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Suriye krizi, başladığı Mart 2011’den beri ülkenin sınırlarını aşan ve çözümü için 
de sadece Suriyeli aktörlerin çabalarının yeterli olmadığı bir doğaya sahiptir. Başta 
İran olmak üzere bölgesel ak törlerin Suriye krizine daha ilk günlerde müdahil ol
ması, ardından Körfez ülkelerinin İran’a karşı cepheyi Suriye’ye taşıması ve bölge 
dışı aktörlerin Suriye krizine ne kendi haline terkedilecek ne de bitmesi için oyun 
kurucu hamleler yapılacak bir mesele olarak yaklaşması, Suriye krizini içinden 
çıkılması zor bir duruma sokmuştur. Üç seneyi aşkın bir süredir devam eden 
ça tışmalar ve Suriye dışında Suriye’ye yönelik yü rütülen ve artık klişeleşen tar
tışmalar, Suriye’ye ilişkin algılamaları ve değerlendirmeleri statikleş tirmiştir. Su
riye’ye yönelik yapılan analizlerin genelinde bir fikri tembellik durumundan söz 
etmemiz mümkündür. Bu fikri tembellik Suriye krizine, siyasi pozisyonlar veya 
üç senedir ulusla rarası kamuoyunda yerleşmiş düşünme kalıpları üzerinden yakla
şılmasına ve Suriye içindeki ve dı şındaki aktörlerin pozisyonlarındaki farklılaşma
nın gözden kaçırılmasına sebep olmaktadır.

Uluslararası aktörlerin küçük çaplı konjonk türel pozisyon değişiklikleri ve 
sahadaki değişken mevzi kazanımları bir yana, Suriye’ye ilişkin de ğişken olmayan 
ve uluslararası kamuoyu tarafın dan paylaşılan belki de tek ortak nokta Suriye’de 
insani bir trajedinin yaşandığıdır. İnsani trajedi devam ederken siyaseten geldiği
miz noktada ka lıcı barış dışında tüm ihtimallerin masaya yatırıl dığı bir Suriye’den 
bahsetmekteyiz. Bir takım ön şartlara bağlı olarak halk devriminin geç ve isteni
len seyrinin dışında da olsa gerçekleşmesi ve Esed rejiminin düşmesi seçeneği 
zayıf da olsa geçerli liğini korurken, Baas rejiminin Suriye’nin Şamsahil hattın
daki egemenlik sahasını genişletmeye çalışması ve Suriye’nin kendisi için stratejik 
olarak gördüğü bir kısmını yönetmek ile iktifa edebile ceği izlenimini vermesi, 
zaten de facto bölünmüş lüklerin yaşandığı Suriye’nin üniter yapısının ge leceğini 
de tartışmaya açmaktadır.

Elinizdeki analiz Suriye krizini, bölgesel ve uluslararası aktörlerin Suriye pers
pektiflerini kli şelerden uzak kalarak anlatmaya çalışacak, sahada ki askeri ve siyasi 
yapılara ilişkin değerlendirmeler yapıp insani krizin faturasını çıkaracak ve krizden 
çıkış yolu için mütevazi önerilerde bulunacaktır. Analiz, değişik zamanlarda Suriye 
muhalefetinin askeri ve siyasi figürleriyle yapılan özel mülakat larla desteklenmiştir 
ve sürekli değişen Suriye kriz haritasında güncel bilgiler içermektedir.

ÖZET

Suriye’ye ilişkin 
de ğişken olmayan 
ve uluslararası 
kamuoyu tarafın
dan paylaşılan 
belki de tek 
ortak nokta 
Suriye’de insani 
bir trajedinin 
yaşandığıdır. 
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GIRIŞ
BM Suriye Özel Temsilcisi Lahdar İbrahimi’nin, 
Esed rejimini muhalefet ile aynı masa etrafın
da bir araya getiren Cenevre II müzakerelerinin 
çıkmaz yola girdiğini açıklaması ile Baas Lideri 
Beşar Esed’in tekrar cumhurbaşkanlığına aday 
olduğunu ilan etmesi arasında Suriye devriminin 
acı durumunu ve muğlak geleceğini yansıtan bir 
gerçek yatıyor .”Esed veya hiç kimse”, “Ya Esed 
kalır yada ülke yakılır” sloganları eşliğinde na
sıl Beşar Esed Suriye’yi başarısız devlet ve devlet 
vasfına haiz olmayan rejim haline getirdi ise keza 
bazı bölgesel ve uluslararası aktörler, rejimin düş
mesi hedefinden saptırmak suretiyle Suriye dev
rimini başarısız kılmaya çalıştı. Bu durum ülkeyi, 
Suriye Devrimi’nin önündeki meydan okumala
rın düzeyini arttırarak ülkeyi kısa süreli çatışma 
çerçevesinden çıkarıp Esed rejiminin ülkenin bir 
bölümüne hükmetmesini garantileyecek yeni bir 
de facto durum ile çıkış yolu umduğu uzun vadeli 
bir tüketme savaşına sürükledi. 

Suriye krizi, başladığı Mart 2011’den beri 
ülkenin sınırlarını aşan ve çözümü için de sadece 
Suriyeli aktörlerin çabalarının yeterli olmadığı bir 
düzlemdeydi. Başta İran olmak üzere bölgesel ak
törlerin Suriye krizine daha ilk günlerde müdahil 
olması, ardından Körfez ülkelerinin İran’a karşı 

cepheyi Suriye’ye taşıması ve bölge dışı aktörlerin 
Suriye krizine ne kendi haline terkedilecek ne de 
bitmesi için oyun kurucu hamleler yapılacak bir 
mesele olarak yaklaşması, Suriye krizini içinden 
çıkılması zor bir duruma soktu. 

