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Suriye’de Konsensüs, Şam ile Türkiye’nin 

İletişimini Zorunlu Kılacaktır 

 
Suriye konulu üçlü zirvenin önümüzdeki ay Türkiye’de yapılması beklenirken TASAM 

Başkanı Süleyman Şensoy’a göre Suriye’de çözüm için Şam ile Ankara’nın karşılıklı 

konuşabilir bir noktaya gelmesi gerekiyor. Şensoy, anayasa bağlamında bir konsensüse 

doğru gidilmesinin de zaten iki ülkenin iletişimini zorunlu kılacağı görüşünde. 

 

Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran’ın bir araya geleceği Suriye konulu 

zirvenin önümüzdeki ay Türkiye’de yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 

Kalın, üçlü zirvenin Ağustos ayı içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev 

sahipliğinde gerçekleşeceğini belirtirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da “Görüşme için 

hazırlıklar yapılıyor. Net tarihler teyit edilecek” açıklamasında bulundu. 

 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise “Yeni üçlü zirve konusu değerlendiriliyor”diyerek, 

Suriye Anayasa Komitesi’nin de çalışmalarına yakın gelecekte başlayabileceğine dikkat çekti. 

 

Son toplantısının Soçi’de yapıldığı zirveler Suriye’de çözüm için önem taşıyor. Türk Asya 

Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Başkanı Süleyman Şensoy da Sputnik’e yaptığı 

değerlendirmede, zirvenin bu kez Türkiye’de toplanacak olmasının konuya en yakın taraf 

olan ve en olumsuz etkilenen ülkede olacağı anlamına geldiğini ifade ederek, “Toplantı bölge 

merkezine taşınmış oluyor. Bu da yeni bir aşamaya geçildiğini gösteriyor” dedi. 

 

“Şu Ana Kadar En İyi Sonuç Alınmış Süreç Astana” 
 

Suriye konusunun bir çok ülke için “kontrollü bir bunalıma” dönüştüğünü söyleyen Şensoy, 

İran ve ABD arasında son dönemde artan gerginliğin bu meseleyi etkilediğini belirtti. Bu 

noktada, çatışmanın geniş alana yayılmasının engellenmesi bakımından Astana sürecinin 

çözüm umudunu beslediğini ifade eden Şensoy, “Suriye krizinin çok karmaşık ve bunalımlı bir 

sorun olduğu ortada. Şu ana kadar en iyi sonuç alınmış süreç Astana süreci çünkü bizzat 

konunun tarafları var; İran ve Türkiye bundan yakinen etkileniyorlar. Rusya Suriye’deki 
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konumu itibariyle sürecin merkezinde fakat batılı aktörlerin ne diyecekleri de önemli” diye 

konuştu. 

 

Şensoy’a göre, son günlerde Suriye rejim güçleri tarafından Türk gözlem noktalarına yapılan 

saldırılar ise açıklanabilir değil ve Türkiye tarafında da zirvede bu konu masaya getirilecek. 

Şensoy, “Bu konu bir uluslararası soruna dönüştü; ne bölge ülkelerinden ibaret ne de 

Suriye’den ibaret. Bu nedenle kontrollü bunalım bir süre daha devam edebilir” dedi. 

 

“Türkiye’nin de Suriye’nin de Karşılıklı Konuşabilir Bir Noktaya Gelmesi 

Gerekiyor” 
 

Bu noktada ortaya çıkacak olan konsensüsün önemli olduğunun altını çizen Şensoy, Suriye 

Anayasa Komitesi’ne de işaret etti. “Bu konsensüste hem iç hem dış tarafların mutabakatı 

önemli” diyen Şensoy, “Bir de bizim hep ısrarla tavsiye ettiğimiz; hangi yöntemle olduğuna 

Ankara karar verecek ama Şam yönetimi ile belli yakınlaşma sağlanması, belki önce ikinci 

kanallar üzerinden. Biz komşu ülkeleriz dolayısıyla aracılar üzerinden konuşmak değil, 

karşılıklı belirlenecek yöntemle, hangi seviyede olacaksa sorunları konuşmanın daha sağlıklı 

olacağını düşünüyorum. Türkiye’nin de Suriye’nin de karşılıklı konuşabilir bir noktaya gelmesi 

gerekiyor” diye konuştu. 

 

Konsensüse doğru gidilmesinin Şam ve Ankara’nın iletişimini de zaten zorunlu kılacağını 

söyleyen Şensoy, “Burada önemli olan hataların telafi edilmesi ve yeni yönetim şekline 

maksimum katılım sağlanması çünkü Suriye’nin istikrarı birinci derecede Türkiye’yi etkiliyor, 

bunu en çok isteyen ülke Türkiye; mülteciler başta olmak üzere, bütün güvenlik ve ekonomik 

sorunları biz üstlenmiş durumdayız” dedi. 
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