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Suriye'ye yönelik emperyalist kampanyanın erken aşamalarından başlayarak Türkiye bu saldırganlığın 

merkez üssü haline getirildi. AKP hükümeti daha önceleri Suriye'yi kapitalist dünyaya eklemleme 

sürecinin taşıyıcısı olmaya çalışmış, özelleştirmeleri ve genel olarak neo-liberal yapılanmayı teşvik 

etmişti. Abartılı bir dostluk atmosferinde yaşanan bu evre 2011 itibariyle hızla kapandı. 

Suriye'de geniş emekçi kitlelerin iktidara karşı çeşitli hak arayışlarına girmesi, dünya kapitalizmiyle 

eklemlenme sürecinde yaşadıkları görece yoksullaşmayla kuşkusuz ilişkiliydi. Ancak meşru kitle 

muhalefetinin ortaya çıkmasından kısa süre sonra, gelişmeler emperyalizm ve gericiler tarafından 

manipüle edildi. Giderek hak talepleri etrafında şekillenen kitle hareketi geri çekilerek terörist 

faaliyetler öne çıktı. Arap Baharının emperyalistlerin ve genel olarak dinci gerici akımların kontrolüne 

girmesine paralel yaşanan bu süreç, yine kısa süre içinde silahlı mücadeleye, yöneticilere ve sivil halka 

karşı saldırı ve suikastlere aktı, muhalefet vahşi bir yıldırma politikasını temel yöntem olarak 

benimsedi. 

Türkiye bundan itibaren Suriye'ye karşı önce uluslararası askeri müdahale, sonra tampon bölge, en 

son olarak da uçuşa kapalı bölge uygulamalarını gündeme getirdi. Bu taleplerin karşılık bulmamasının 

nedenleri arasında Şam rejiminin çözülmeye uğramayıp direnmesi, uluslararası dengelerin doğrudan 

bir saldırıya izin vermemesi, silahlı muhalefetin kendi içinde bölünmüşlüğü, yine bu muhalefetin Baas 

sonrası yapılanmaya ilişkin emperyalist merkezlere yeterince güven vermemesi sayılabilir. 

Ancak Ankara hükümeti Yeni-Osmanlıcı perspektifinin ve bölgesel güç olma iddialarının hayata 

geçirilmesi için Suriye'de öncü rol üstlenmek, bunun için ise risk almak zorundaydı. Bu yaklaşım 

Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinde hukuksuz, maceracı, keyfi, yasadışı uygulamalara peş peşe imza 

atmasını beraberinde getirdi.  

Siyasi iktidarın bu ısrar ve uygulamalarının Türkiye halkını ve kamuoyunu ikna edemediğini görüyoruz. 

Toplumun büyük çoğunluğu, ülkemizin Suriye'nin içişlerine müdahale etmesini 

anlamlandıramamakta, savaşı reddetmektedir. Özellikle Hatay ili ve çevre iller savaş propagandasının 

yoğunluğuna karşın barıştan yana tavrın kitlesel olarak ortaya konmasına sahne olmaktadır. 

Aşağıdaki rapor “özel bilgiler” içermemektedir. Ancak yaşananların belirli eksenler ve bir kronoloji   

izleyerek yan yana getirilmesinin, konuyla ilgili herkesin ortak gereksinimini karşılayacağını düşündük.  

 

 



Türkiye’nin Suriye Provokasyonu 

  

2009 yılı Yeni Osmanlıcılık adı verilen stratejiyle de uygun olarak Türkiye’nin bölge ülkeleriyle 

emperyalizm arasında çeşitli arabuluculuk denemelerine giriştiği bir yıldı, Bu arabuluculuk 

görevlerinden en çok nasiplenen ülkelerden biri de Suriye idi.   

 

2009 Temmuz ayında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sürpriz Suriye ziyareti, AKP hükümetinin, 

Ortadoğu'daki pek çok sorun başlığında "arabulucu" adı altında devreye girme isteğinin göstergesi 

olurken, zemin yoklaması anlamına da geldi. Başbakan Erdoğan'ın Suriye-İsrail görüşmelerinde 

aracılık yapmaya istekli olduğunu bildirmesinin ardından İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan 

açıklamada "Türkiye'nin meşru bir kanal olduğu" da ifade edilmişti. 

  

Eylül ayında ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki 

heyetiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Kürt meselesi ve Suriye-Türkiye işbirliği konularının ele alındığı 

görüşmeler, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Barack Obama ile bir görüşmeyi de kapsayan 

ABD ziyaretinin hemen öncesinde gerçekleşmesi dolayısıyla ayrıca önemliydi.  

 

2010 yılı ise Suriye’nin hem ABD hem de İsrail tarafından farklı ve artan tehditlere maruz kalacağı bir 

dönemin açılacağını gösterdi. İsrail, Suriye’yle müzakerelerde Türkiye’nin arabuluculuğunu 

istemediklerini söylerken Obama yönetimi Suriye'ye yönelik yaptırımların süresinin bir yıl daha 

uzatıldığını açıkladı.  

 

Paris Merkezli Intelligence Online sitesi, Türkiye ile Suriye arasında PKK'lilerle anlaşma yapıldığını, gizli 

yapılan anlaşmaya göre 4000 PKK'li için sığınma hakkı tanınacağı iddia edildi. Haberde, Şam'ın ise 

daha sonra bu kişilerin affedilmesini sağlayacağı belirtiliyor. 

2011 Mart ayında Suriye’nin çeşitli kentlerinde başlayan iktidar karşıtı gösteriler başladı. Bu 

eylemlerin öncesinde 2005 yılından itibaren Suriyeli yetkililer, ülkenin artık pazar odaklı ekonomiye 

daha fazla yöneleceğini, bunun için rekabetin destekleneceğini ve Suriye piyasasının yabancı mal ve 

hizmetlere açılacağını ilan ettiklerini hatırlamak gerekiyor. Ekonomideki bu serbestleşme yöneliminin 

bir zamanlar sosyal eşitliği ve sağlam refah sistemiyle övünen bu ülkede zenginlerle yoksullar 

arasındaki eşitsizliğin atmasıyla sonuçlandığını not etmek gerekiyor. 

İktidar karşıtı gösterilerin başlamasından sonra geçen 18 aylık süre Türkiye’nin emperyalist 

saldırganlığın taşeronu ve öncü kolu olma niyetini sergilediği çeşitli gelişmelerin başlangıcı sayılabilir.  

 

Nisan ayında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye'ye bir ziyarette bulundu ve Suriye 

Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir araya geldi. 

Suriye Devlet Başkanı Beşar El Esad, yarım yüzyıldır vatandaşlıkları ellerinden alınan "yabancı 

kategorisindeki" Kürtlere vatandaşlıklarının geri verilmesini öngören bir kararı onayladı. 

AKP heyeti Suriye'ye "danışmanlık" yapmaya gittiğinde, yanında Terörle Mücadele, Siyasi Partiler ve 

Seçim yasalarının çevirileriyle gitti. AKP heyeti, Esad yönetimine hem demokrasiye geçip hem de 

yönetimi ve istikrarı kaybetmemeleri için özellikle yüzde 10 barajını ve dinci eğitimi önerdi. Aynı ay 

içerisinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında yapılan MGK toplantısında Suriye'ye dönük de 



bir mesaj iletildi: "Güvenlik güçlerinin de halka yaklaşımlarında azami duyarlılık göstermesi 

gerektiğinin altı çizilmiştir." 

  

Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bazı köylerde yaşayan ve ülkelerindeki baskıdan kurtulmak istediği 

öne sürülen bir grup, Hatay'ın Yayladağı sınırındaki tel örgüyü aşarak Türkiye'ye girdi. Suriye'deki 

gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığı Konutu’nda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında 

gelişmelerin değerlendirileceği toplantı yapıldı. Toplantıya, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, 

MİT Müsteşarlığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililer katıldı. Suriye'den Türkiye'ye olası 

göçe karşı alınacak önlemlerle ilgili hazırlıkların yapıldığı da belirtildi. 