Üç seneyi aşkın bir süredir devam eden ça
tışmalar ve Suriye dışında Suriye’ye yönelik yü
rütülen ve artık klişeleşen tartışmalar, Suriye’ye 
ilişkin algılamaları ve değerlendirmeleri statikleş
tirdi. Diğer bir ifadeyle, Suriye’de sahada gün aşırı 
meydana gelen gelişmeler, mevzilerdeki hareketli
lik, ittifaklar ve grup içi çatışmalar Suriye krizine 
dair genel analizlerin değişmesine sebep olmadı. 
Bu haliyle Suriye’ye yönelik yapılan analizlerin 
genelinde bir fikri tembellik durumundan söz 
etmemiz mümkündür. Bu fikri tembellik Suriye 
krizine siyasi pozisyonlar veya üç senedir ulusla
rarası kamuoyunda yerleşmiş düşünme kalıpları 
üzerinden yaklaşılmasına ve Suriye içindeki ve dı
şındaki aktörlerin pozisyonlarındaki farklılaşma
nın gözden kaçırılmasına sebep olmaktadır.

Uluslararası aktörlerin küçük çaplı konjonk
türel pozisyon değişiklikleri ve sahadaki değişken 
mevzi kazanımları bir yana, Suriye’ye ilişkin de
ğişken olmayan ve uluslararası kamuoyu tarafın
dan paylaşılan belki de tek ortak nokta Suriye’de 
insani bir trajedinin yaşandığıdır. İnsani trajedi 
devam ederken siyaseten geldiğimiz noktada ka
lıcı barış dışında tüm ihtimallerin masaya yatırıl
dığı bir Suriye’den bahsetmekteyiz. Bir takım ön 
şartlara bağlı olarak halk devriminin geç ve isteni
len seyrinin dışında da olsa gerçekleşmesi ve Esed 
rejiminin düşmesi seçeneği zayıf da olsa geçerli
liğini korurken, Baas rejiminin Suriye’nin Şam
sahil hattındaki egemenlik sahasını genişletmeye 
çalışması ve Suriye’nin kendisi için stratejik olarak 
gördüğü bir kısmını yönetmek ile iktifa edebile
ceği izlenimini vermesi, zaten de facto bölünmüş
lüklerin yaşandığı Suriye’nin üniter yapısının ge
leceğini de tartışmaya açmaktadır. 

Suriye krizine dair fikir tembelliğini bir neb
ze hafifletmek için elinizdeki analiz, bölgesel ve 
uluslararası aktörlerin Suriye perspektiflerini kli
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şelerden uzak kalarak anlatmaya çalışacak, sahada
ki askeri ve siyasi yapılara ilişkin değerlendirmeler 
yapıp insani krizin faturasını çıkaracak ve krizden 
çıkış yolu için mütevazi önerilerde bulunacaktır. 
Analiz, değişik zamanlarda Suriye muhalefetinin 
askeri ve siyasi figürleriyle yapılan özel mülakat
larla desteklenmiştir ve sürekli değişen Suriye kriz 
haritasında güncel bilgiler içermektedir.

BÖLGESEL VE 
ULUSLARARASI DENKLEM
“Olup bitenler Suriye’nin güvenliğini ve is
tikrarını hedef alan bir komplodur. Biz de bu 
komployu boşa çıkarmak için Suriye’nin halkı 
ve iktidarının arkasında yer almaktayız.”1 Bu 
açıklama kendilerini “direniş ekseni” olarak 
tanımlayan gruba bağlı bir ülkenin liderine ait 
olsaydı normal karşılanabilirdi. Fakat bu sözler 
Suriye’deki çocukların başlattığı sokak hareketi
ne tekabül eden günlerde, şu anda Suriye Halkı 
Dostları çekirdek grubunda etkin rol oynayan 
bir ülke liderinin sarfettiği bir söz olunca şaşırtı
cı gelebilir. Ama buna benzer Esed’i destekleyen 
açıklamalar birçok bölge ülkesi lideri tarafından 
değişik tarihlerde yapılmıştır. Öyle ki Deraalı 
çocuklar, Hüsnü Mübarek halk tarafından dev
rildiği zaman Esed’i kastederek duvarlara “Ey 
doktor! Senin de sıran geldi” diye yazınca birçok 
bölge lideri, sıranın “Doktor”da bitmeyeceğini 
anlamıştır. Bilinen şu ki geniş Ortadoğu coğ
rafyasında Osmanlı Devleti’nin dağılmasından 
sonra bağımsızlığını kazanan ulus devletlerde 
yaşanan farklı seviyelerdeki ekonomik, siyasi ve 
sosyal şartların gün be gün kötüye gitmesi, iç tı
kanmanın patlama noktasına gelmesine ve çoğu 
baskıcı olan iktidarlara karşı halkların aşırı öfke 
duymasına neden oldu.

