕ÷Õ bir ev yo÷un bombardÕmana tutulmuú ve saldÕrÕda øngiliz
Sunday Times gazetesi muhabiri AmerikalÕ Marie Colvin ve FransÕz foto muhabiri
Remi Ochlik öldürülmüú, üç gazeteci ise yaralÕ olarak kurtulabilmiútir11.

2- Esad Yönetiminin Al(ama)dÕ÷Õ Tedbirler
Olaylar karúÕsÕnda Esad yönetimi, tüm Suriyelileri mutlu edecek kararlarÕn
alÕnaca÷Õ yönünde açÕklamalar yapmÕútÕr12. Ancak bu açÕklamalar göstericileri tatmin
etmemiú ve Suriye Hükümeti istifa etmek zorunda kalmÕútÕr. Bununla birlikte Esad,
önce istifa eden hükümetin baúÕndaki Naci Itri’yi geçici baúbakan olarak
görevlendirmiú; ancak daha sonra yeni hükümeti kurma görevini TarÕm eski BakanÕ
Adil Safir’e vermiútir13. Esad, Türkiye’nin de telkinleriyle kabinenin feshi ve iki
valinin görevden alÕnmasÕ da dâhil çeúitli tavizler vermiútir. Esad gösterilerde
gözaltÕna alÕnan yüzlerce eylemcinin serbest bÕrakÕlaca÷ÕnÕ; ancak Suriye’ye ve
Suriyelilere karúÕ suç iúlemiú kiúilerin cezaevinde tutulaca÷ÕnÕ belirtmiútir. 1963’ten
beri süregelen ola÷anüstü hali kaldÕran yasa tasarÕsÕnÕ onaylamÕútÕr14. Baúbakan
Recep Tayyip Erdo÷an, Esad’Õn OHAL’i kaldÕrmasÕnÕ güzel bir baúlangÕç olarak
de÷erlendirmiú; ancak bunun tek baúÕna yeterli olmadÕ÷ÕnÕ ve Suriye’de atÕlmasÕ
gereken daha çok adÕm oldu÷unu belirtmiútir15.
Yaúanan olaylarÕn sona erdirilmesi için Esad ile rejim karúÕtÕ muhalifler
baúkent ùam’da bir araya gelmiútir. Esad, muhaliflerin yanÕ sÕra ùam’da, Brezilya,
Hindistan ve Güney Afrika’nÕn BM diplomatik temsilcilikleri ile de bir araya
9
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gelmiútir. Bu görüúmede ayaklanmayÕ bastÕrmak için yapÕlan operasyonlarda bazÕ
hatalar yapÕldÕ÷ÕnÕ, orantÕsÕz güç kullanÕldÕ÷ÕnÕ ve çok partili sistem baúta olmak
üzere reformlarÕ yapmakta geç kalÕndÕ÷ÕnÕ kabul etti÷ini bildiren bir açÕklama
yapmÕútÕr16. Esad, yeni bir af kararÕ daha almÕú ve son olaylarda tutuklanan ve
öldürme suçuna karÕúmayanlarÕn serbest bÕrakÕlaca÷ÕnÕ açÕklamÕútÕr.
Esad, kendisinin halk deste÷i ile iktidara geldi÷ini iddia ederek olaylarÕn
sorumlulu÷unu dÕú güçlere yüklemiútir. Suriye’de reformlarÕn devam edece÷ini,
2012 Mart’Õnda yeni anayasanÕn hazÕr olaca÷ÕnÕ, MayÕs veya Haziran’da da
seçimlerin yapÕlabilece÷ini belirtmiútir17. Esad, olaylarÕ durdurabilece÷ini düúünerek
bir kez daha genel af ilan etmiú ve bu affÕn “5 Mart 2011 tarihinden, kararÕn
onaylandÕ÷Õ tarih olan, 15 Ocak 2012’ye kadar ülkedeki olaylarla ilgili iúlenmiú
suçlarÕ” kapsadÕ÷Õ açÕklamÕútÕr18. Esad’Õn verdi÷i tavizler olaylarÕ durdurmaya
yetmemiútir. Çünkü Esad’Õn verdi÷i tavizler muhaliflerin isteklerini karúÕlamaktan
uzak kalmÕútÕr. Üstelik Esad, bu süreçte, ço÷u kez vaat ettiklerini yerine
getirmemiútir. Hal böyle olunca her yeni gün önceki günden daha fazla úiddet
olayÕna sahne olmuútur.
3- UluslararasÕ Kamuoyu’nun Tepkisi
Suriye’nin muhaliflere karúÕ izledi÷i politika, uluslararasÕ kamuoyu
tarafÕndan úiddetle eleútirilmiútir. Esad, Rusya, Çin ve øran tarafÕndan desteklenmiú,
bu üç ülke haricindeki devletler tarafÕndan úiddetle eleútirilmiútir. ABD BaúkanÕ
Barack Obama Suriye’deki olaylarla ilgili yaptÕ÷Õ açÕklamada, Suriye yönetiminin
barÕúçÕl protestoculara karúÕ uyguladÕ÷Õ úiddeti kÕnadÕ÷ÕnÕ belirtmiú, Esad’Õn
demokratik geçiúe öncülük etmesi veya iktidardan ayrÕlmasÕ gerekti÷ini ifade
etmiútir19. Fransa da gösterileri úiddet kullanarak bastÕrmakta ÕsrarcÕ olmasÕ
durumunda Esad rejiminin düúece÷ini belirtmiútir. Avrupa Birli÷i DÕúiúleri
BakanlarÕ da göstericilerin öldürülmesinden sorumlu olan Esad’a ve 9 üst düzey
yardÕmcÕsÕna vize yasa÷Õ getirmiú, malvarlÕklarÕnÕ dondurmuútur. Ürdün KralÕ
Abdullah da Esad’a halkÕyla diyalog kurmasÕ ça÷rÕsÕnda bulunmuútur20. Almanya da
Esad’Õ kÕnamÕú ve Esad’Õn úiddete bir an önce son vermesini istemiútir. BM Genel
Sekreteri Ban Ki-Moon da Esad’Õn úiddeti ve baskÕyÕ artÕrdÕ÷ÕnÕ belirterek, kendisine
durmasÕ yönünde yapÕlan bütün talepleri görmezden geldi÷ini söylemiú ve
uluslararasÕ toplumun Suriye’ye yönelik tutarlÕ tedbirler almasÕ ve tek a÷Õzdan
konuúmasÕ gerekti÷ini belirtmiútir.
Baúbakan Erdo÷an’Õn, Obama ile yaptÕ÷Õ telefon görüúmesinde, Suriye ve
Libya’daki son durumu de÷erlendirmiú ve görüúmede, Suriye halkÕnÕn meúru
taleplerinin karúÕlanmasÕ açÕsÕndan reformlarÕn ivedilikle gerçekleútirilmesi ve sivil
göstericilere karúÕ úiddete baúvurulmamasÕ gerekti÷ine iúaret edildi÷i ve Suriye’deki
geliúmeleri yakÕndan takip etmek konusunda da görüú birli÷ine varÕldÕ÷Õ
bildirilmiútir21. ABD DÕúiúleri BakanÕ Hillary Clinton da yaptÕ÷Õ açÕklamada,
16
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Suriye’nin Türkiye sÕnÕrÕna asker yÕ÷Õna÷Õndan ve bir sÕnÕr çatÕúmasÕndan endiúe
etti÷ini belirtmiú; Suriye’nin sÕnÕrdaki askerleri geri çekmesi gerekti÷ini, bu
askerlerin bölgedeki varlÕ÷ÕnÕn zaten kötü olan durumu daha da zorlaútÕracak bir
sÕnÕr çatÕúmasÕ tehlikesi oluúturdu÷unu açÕklamÕútÕr22.
ABD’nin Suriye Büyükelçisi Robert Ford ve Fransa’nÕn Suriye Büyükelçisi
Eric Chevalier, Esad’Õn kuúatmasÕ altÕnda olan Hama kentine giderek muhaliflerin
yanlarÕnda olduklarÕnÕ göstermiúlerdir. Suriye yönetimi ise Amerika’yÕ gösterileri
teúvik etmekle suçlamÕú ve büyükelçi Ford’un Hama’ya izin almadan yaptÕ÷Õ
ziyaretin, Washington’un Suriye’deki “rejimi devirme23” amacÕyla dört aydÕr süren
gösterilerde bir parma÷ÕnÕn oldu÷unu kanÕtladÕ÷ÕnÕ açÕklamÕútÕr24. Bu süreçte Esad
yanlÕlarÕ tarafÕndan Amerikan ve FransÕz Büyükelçiliklerine saldÕrÕlar düzenlenmiú
ve büyükelçilikler tahrip edilmiútir. Bu olay üzerine yaptÕ÷Õ açÕklamada Amerika,
Esad’Õn iktidarda kalmasÕnÕn mümkün olmadÕ÷ÕnÕ belirterek, Suriye’de demokratik
dönüúüm için umut besledi÷ini söylemiútir25. Obama, Esad’Õn meúruiyetini
kaybetti÷ini açÕklamÕú ve Esad’Õ ilk kez açÕkça istifaya ça÷ÕrmÕútÕr26. Suriye’de artan
olaylar üzerine Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn Suriye’deki büyükelçilerini geri
ça÷ÕrmÕúlardÕr27. Amerika’nÕn ùam Büyükelçisi Robert Ford, elçili÷e yönelik
saldÕrÕlar nedeniyle Suriye’den ayrÕlmÕútÕr28. Fransa, olaylar nedeniyle Halep ve
Lazkiye kentlerindeki konsolosluklarÕ ile kültür merkezlerinin kapatÕlmasÕna, ùam
büyükelçisinin de baúkent Paris’e geri ça÷ÕrÕlmasÕna karar vermiútir29.
AB üyesi ülkeler, Suriye’den yapÕlan petrol ve petrol ürünleri ithalatÕnÕ
kesme kararÕ almÕú; mal varlÕklarÕnÕ dondurdu÷u ve seyahat yasa÷Õ koydu÷u Suriyeli
kurumlarÕn ve kiúilerin listesini geniúletmiútir. AB DÕú øliúkiler ve Güvenlik
PolitikasÕ Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton Suriye’ye yönelik yeni yaptÕrÕmlarÕ
açÕklamÕútÕr: Petrol úirketleri Suriye’de yatÕrÕm yapmayacak, Suriye Merkez
BankasÕ’na banknot verilmeyecek, rejimle ba÷lantÕlÕ bazÕ yetkililere seyahat ve vize
yasa÷Õ uygulanacak30.
22