 

İngiliz The Independent gazetesinin Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Türkiye’nin Suriye sınırında bir 

tampon bölge oluşturmaya hazırlandığını iddia etti. Fisk’in iddiasına göre 1991 Körfez Savaşı’ndan 

sonra yaşanan kitlesel göçü hatırlayan Türk yetkililer, Suriye’den Lübnan sınırına doğru giden yüzlerce 

mülteci Kürt’ün durumuna bakarak kaygılanıyor. Bu nedenle de AKP hükümeti, Suriye Kürtleri’nin 

kitlesel halde Türkiye’ye girişlerini önlemek için kendi gizli planlarını oluşturdu. Buna göre Türk 

genelkurmayı, Suriye topraklarına asker sokarak bir tampon bölge oluşturacaktı.  

 

Mayıs ayında Suriyeli muhalifler Antalya'da bir toplantı kararı aldılar. Nisan sonunda İstanbul'da 

yaptıkları toplantı nedeniyle Şam yönetimi, Türkiye'ye tepki göstermişti.  

  

2011’in Haziran ayı Suriye’den gelen mültecilerin sayısının hızlı bir şekilde arttığı bir dönem olarak 

tarihe geçti. Bu ayın başında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 122 Suriyeli, Hatay'ın 

Altınözü ilçesi Karbeyaz köyü yakınlarından giriş yaparak Türkiye'ye sığındı. Hızla artan bu sayı ay 

ortasında 1,887’ye yükseldi.  

 

Suriye’nin sınır bölgelerinde yaptığı operasyonlarla beraber artan mülteci sayısı üzerine Dışişleri 

Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında Arap coğrafyası ve özellikle de Suriye'deki son gelişmeleri 

değerlendirmek amacıyla bir toplantı yapıldı. 

Türkiye'nin Suriye'ye müdahale konusunda daha büyük ve açık bir inisiyatif almasıyla, Suriye'deki 

Türkiye’ye dönük tepkiler de giderek arttı. Bir grup Suriyeli bu dönemde, Şam'daki Türk büyükelçiliği 

önünde protesto gösterisi yaptı. 

  

Türkiye'nin Suriye'deki olayları kışkırttığına ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Suriye Haber Ajansı, Cıs 

el Şuğur'daki muhaliflerin üzerinden Türkiye'deki GSM şirketlerine ait sim kartları çıktığını açıkladı. 

  

Bu dönemde basında çıkan köşe yazılarında da Türkiye müdahele etmeye teşvik edilerek yaşanan 

sürecin Irak’ın işgali süreciyle karşılaştırıldığı görüldü.  

 

Emperyalizmin Suriye'ye dönük müdahalesinde Türkiye'nin tetikçilik yapacağı yönünde işaretler 

çoğalırken Cihan Haber Ajansı oldukça provokatif bir habere imza attı. Zaman gazetesinin de internet 

sitesinde "Türk bayrağını indirip Suriye bayrağını astılar" başlığı ile manşetten verdiği haber bilinçli bir 

savaş propagandasına başlandığını gösteriyordu. Habere söz konusu olan olay sınırın Suriye tarafında 

gerçekleşmişti. 



Sonraki Ağustos ayında Başbakan ve Dışişleri Bakanı yaptıkları açıklamlarında eleştirilerinin dozajını 

arttırdılar.  

Siyasi iktidar iç siyasette hükümetin Suriye politikasının emperyalizmin çıkarları doğrultusunda 

şekillendiğini belirten muhalif görüşlere karşı saldırıya başladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin 

Çelik, hükümetin Suriye politikasını eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mezhepçilik ithamında 

bulundu. Çiçek, Kılıçdaroğlu'nun AKP'yi eleştirmesinin, Baas iktidarı ile kendisinin "Alevi" kimliği ile 

ilgili olduğunu ima etti. 

 

15 Eylül 2011’de İstanbul'da toplanan Suriyeli muhalifler, "Suriye Ulusal Meclisi"nin kuruluşunu ilan 

ettiler. Besma Katmani tarafından okunan bildirgede, Meclis'in öncelikli amacının Beşar Esad 

yönetimini devirmek olduğu belirtildi. 

  

Bir süredir nerede olduğu tam olarak bilinmeyen (daha önce kaybolduğu söylenen) Suriyeli muhalif 

yarbay Hüseyin Harmuş, Suriye devlet televizyonuna "itiraf"larda bulundu. Harmuş, Türkiye'ye ayak 

bastığı andan itibaren birçok muhalif grubun kendisiyle irtibat kurduğunu, ancak vaatlerinin yalnızca 

lafta kaldığını söyledi. 

  

Erdoğan'ın Haziran ayında Beşar Esad'a "kabinenin üçte biri ila dörtte birini Müslüman Kardeşler'e 

ayırması durumunda" destek vermeyi teklif ettiği iddia edildi. 

  

Suriye, Türkiye'den yaptığı ithalatı büyük ölçüde durdurma kararı aldı. 

  

Ekim ayına girildiğinde AKP yönetimi Suriye yönetimi hakkında "sabrımız taştı" açıklamaları yaparken 

TSK tarafından da tehlikeli bir adım atıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, 5-13 Ekim tarihleri arasında Hatay'da 

bir askeri tatbikat düzenleyeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu katıldığı bir televizyon 

programında gerekirse Suriye’yle savaşılacağını söyledi. Davutoğlu “ihale bize kalmadı, çünkü 

bölgenin ihalesi zaten bizim” diye konuştu. 

Suriye'de kanlı eylemlere imza atan Özgür Suriye Ordusu'nun lideri El Esad’ın, en az 36 askerle birlikte 

Türkiye'de olduğu açıklandı. Bu kişilere Hatay'da bir üs tahsis edildiği de basına sızan haberler 

arasında yer aldı durumda.  

 

Bu sırada Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Türkiye Büyükelçiği önünde toplanan yüzlerce Suriyeli, 

AKP hükümetinin açıklamalarını protesto etti. 

  

Gerek iç basında gerekse dünya basınında, Antakya'daki Suriyeli "mülteci" kampları ve Özgür Suriye 

Ordusu hakkında çok sayıda yazı ve röportaj yayınlandı Basında çıkan silahlı eylemlerin Hatay'dan 

yönetildiği yönündeki görüşlere Türk dışişleri, "Haberimiz yok" yorumundan başka bir açıklamada 

bulunmadı. Eski FBI çalışanı Sibel Edmonds, Hatay'da bir kampta bulunan Özgür Suriye Ordusu 

militanlarının Adana'daki İncirlik Üssü'nde eğitildiğini ve buradan yönlendirildiğini iddia etti. 

Hatay'da Suriye sınırına yakın bir askeri kampta üslenen ve Türkiye'nin himaye ettiği Özgür Suriye 

Ordusu'nun komutanı eski albay Riyad el Esad, yabancı güçlerin Suriye rejimi için ''stratejik olan bazı 

hedeflere'' hava saldırısı düzenlemesinden yana olduklarını söyledi. 

  



Bu ay içerisinde gerçekleştirilen önemli toplantılardan birinde NATO desteği ile iktidara gelen 

Libya'nın yeni egemenlerinin Suriyeli muhaliflere silah, para ve militan desteği teklif ettiği iddia edildi. 

Görüşmenin Türk yetkililerin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildiği belirtildi. 

  

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye'ye karşı yaptırım kararlarını açıkladı. 

1) Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği mekanizmasının askıya alınması. 

2) Hakkında halka dair şiddete başvurduğu iddiaları bulunan bazı kişilere seyahat yasağı konması ve 

Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulması. 

3) Silah satışının durdurulması. 

4) Üçüncü ülkelerden Suriye'ye askeri malzeme ve silah transferinin önlenmesi. 

5) Merkez Bankası ile ilişkilerin durdurulması. 

6) Suriye ticaret bankası ile ilişkilerin durdurulması, 

7) Eximbank ile ilişkilerin durdurulması 

8) Altyapı projeleri için yapılmış olan tüm kredi anlaşmalarının askıya alınması 

9) Suriye devletinin Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulması 

  

Aralık ayında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantı sonrası Genelkurmay Başkanlığı’nın internet 

sitesinden yapılan açıklamada ‘harbe hazırlık durumunun değerlendirildiği’ açıklandı. 