Arap Baharı sürecinde sıklıkla bir domino 
etkisinden bahsedildi. Arap ülkelerinin birbirini 

1. “ElEsed yeltaqi ittisalen..” Syria News, 23 Mart 2011. 

halk hareketleri noktasında etkilediği söylendi ve 
Tunus’ta başlayan hareketliliğin Suriye’ye kadar 
ulaşması bu etkiyle açıklandı. Gerçekten de Arap 
Baharı sürecinde sokağa çıkan halkların diğer 
halklardan etkilendiği gözlemlenmiş ve halklar 
arasında birbirine cesaret verme şeklinde yürü
yen ve fiziki bir bağa gerek duymaksızın işleyen 
bir ilişki ağı kurulmuştur. Belli ölçüde Tunus’ta 
Zeynel Abidin Bin Ali’nin, ama hassaten bölgesel 
siyaset için kilit aktörlerden olan Hüsnü Müba
rek’in devrilmesi, birbirine benzer şartlar altında 
yaşamak zorunda bırakılan Arap halkları için bir 
motivasyon kaynağı ve cesaretlendirici bir unsur 
olmuştur. Bu durum Libya’daki iç savaş ile çeliş
kili bir hissiyata, Suriye’nin içerisine girdiği kaos 
ortamı ile birlikte motivasyon kaybına sebep 
olurken Arap Baharı’nın da zihinlerde sorgulan
masına yol açmıştır. 

Bu motivasyon kırıklığı, Suriye konusunda 
ikircikli siyaset izleyen ve mevcut fasit dairenin 
bozulmaması için aktif çaba veya sorumsuz pa
siflik gösteren aktörlerin krizin başından beri 
korudukları pozisyonu anlamak için oldukça 
önemlidir. Şöyle ki Suriye’de muhtemel bir dev
rimin yaratacağı insani, ekonomik ve en önemli
si siyasi faturayı göğüslemek istemeyen bölgesel 
aktörler, benzeri bir kalkışmanın özellikle kendi 
ülkelerinde meydana gelmemesi dürtüsüyle, Su
riye’den hiç kimsenin memnun olmayacağı bir 
sonuç çıkarmak için insiyatifler orataya koydu. 
Suriye’nin Baas rejimi için yönetilemez bir ülke 
haline gelmesi, muhalifler için bir katliam ve 
sürgün diyarına dönüştürülmesi, komşu ülkeler 
için bir mülteci akını manasına gelmesi ve ulus
lararası toplum için uzayan çatışmalar ile birlik
te bir güvenlik boşluğu ve ileriye dönük siyasi 
fatura ortaya çıkarması, demokrasinin ve halk 
hareketlerinin istikrara feda edilebilir olduğu 
düşüncesini hiç olmazsa bazı zihinlere zerketti. 
Meseleye bu açıdan yaklaştığımızda statükocu 
bölgesel aktörlerin Suriye’yi sokağa çıkmak iste
yen Araplar için acı bir derse dönüştürdüğünü 
iddia etmek mümkündür. 
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Suriye devriminin bölgesel ve uluslararası 
düzlemdeki algısını anlama adına Suriye Halkı
nın Dostları çekirdek grubunun yapısına ve bu 
grubun bölgedeki demokrasiye ilişkin önemli 
bir gelişme olan Mısır’daki askeri darbeye ilişkin 
pozisyonuna bakmak önemlidir. Çekirdek grup 
11 ülkeden oluşmaktadır. Grupta Mısır, Suudi 
Arabistan, BAE, Ürdün ve Katar gibi 5 Arap ül
kesi; ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya 
gibi 5 Batılı ülke bulunurken, Türkiye ise hem 
Müslüman hem de Batılı bir ülke olarak 11’inci 
üyedir. Grup içi senkronizasyon eksikliği ve Su
riye rejiminin yanında yer alan İran ve Rusya 
gibi devletler arasındaki uyumun aksine Suriye 
Halkının Dostları arasındaki uyumsuzluk göze 
çarpmaktadır. Örneğin, Esed rejiminin Şam’ın 
banliyölerinde kimyasal silah kullanmasından 
sonraki süreçte bu uyumsuzluk, had safhaya 
ulaşmış; gruptaki hemen hemen tüm devletler 
farklı gündem, öncelik ve projeyle toplanmışlar
dır. Türkiye ile birlikte Katar, BAE ve Suudi Ara
bistan gibi ülkeler Esed rejimine sert ve caydırıcı 
bir karşılık verilmesi gerektiğini ssvunurken Al
manya ve İtalya gibi ülkeler pasif yaklaşımlarını 
korumuştur. İngiltere Başbakan’ı David Came
ron müdahale kararının çıkmayacağını bilmesi
ne rağmen topu İngiliz Parlamentosu’na atmış 
ve pasifliği için kurumsal bir gerekçe üretmiştir. 
ABD ise Suriye krizinin başından beri devam et
tirdiği kararsız ve sorumsuz pasifliğini ki bunu 
bilinçli ve aktif bir politika olarak da görebiliriz 
devam ettirmiş, müdahalesiz ve ABD için baş 
ağrısız bir süreç yaşanması için Rusya’yı sahadaki 
dengeyi bozmayacak bir çözüm bulma konusun
da teşvik etmiştir. 

Çekirdek grubu üyesi olan Mısır, Suriye krizi 
sürecinde sert pozisyon değişikliği yaşamıştır. Mı
sır, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin Esed 
yönetimiyle ilişkileri kesmesinden askeri darbeyle 
birlikte Suriye rejimiyle ilişkileri yeniden canlan
dırmaya kadar savrulmuştur. Mısır’daki askeri 
darbeye ve akabinde yaşanan katliam ve tutukla
malara, Katar dışındaki çekirdek grubu üyesi di

ğer Arap ülkelerinin ciddi destek vermesi ve üye 
olan 5 Batılı ülkenin de suskun kalması ve hatta 
ABD’nin bunu “demokrasinin yeniden inşaası”2 
olarak adlandırması dikkat çekicidir. Suriye’de 
demokrasi ve özgürlük için bedel ödeyen Suriye 
halkının “dostu” olup Mısır’da seçilmiş hükümete 
karşı yapılan darbede suskun kalmak veya darbe
ye destek vermek hiç olmazsa felsefi olarak büyük 
bir çelişkidir. Yine bu çelişkiden kaynaklı olarak 
askeri darbeye karşı çıkıp halkın iradesine saygı 
gösterilmesini savunan ve bölgedeki değişimi des
tekleyen diğer iki üye ülke Katar ve Türkiye ise, 
hem bölgesel hem de bazı Batılı aktörler tarafın
dan aşırı eleştirilere maruz kalmıştır.