Cumhuriyet, 25 Haziran 2011, s. 1.
Amerika’nÕn Büyük Ortado÷u Projesi kapsamÕnda Ortado÷u’yu yeniden úekillendir-mek
istemesiyle birlikte “küresel terör”, “øslâmî terör” ve “kitlesel imha silahlarÕ” gibi kavramlar
dünya kamuoyunda sÕkça dile getirilmiútir. Amerika’nÕn “kitlesel imha silahlarÕ” oldu÷unu
öne sürerek Irak’Õ iúgal etmesi; ancak iúgal sonrasÕnda Irak’ta herhangi bir kitlesel imha
silahÕna rastlanÕlmamasÕ üzerine bu kavramlarÕn yerini “insan haklarÕ”, “özgürlük” ve
“demokrasi” gibi kavramlar almÕútÕr. ABD’nin Ortado÷u politikasÕnÕn kamuflajÕ artÕk bu
kavramlar olacaktÕr. Bununla birlikte Ortado÷u ülkelerinin ço÷unda demokrasinin hâkim
olmamasÕ ABD’nin söylemini güçlendirmiútir. Liderli÷ini ABD’nin yaptÕ÷Õ BatÕ Blo÷unda yer
alan AvrupalÕ Devletler de ABD’nin Ortado÷u’ya insan haklarÕ (!), özgürlük (!) ve demokrasi
(!) götürmesini desteklemiúlerdir. Irak’Õn iúgalini sessiz sedasÕz izleyen Ortado÷u devletleri,
BatÕ’nÕn destekledi÷i halk ayaklanmasÕyla karúÕ karúÕya kalmÕúlardÕr.
24
Cumhuriyet 9 Temmuz 2011, s. 10.
25
Star, 12 Temmuz 2011, s. 13.
26
Cumhuriyet, 19 A÷ustos 2011, s. 9.
27
Cumhuriyet, 9 A÷ustos 2011, s. 7.
28
Cumhuriyet, 25 Ekim 2011, s. 12.
29
Cumhuriyet, 17 KasÕm 2011, s. 1.
30
Hürriyet, 25 Eylül 2011, s. 22.
23
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øran CumhurbaúkanÕ Mahmud Ahmedinejad Portekiz televizyonuna yaptÕ÷Õ
konuúmada, Suriye hükümetinin protestocularla görüúmesi gerekti÷ini belirterek
Esad’Õn protestoculara yönelik úiddet içeren baskÕdan uzak durmasÕnÕ ve muhalefetle
görüúmelere baúlamasÕ gerekti÷ini ifade ederek askerî bir çözümün hiçbir zaman
do÷ru olmadÕ÷ÕnÕ vurgulamÕú ve meselelerin diyalog yoluyla çözülmesi gerekti÷ini
ifade etmiútir31. Ürdün KralÕ Abdullah, Esad’a yönetimi bÕrakma ça÷rÕsÕnda
bulunmuútur32. Arap Birli÷i de Suriye’nin üyeli÷ini askÕya almÕútÕr. Bunun üzerine
Esad yanlÕlarÕ, Türkiye Büyükelçili÷i ve konsolosluklarÕna saldÕrmÕú; yaúananlar
üzerine Suriye’nin Ankara’daki maslahatgüzarÕnÕ DÕúiúleri BakanlÕ÷Õ’na ça÷Õran
Türkiye, ùam yönetimine nota vermiú, güvenlik gerekçesiyle ùam Büyükelçili÷i ve
Halep Baúkonsoloslu÷u’ndaki personelin ailelerinden oluúan 60 kiúiyi Ankara’ya
getirtmiútir33. Esad’Õn uzlaúmaz tutumunu devam ettirmesi üzerine yeniden sivillere
yönelik sert muamelenin durdurulmasÕ ça÷rÕsÕnda bulunan Arap Birli÷i, Suriye
yönetimine 3 gün süre tanÕyarak gerekli reformlarÕ yapmadÕ÷Õ takdirde ùam rejimine
karúÕ “ekonomik yaptÕrÕmlar” uygulanaca÷ÕnÕ bildirmiútir34.
4- Türkiye-Suriye øliúkileri
Türkiye, Orta Do÷u’da yaúanan tüm süreci yakÕndan takip etmiútir.
De÷iúimden ve reformdan yana mesajlar vererek halk hareketlerini desteklemiú, Orta
Do÷u ülkelerini demokratikleúmeleri hususunda teúvik etmiútir. Suriye de, ilk etapta
Türkiye’ye paralel bir politika izlemiú ve Orta Do÷u co÷rafyasÕnda de÷iúimden yana
mesajlar vermiútir. Baúbakan Erdo÷an’Õn 2011 yÕlÕ Ocak ayÕnda gerçekleútirdi÷i
Suriye seyahatinde, iki lider, Lübnan’da yaúanan olaylarla ilgili ortak bir açÕklama
yapmÕútÕr. Türkiye-Suriye iliúkileri son dönemde siyasi, iktisadî, sosyal ve kültürel
açÕdan hiç olmadÕ÷Õ kadar iyi bir seyir takip etmiútir: Suriye ve Türkiye arasÕnda vize
uygulamasÕ 90 gün süre ile kaldÕrÕlmÕútÕr35. 6 ùubat 2011’de Baúbakan Erdo÷an ve
Suriye BaúbakanÕ Naci Itri’nin katÕlÕmÕyla Hatay’da, Türkiye-Suriye sÕnÕrÕnda Asi
Dostluk BarajÕ’nÕn temel atma töreni gerçekleútirilmiútir. Erdo÷an, daha sonra
Suriye’nin Halep kentine giderek, Esad ile bir araya gelmiú ve iki lider MÕsÕr ile
Lübnan baúta olmak üzere bölgedeki siyasi geliúmeleri de÷erlendirmiútir36. Bu gibi
geliúmelerin yanÕ sÕra turistlerin tek vizeyle beú ülkeyi de ziyaret edebilmesini
sa÷layacak Türkiye, Suriye, Pakistan, øran ve Irak’Õn ortak vize konusunda
çalÕúmalarÕ yapÕlmÕútÕr37.
Esad, Suriye’de yaúanan olaylarÕ komplo olarak de÷erlendirmiú ve olaylarÕn
ulusu için bir test oldu÷unu iddia etmiútir38. Türkiye, Suriye’deki olaylarÕ ilk andan
itibaren yakÕndan takip etmiútir. 29 Mart 2011’de Erdo÷an tarafÕndan Mit MüsteúarÕ
Hakan Fidan ùam’Õn yeni Libya olmamasÕ için Suriye’ye gönderilmiútir. Nisan
31