 

2012 yılının ilk iki ayında, sonradan bir çoğu doğrulanan iddiaların basına servis edilmesine tanık 

olundu. 

İngiliz medyasında yer alan haberlerde Suriyeli muhalif güçlerin İngiliz Özel Kuvvetleri tarafından 

Türkiye’de eğitildiği öne sürüldü. 

  

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, 

Türkiye’nin Suriye’ye karşı Katar yönetiminden milyarlarca dolar aldığını iddia etti. 

  

Suriye'de gizli faaliyet yürüten 49 MİT elemanının Suriye tarafından yakalandığı iddiası ile ilgili Türkiye 

tarafından tatmin edici bir açıklama yapılmazken iddiaların doğru olduğu yönünde yeni veriler 

basında yer aldı. 

  

TSK’nın, Türkiye’ye sığınan Suriyeli askerler için Hatay'da özel kamp kurduğu öne sürüldü. Komşuda 

kanlı eylemlere imza atan bu kişilerin, TSK bünyesine alınmasının konuşulan konular arasında yer 

aldığı bildiriliyor. 

 

Suriye, Türkiye sınırındaki Rakka'da ele geçen ve muhaliflere gönderilmek istenen silah ve 

mühimmatın Türkiye'den kaçırıldığını iddia etti. 

 

2012’nin Mart ayında yaşanan bir dizi gelişme, bölgesel güç olma hayaliyle Suriye'ye yönelik 

emperyalist kuşatmaya başından beri destek veren AKP hükümetinin savaş hazırlığında olduğuna dair 

işaretleri ortaya koydu. Türkiye ve ABD, 5 Mart’tan bu yana Konya’da Anadolu Şahini tatbikatı 

düzenlerken Başbakan Erdoğan’ın önceden bildirilmeyen bir görüşme kapsamında Ankara'ya gelen 



CIA Başkanı David Petreus ile görüştüğü ortaya çıktı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da katıldığı 

görüşmede, Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.  

 

Bu gelişmelere ek olarak Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Suriye'ye tampon bölge kurulmasının 

gündemde olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı ise yine ay içerisinde yaptığı yazılı açıklamada 22 

Mart'ta Şam'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin kapatılacağını duyurdu. . Birçok gazete bu gelişmeleri 

"Türkiye Suriye'ye müdahale mi edecek?" başlığıyla duyurdu. 

  

Ay sonuna doğru Suriye'nin Annan planını kabul etmesiyle birlikte temkinliliği elden bırakmamaya 

çalışan AKP yönetimi, ABD'nin de desteğini alarak planın kabulünün "yetmeyeceği" tezini işlemeye 

başladı. Erdoğan Suriye’de seçim isterken, Davutoğlu Annan planını "atılacak minimum adımlar" 

olarak nitelendirdi. 

  

Mart ayıyla beraber yoğunluğu artan savaş söylemi Nisan ayında da şiddetini arttırarak devam etti. 1 

Nisan’da İstanbul’da düzenlenen “Suriye Halkının Dostları” toplantısında ilk konuşmayı yapan 

Başbakan Erdoğan, "uluslararası toplumun harekete geçmesi kaçınılmaz hale geldi” diyerek bir kez 

daha açıkça acil askeri müdahale çağrısında bulundu. 

  

İlerleyen günlerde Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinde, "Suriye'de bulunan vatandaşlarımızın 

Türkiye'ye dönmesi ve vatandaşlarımızın Suriye'ye seyahat etmemelerini kuvvetle tavsiye ediyoruz" 

şeklinde açıklama yayınladı. 

  

Harp Akademileri'nde kurmay subaylara konferans veren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bölgede 

Suriye ve İran'la yaşanan gerginliğin savaşa dönüşmesi durumunda Türkiye'nin uzaktan 

izlemeyeceğini söyleyerek, bir kez daha savaş çağrısı yaptı. 

 

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye olarak Suriye konusunda her şeye hazır olduklarını 

söylerken, Erdoğan ise Suriye lideri Beşar Esad'ın Annan'a verdiği sözleri tutmaması halinde 

Türkiye'nin de 10 Nisan'dan sonra bazı adımlar atacağını ifade etti. 

 

Mayıs ayında Başbakan Erdoğan, İtalya'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde İtalyan Corriere della 

Serra gazetesine verdiği röportajda NATO müdahalesinin gündemlerinde olduğunu “Şu ana kadar 

Suriye’ye karşı sabırlı olduk ama hükümet hata yapmaya devam ederse bu artık 5. maddede 

zikredildiği gibi NATO’nun meselesi haline gelir” dedi. Bilineceği üzere 5. Madde NATO üyesi bir ülke 

saldırıya uğradığında tüm üye ülkelerin birlikte savaşmasını öngörüyor. Oysa genel bir kural olarak 

Türkiye’de konuşlanan Suriyeli muhalifler sınırdan geçerek Suriye topraklarında saldırılarda 

bulunuyor. 

Hula’da gerçekleşen ve muhaliflerin etkin rol üstlenmesine rağmen Suriye yönetiminin üstüne yıkılan 

katliam sonrası, bu ülkeye dönük yaptırım uygulayan ülkeler arasına Türkiye de eklendi. Türkiye 

Dışişleri Bakanlığı Hula Katliamı'nı gerekçe göstererek Suriyeli diplomatların ülkeden ayrılmasını 

istedi. Fransa, Almanya, İngiltere, Portekiz, Avustralya, İtalya, İspanya, Kanada gibi ülkeler de dün 

Hula Katliamı'nı gerekçe göstererek Suriyeli diplomatları kovma kararı almıştı. 

 



Haziran ayının iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemi Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş 

uçağının Malatya’da havalandıktan sonra Suriye hava sahası içerisinde düşürülmesi olmuştu. Aylar 

sürecek tartışmalarda Türkiye uçağın uluslararası hava sahasında olduğu iddiasını sürdürürken, ABD 

ve Rusya bu iddiayı sessizlikle geçiştirmişlerdi. Olaydan üç ay sonra Genelkurmay Başkanlığı uçağın 

füze ile düşürüldüğünü iddia eden bir açıklama yaptı. Türkiye uçağın düşürülmesi üzerine Suriye’ye 

diplomatik nota vermişti. İsrail istihbarat kurumlarıyla yakın ilişki içerisinde olduğu bilinen DebkaFILE 

sitesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Tayyip Erdoğan’ın Türkiye jetinin Suriye 

tarafından düşürülmesinin ardından ABD başkanı Obama’ya “Suriye’ye girelim” teklifinde bulunduğu, 

bu teklifin Obama tarafından reddedildiği iddia edildi. 

 

Ağustos ayı sonunda gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu sonrası yapılan açıklamada 'Suriye'deki 

çatışma ortamından kaynaklanan ulusal güvenliğimize yönelik tüm tehdit ve risklerin bertaraf 

edilmesine matuf güçlü irade teyit edilmiştir' ifadelerine yer verildi. 

 

30 Ağustos’ta New York’ta gerçekleştirilen BM Güvenlik Konseyi toplantısında Dışişleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu Suriye’de tampon bölge oluşturulması konusunda başvuruda bulundu. Toplantıda söz alan 

Suriye BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi yaptığı konuşmada Suriye’de yaşanan olaylarla ilgili olarak 

Türkiye’yi suçladı. Türkiye’yi Suriye’nin celladı olarak niteleyen Caferi, Davutoğlu’nun tampon bölge 

önerisine ise “kendi ülkesinde yapmasını öneririm” diyerek cevap verdi. 

 

5 Eylül’de CNN'den Christian Amanpour'a verdiği mülakatta Başbakan Erdoğan ABD'deki başkanlık 

seçimlerinin Suriye'ye yönelik müdahaleyi geciktirdiğini ve BM'nin uçuşa yasak bölge ilan etmesi 

gerektiğini söyledi. Erdoğan, ABD’nin yaklaşan seçimler dolayısıyla inisiyatif alamadıklarını tahmin 

ettiklerini söylerken Suriye rejimine karşı olduğunu açıkladığı için ABD yönetimine minnettar 

olduklarını ifade etti. 