Çekirdek grubu ülkeleri, Suriye’de barışcıl 
gösterilerle başlayıp silahlı ayaklanma evresin
den geçerek sık sık coğrafyası ve aktörleri değişen 
kantonvari bir yapının oluşmasında önemli bir 
rol oynadılar. Toplantılarının akabinde Suriye 
halkını destekleyen ve en şiddetli üslupla Esed 
rejimini kınayan beyanatlarına paralel olarak Su
riye Halkının Dostları çekirdek grubunun bazı 
üyeleri, bir yandan bölgesel güvenliği sağlamak, 
diğer yandan  ise komşu ülkeleri  devrimin do
mino etkisinden korumak için elinden geldiği 
kadar bölgesel statüko çerçevesinde  Suriye dev
rimini baskılamaya çalışıp “Yenen de yenilen de 
yok” tarzı bir yaklaşımla muhalefeti Esed rejimi 
ile pazarlık yapmaya zorladı. 

Komşu ülkeleri ise Suriye devriminden en
dişe duymaya ve muhafazakar davranmaya sev
keden önemli bir neden mültecilerin yarattığı 
demografik baskı oldu. Bu bağlamda Lübnan’ın 
Washington Büyükelçisi Antoine Shadid, Suri
ye’deki savaşın Lübnan’ın varlığını tehdit ettiğini 
ve Suriyeli mültecilerin Lübnan’ın nüfusunun 
yaklaşık üçte birini oluşturduğunu3 açıklarken 
Ürdün eski Başbakanı Semir Rifai, Suriye kri
zinin, komşu bir ülkede meydana gelen kriz ol

2. “Kerry Says Egypt’s Military Was ‘Restoring Democracy’ in Ous
ting Morsi”, The New York Times, 1 Ağustos 2013

3. “Essefir Lubnani fi Vaşington: Ellaciun esSuriyyun..”, Elaph, 22 
Şubat 2014. 
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maktan ziyade her an Ürdün’ün milli güvenlik 
sorunu haline gelebileceğini söyledi.4 Esed’in 
krizin başında tehditkar bir şekilde dile getirdi
ği Suriye’deki ateşin bölgeye sıçraması ihtimali, 
kısmen gerçekleşen komşu ülkelerin Suriye’deki 
krize kendi güvenlikleri perspektifinden bakma
larına ve risksiz adımlar atmalarına sebep oldu. 

Baas rejimini destekleyen uluslararası safla
ra baktığımızda ise çok farklı bir tablo ile karşı 
karşıya kalmaktayız. İran’ın Suriye’ye müdahale
si, muhaliflerin silahlanmasından çok öncesine 
gitmektedir. Nisan 2011’den itibaren gösterileri 
bastırmak üzere Suriye rejimi İran’ın yardımına 
başvurdu ve krizin derinleşmesiyle birlikte İran’ın 
Suriye’ye müdahalesi de derinleşti.5 İran’ın Baas 
rejimine desteği biraz da analiz kolaycılığıyla sek
teryen açıklamalara tabi tutuldu. 

Fakat Nusayriliğin İran uleması tarafından 
ne kadar Şii olarak kabul edildiği bile bir tartışma 
konusudur ve İran’ın Baas rejimine verdiği deste
ğin sekteryen dürtüleri aşan yönleri vardır. İran, 
öncelikle Arap dünyasında stratejik ilişki kura
bildiği tek devlet konumundaki Suriye’nin kay
bedilmesine karşı çıkmıştır. Hizbullah üzerinden 
bölgesel siyasetteki etki alanını genişletmiş olan 
İran, Suriye’ye verdiği destekle İranHizbullah 
hattını da garanti altına almak istemiştir. Bütün 
bunlara ek olarak İran, Suriye’yi bölgedeki nü
fuzunu ve hareket alanını artırmak için bir fırsat 
olarak görmüş ve Körfez’le rekabetinde Suriye’yi 
bir mücadele sahasına çevirmiştir. Suriye’ye mü
dahalesinin derinleşmesiyle birlikte meseleye iliş
kin manevra kabiliyetini kaybetmiş ve nihayetin
de Suriye’yi kendisi için bir sıfır toplamlı oyuna 
dönüştürmüştür. Bu yaklaşım İran’ın Suriye reji
mine desteğini net ve aralıksız kılmıştır.

Rusya ise Suriye bağlamında genelde Tar
tus’taki askeri limanını korumaya çalıştığı iddia
larıyla anılmıştır. Fakat Suriye’de krizin başından 

4. “ElÜrdün: Ellaciun esSuriyyun..elhacis elcedid”, EşŞarq ElAw-
sat, 7 Eylül 2012. 