Cumhuriyet, 9 Eylül 2011, s. 1.
Cumhuriyet, 16 KasÕm 2011, s. 8.
33
Milliyet, 14 KasÕm 2011, s. 15.
34
Cumhuriyet, 17 KasÕm 2011, s. 1.
35
Resmi Gazete, Tarih: 19 Ekim 2009, SayÕ: 27378, Karar SayÕsÕ: 2009/15499.
36
Türkiye, 6 ùubat 2011, s. 1.
37
Cumhuriyet, 7 Mart 2011, s. 11.
38
Türkiye, 31 Mart 2011, s. 13.
32
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ayÕnda DÕúiúleri BakanÕ Ahmet Davuto÷lu, Suriye’de Esad’la, Suriye DÕúiúleri
BakanÕ Velid Muallim’le ve Hamas’Õn siyasi büro úefi Halid Meúal’le bir araya
gelerek geliúmeleri de÷erlendirmiú ve Suriye’nin reform yapmasÕ yönünde
telkinlerde bulunmuútur39. Erdo÷an, Esad’la telefon görüúmesi yapmÕú; Esad’a,
úiddetten uzak durulmasÕ ve olaylarÕn durdurulmasÕ gerekti÷ini ifade etmiútir40.
Davuto÷lu, güçlü, istikrarlÕ ve müreffeh bir Suriye’nin kurulmasÕ için
demokratikleúme yönünde, Esad’Õn verdi÷i taahhütleri içeren kapsamlÕ bir reform
sürecini gerçekleútirmesi gerekti÷ini belirtmiútir41. Bu sÕrada Suriye askerleri,
Türkiye sÕnÕrÕna 500 metre mesafedeki Harbatil Cevz köyüne mevzilenerek, köydeki
bir eve asÕlan Türk bayra÷ÕnÕ indirmiú, Mehmetçik de buna karúÕlÕk gözetleme
kulesine devasa Türk bayra÷Õ asmÕútÕr42. Davuto÷lu, gerilimin artmasÕ üzerine
Erdo÷an’Õn Suriye’de úiddetin bitirilmesine yönelik mesajÕnÕ iletmek üzere yeniden
Suriye’ye gitmiú ve Esad ile bir araya gelmiútir43. Suriye’deki temaslarÕnÕn ardÕndan
yaptÕ÷Õ açÕklamada Davuto÷lu, Esad’a operasyonlarÕ hemen durdurmazsan,
konuúacak hiçbir úey kalmaz uyarÕsÕnÕ yapmÕútÕr44.
5- Türkiye’ye SÕ÷Õnan Suriyeliler
Esad yönetiminin Suriye’de baú gösteren olaylarÕ kanlÕ bir úekilde bastÕrma
yoluna gitmesi, bu yönde masum insanlarÕ bile katletmekten kaçÕnmamasÕ,
kargaúaya neden olmuútur. Söz konusu kargaúa ortamÕnda sivil halk adeta iki ateú
arasÕnda kalmÕú, Esad’Õn askerleri ile muhalifler arasÕnda yaúanan iç savaúta canÕnÕ
kurtarma derdine düúmüútür. Suriye’de yaúanan olaylar nedeniyle can güvenli÷i
tehlikeye düúen Suriyeliler; baúta Türkiye olmak üzere, komúularÕ Ürdün, Lübnan ve
Irak’a göç etmeye baúlamÕúlardÕr. Ülkelerindeki iç savaú nedeniyle, can güvenli÷i
tehlikeye düúen Suriyeliler “en güvenilir yer olarak” Türkiye’ye sÕ÷ÕnmÕúlardÕr. En
çok göçü de Türkiye almÕútÕr. Zira Türkiye, Suriye’de yaúanan olaylara seyirci
kalmamÕú, can güvenli÷i tehlikeye düúen Suriyelilere kapÕlarÕnÕ ardÕna dek açmÕútÕr.
Suriye’den Türkiye’ye yönelik ilk toplu nüfus hareketi, can güvenliklerinin
kalmadÕ÷ÕnÕ düúünen 300–400 kadar Suriyelinin 29 Nisan 2011’de Hatay’Õn
Yaylada÷Õ ilçesindeki Cilvegözü sÕnÕr kapÕsÕna sÕ÷ÕnmasÕyla gerçekleúmiútir. Söz
konusu Suriyeliler içeri alÕnmÕú ve Hatay’daki bir spor salonunda geçici olarak
konaklama ve gÕda ihtiyaçlarÕ sa÷lanmÕútÕr45. ølk kafileden itibaren Türkiye’ye
sÕ÷ÕnanlarÕn sayÕsÕ gün be gün artmaktadÕr.
13 Haziran 2011 itibariyle Türkiye’ye sÕ÷Õnan Suriyelilerin sayÕsÕ 7 bine
yaklaúmÕútÕr. Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕlara Türk köyleri iaúe yardÕmÕ sa÷lamÕútÕr46.
Suriye’de yaúanan olaylar nedeniyle kaçarak Türkiye’ye sÕ÷Õnan ve Esad’Õn dön
39