3 Ekim’de Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden atılan 

top mermisi sonucu beş sivil hayatını kaybetti. Bölgede çatışmalar özellikle son üç haftada çok 

yoğunlaşmış, yöre halkı devlet görevlilerine kendilerini yalnız bıraktığı için kaymakamlığa yürüyerek 

isyan etmişti. Bu olay sonrasında yaşanan gelişmeler Türkiye’nin Suriye provokasyonunda önemli bir 

eşik olarak değerlendiriliyor. Aynı gün Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, ''Türkiye angajman 

kuralları ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde, Suriye rejiminin, ulusal güvenliğimize yönelik bu 

tür provokasyonlarını asla karşılıksız bırakmayacaktır'' denildi. Açıklamada TSK tarafından topçu 

bataryalarıyla yapılan saldırı neticesinde Suriye tarafında belirlenen hedeflerin vurulduğu bilgisine de 

yer verildi.  

Kamuoyunda sonrasında Suriye Tezkeresi olarak adlandırılacak ve bir yıl süreliğine Türkiye’nin sınır 

ötesine operasyon yapmasına imkan tanıyan metin 4 Ekim’de Bakanlar Kurulu’ndan geçti. Aynı gün 

yapılan oylamada 129 hayır oyuna karşılık 320 evet oyu ile tezkere kabul edildi. TBBM’de yapılacak 

oylama öncesi Türkiye’nin birçok yerinde muhalif ilerici güçler tezkere karşıtı eylemlere giriştiler. 

Tezkere kabul edildikten sonra İstanbul Taksim’de yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına binlerce 

insan katıldı.  

  



AKP Hükümeti’nin Suriye’deki İllegal Faaliyetlerine örnekler 

 

14 Mayıs 2012 

Suriye'ye belgesel çekmek için gittikleri ileri sürülen ve 9 Mart tarihinde İdlib kentinde ortadan 

kaybolmalarının ardından iki ayı aşkın bir süre boyunca Suriye yönetimi tarafından tutuldukları 

söylenen Adem Özköse ve Hamit Coşkun, 13 Mayıs tarihinde Türkiye'ye döndü. 

  

Suriye'ye yönelik müdahaleyi savunan Gerçek Hayat dergisi ve Milat gazetesinde yazan Adem Özköse 

ile kameraman Hamit Coşkun'un öyküsünün "mütevazi" haberlerle geçiştirilmesi, hükümetin 

medyaya telkinin akla getirirken, soru işaretlerine de neden oldu. 

  

23 Temmuz 2012 

Suriye'de aralarında Türk mücahitlerin de bulunduğu islamcı militanlar cihat çağrısı yapıyor. Kısa bir 

süre önce Saraqeb Medya Ofisi tarafından yayınlanan bir videoda, Türkçe konuşan bir kişi Suriye’ye 

yönelik cihat çağrısında bulunuyor. Silahlı militanlara hitap eden kişi, “Ey iman edenler, neredesiniz? 

Gelin beraber savaşalım. Suriye’yi kurtaralım” diyor.  

  

6 Ağustos 2012 

Lübnan'dan yayın yapan el-Meyadin televizyonunda 5 Ağustos’ta yayımlanan bir haberde, Suriye 

güvenlik yetkililerinin, Suriye Ordusu'nun Halep kentinde silahlı muhaliflere yönelik düzenlediği 

operasyonlarda 8 yabancı uyruklu teröristin ele geçirildiğini ve tutuklananlar arasında bir de Türk 

generalinin bulunduğunu söyledikleri bildirildi. İran'ın resmi haber ajansı Fars da, el-Meyadin'e 

dayandırdığı haberinde yakalanan Türk generalin, Halep'in kontrolünü ele geçirmeye çalışan silahlı 

muhaliflere komuta ettiğini duyurdu. 

  

Fars'ın haberinde, daha önce de Suriye'nin çeşitli yerelliklerinde 40 Türk subayının Suriye güvenlik 

güçlerince ele geçirildiği, Türkiye tarafının, yakalananların serbest bırakılması yönündeki çabalarının 

başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edildi. 

  

49 MİT ajanı ne oldu?  

Türkiye'nin Suriye'de iktidarın el değiştirmesi doğrultusunda gizli kapaklı müdahale ve girişimlerde 

bulunduğu artık ABD medyası da dahil olmak üzere pek çok kaynak tarafından itiraf edilirken, çok 

değil, bundan 7 ay önce, AKP hükümetinin Suriye saldırganlığının gayrımeşru yönlerinden en 

önemlilerinden birine tanık olunmuştu. Şimdiye dek tatmin edici bir açıklama yapılmayan gelişme, 

Türkiye, Suriye'de silahlı saldırılar düzenleyen çeteleri koruyup kollarken, Suriye topraklarında da 

gayrımeşru eylemlerde bulunduğunu açığa seren, Suriye'de gizli faaliyet yürüten 49 MİT casusunun 

Suriye tarafından yakalanması idi. 

  

Çok sayıda MİT ajanının Suriye'nin elinde olduğu yönündeki iddia, bugüne değin birçok farklı kaynak 

tarafından teyit edildi. İlk olarak yine İran basını tarafından dile getirilen bu iddiaya ilişkin, iddia ilk kez 

dile getirdiğinde, ne Türkiye ne de Suriye tarafından bir resmi açıklama gelmişti. Fakat bir süre sonra 

Suriye yönetimine yakın olan Şam FM radyosu, 7 Şubat günü 49 Türk casusun Suriye'de tutuklandığı 

haberini doğruladı. Radyo, Suriye'nin bu casusları salmak için 3 koşul öne sürdüğünü duyurdu: Türkiye 



topraklarındaki Özgür Suriye Ordusu üyeleriyle takas, Türkiye'nin sınırdan Suriye'ye sızmaları 

engellemesi ve silahlı muhalifleri eğitmekten vazgeçmesi. Radyoya göre Esad hükümeti, Tahran'ın da 

bu anlaşmaya arabulucu olmasını öneriyordu. İsrail gazetesi Haaretz de bu iddiayı gündeme getirdi. 

Gazetenin haberinde "40'tan fazla" Türk casusunun Suriye ordusu tarafından yakalandığı ve geçen 

hafta boyunca Türk yetkililerin, bu MİT casuslarının serbest kalması için yoğun diplomasi faaliyeti 

yürüttüğü bilgisi yer aldı. 

  

6 Ağustos 2012 

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), Türkiye ve Körfez ülkelerinden Suriye’ye gelen milislere yönelik 

operasyonlara ilişkin yaptığı bir haberde, çatışmalar sonucunda öldürülen milislerin arasında ülkedeki 

silahlı gruplara katılmak üzere Suriye’ye gelen Türk vatandaşlarının da bulunduğunu iddia etti. 

  

7 Ağustos 2012 

El Kaide davalarının avukatı olarak bilinen Osman Karahan, Suriye ordusuyla Halep’te girdiği 

çatışmada öldürüldü. 

  

Öldürüldüğü, kardeşi Selahattin Karahan tarafından da doğrulanan Osman Karahan, İnsan Hukukunu 

Koruma Derneği'nin (İHADER) kurucularındandı ve derneğin başkanlığını da yapmıştı. El Kaide Türkiye 

sorumlusu ve Türkiye’deki birçok bombalama eyleminin arkasındaki isim olduğu iddiasıyla yargılanan 

Lui Sakka’nın avukatlığını da yapan Karahan, 2006 yılında El Kaide’ye yardım ve yataklık suçlamasıyla 

gözaltına alınmış ancak delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı. 

  

9 Agustos 2012 

Fars Haber Ajansı, “Ankara için bir skandal daha” başlıklı haberinde PYD güçlerinin, Halep’e ulaşmaya 

çalışan 12 Türk istihbarat subayını yakaladığını iddia etti. 