5. “Iran helping Syrian regime crack down on protesters, say diplo
mats”, The Guardian, 9 Mayıs 2011. 

beri Rusya’nın Tartus’tan çıkarılması minvalinde 
tartışmalar, muhaliflerce bile yapılmamıştır. Bu 
sebepten Suriye’nin Rusya için Tartus ve silah 
anlaşmalarını aşan yönleri vardır. Libya’da devre
dışı bırakılan Rusya, Suriye’yi Ortadoğu siyase
tine müdahil olma ve Ortadoğu’da Soğuk Savaş 
yıllarında kaybettiği nüfuzunu geri kazanma fırs
tı olarak gördü. Suriye rejimine verdiği aralıksız 
destek, ABD dış politikasının Suriye konusundaki 
kararsızlığı ile buluşunca Rusya, Suriye üzerinden 
kendisi dikkate alınması gereken bir aktör olarak 
bölge denklemlerine enjekte etti. Sadece BM Gü
venlik Konseyi’ndeki Baas rejimine karşı girişim
leri veto etmekle kalmadı; kimyasal silah mevzu
sunda ve arabulucu olarak görevlendirilen, aslında 
başından beri Rusya’nın pozisyonunu dillendiren 
Lahdar İbrahimi’nin BM Suriye Özel Temsilcisi 
olarak seçilmesinde de ağırlığını koydu. ABD’nin 
de alan açmasıyla Rusya, Suriye meselesindeki en 
etkin küresel güç haline dönüştü. Hatta Suriye’den 
aldığı cesaret ile Ukrayna’da daha tehditkar ve ce
sur adımlar atıp mevzisini sürekli genişletti. 

Bir yandan bölgesel ve uluslararası baskıla
ma çabaları ve diğer yandan İran ve Rusya’nın 
rejim lehine müdahil olması neticesinde Suri
ye’deki savaş, rejim ile halk arasında bir çatışma 
olmaktan çıkıp birçok tarafın Suriye’de vekalet 
savaşı haline geldi. Şüphesiz ki bu çatışmalı du
rumun yarattığı olumsuzluktan en çok etkile
nen taraf Suriye muhalefeti ve muhalefetin yeni 
oluşan  kurumları oldu; muhalefetteki dağınık 
görüntü ve kaos ortamı daha da pekişti. Bunun 

Suriye’de demokrasi ve özgürlük için bedel 
ödeyen Suriye halkının “dostu” olup Mısır’da 
seçilmiş hükümete karşı yapılan darbede 
suskun kalmak veya darbeye destek vermek 
hiç olmazsa felsefi olarak büyük bir çelişkidir.
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en bariz örneği, muhalefetin geçici hükumetinde 
savunma bakanı olarak atanan Esad Mustafa ‘nın 
240 civarında tugay tarafından seçilen General 
Selim İdris’i ve 5 bölge komutanını sebep gös
termeden açığa alması ve onun yerine tugayların 
desteklemediği General Abdullah Beşir’i ataması
dır. Başka bir deyişle, muhalefetin genel kurmay 
kurumunu fiilen çökertmesi ve bu operasyonun 
SMDK Başkanı Cerbe tarafından basına duyu
rularak desteklenmesidir. Bütün bu gelişmelerin 
sonunda Esad Mustafa’nın “sorumluluklarını 
yerine getirecek imkanın kalmadığını” söylerek 
istifa etmesi, muhalefetin dağınık yapısını net bir 
şekilde yansıtmaktadır. 

Burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir 
nokta Suriyeli muhaliflerin çizdiği ve gerçeğe 
de tekabül eden dağınıklık görüntüsünün ulus
lararası camianın Suriye konusundaki dağınık 
görüntüsünden bağımsız olmadığıdır. Suriyeli 
muhalifler arasındaki ideolojik, etnik, bölgesel ve 
kişisel farklılıkların, dağınıklığın giderilememesi
ne ve muhalif kurumların istikrardan uzak olma
sına sebep olduğu açıktır. Fakat, bununla birlik
te, Suriye dışı aktörlerin muhalefet içerisindeki 
hamilik ilişkileri, değişik spektrumlardaki mu
haliflerin anlamlı bir bütün oluşturmasına mani 
oldu. Suriye dışı aktörler hem siyasi muhalefette 
hem de askeri muhalefette himaye ettikleri ak
törleri diğerlerine karşı güçlendirmeye çalışırken, 
dönemsel güç temerküzleri yaşandı; fakat kalıcı 
bir liderlik kurulamadı. 

Öte yandan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 
Şam ‘da Kasyun Dağı tepesi üzerinde oturmuş 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı hedef almaya başla
yınca İran ve Rusya, Esed rejimine dengeleri de
ğiştirecek kadar teknolojik ve askeri destek verip 
uluslararası arenada Çin ile birlikte rejime siyasi 
manevra alanı ve hukuki örtü sağladı. Sağlanan 
bu destek vasıtasıyla Esed, hava kuvvetleri siste
mini iyileştirip attığı varil bombalarını ÖSO’nun 
elindeki uçaksavarların menzilinden çok daha 
yüksek irtifadan atabilme imkanına ulaştı ve böy
lece müzakere pozisyonunu da güçlendirmiş oldu. 