Cumhuriyet, 7 Nisan 2011, s. 1.
Habertürk, 15 Haziran 2011, s. 1.
41
Habertürk, 17 Haziran 2011, s. 15.
42
Cumhuriyet, 24 Haziran 2011, s. 1.
43
Hürriyet, 9 A÷ustos 2011, s. 22.
44
Hürriyet, 16 A÷ustos 2011, s. 26.
45
TBMM ønsan HaklarÕ ønceleme Komisyonu, Ülkemize SÕ÷Õnan Suriye VatandaúlarÕnÕn
BarÕndÕklarÕ ÇadÕrkentler HakkÕnda ønceleme Raporu, 24. Dönem, 2. Yasama YÕlÕ, 2012, s. 2.
46
Türkiye, 12 Haziran 2012, s. 1-4.
40
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ça÷rÕsÕna uyarak Suriye tarafÕndan evlerine dönme karúÕlÕ÷Õnda dokunulmazlÕk
garantisi alan sÕ÷ÕnmacÕlardan ülkelerine dönenlerden onlarcasÕ yine Esad’a ba÷lÕ
güçler tarafÕndan öldürülmüútür. Buna ra÷men Esad Türkiye’deki sÕ÷ÕnmacÕlara dön
ça÷rÕsÕ yapmaya devam etmiútir. Türkiye’ye sÕ÷Õnan Suriyeliler oldukça zor úartlarda
gelmiúlerdir. Türkiye’ye geçiúlerin artmasÕ üzerine sÕnÕra yerleúen askerler,
Türkiye’ye kaçmak isteyenlerin üzerine ateú açÕldÕ÷Õ bile olmuútur. Tüm bu olanlara
ra÷men her gün yüzlerce Suriyeli Türkiye’ye sÕ÷ÕnmÕútÕr.
Türkiye’ye sÕ÷Õnan Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕlar hakkÕnda, Türkiye’nin taraf oldu÷u
uluslararasÕ anlaúmalarÕn dÕúÕnda ayrÕ bir prosedür uygulanmÕútÕr. Türkiye’nin tarafÕ
oldu÷u, uluslararasÕ mülteci hukukuna esas teúkil eden iki temel metin
bulunmaktadÕr: “1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre
Sözleúmesi” ve “1967 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne øliúkin New York
Protokolü”. Türkiye, devletlerin mültecilerle ilgili uluslararasÕ koruma
yükümlülüklerini düzenleyen her iki metne de “co÷rafi sÕnÕrlama” ile imza atmÕútÕr.
Buna göre “Avrupa’dan gelen kimselere” mülteci olma hakkÕ tanÕnÕrken; Avrupa
dÕúÕndan gelenlere bu hak tanÕnmamakta, üçüncü ülkelere geçebilecekleri süre
boyunca sÕ÷Õnma hakkÕ verilmektedir. UluslararasÕ mülteci hukuku ulusal hukuka
1994 øltica Yönetmeli÷i olarak da adlandÕrÕlan “Türkiye’ye øltica Eden veya Baúka
Bir Ülkeye øltica Etmek Üzere Türkiye’den økamet øzni Talep Eden Münferit
YabancÕlar ile Topluca SÕ÷Õnma AmacÕyla SÕnÕrlarÕmÕza Gelen YabancÕlara ve
Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar HakkÕnda
Yönetmelik” ile aktarÕlmÕútÕr. YukarÕda anÕlan metinler ile uluslararasÕ hukuk
teamülleri uyarÕnca, Türkiye’nin açÕk kapÕ politikasÕ sonucunda, ülkeye kabul edilen
Suriye vatandaúlarÕna “geçici koruma” statüsü verilmiútir. Böylece Suriye’deki
durum normale dönene kadar Türkiye’de bir anlamda “misafir” konumunda
barÕndÕrÕlmaktadÕrlar. SÕ÷Õnan kiúilerin sayÕca çok olmasÕ bu statünün verilmesinde
en büyük etkendir47.
Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕlar Türkiye’nin taraf oldu÷u 1951 Tarihli Mültecilerin
Hukuki Statüsüne øliúkin Cenevre Sözleúmesi kapsamÕnda kabul edilmemiúlerdir.
ùayet bu úekilde kabul edilselerdi, yetkili makamlardan iltica talebinde bulunmalarÕ
gerekiyordu. Bu talepleri øçiúleri BakanlÕ÷Õ’nÕn 1994 tarihli ve 6169 sayÕlÕ ølticaSÕ÷Õnma Yönetmeli÷i çerçevesinde de÷erlendirilecekti. Bu de÷erlendirmenin
ardÕndan øçiúleri BakanlÕ÷Õ’nÕn uygun görece÷i bir ilde serbest olarak ikamete tabi
tutulacaklardÕ. Söz konusu iller “uydu iller” olarak adlandÕrÕlan yerlerdi ki bunlar
genelde øç Anadolu Bölgesi ve yakÕn çevrelerinde yer alan, emniyet ve asayiú
açÕsÕndan sorun yaúanmayan ve yabancÕlarÕn kontrollerinin zor olmadÕ÷Õ 51 ili
kapsamaktaydÕ48. Bu illere sevk edilen yabancÕlar en az altÕ ay süreyle økamet
47

