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Türkiye ile Suriye ilişkilerindeki gerginlik,dış dünyadada kendinihissettiriyor.Dış politika uzmanları, bu gerginliği bir çatışmaya kadar gidebilecekölçülerdeve tehlikeli
bir gelişme olarak görüyorlar.
Bu konu ile ilgiliolarak gazetemizeözel açıkla
malar yapan Paul Henze ve Dr. DanielPipes,
. Türkiye-Suriyearasında şimdiye kadar da anlaş
mazlıklar olduğunu ifade ederek, "Ancak bu defaki gelişmeler farklı.. Bu gerginlikbölgede büyük
bir rahatsızlığın ilk adımını oluşturabilecektir" görüşünde birleşiyorlar Türkiye hakkındaki yazdığı
eserler ile tanınan ve bir zamanlarve Rand Coıpo
rationadlı thinktank kuruluşunun ünlü dış politika uzmanı Paul Henze ve MiddleEast Quarterly
dergisininGenel Yayın Müdürü ve Suriye konusundauzmanolan Dr. Daniel Pipes ile yaptığımız
mülakatı aynen Xi!Yınlıyonız.
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Türkiye'yekarşı uyguladığı düşmanca politikadanvazgeçmeyezorlamasını mevcutsiyasi gerginliğin bir savaşa yol
açmamasını diliyorum.
Türkiye'nin, Suriyeüzerindebir uluslararası
baskı kurulması yolundaaçıklanmış bir planı yok.
Ancak zannediyorum,Türkiyehükürneıi, milletlerarası kendisinedesteksağlamak için lüzumlutedbirleri alacak bu bağlamda konuyu Birleşmiş
MilletlerGüvenlikKonseyi'ne getirebilecektir.
MY-Türkiyeile Suriye arasındaki gerginliğin
yakın bir gelecektene gibigelişmelere yol
açabilir?
Son zamanlardaTürkiye'de nelerolup bitiyor
fazlabir bilgimyok. Ankara'nın, bu konudane gibi bir planı olduğunu birııiyorum ancakürnidediyorumki, Suriye'yi baskı altına almakiçin iyi bir
plaIP.vardır ve bu planı israrla tatbik ederler.

Esad, anlaşılması zor bir kişi ama savaş halinde
destek alabileceği bir yer yok. Bu balamdanTürkiye'nin bastırması halinde bir şekilde taviz verecektir.
Ben, Suriyeile olan anlaşmazlıkta Türkiye'nin
haklı olduğuna inanıyorum. Ama bu meseleile ilgili olarakşimdiye kadar Türkiye'nin nedenbir
tavır almadığını hep meraketmişimdir.
MY -Sayın Henze,sizce bu gerginlikbir savaşa
yol açabilirmi?
PAULHENZE-Benirnkanımca Türkiye,,_Su
riye'ye karşı bir savaş açmakniyetindedeğilülki
ülke arasında bir savaş çıkarsa bununsebebi Şam
kaynaklı olacaktır. Suriye'de her politikaEsad'a
endekslidir. Suriyekamuoyunundikkatinidışarıya
çekmekiçin Türkiyeile krizi tırmandırmak isteyebilirama bu krizin bir savaşa dönüşmesini göze alamaz.

MY - Sizce, Primakov'un başbakan olması ile
birlikte Rusya'nın dış politikası değişecek mi ?
DANİEL PİPES . Evet. GerçiPrimakoviktidar olalı sadeceiki haftaoldu ama zamaniçinde
nasıl değişeceğini bilmiyoruz.Primakov'unöncelikle çözmesi gerekenbaşka problemlerde var.
Ama ben yine de bunu (Prinıakov'un Başbakan
oluşunu) tehlikelibir gelişme olarak görüyorum.
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göre bazı farklılıklar var. 1988yılında başlayan
Az.erbaycan-Ermenistan
savaşı hiç bir şeyle bağ
lantılı değildi. 1960'lı yıllarda başlayan TürkYunan anlaşmazlığı başka bir olaylabağlantılı değildi. Ama aynı anlaşmazlık şimdi başka olaylarla
bağlantılı. Şimdiki Türkiye-Suriyegerginliğinin de
bağlantılı olduğu olaylarvar. Suriye-İsrail anlaş
mazlığı da yine başka olaylarla bağlannlı. Şimdi
her şey birbirleriyle bağlantılı.