Suriye Halkının Dostları çekirdek grubunun 
kilit aktörü olan Obama Yönetimi, BMGK’nin 
2118 sayılı kararıyla Esed rejimini, bölgedeki tek 
nükleer güce sahip olan müttefiki İsrail için endi
şe kaynağı olan kimyasal silah programını teslim 
etmeye zorladı. Uluslararası toplumun akan kan 
karşısında üstlenmesi gereken tüm ahlaki ve in
sani sorumlulukları, karar gereğince Cenevre’de 
bir araya gelen muhalefet ile rejimin üzerine yı
kan Obama Yönetimi, Suriye’de daha pragmatik, 
kontrol edilebilir ve olası bir siyasi çözüm çerçe
vesinde rejim ordusuyla kaynaşabilen, esnek bir 
ÖSO’nun yolunu açmak için “cihadist” grup
ların imhasına yöneldi. Bu uğurda önce Askeri 
Konsey Başkanı Selim İdris’e, ardından ise Ce
mal Maruf ’un liderliğindeki Suriye Devrimcileri 
Cephesi’ne destek verdi. Diğer taraftan ise sadece 
ElKaide bağlantılı ElNusra Cephesi ve ElKai
de ideolojisinden beslenip an itibariyle kendisini 
ElKaide’nin de üstünde konumlandıran Irak ve 
Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı değil; İslamcı 
olarak nitelendirilebilecek farklı fraksiyonlardan 
Suriyeliler’in oluşturduğu İslam Cephesi gibi 
gruplara da cephe aldı. 

Bütün bu olumsuzluklar arasında gerçekle
şen en olumlu siyasi gelişme, ABD’nin muhalefe
tin tek siyasi temsilcisi olan Ulusal Koalisyon’un 
Washington temsilciliğini “dokunulmazlığı ol
mayan diplomatik misyon düzeyine” çıkarması 
oldu. Ancak Obama Yönetimi’nin Esed rejimi
ni hala tanıyor olması; bunun yanında, hayati 

Burada dikkat çekilmesi gereken önemli  
bir nokta Suriyeli muhaliflerin çizdiği 

ve gerçeğe de tekabül eden dağınıklık 
görüntüsünün uluslararası camianın Suriye 

konusundaki dağınık görüntüsünden 
bağımsız olmadığıdır.
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öneme haiz olan ve diğer çekirdek grubu üyele
rince sağlanabilen spesifik silahların muhalefete 
ulaşmasını veto etmesi, en büyük sorun olarak 
karşımızda durmaktadır. Bu vetonun pratikteki 
anlamı, rejimi düşürme hedefine kilitlenen mu
halefetin gücünün frenlenmesi ve her gün onlar
ca Suriyeli’nin hayatını kaybetmesidir.

TÜRKIYE’NIN SURIYE 
POLITIKASINI ANLAMAK
Suriye krizine ilişkin istisnai bir şekilde yaklaşıl
ması gereken ülkelerden birisi Türkiye’dir. Türkiye 
bir taraftan Suriye muhalefetine açık destek veren 
ülkelerin başında yer almakta, diğer taraftan da 
Suriye’nin komşusu olması hasebiyle krizden di
rek olarak etkilenmektedir. Bu yönüyle muhale
fetrejim arasında kaymalar yaşayan veya ana akım 
muhalefete rezervasyonla yaklaşan ülkelerden ve 
Suriye krizine sadece uzak coğrafyada yaşanan bir 
trajedi gözüyle bakan ülkelerden ayrılmaktadır. 

Türkiye muhalefetin desteklenmesi konu
sunda Arap Baharı sürecinde sahip olduğu yak
laşımını Suriye özelinde de devam ettirmiştir. 
Türkiye Suriye krizine başta önlenebilir bir süreç 
olarak yaklaşmış ve Esed rejiminin halkın istediği 
temel adımları atması halinde yaşanan trajedinin 
önüne geçebileceğini düşünmüştür. Bunun için 
krizin erken döneminde Esed rejimiyle diyaloğu 
sürdürmüş; fakat görüşmeler devam ederken ar
tan can kaybı ve Esed rejiminin Türkiye’nin yar
dım çabalarına gösterileri bastırmak için zaman 
kazanma amacıyla yaklaşması sebebiyle, söylemi
ni sertleştirmiştir. Burada Türkiye arabuluculu
ğunda Suriyeİsrail görüşmeleri devam ederken 
İsrail’in Gazze’ye saldırmasına benzer bir süreç 
yaşanmış; rejimin Türkiye’den yüksek düzeyli zi
yaretçilerle görüşürken diğer yandan silahlı ope
rasyonlarına devam etmesi ve can kaybının art
ması, Türk tarafında Esed rejiminin niyetinin ve 
barış konusundaki ciddiyetinin sorgulanmasına 
sebep olmuştur. Diğer bir deyişle, Suriye rejimi

nin askeri operasyonlarına ve katliamlarına de
vam etmesi, Türkiye’nin Baas rejimiyle ilişkisinin 
doğasını değiştirmiştir.6 

Türkiye’nin Suriye muhalefetinin oluşum 
sürecinde bir üsse dönüşmesi, Türkiye’yi Suriye 
meselesinde merkez bir ülke konumuna sokmuş
tur. Bu durum Türkiye’nin Suriye meselesine 
dair siyasi pozisyonunu da aşan bazı pratik ge
rekçelere dayanmaktaydı. Türkiye’nin muhalif
lerin kendi topraklarında toplantılar yapmasına 
izin vermesi aslında sadece muhaliflere tanınan 
bir ayrıcalık değildi. Zira muhaliflerin ilk ciddi 
toplantısı olan Antalya toplantısını hatırlayanlar, 
aynı günlerde hem de muhaliflerin toplandığı 
otelin çok yakınında Esed yanlılarının da top
lantı yaptığını da hatırlayacaklardır.7 Türkiye’nin 
Suriye’ye olan yakınlığı, kültürel benzeşmesi, Su
riye vatandaşlarının giriş yapmak için vizeye ih
tiyaç duymaması, güvenliğin sorun olmadığı ve 
lojistik açıdan imkanların geniş olduğu bir ülke 
olması, Türkiye’yi Suriyeli muhalifler tarafından 
çekici bir ülke konumuna sokmuştur. 