TBMM ønsan HaklarÕ ønceleme Komisyonu, Ülkemize SÕ÷Õnan Suriye VatandaúlarÕnÕn
BarÕndÕklarÕ ÇadÕrkentler HakkÕnda ønceleme Raporu, s. 4.
48
Bahse konu olan iller úunlardÕr: A÷rÕ, Amasya, Bilecik, Burdur, ÇankÕrÕ, Çorum, Eskiúehir,
Gaziantep, Hakkâri, Isparta, Kastamonu, Kayseri, KÕrúehir, Konya, Kütahya, Nevúehir, Ni÷de,
Sivas, Tokat, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, KÕrÕkkale, ùÕrnak, Adana, Afyonkarahisar,
Erzurum, Hatay, Kahramanmaraú, Çanakkale, Bolu, Uúak, Denizli, Yalova, Siirt, BalÕkesir,
Batman, ùanlÕurfa, Kilis, Ardahan, Malatya, Kars, I÷dÕr, Düzce, Sakarya, Erzincan,
Gümüúhane, Bayburt, Mardin.
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Tezkeresi, 15 gün içerisinde bir Kimlik TanÕtma Belgesi alacaklardÕ ve belirli
periyotlarla imzaya ça÷rÕlacaklardÕ. Bununla birlikte hassas gruplar olarak
adlandÕrÕlabilecek grup üyeleri Yozgat’ta bulunan 100 kiúilik Mülteci
Misafirhanesi’nde barÕndÕrÕlacaktÕ. Ancak Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕlarla ilgili bu
prosedürlerin hiçbiri uygulanmadÕ.
Son iki yÕlda toplu olarak Türkiye’ye sÕ÷Õnan Suriyeliler; mülteci de÷il
sÕ÷ÕnmacÕ kapsamÕna alÕnmÕú ve onlar için ayrÕ bir yönerge çÕkartÕlmÕútÕr. Söz
konusu yönerge øçiúleri BakanlÕ÷Õ MüsteúarlÕ÷Õ, øltica ve Göç MevzuatÕ ve ødari
Kapasitesini Geliútirme ve Uygulama Bürosu tarafÕndan yayÕnlanan 9 Nisan 2012
tarihli “Türkiye’ye toplu sÕ÷Õnma amacÕ ile gelen Suriye Arap Cumhuriyeti
vatandaúlarÕnÕn ve Suriye Arap Cumhuriyeti’nde ikamet eden vatansÕz kiúilerin
kabulüne ve barÕndÕrÕlmasÕna iliúkin” kamuoyu ile paylaúÕlmayan hizmete özel
yönergedir. Türkiye’ye sÕ÷Õnan Suriyeliler hakkÕnda bu yönergede barÕnma, gÕda,
sa÷lÕk, güvenlik, sosyal aktivite, e÷itim, ibadet, tercümanlÕk, haberleúme, bankacÕlÕk
ve di÷er hizmetlere iliúkin uygulanmasÕ gereken prosedür ayrÕntÕlÕ olarak
belirtilmiútir. Bu yönetmeli÷e göre Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕlar geçici olarak misafir
statüsünde Türkiye’de barÕndÕrÕlmaktadÕr.
Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕlarÕn öncelikle üst taramasÕ yapÕlmakta, ardÕndan tercüman
eúli÷inde kim olduklarÕ, varsa kimlik bilgileriyle, yoksa sözlü beyanlarÕyla kayÕt
altÕna alÕnmaktadÕr. Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕlar için ilk çadÕr kent alanÕ olarak Yaylada÷Õ
ilçesindeki eski bir tekel binasÕ belirlenmiú, burada çadÕrlar, seyyar mutfak, banyo
gibi düzenlemeler yapÕlmÕú ve ilk gelenler buraya yerleútirilmiútir. Daha sonra
devam eden yo÷un göç nedeniyle 9 Haziran 2011’de AltÕnözü ve 12 Haziran
2011’de de Boynuyo÷un çadÕr kentleri kurulmuútur. Göçün her geçen gün artarak
devam etmesine paralel olarak çadÕr kentlerin de sayÕsÕ hÕzla artÕrÕlmÕútÕr49.
Türkiye’ye sÕ÷Õnanlar arasÕnda Suriyeli güvenlik güçleri de bulunmaktadÕr.
Bu kiúiler hakkÕnda 11.8.1941 tarihli ve 4104 sayÕlÕ Muharip YabancÕ Ordu
MensuplarÕndan Türkiye’ye øltica Edenler HakkÕnda Kanun50 ve 07.11.1995 tarihli
ve 22456 sayÕlÕ Muharip YabancÕ Ordu MensuplarÕndan Türkiye’ye Kabul Edilenler
HakkÕnda Yönetmelik51 hükümleri uygulanmaktadÕr. Söz konusu kanun ve
yönetmeli÷e göre Türkiye’ye sÕ÷Õnan Suriyeli güvenlik güçleri, aileleriyle birlikte
sivil Suriye vatandaúlarÕndan farklÕ olarak ayrÕ bir çadÕr kentte barÕndÕrÕlmaktadÕr52.
BunlarÕn yanÕ sÕra Türkiye ve Suriye arasÕndaki vize muafiyeti kapsamÕnda
turistik vize ile en fazla üç aylÕk süre için ülkemize giriú yapan Suriyeliler de vardÕr.
Hatta bu kiúiler belli bir miktar parayÕ bankaya yatÕrmalarÕ koúuluyla üç aylÕk süreye
ek olarak altÕ ay daha serbest olarak kendi imkânlarÕyla Türkiye’de