Fars Haber Ajansı’na konuşan PYD sözcüsü Sabah Muhsin, pazartesi günü 12 subayın muhaliflere 

katılmak için Haseke eyaleti üzerinden Halep kentine ulaşmaya çalışırken tutuklandığını öne sürdü. 

  

16 Ağustos 2012 

El Kaide terör örgütünün Türkiye'de düzenlediği en kanlı eylemin dokuz senedir aranan firari sanığı 

Azad Ekinci'nin ağabeyi Metin Ekinci Temmuz ayında Suriye'ye geçiş yaparak muhaliflerin safına 

katıldı. 

  

Halep’te 23 kişilik grupla birlikte orduya karşı silahlı çatışmalara giren Ekinci’nin, El Bab kentinde 

postane memurlarını ve güvenlik görevlilerini çatıdan atarak öldüren ekip içinde yer aldığı da iddia 

edildi. 

  

Suriye devlet televizyonundan dün yapılan açıklamada, Yusuf kod adlı Ürdünlü bir kişinin liderliğini 

üstlendiği grupla birlikte hareket Ekinci, önceki gün Seyfudevle’de çıkan çatışmada öldürüldü. 

  

Bingöl nüfusuna kayıtlı Metin Ekinci’nin, kardeşi Azad Ekinci gibi bir süre ilahiyat eğitimi aldığı ve El 

Kaide terör örgütüyle irtibat halinde olduğu öğrenildi. 

  



HSBC binasına yapılan bombalı saldırıda kullanılan aracın Metin Ekinci'nin üzerine kayıtlı olduğu 

ortaya çıkmıştı. 

  

2003 yılının Kasım ayında Neve Şalom Sinagogu, Bet İsrael Sinagogu, İngiliz Konsolosluğu ve HSBC'nin 

Levent'teki genel merkezini hedef alan saldırılarda toplam 57 kişi yaşamını yitirmiş, 700'e yakın kişi de 

yaralanmıştı. 

  

  



Türkiye’de Eylem ve Etkinlikler 

 

AKP hükümetinin uygulamaya başladığı Suriye karşıtı politikaya toplumun da destek verdiği izlenimini 

oluşturmak için gerçekleştirilen etkinliklerin ilki 16 Temmuz 2011’de gerçekleşti. Hükümet yanlısı 

islamcı hareketlerin bir araya gelerek oluşturduğu “16 Temmuz Gençlik Hareketi”, eylem öncesi 

hazırladıkları çağrı metninde “Suriye halkının 48 yıldır süren diktatörlüğe karşı ayaklandığı” ve 

“Türkiyeli gençler olarak yaşanan bu vahşete seyirci kalmamak adına … 16 Temmuz’da Hatay’da 

olacağız. Suriyeli kardeşlerimize destek için sınırlara dayanacağız.” ifadelerine yer verilmişti. 16 

Temmuz’da islamcı topluluklar tarafından sınıra 1.5 km mesafede yapılan basın açıklaması Hatay 

halkının yoğun tepkisiyle karşılanmış ve provokasyon boşa çıkartılmıştı. 

 

2011 Ağustos ayında ABD ve Türkiye mesaisinin artması, Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun Şam ziyareti 

gibi üst üste gelen gelişmeler çeşitli barış yanlısı güçlerin dikkatinden kaçmamıştı. Bunlardan biri olan 

Türkiye Komünist Partisi yaptığı “Suriye Seferi Durdurulmalıdır” başlıklı açıklamada ziyaretin 

Türkiye’yi savaşa hazırlamak için yapıldığına dikkat çekilerek Tayyip Erdoğan’dan beklentileri olan 

Türkiye ve bölge halkları uyarılmıştı. 

 

Toplumu ileride yaşanması olası bir Suriye operasyonuna hazırlama görevinde bu dönemde liberal ve 

gerici kesimlerin arka arkaya düzenlediği konferanslar göze çarpmaktaydı. Genç Siviller adı verilen 

oluşumun başını çektiği konferansın başlıklarından biri şu şekildeydi: “Dikkatli ol Esad, sırada sen 

varsın: Esad’la nasıl başa çıkmalı?”  

 

2011’in son ayları ve sonrasında 2012 başlarında ise Türkiye’de anti-emperyalist muhalefetin eylem 

ve etkinlikleri öne çıkmaya başlamıştı. 

 

2011 Kasım’ında Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-Suriye Forumu’nda bir araya gelen Türkiyeli ve 

Suriyeli aydınlar “Türkiye’nin Suriye’ye ilişkin dış politikası, Esad rejimi, emperyalistlerin müdahale 

girişimleri, aydınların tutumu, iki ülkenin ilişkileri” gibi birçok konuda görüş alışverişinde 

bulunmuşlardı.  

2011’in son günlerinde Suriye Sendikalar Konfederasyonu’nun (GFTU) davetlisi olarak Suriye’ye 

giden, Türkiye’nin önemli sendikalarından DİSK heyeti ise  yaptığı açıklamada, Suriye halkına, 

işçilerine yönelik emperyalist komployu ve saldırganlığı protesto ettiğini açıklamıştı.  

Yeni yılın ilk kitlesel mitingi Mersin Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 21 Ocak’ta düzenlendi. 

"Bölgemizde ve Ülkemizde Savaşa Hayır” sloganıyla çağrısı yapılan mitinge Disk, Kesk, Türk-İş, 

TMMOB, Mersin Tabip Odası, TKP, ÖDP, BDP, EMEP, SDP, Halkevleri, Mersin Nükleer Karşıtı 

Platformu ve çeşitli dernekler katıldı. 

 

20 Şubat’ta bu sefer Özgür Suriye Ordusu üyelerinin üs olarak kullandığı kampların bulunduğu 

tartışmaların merkezindeki Antakya’da Suriye müdahesine karşı benzer bir eylem gerçekleştirildi. 

Çeşitli siyasi parti ve örgütlerin katıldığı eylemde okunan basın açıklamasında “Suriye ve Ortadoğu’ya 

yapılan emperyalist müdahalenin son bulması gerektiği, bu müdahalede AKP hükümetinin 



emperyalizmin taşeronluğunu yaptığı vurgulandı ve bu duruma sessiz kalınmaması” çağrısında 

bulunuldu 

 

Nisan ayında Hataylı aydın ve sanatçılar kente gelerek ilgili günlerde mülteci kamplarını ziyaret etmesi 

beklenen BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan’a ve kamuoyuna yönelik bir bildiri 

kaleme aldı. Bildiride “Suriye’ye, her türlü dış müdahalenin yapılmasına ve savaş kışkırtıcılığına 

cepheden karşıyız. Suriye halkı, toplumsal ve kültürel sorunlarını kendisi çözecek kadar deneyim 

biriktirmiş olup biz Türkiyeli sanatçılar olarak, onların sorunlarının iç dinamiklerin çalışmasıyla 

çözülmesinden yana olduğumuzu açıkça ilan ederiz.” ifadelerine yer verildi.  

 

Nisan ayının en önemli eylemi ise TKP tarafından düzenlenen ve polis ve devlet güçlerinin keyfi 

engellemelerine maruz kalan “Hatay’a Barış Seferi” etkinliği idi. 15 Nisan Pazar gününde ülkenin farklı 

yerlerinden yurtseverlerin davet edildiği sefer, Savaş “çığırtkanlarına, halkların birbirine düşman 

edilmesine ve mezhep kışkırtıcılarına hayır demek için” çağrısını içeriyordu. Barış Seferi, İçişleri 

Bakanlığı’nın genelgesi ve Hatay Valiliği’nin kararı ile eylemden bir gün önce yasaklandı. Ülkenin farklı 

yerlerinde polis tarafından otobüslerin zorla durdurulduğu, keyfi aramalarla seferin engellendiği 

görülürken Hatay’ın komşu kenti Gaziantep’e ulaşan TKP üye ve dostları burada ve engellendikleri her 

yerde “Barış Kazanacak” başlıklı protesto gösterileri düzenlediler.. 