Aslında üç seneyi aşan Suriye krizi boyunca 
Tütkiye bağlamında tartışılan konu, Türkiye’nin 
Suriye krizinde neden merkezi bir ülke konumu
na geldiğidir. Eleştiriler de övgüler de özünde bu 
soru çerçevesinde yapılmaktadır. Türkiye’nin Su
riye meselesine çok fazla angaje olması veya bazı 
çevrelerde Türkiye’den Suriye’deki krizi bitirme 
beklentisinin oluşması gibi konular, Türkiye’nin 
Suriye krizinde nerede konumlandırıldığıyla ala
kalı bir durumdur. Türkiye’nin muhaliflerin üssü 
olmasına sebep olan özelliklerinin benzerlerinin 
yine Türkiye’nin Suriyeli mültecilerin sığına
bilecekleri bir güvenli alan haline dönüşmesine 
de sebep olduğu dikkate alınmalıdır. Diğer bir 
deyişle, Türkiye’nin değiştiremeyeceği coğrafi, 
kültürel ve siyasi özellikleri, Türkiye’yi Suriye 
meselesinde kritik bir konuma yerleştirmiştir. Bu 
durumu dikkate aldığımızda karşımıza çıkan en 

6. “Syrian offensive in Jisr alShughur ruptures key Turkey ties”, CS 
Monitor, 13 Haziran 2011

7. “Antalya’da Suriye gerginliği”, Hürriyet, 31 Mayıs 2011.
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önemli sonuç, Türkiye’nin Suriye meselesinde 
geriden, yavaş ve pasif bir şekilde yaklaşma lük
sünün olmadığıdır. 

Baas rejiminin krizin hemen başında Jisr Eş
Şuğur’da gerçekleştirdiği katliamlarla Türkiye’ye 
başlayan mülteci akını, devam eden şiddet ve Su
riye’deki can güvenliğinin kritik seviyelere düş
mesiyle birlikte devam etti. Özellikle Kuzey’deki 
çatışmalardan kaçan Suriyeliler başta sınır illeri 
olmak üzere Türkiye’nin birçok yerine dağıldı. 
Türkiye’nin birçok şehrinde günlük hayatın bir 
parçası haline dönüşen Suriyeli mülteciler, Suriye 
krizinin Türkiye için kaçınılmaz ve sadece idare 
edilebilir sonuçlarından birisi oldu. 

Bununla birlikte sınır güvenliği ve ekono
mik yan etkiler, Suriye krizinin Türkiye üzerin
deki direk etkileri arasında yer aldı. Suriye’nin 
kuzeyinin büyük oranda Baas egemenliğinden 
çıkmasıyla birlikte Türkiye ile Baas rejiminin 
kontrol ettiği bölgeler arasında de facto bir tam
pon bölge oluştu. Suriyeli muhaliflerin, IŞİD’in 
ve PYD’nin kontrol ettiği ve önemli bir kısmın
da değişen ölçeklerde çatışmaların yaşandığı bu 
bölgelerde genel bir güvensizlik ortamı oluştu. 
Bu durum ister istemez Türkiye sınırına ulaştı. 
Baas rejimiyle muhalifler arasındaki, muhaliflerle 
PYD veya IŞİD arasındaki çatışmaların Türki
ye tarafına yansıması, sınır hattı boyunca seken 
kurşunlar ve havan topları oldu. Buna ek olarak, 
Baas rejimiyle bağlantılı Acilciler’in Reyhanlı sal
dırısını gerçekleştirmesi de Suriye krizinin Türki
ye için güvenlik maliyetini ortaya koydu. Diğer 
taraftan, Suriye’deki kaos özellikle sınır illerinde

ki ticareti gözle görülür bir şekilde etkiledi. Or
tadoğu’ya açılan kritik kapıların kriz nedeniyle 
kullanılamaz hale gelmesi, maliyeti daha fazla da 
olsa ticareti başka kapılara yönlendirdi.

Türkiye’nin Suriye yaklaşımı Suriye krizi
nin doğasına yönelik birkaç telakki tarafından 
şekillendi. Bunlardan ilki, krizin Suriye rejimi
nin değişim taleplerine şiddetle karşılık vermesi 
sonucu başladığı ve evrim geçirdiğidir. Rejim 
şiddeti ve değişim isteyen gösteriler arasında 
Türkiye tercihini barışçıl başlayan ve rejim şid
detiyle bir meşru müdafaya dönüşen muhalefet 
hareketi yanında yapmıştır. Bir diğeri ise, Suri
ye krizinin daha krizin ilk günlerinde bir veka
let savaşına dönüştüğü analizidir. Bu sebepten 
Türkiye, Suriye’de zorunda kalmadıkça tek ta
raflı adımlar atmaktan kaçınmış, önce bölgesel 
ardından küresel kurumlar nezdinde çalışmalar 
yürütüp bir çözüm arayışına girmiştir. Arap 
Birliği nezdinde başlayan bu çalışmalar BM se
viyesine kadar çıkmış ve hem bölgesel hem de 
küresel ayak diremelere takılmış ve sonuç ürete
memiştir. Burda altını çizmemiz gereken husus, 
Türkiye’nin Suriye’deki krizin sadece Türkiye 
tarafından çözülemeyecek kadar çok boyutlu ve 
kompleks bir yapıya sahip olduğunu bilmesidir. 
Yine altı çizilecek başka bir husus da, bu komp
leks ve çok taraflı yapının kaygan bir zeminde 
oturduğu ve sadece Suriye’nin içerisindeki geliş
melerden değil, bölgedeki ve dünyadaki gelişi
melerden de direk olarak etkilendiğidir. 