49

TBMM ønsan HaklarÕ ønceleme Komisyonu, Ülkemize SÕ÷Õnan Suriye VatandaúlarÕnÕn
BarÕndÕklarÕ ÇadÕrkentler HakkÕnda ønceleme Raporu, s. 2.
50
Resmi Gazete, Tarih: 17 AralÕk 1942, SayÕ: 5285.
51
Resmi Gazete, Tarih: 7 KasÕm 1995, SayÕ: 22456.
52
TBMM ønsan HaklarÕ ønceleme Komisyonu, Ülkemize SÕ÷Õnan Suriye VatandaúlarÕnÕn
BarÕndÕklarÕ ÇadÕrkentler HakkÕnda ønceleme Raporu, s. 3.
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kalabilmektedir53. Tabii ki bunlar çadÕr kentlerde veya konteynÕr kentlerde
barÕndÕrÕlmamakta, kendi imkânlarÕ ile Türkiye’de kalmaktadÕrlar.
Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕlarla ilgili tüm prosedürü, BaúbakanlÕ÷a ba÷lÕ Afet ve Acil
Durum Yönetimi BaúkanlÕ÷Õ (AFAD) koordine etmektedir. AFAD’Õn
koordinatörlü÷ünde; øçiúleri, DÕúiúleri, Sa÷lÕk, Milli E÷itim, TarÕm ve Köy iúleri,
UlaútÕrma ve Maliye BakanlÕklarÕ ile Genelkurmay BaúkanlÕ÷Õ, Hatay Valili÷i,
Diyanet øúleri BaúkanlÕ÷Õ, Gümrük MüsteúarlÕ÷Õ ve KÕzÕlay ortak çalÕúmalar
yürütmektedir54.
Türkiye’ye sÕ÷Õnan ve çadÕr kentlere yerleútirilen Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕlarÕn
barÕnma, gÕda, sa÷lÕk, güvenlik, sosyal aktivite, e÷itim, ibadet, tercümanlÕk,
haberleúme, bankacÕlÕk ve di÷er hizmetleri AFAD koordinatörlü÷ünde ilgili
bakanlÕklar, kamu kurum ve kuruluúlarÕ ile Türk KÕzÕlayÕ tarafÕndan sa÷lanmaktadÕr.
Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕlarÕn geçimlerini sa÷lamak için zaman zaman nakdî yardÕmlarda
bulunulmakta, uygun koúullarda çalÕúmalarÕna ve para kazanmalarÕna da imkân
verilmektedir.BunlarÕn yanÕ sÕra birçok sivil toplum kuruluúu da Suriyeli
sÕ÷ÕnmacÕlar için yardÕm toplamaktadÕr. Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕlarÕn barÕndÕ÷Õ çadÕr
kentlerde ve kamplarda; okul, cami, ticaret, polis ve sa÷lÕk merkezi, basÕn brifing
birimi, çocuk oyun alanlarÕ, televizyon izleme üniteleri, market, biçki-dikiú kurslarÕ,
su deposu, arÕtma merkezi, trafo ve jeneratör gibi donatÕlar yer almaktadÕr55.
ÇadÕr kentler için, Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕlarÕn güvenlik endiúesi nedeniyle
kamuoyuna açÕk olmamakla birlikte, zaman zaman ulusal ve uluslararasÕ basÕn
kuruluúlarÕna ziyaret izni verilmektedir. AyrÕca her çadÕr kentteki brifing çadÕrlarÕ
aracÕlÕ÷Õyla ulusal ve uluslararasÕ basÕn kuruluúlarÕna ve sivil toplum kuruluúlarÕna
bilgi verilmektedir. Bunun yanÕnda ulusal ve uluslararasÕ çok sayÕda inceleme
heyetinin çadÕr kentleri ziyaret etmelerine izin verilmiútir56.
Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕlara sa÷lanan tüm bu imkânlara ra÷men; sÕ÷ÕnmacÕlarÕn
kaldÕklarÕ bölgelerde zaman zaman bölge halkÕyla, hatta güvenlik güçleriyle bile
arbede yaúadÕklarÕ, asayiúi bozacak olaylara sebebiyet verdikleri de basÕna
yansÕmaktadÕr. Bu tip olaylar ise bölge halkÕ tarafÕndan tepkiyle karúÕlanmaktadÕr.
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TBMM ønsan HaklarÕ ønceleme Komisyonu, Ülkemize SÕ÷Õnan Suriye VatandaúlarÕnÕn
BarÕndÕklarÕ ÇadÕrkentler HakkÕnda ønceleme Raporu, s. 4.
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BarÕndÕklarÕ ÇadÕrkentler HakkÕnda ønceleme Raporu, s. 3.
55
Komúuya Uzanan Dost Eli: Suriye, T.C. BaúbakanlÕk Afet ve Acil Durum Yönetimi
BaúkanlÕ÷Õ, Ankara, 2012, s. 3.
56
Birleúmiú Milletler øyi Niyet Elçisi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Göç Komisyonu,
Birleúmiú Milletler ønsan HaklarÕ Konseyi UluslararasÕ Soruúturma Komisyonu ve Danimarka
Parlamentosu DÕú Politika Komitesi úimdiye kadar çadÕr kentleri ziyaret eden uluslararasÕ
heyetlerdir. Yurt içinden, Gümrük MüsteúarlÕ÷Õ, Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, Toplu Konut ødaresi gibi
ilgili birimlerce çeúitli incelemeler yapÕlmÕútÕr. DÕúiúleri BakanÕ SayÕn Ahmet Davuto÷lu, Aile
ve Sosyal Politikalar BakanÕ SayÕn Fatma ùahin, Baúbakan YardÕmcÕsÕ Beúir Atalay ve Adalet
BakanÕ Sadullah Ergin tarafÕndan çadÕr kentler ziyaret edilmiútir. Bkz. TBMM ønsan HaklarÕ
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1 KasÕm 2012 tarihine kadar Türkiye’ye toplam 154.869 Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕ
gelmiútir. Bunlardan 44.905’i Suriye’ye geri dönmüútür. 1 KasÕm 2012 tarihi
itibariyle Türkiye’de bulunan Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕ sayÕsÕ 109.964’tür. Bunlardan
yalnÕzca 13.241 kiúi Türkmen, di÷erleri ço÷unlukla Araplar ve Kürtlerdir. 1 KasÕm
2012 tarihi itibariyle Türkiye’de bulunan Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕlara yapÕlan harcama
miktarÕ 381.873.150 TL’dir57.
1 KasÕm 2012 tarihi itibariyle Türkiye’de bulunan Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕlarÕn
barÕnma durumlarÕna iliúkin tablo úu úekildedir58:

BarÕndÕklarÕ øl

Kamp/ÇadÕrkent

Kapasite

Kurulu

12.500 kiúi

2,901 çadÕr

KullanÕlan

Mevcut

AltÕnözü 1: 1.211
AltÕnözü 2: 1.682
Hatay

Yaylada÷Õ 1: 2.706
Yaylada÷Õ 2: 3.172

2.901
çadÕr

12.159

ApaydÕn: 3.338
1.778

Gaziantep

çadÕr

øslâhiye: 8.265

8.000 kiúi

1.778 çadÕr

KarkamÕú: 6.672

8.000 kiúi

1.551 çadÕr

Nizip: 7,396

10.000 kiúi

1.407 çadÕr

12.000 kiúi

2.053
KonteynÕr

2.053
KonteynÕr

4.440
ÇadÕr

4.440

3.347
ÇadÕr

3.347
23.000

1.551
çadÕr

21.333

1.407
çadÕr

Kilis

ùanlÕurfa

ÖncüpÕnar

CeylanpÕnar: 19.198

20.000 kiúi

Akçakale: 14.648

23.000 kiúi

ÇadÕr

Kahramanmaraú

Merkez

13.000 kiúi

Osmaniye

Cevdetiye

10.000 kiúi

2.012
ÇadÕr

2.012

AdÕyaman

Merkez

10.000 kiúi

2.000
ÇadÕr

1.140

21.736
ÇadÕr

20.831

2.053
KonteynÕr

2.053
KonteynÕr

14

126.500 kiúi

33.846

ÇadÕr

23.000
ÇadÕr

Toplam

12.883

ÇadÕr
ÇadÕr
çadÕr
ÇadÕr

14.877
8.487
5.667

109.252

Devam eden kamp çalÕúmalarÕ
Gaziantep

57
58

Nizip 2

5.000 kiúi

1.000
KonteynÕr

T.C. BaúbakanlÕk Afet ve Acil Durum Yönetimi BaúkanlÕ÷Õ, AFAD Bilgi Notu, 1.11.2012.
T.C. BaúbakanlÕk Afet ve Acil Durum Yönetimi BaúkanlÕ÷Õ, AFAD Bilgi Notu, 1.11.2012.
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Bu kamplarÕn/çadÕr kentlerin durumlarÕ hakkÕnda bilgi vermek gerekirse;
Hatay çadÕr kentleri toplamda 219 dönüm arazi üzerine kuruludur. 24 saat güvenlik
hizmeti verilmekte ve kamera ile izlenmektedir. KadÕn-erkek güvenlik personeli
bulunmaktadÕr. Çevre güvenli÷i ve mahrumiyeti sa÷lamak için tel ve brandalar ile
çevrilidir. AltÕnözü’nde 50 yataklÕ sahra hastanesi vardÕr. Sa÷lÕk taramasÕ yapÕlmakta
ve ilaç temini sa÷lanmaktadÕr. 24 saat tam donanÕmlÕ ambulans hizmetinin yanÕ sÕra,
çadÕr hastaneler ve ambulans uçak da görev yapmaktadÕr. 35 sÕnÕfta okul ça÷Õnda
420’si kÕz ve 385’i erkek olmak üzere 805 kiúiye e÷itim verilmektedir. Çocuklara
yönelik e÷itim ve oyun etkinlikleri düzenlenmekte; kadÕnlara biçki-dikiú kursu
verilmekte; Türkçe-øngilizce dil kurslarÕ düzenlenmektedir. Erkekler ve kadÕnlar için
ayrÕ cami ve mescit bulunmakta; erkek ve kadÕn din görevlileri hizmet vermekte;
Kur’ân-Õ Kerim kursu verilmektedir. BunlarÕn yanÕ sÕra günde üç ö÷ün sÕcak yemek
hizmeti; çadÕr kentler arasÕ aile ve akraba nakli hizmeti; yangÕn söndürme teçhizatÕ;
temizlik hizmeti ve daha birçok hizmet Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕlara sunulmaktadÕr59.
Kilis konteynÕr kentinde ise Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕlarÕnÕn çocuklarÕnÕn kullanmasÕ
için 2’si 24 derslikli ve 1’i 16 derslikli olmak üzere toplam 3 okul ve 1000 kiúilik iki
cami inúa edilmiútir. Bu camilerde baúlatÕlan Kur’ân-Õ Kerim kurslarÕnda toplam 315
kursiyer ders almaktadÕr. Emniyet tedbirleri kapsamÕnda 14 gözetleme kulesi ve 92
mobese kamerasÕ bulunmaktadÕr. Su problemi DSø’nin yaptÕ÷Õ sondajlarla
giderilmektedir. 4000 Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕ çocu÷a e÷itim-ö÷retim hizmeti
verilmektedir. AyrÕca burada kanalizasyon, içme suyu, elektrik hattÕ, arÕtma sistemi,
yol, telefon ve internet, çocuk oyun parkÕ, banka hizmetleri, televizyon izleme
odalarÕ, çamaúÕr yÕkama ve kurutma odalarÕ gibi birçok hizmet AFAD tarafÕndan
sunulmaktadÕr60.
ùanlÕurfa CeylanpÕnar ve Akçakale çadÕr kentlerinde de sahra hastanesi, okul,
mescit, bulaúÕkhane, çamaúÕrhane, çok amaçlÕ derslik, televizyon izleme çadÕrlarÕ,
çocuk oyun alanÕ, duúa kabin vs. gibi birçok hizmet Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕlara
sunulmaktadÕr61. Gaziantep, Osmaniye ve Kahramanmaraú çadÕr kentleri de tÕpkÕ
Hatay, Kilis ve ùanlÕurfa’dakiler gibi gerekli donanÕm ve teçhizatlara sahiptir62.
Suriyeli sÕ÷ÕnmacÕlar Türkiye’de insanca úartlarda geçici olarak misafir