Dünya Barış Konseyi (WPC) ve Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) heyetlerinin Suriye 

halkıyla dayanışma ziyaretleri Nisan ayında yükselen toplumsal muhalefetin önemli köşe taşlarından 

birini oluşturdu. Suriye Komünist Partisi tarafından karşılanan Dünya Barış Konseyi adına açıklama 

yapan Genel Sekreter Iraklis Tsavdaridis emperyalizmin Ortadoğu’yu hedef alan saldırganlığı kınadı.  

Türkiye’nin Suriye’ye dönük düşmanlığı Haziran ayında Türkiye’ye ait bir uçağın Suriye tarafından 

düşürülmesi üzerine zirve yaptı 

 

Ağustos ortasında Antakya’da birçok sendika, dernek ve siyasi parti tarafından  "Suriye'ye Emperyalist 

Müdahaleye Hayır Platformu" kuruldu.  

 

Barışa Çığlık: 

Toplumsal muhalefet odaklarının gerçekleştirdiği birçok etkinlik içerisinde 27 Ağustos’ta Hatay’ın 

Yeşilpınar Beldesi’nde "9. Defne Kültür Sanat Festivali" kapsamında düzenlenen forum ayrı bir önemi 

hakediyordu. 10 bine yakın kişinin katıldığı  "Barışa Çığlık" adı verilen forumda aydın ve sanatçılar 

Türkiye ve Suriye’de yaşanan durumu değerlendirmişlerdi. Etkinlikte milletvekilleri, siyasi parti 

yöneticileri, dernek başkanları ve farklı disiplinlerden sanatçı ve aydınlar söz almıştı.  

Konuşmacılardan CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, hükümetin Suriye sınırları içerisinde tampon 

bölge kurmak istediğini belirterek "Tampon bölge Türkiye'de kuruldu. Şu anda Hatay tampon 

bölgedir. Bunu Hatay'da Türk kanunlarının uygulanmamasından çıkabiliriz" şeklinde konuşmuştu. 

Etkinlikte söz alan TKP Merkez Komite üyesi Kemal Okuyan, konuşmasında Erdoğan’ın Davos’ta 

çıkışıyla başlayan bir Arap Baharı süreci çizilmesi gerektiğini belirterek “Türkiye 'Arap Baharı'nın 

başlangıç noktasıdır. AKP bu sürecin lokomotifidir. Bazıları AKP iktidarının demokrasi getireceğini 

sandılar. “ demişti.  



Forumda konuşan sanatçı Hilmi Yarayıcı’nın teröristlere evlerin kiralanmaması yönündeki önerisi, 

gerici basın tarafından çarpıtılarak mültecilere ev kiralanmaması şeklinde kamuoyuna sunulmuş, 

Yarayıcı ve diğer katılımcılar hem Baasçı olmakla itham edilmiş hem de hedef gösterilmişlerdi.  

Eylül ayına gelindiğinde 1 Eylül Dünya Barış Günü sebebiyle dün tüm Türkiye’de binlerce insan 

sokaklara çıktı. AKP’nin hem Suriye konusunda hem de Kürt başlığında yürüttüğü politika, ülke içi ve 

dışında izlediği savaş politikası bir çok şehirde protesto edildi. Bu eylemlerin en öfkelisi ve belli 

açılardan en önemlisi ise Hatay’da gerçekleşti. Kent merkezinde binlerce kişinin AKP’ye ve Hatay’a 

yerleştirilip kollanan ÖSO, El Kaide benzeri silahlı örgütlerin şehirde yarattığı huzursuzluğa karşı 

tepkisini dile getirdi. 

Yandaş ve merkez basının görmezlikten gelmesine rağmen Hatay’da 16 Eylül’de gerçekleştirilen, 

polisin Valililk emriyle saldırarak kenti açıkhava hapishanesine çevirdiği “Türkiye – Suriye Kardeşlik 

Buluşması” 1 Eylül’deki eylemlerin sadece bir günlük öfkeyi yansıtmadığını göstermesi açısından 

önemliydi. İşçi Partisi’nin çağrısıyla yapılan eylem başlarken polis biber gazı ve plastik mermi ile 

müdahale etmiş, kitlesel gözaltılara rağmen halk sokaklarda kalarak direnmişti.  

  



Mülteci Hareketleri 

8-9 Haziran 2011 

Suriye'deki olaylardan kaçan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 200 Suriyeli, Hatay'dan 

giriş yaparak Türkiye'ye sığındı. Türkiye'ye geçerek çadır kente yerleştirilen Suriyelilerin sayısının bin 

877'ye ulaştığı öğrenildi. 

 

11 Haziran 2011 

Suriye, Türkiye sınırı yakınlarındaki Cizr El Şuhur kasabasına operasyon başlattı.  

Başlatılan operasyonla birlikte 3 bine yakın Suriyelinin Türkiye’ye sığındığı belirtildi. Yaklaşık 6 bin 

kişinin de sınırda geçmek için kuyruk oluşturduğu belirtildi. 

 

14 Haziran 2011 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Yayladağı ve 

Altınözü'nde oluşturulan geçici çadırkentlere yerleştirilen Suriyelilerin bin 740'ı yetişkin erkek, 2 bin 

242'si yetişkin kadın, 4 bin 556'sı ise kız ve erkek çocuk olmak üzere toplam 8 bin 538'e ulaştı. Birkaç 

gün içinde (18.06) son gelenlerle birlikte Suriyelilerin sayısı 10 bin 114'e ulaştı. 

 

04 Ocak 2012 

Kilis’te Suriyeli mülteciler için yeni bir kamp yapılmaya başlandı. 

 

09 Nisan 2012 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Fuat Oktay, Suriye'deki olaylar nedeniyle 

Türkiye'ye gelenlerin sayısının 24 bin 200’e ulaştığını bildirdi. Oktay: ''Hatay'da 6 bölgede çadır 

kentlerimiz vardı. Sayı artmaya başlayınca Kilis'te konteyner kent kurmaya karar verdik. Şu anda 

orada uluslararası standartların çok ötesinde bir yerimiz var. İstedikleri zaman gelip istedikleri zaman 

tekrar çıkabilecekleri, gerçekten misafir olarak ağırladığımız bir ortam. Hatay'da her türlü ihtiyaçlarını 

karşılıyorduk, şu anda Kilis'teki konteyner kent de faaliyete geçti. Ancak sayı sürekli arttığı için Kilis de 

yeterli değil'' diye konuştu. 

 

26 Haziran 2012 

Suriye ordusundan ayrılan 1 general, 2 albay, 2 binbaşı, 1 üsteğmen ile 33 asker sınırı geçerek 

Reyhanlı İlçesi'ne bağlı Kavalcık, Kuşaklı ve Bükülmez köylerine geldi. Askerlerle birlikte 199 sivilin de 

Türkiye'ye sığındığı ve sınırda işlemlerinin yapıldığı bildirildi. Askerlerin Apaydın Köyü'ndeki kampa 

gönderildiği, sivillerin ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ndeki kampa götürüldüğü iddia edildi. 

 

06 Ağustos 2012 

AFAD, Suriye’deki iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye’ye gelen Suriyelilerin sayısının 46 bin 294’e 

ulaştığını bildirdi. 

 

26.08.2012 

AFAD rakamlarına göre Türkiye’de 8 çadır kent, konteyner kent ve kabul merkezi olmak üzere toplam 

10 noktada 78 bin 409 Suriyeli misafir ediliyor. 

 



26 Ağustos 2012 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye’den gelen mültecilerin sayılarının yüz bini aşması halinde 

bile Türkiye’nin bunları kabul edeceğini, ancak bu durumu BM’nin gündemine getireceklerini söyledi. 

 

28 Ağustos 2012 

AKP’li Bakan Uslu, kamplara yaptığı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de 10 farklı 

noktada 81 bin Suriyeli mülteciye hizmet verildiğini belirtti. 

Hatay’da yaşananlar 

15 Haziran 2011 

Türkiye'nin Suriye'deki olayları kışkırttığına ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Suriye Haber Ajansı, Cıs 

el Şuğur'daki muhaliflerin üzerinden Türkiye'deki GSM şirketlerine ait sim kartları çıktığını açıkladı. 