Hafız Esad'ın bir savaş istediğini tahmninetıni
yorum. Ama bazenolaylan kontrolaltında tutamazsınız. Ancak Suriyeyönetimi,yıllardır Türkiye'nin kendilerini"şunu yaparız, bunuyapani '
diye tehdit ettiklerini ancakhiç bir şey de yapmadıklarını biliyorlar.Bu balamdan,Türkiye'deıı
gelen tehditlere pek \rulakasmıyorlar. Ancakböyle düşünmekle hata yapıyor olabilirler. Türk liderleribir gün bu tehditlerifiiliyata da geçirebilir.
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HENZE: TURKIYE
ÇOKSABRETT1Suriye'iıin PKK'ya sürekli destek vermesive
MY-Sayın Henze,Türkiye ile Suriyearasındaki
ilişkiler giderekgerginleşiyor. Sizce bu gerginliğin
ardında neler var ve bir gerginliknerede
noktalanacak?
PAULHENZE - Türkiye,uzun zamandır Suriye konusunda çok sabır gösterdi. Gerçektende çok
büyüksabır gösterdi. Suriye geçmişte Sovyetler
Birliği tarafından, son zamanlardada Rusyatarafından, Türkiye'ye güçlüklerçıkaran bir piyonolarak kullanılmıştır. Son gelişmelere bakılırsa, Türk
hükürnetiartık daha fazla sabır göstermemekaran
vermiş görünüyor. Bundansonra Suriye'ye tolerans ıarumak istemediği ortada TürleSilahlı Kuvvetleride ayıu kararlılıkta olduğunu gösteriyor.
Türk hükümeıinin Suriye üzerindebir baskı uygulayarak,bu ülkeninPKK'ya verdiği destek po-
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MY - Sayın Pipes,Suriye'niniç ve dış politikası
konusundauzmanolduğunuzu biliyoruz.Siz,
Türkiye' ye karşı izlediği politika,Ankara'nın bu
konuyuBM GüvenlikKonseyi'ne ve diğer ulula- Türkiye-Suriye gerginliğini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
rarası organizasyonların gündeminegetirmesi
için yeterlive haklı bir sebeptir.ABD ve Ban
DANİEL PİPES . Surriye ile Türkiyeilişkileri
Avrupalı ülkelerin çoğunluğu PKK'nın bir terör
bu son gelişmelerle giderekkötüleşiyor. İlişkiler
örgütü olduğu konusundaTürkiye' yi her zaman
ötedenberiı.aten pek iyi değildi. Cumhurbaşkanı
· Demirel'inkonuşması Kıbns'taki son durumve
desteklemişlerdir..
Türkiye-İsrail arasındaki dostlukbağlannın güçMY - Sizce bu gerginliğin bölgedekietkisine
lenmesigibidurumlar bölgede gerginliğin birden
olabilir?
bire artmasına sebeb olmuştur. Bu defa durum
PAUL HENZE-Bana göre,Türkiye, Suriye
farklı .. Kıbns'taki S- 300 füzelerimeselesi,
üzerindegüçlübir uluslararası baskı sağlayabilirse
Rusya'dakikriz bölgede tehlikeligelişmelere yol
Şam yönetiminin taviz vermektenbaşka yapacağı
açabilecek gibi görünüyor.
bir şey yoktur. Böylebir baskıya karşı koyabilRusya'ya,hayanboyunca Ortadoğu'yu karıştır
mek için Suriye'nin ne kendigücüvar ne de immakla geçirenbir kişi olanPrimakov'un, Rusya
kanı. MüttefikiRusyada bu sırada Suriye'ye yarBaşbakanı olm~ı...
dım edebilecekgüçte değil. Diğer taraftanHafız
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MY -Sizce,Türkiyeile Suriyearasındaki bu
gerginlik sonucu bir savaş gündeme gelebilirmi?
DANİEL PİPES . Zannediyorum,böyle bir ilı
ıimal var. Geçmişte olduğundan daha fazla bir savaş ihtimalivar.
MY - Bu gerginiikbölge ülkelerini nasıl etkiler?
DANİEL PİPES - MevcutTürkiye-Suriyeanlüşmazlığında geçmiş yıllardaki anlaşmazlıklara