edilmektedir. Ancak Esad yönetimi, Suriyelilerin baúka ülkelere özellikle de
Türkiye’ye sÕ÷ÕnmalarÕndan rahatsÕzdÕr. Esad yönetimi, Türkiye’ye sÕ÷ÕnmalarÕ
engellemek için her türlü sert tedbiri almaktadÕr. Öyle ki Türkiye’ye sÕ÷ÕnmalarÕ
engellemek için onlarÕ öldürmek pahasÕna sÕ÷ÕnmacÕlarÕn üzerine ateú bile
açÕlmaktadÕr. Her fÕrsatta Türkiye’deki sÕ÷ÕnmacÕlara Suriye’ye geri dönmeleri
ça÷rÕsÕnda bulunmak da ve genel af ilan ederek geri dönmelerini sa÷lamaya
çalÕúmaktadÕr. Bununla birlikte sÕ÷ÕnmacÕlarÕn Suriye’deki can güvenliklerini
sa÷layamamaktadÕr. Hatta Suriye’ye geri dönen sÕ÷ÕnmacÕlarÕn zaman zaman Esad
askeri tarafÕndan ölümle cezalandÕrÕldÕklarÕ da basÕna yansÕmaktadÕr. Buna ra÷men
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Komúuya Uzanan Dost Eli: Suriye, s. 4-5.
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Komúuya Uzanan Dost Eli: Suriye, s. 10-12.
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canlarÕnÕ kaybetme riskini göze alarak 1 KasÕm 2012 tarihine kadar Türkiye’ye
sÕ÷Õnan toplam 154.869 Suriyeli’den 44.905’i ülkelerine geri dönmüútür63.
Sonuç
Türkiye’nin Suriye meselesine neden bigâne kalamayaca÷ÕnÕn en önemli
cevabÕ sÕ÷ÕnmacÕlar meselesi ile ortadadÕr. Bu konu yukarÕda uluslar arasÕ hukuk ve
güncel süreçte ortaya konulan fakat tarafÕmÕzdan hizmete özel olmasÕ sebebiyle
ulaúÕlamayan yönetmelik meyanÕnda hukuki bir zemin ve insani mülahazalarla
sürdürülmektedir. SayÕlarÕ 120 bini bulan bu insanlarÕn varlÕ÷Õ aslÕnda orada
yaúananÕn ne oldu÷unu anlatmaya yeter de artar bile. Modern zamanlarda Orta
Do÷u’da yaúanan trajedinin halkasÕna yeni mazlumlar grubu eklenmiútir. Türkiye
kendi çÕkarÕnÕ bu manada bu insanlara sahip çÕkmak ve bu topluma tüm silahlarÕyla
saldÕran rejime karúÕ tavÕr almak da bulmuútur. En uzun sÕnÕrÕmÕzÕn ötesinde yaúanan
çatÕúmanÕn, patlayan bombalarÕn sÕnÕrÕmÕzÕ aúmamasÕnÕ beklemek hayalcilik olurdu.
AyrÕca Türkiye uluslar arasÕ hukuk çerçevesinde müdahil olmaya gayret etti÷i bu
meselede Arap Ligi ve BM gibi bölgesel ve küresel kurumlarla eúgüdüm içinde
hareket ederek konuyu siyasi ve insani yönleriyle idareye çalÕúmaktadÕr. Daha düne
kadar bahar yaúadÕ÷ÕmÕz Suriye rejimi ne yazÕk ki geneti÷indeki bozukluk depreúip
halkÕnÕ iktidarÕ u÷runa kurgulandÕ÷Õ úekilde feda etmeye baúlayÕnca ve bunun etkileri
ülkemize her geçen gün daha çok yansÕyÕnca Türk DÕúiúleri kendi stratejisi,
bölgedeki paydaúlarÕ ve küresel partnerleriyle konuya taraf olmuútur. ùüphesiz
Suriye meselesinin çok bilinmeyenli bir denklem oldu÷u ve bu çatÕúmanÕn muhtemel
sonuçlarÕ daha derinlemesine okunabilseydi kendi duruúumuzu daha farklÕ
konumlandÕrabilirdik. Ancak øran’Õn takÕndÕ÷Õ net tavÕr, Rusya’nÕn duruúu, Çin ve
hatta øsrail’in ilginç sessizli÷i karúÕsÕnda daha ÕlÕmlÕ ve orta yollu bir siyaset ne gibi
reel sonuçlar verirdi sorusunun da sorulmasÕ gerekir. Hele de taraf oldu÷umuz di÷er
ülkelerin Suriye konusundaki ilginç sabrÕ! da göz önüne alÕnÕrsa tam bir dilemma ile
karúÕ karúÕya oldu÷umuz söylenebilir. Can havliyle bizim yumuúak karnÕmÕza
vurmayÕ ve kullanmayÕ deneyen!, uça÷ÕmÕzÕ düúürecek ve bombalarÕnÕ sivillerimize
yöneltecek kadar çÕlgÕnlaúan bir yönetimin karúÕsÕnda kendi hesabÕnÕ kitabÕnÕ
yapmak devletin en tabii refleksi olacaktÕr. Muhtemel senaryolar içinde belki en az
konuúulanÕ ise Türkiye’nin fiili bir müdahalesidir. Bu müdahalenin Türkiye’nin
çÕkarÕna olup olmayaca÷Õ sorusunun karúÕlÕ÷Õ Suriye’de parçalanmanÕn olup
olmayaca÷Õ olursa bunun içinde etnik tabanlÕ bir parçanÕn bulunma ihtimali bu
ihtimalin bölgesel ve küresel rakiplerin veya müttefiklerin! ne kadar iúine gelece÷i
veya yarayaca÷Õ sorusunun cevabÕndadÕr. Her halükarda temenni edilen bölgeye
vifak ve ittifak getirecek bir sonucun alÕnmasÕdÕr.
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