 

30 Kasım 2011 

Hatay Suriye muhalefetinin üssü olduğu artık kesinlik kazandı. 

Suriye Ulusal Konseyi’nin Fransa'da yaşayan Başkanı Burhan Galyun ile “Özgür Suriye Ordusu”nun 

Hatay'da konuşlanan başkanı Albay Riad El Esad Hatay’daki mülteci kampında bir araya geldi.  

 

20 Şubat 2012 

TSK’nın, Türkiye’ye sığınan Suriyeli askerler için Hatay'da özel kamp kurduğu öne sürüldü. Komşuda 

kanlı eylemlere imza atan bu kişilerin, TSK bünyesine alınması konuşuluyor. 

TSK’nin kendisine sığınan Suriyeli askerlere “yedek kuvvet” misyonu biçti. Hatay'da korunan Suriyeli 

askerlerin Genelkurmay Başkanlığı gerek görürse TSK kadrosuna geçici görevli olarak alınacağı, bu 

kişilerin TSK’nın uygun gördüğü alanlarda görev alacakları belirtildi. Sağlık durumları uygun olan ve 

düşmanca tavırlar sergilemeyeceğinden emin olunan askerlerin, ikamet ettikleri kampta sivil uzman 

personel olarak da görev yapabilecekleri ifade edildi. 

 

09 Nisan 2012 

Özgür Suriye Ordusu'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Türkiye–

Suriye sınırında bulunan Kilis ilçesine geçmeye çalışan Suriyeli sığınmacılara Suriye güvenlik güçlerince 

ateş açıldı. Yetkili, keskin nişancıların açtığı ateşte 3 kişinin yaralandığını söyledi. 

 

14 Mayıs 2012 

Kilis'teki mülteci kampına giren Russia Today muhabiri, Suriyeli mültecilere devlet tarafından gündelik 

harcamalarında kullanmaları için kredi kartı dağıtıldığını yazdı. Russia Today'in iddiasına göre her bir 

kredi kartına aylık 300-400 dolar yükleniyor. 

 

16 Mayıs 2012 

Suriye Ulusal Konseyi'nin (SUK) dün Roma'da bir otelde yapılan toplantısında Burhan Galyun oyların 

yaklaşık üçte ikisini alarak tekrar başkanlığa seçilirken, birçok muhalif grubun Konsey'den ayrıldığı 

bildirildi. Tekrar SUK Başkanlığı'na seçilen Galyun da başarısızlıklarını kabul ederken, Suriye içindeki 

muhaliflerin silahlandırılması yönünde taktik değişikliğine gideceklerini söyledi. Bir diğer SUK üyesi, 

Türkiye üzerinden Suriye'ye gemi dolusu silah göndereceklerini açıkladı.  



 

04 Haziran 2012 

Hatay-Reyhanlı'nın sınıra sıfır noktasındaki Bükülmez (Brinyas) ve Kuşaklı (Sansarin) köylerine yerel 

aşiretlerin ileri gelen isimleri; ‘sürekli tedirginlik içinde olan köylüler ortada görünmemek için sokağa 

bile çıkmıyor. Köyün sokaklarında çocuklar ve Suriyelileri sınırdan taşıyan araçlar var. Bu yabancılar 

köye giren Türk ‘yabancılar’ın peşine takılıp, sürekli taciz ediyorlar. Asker kendi binasının dışına 

çıkmıyor. Yerel halk ‘askerinde can güvenliğinin olmadığını’ söylüyor. 

Reyhanlı merkezde işleri koordine eden kişinin Sami D. adlı kişi olduğu söyleniyor. Bu kişinin Galip C. 

ile birlikte bomba yapım malzemelerini ve her türden tedarik işleri ile birlikte, sınır geçişlerini 

düzenledikleri iddia ediliyor. 

 

13 Haziran 2012 

İlk kez Suriye'deki bir dizi katliamın sorumlusu olduğu belirtilen bazı teröristlerin Hatay'da çekildiği 

iddia edilen fotoğrafları internete sızdı. 

 

27 Haziran 2012 

Suriye’nin Türk savaş uçağını düşürmesinin ardından dün Mardin’de askeri hareketlilik yaşandı. 

Diyarbakır yönünden gelen, içinde TIR’lara yüklenmiş tankların da bulunduğu zırhlı araçlarla askeri 

sevkiyat gerçekleştirildi. Konvoy, Mardin’in Suriye sınırındaki Nusaybin ile Şırnak’ın Cizre ilçesi yönüne 

doğru gitti. Bu arada Hakkâri, Diyarbakır ve Şırnak’ta 13 bölge, yapılacak atış ve tatbikatlar nedeniyle 

6 Ekim’e kadar askeri güvenlik bölgesi ilan edilerek bu bölgelere sivillerin girişi yasaklandı. 

 

07 Temmuz 2012 

Türkiye'nin sınırdaki askeri hareketliliği devam ediyor. Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan 

Mardin'in Nusaybin ile Kızıltepe ilçelerinde sınırdaki askeri birliklerde önlemler arttırıldı. Mardin'den 

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak zırhlı araçlar ve konteynerlerle malzeme sevkiyatı 

yapılırken, bir Türk askeri heliktopteri ise Kızıltepe ile Nusaybin ilçeleri arasındaki sınır şeridinde 

uçarak keşif yapıyor. Suriye sınırında özellikle Nusaybin ilçesinde yer alan askeri birliklerdeki 

gözetleme kulelerinden Suriye'deki hareketlilik de 24 saat takip ediliyor. 

 

16 Temmuz 2012 

ABD’de yayımlanan LA Times gazetesi Hatay’da görüştüğü Suriyeli muhalifler üzerinden Hatay’ın bir 

silah pazarına döndüğünü yazdı. Türkiye’de silahlanan muhalifler, bütün paranın islamcı gruplara 

gitmesinden şikayetçi. 

 

20 Temmuz 2012 

Hatay’da bulunan iki devlet hastanesi binasından birinin Suriyeli sığınmacılara tahsis edildiği ortaya 

çıktı. İki ay önce kapatılan hastanenin kapatılmasına büyük tepki gösteren Hatay halkına hiçbir 

açıklama yapılmazken, aradan geçen iki ayın sonunda hastanenin Suriyeli sığınmacılara teslim edildiği 

ortaya çıktı. 

 

1 Ağustos 2012 



Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya internet erişimi yasa dışı bir şekilde engellenirken terörist 

Özgür Suriye Ordusu internet sitesinden açıkça telefon numarası yayınlayabiliyor. Özgür Suriye 

Ordusu’nun resmi internet sitesinde yer alan adres bilgilerine bakıldığında, örgütün ana üssü Hatay 

olarak gözükmekte. Örgütün Suriye’de gerçekleştirdiği çok sayıda saldırıyı Türkiye’den planladığı uzun 

zamandır bilinmekteydi. 

 

2 Ağustos 2012 

Amerikan NBC televizyonu, Suriye’de rejim güçleriyle savaşan muhaliflere Türkiye üzerinden 

uçaksavar füzeleri ulaştırıldığını iddia etti. Taşınabilir hava savunma füzelerinin muhaliflere 

verilmesini Suudi Arabistan ve Katar’ın istediği belirtiliyor. İki ülkenin silahların Halep’e ulaştırılmasını 

istediği de ifade ediliyor.  

Suriye, Türk hükümetinin "terörizmin desteklenmesinde önemli bir rol oynadığını" açıkladı. Reuters'ın 

haberine göre, Suriye'den yapılan açıklamada Türkiye'nin havaalanlarını ve sınırlarını başta El Kaide 

olmak üzere cihatçılara açtığı belirtildi. Suriye, Türkiye'nin böylece terörü destekleme konusunda 

"temel bir rol oynadığı" belirtildi. 

 

16 Ağustos 2012 

Hatay’da Suriyeli muhaliflerle bölge halkı arasında süren gerginlik bugün kavgaya dönüştü. Bugün 

saat 15.00 sularında Antakya’da Suriyeli muhaliflerle Antakyalı gençler arasında kavga çıktı. Suriyeli 

muhaliflerden iki kişi ile üç dört kişiden oluşan Antakyalı gençler kentin Eski Garaj olarak bilinen 

yerinde birbirlerine girdi. 

Polisin olay yerine gelmesiyle biten kavganın çıkış nedeni henüz bilinememekte. Kavganın sebebi 

bilinmemekle birlikte aylardır Hatay’ın ilçelerini Suriye’ye saldırmak için üs olarak kullanan 

muhaliflerle Hataylılar arasında tansiyonun yüksek olduğu ve kimi zamanlar sürtüşmelerin yaşandığı 

biliniyor. 

 

20 Ağustos 2012 

Washington Post gazetesi 20 Ağustos’ta internet sitesinden yayımladığı bir haberde, El Nusra Cephesi 

adı altında Suriye’de Esad rejimine karşı savaşan El Kaide bağlantılı grupla görüştüğünü yazdı. Özgür 

Suriye Ordusu’nun seküler olduğunu, kendilerinin cihat için savaştığını belirten militanlar, Türkiye 

üzerinden dış yardım aldıklarını itiraf ediyordu. 

 

25 Ağustos 2012 

Suriyeli silahlı muhaliflerle Hataylılar arasında devam eden gerginlik tımanırken, bir esnaf; sakallı bir 

Suriyelinin kendilerine "Sen Alevi misin" diye soru yönelttiğini, daha sonra da "Sıra size de gelecek" 

diye tehdit ettiğini iddia etti. 

 

26 Ağustos 2012 

Suriye’de çıkan krizden sonra özellikle Hatay, Kilis ve Gaziantep’te yaşayan vatandaşlar tarafından 

şikayetler gelmeye başladı. Son bir kaç hafta içinde ise bu şikayetlerin sayısı arttı. Çünkü bu bölgede 

yaşayanların ifade ettiğine göre, Suriye’den gelen misafirlerin hepsi kamplarda kalmıyor. Başta Hatay 

olmak üzere konakladıkları yerlerde olay çıkartıyorlar. Çünkü birçoğu çıkış yasağının olduğu 

kamplarda değil il merkezlerinde kiraladıkları evlerde yaşıyorlar. 



 

26 Ağustos 2012 

Suriye’den kaçanların sığındığı Hatay, muhalif askerlerin de yerleşim yeri oldu. Bu askerlerden biri 

VATAN’a konuştu: “Geceleri gizlice ülkeme giriyor, sabaha kadar savaşıyorum. Sabah’ta Hatay’daki 

evime dönüp tüm gün dinleniyorum. Bazen Türkiye’ye kaçak olarak girerken Türk askerleri görüyor. 

Ancak ya ülkene geri dön ya da kampa götürelim diyorlar. Ben de ülkeme dönüyorum, 1 saat sonra 

geri geliyorum” 

 

26 Ağustos 2012 

Suriyeli muhaliflere “askeri eğitim” verildiği iddialarıyla gündeme gelen Hatay’daki Apaydın kampına 

CHP milletvekillerinden oluşan heyetin girişine izin verilmedi. 

 

26 Ağustos 2012 

Suriyeli sığınmacıların yerleştirildiği Hatay’da bugünlerde tedirginlik had safhada.. Sığınmacıların gece 

saatlerinde köylere geldiğini belirten vatandaşlar huzursuz… Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, 29 

Nisan 2011’den bu yana 157 olay yaşandığını ve 360 Suriye vatandaşı hakkında yasal işlem yapıldığını 

söyledi. 

 

28 Ağustos 2012 

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın sivil halka yönelik askeri operasyonlarına karşı çıkarak Türkiye’ye 

sığınan Suriye Ordusu’nda görevli asker ve polis ile bu kişilerin ailelerinin barındığı Hatay’daki Apaydın 

kampı, CHP’li milletvekillerinin içeri alınmaması ve eğitim amaçlı kullanıldığı iddiaları nedeniyle 

esrarengiz bir özellik kazandı. 500 dolayında farklı rütbede asker ve polis aileleriyle birlikte 4 bin 

kişinin barındığı kamptaki Suriyeli general sayısı, son gelenlerle birlikte 30‘a çıktı. 

Suriye Ordusu’ndan kaçarak Türkiye’ye sığınan asker ile polisler, göçün başlamasından itibaren 

sivillerden ayrı bir kampa yerleştirilmeye başlandı. İlk önce Karbeyaz kampına yerleştirilen asker 

sığınmacılar, daha sonra Apaydın Kampı’na nakledildi. 

Kampta, 500’ün üzerinde, çoğunluğunu askerlerin oluşturduğu subay ve polis barınıyor. 

 

28 Ağustos 2012 

Milletvekillerinin ve gazetecilerin alınmadığı Apaydın Kampı önünde basına konuşan “Özgür Suriye 

Ordusu” üyesi bir komutan, Cilvegözü’nde silahlı birliklerin olduğunu ve eğitim yaptıklarını belirtirken, 

Türkiye’nin kendilerinden gündüzleri silahla dolaşmamalarını istediğini söyledi. 

 

29 Ağustos 2012 

BM toplantılarına katılmak üzere ABD'ye hareket edecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 

CHP'lilerin alınmadığı ve Suriyeli mültecilerin kaldığı iddia edilen Apaydın kampına Meclis İnsan 

Hakları Komisyonu Üyelerinin girişine izin verildiğini açıkladı. 

 

30 Ağustos 2012 

Son günlerde artık iyice ayyuka çıkan ‘askeri kamplar’ ve ‘gizli üslerle’ birlikte, Türkiye’nin 

emperyalizmin gelişmiş bir üssü haline getirilmeye çalıştığı, bununla Ortadoğu ve Suriye’de 



emperyalizmin kirli işlerinin merkezine dönüştürüldüğü görülüyor. Bu kapsamda Hatay'a yeni bir 

NATO üssü daha kuruluyor. 

Yayladağı ilçesinde Türkiye Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Cebel-i Akra (KELDAĞ) zirvesinde 

yapımına başlanan uydu sistemli Radar Üssünün kurulması ile 2006 yılında Amanos dağlarında yine 

NATO tarafından Kisecik’te kurulan uydu sistemleri radar üssüne bir yenisi daha eklenmiş olacak. 

 

31 Ağustos 2012 

ÖSO’nun resmi sitesinde yer alan “Ana üs Hatay” kısmı değiştirildi. Sitede üs olarak Hatay yerine 

Damascus (Şam) gösterildi. Merkezini Şam’a “taşıyan” ÖSO, sitede irtibat hattı olarak gösterdiği 

Türkiye’den bir GSM operatörüne ait olan numarayı ise değiştirmedi. 

 

11 Eylül 2012 

Suriyeli silahlı çetelerin çatışmaların ardından Hatay’a getirilmesi birçok trajik olaya neden oluyor. Bu 

olaylardan birisi dün üniversite hastanesinde yaşandı. Hamile E.K., tedavi görmeyince düşük yaptı. 

Üstelik bu halde Suriyelilere tanınan öncelik nedeniyle tam 7 saat ameliyat sırası bekledi. 

 

11 Eylül 2012 

Anaakım medyada “Suriye yalanları” olarak tarif edilen olaylardan birisi apartman binalarının 

hastaneye çevrilip Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyeleri için tedavi merkezine dönüştürülmesiydi. SoL 

Gazetesi de Hatay’daki bu söylentilerden birinin peşine düştü ve yaklaşık 10 binanın bulunduğu bir 

site içinde, Özgür Suriye Ordusu militanları için oluşturulmuş bir tedavi merkezine ulaştı. 

 

20 Eylül 2012 

CNN Türk Şanlıurfa’nın Akçakale sınırında Suriye ordusuyla çatışan iki muhalifi ekrana çıkarttı. Canlı 

yayında konuşan muhalifler röportajdan sonra çatışmaya gideceklerini söylediler. CNN Türk muhabiri 

de "zamanınızı almayalım, teşekkür ederiz" diyerek röportaj sonrası muhalifleri sınır ötesine 

çatışmaya uğurladı.  