Örneğin Arap Baharı’nın geçirdiği evreler 
Suriye krizine direk olarak yansımış ve mevcut 
kilit durumun ortaya çıkmasına katkıda bulun
muştur. ABD’nin Libya Büyükelçisi’ne düzenle
nen suikast, Mısır’da İslamcı oyların yüzde 75’i 
bulması, Tunus’ta Nahda zaferi gibi gelişmeler, 
hem bölgesel hem de küresel aktörlerin süreci 
ve kendilerinin sürece katkılarını sorgulamasına 
sebep olmuş ve nihayetinde Suriye konusunda
ki kararsız tavırlarına ve gelgitlerine dayanak 
oluşturmuştur. Böylesine kaygan bir zeminde 
Türkiye’nin Suriye muhalefetine verdiği ilkesel 

Rejim şiddeti ve değişim isteyen gösteriler 
arasında Türkiye tercihini barışçıl başlayan ve 

rejim şiddetiyle bir meşru müdafaya dönüşen 
muhalefet hareketi yanında yapmıştır. 
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destek değişmemiş; fakat bu destek doğal olarak 
muhalefetin devrimin hedeflerini gerçekleştir
mesine yetmemiştir. 

Türkiye’nin Suriye krizindeki kritik konu
mu, Türkiye’deki ve bölgedeki konjonktürel tar
tışmalardan etkilenmiş; bir taraftan hükümetle 
hesaplaşma amacı güden çevreler, diğer taraftan 
da Arap Baharı felsefesine tehdit algısıyla yak
laşan bölgesel aktörler tarafından Türkiye’nin 
Suriye konusundaki aktifliği eleştirilmiştir. Bu 
eleştirilere tersinden yaklaşmak da mümkündür. 
Şöyle ki Türkiye’ye tam aksine Suriye konusunda 
daha da aktif olması gerektiği konusunda eleştiri
ler de yöneltilmiştir. Türkiye’nin siyasi muhalefet 
nezdinde ABD ve Suudi Arabistan gibi zorlayıcı 
müdahalelerde bulunmaması veya askeri alanda 
imkanlarını daha doğrudan bir şekilde kullanma
ması, bazı çevreler tarafından eleştirilmiştir.

Suriye krizi sürecinde birçok analizin gözden 
kaçırdığı konu, Türkiye’nin bu eleştiriler spektu
rumunda herkesi memnun edebilecek kadar ha
reket imkanına sahip olmadığı gerçeği ve Türki
ye’yi kendi imkanları ölçüsünde değerlendirmek 
gerektiğidir. Suriye bağlamında Türkiye’ye yöne
lik yaklaşımların önemli bir kısmının sağlıksız 
olması da bu gerçeğin gözden kaçırılmasından 
kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin milli öncelikle
ri gereği Suriye krizine yönelik yaklaşımıyla, kriz 
sürecinde Türkiye’ye dışardan ve içerden atfedi
len yaklaşım arasında önemli farklılıklar vardır. 
Türkiye Baas rejiminin tüm tacizlerine rağmen 
sıcak savaşa girmeme ile tüm meydan okumalara 
karşın muhalefetten desteğini çekmeme arasında 
bir denge kurmuştur ve bu denge Türkiye’nin 
Suriye ve Arap Baharı’na ilişkin pozisyonundaki 
istisnai durumundan kaynaklanmaktadır. 

Özetle Türkiye’nin Suriye politikasına iliş
kin şu noktaların altı çizilebilir: Türkiye Suriye 
meselesindeki pozisyonu itibariyle en istikrarlı 
dış aktördür. Suriye’de başka bir ülkeyle hesap
laşma için vekalet savaşı yürütme gündemine 
sahip olmamış; ABDRusya veya İranKörfez 
eksenlerindeki vekalet savaşlarına dahil olma

mıştır. Baas rejiminin tüm tacizlerine rağmen, 
Suriye’ye yönelik tek taraflı bir akeri müdahale
yi düşünmemiş; Suriye’de gerilim değil, değişi
mi desteklemiştir. Suriye krizinin insani yönüne 
ilişkin de en istikrarlı ülke Türkiye olmuş ve Su
riyeli mültecilere açık kapı politikası uygulayan 
Türkiye, Suriye’deki insani krizin hafifletilmesi 
için çalışmıştır. 

Buna rağmen Türkiye’nin Suriye politika
sının birçok çevre tarafından cımbızlanarak yar
gılanmaya çalışıldığı bir üç sene yaşadık. Suriye 
krizi tam anlamıyla bir vekalet savaşı haline dö
nüşmüş ve bölgesel ve küresel aktörlerin tamamı
nın müdahil olduğu bir çatışma alanı haline gel
mişken, Türkiye’nin müstakil politikasını Suriye 
krizinin çözümsüzlük durumu ile ilişkilendirmek 
en basit ifadeyle ciddiyetsiz bir yaklaşımdır.

SIYASI MUHALEFETIN 
PERFORMANSI
Deraa’da başlayıp diğer şehirlere sıçrayan pro
testo gösterilerinden cesaret alarak Suriye’de 
50 yıldır Baas iktidarının muhalefeti bile te
kelinde bulundurduğu bir devirden kurtulma 
umuduyla, Suriye muhalefeti 31 Mayıs 2011’de 
Antalya’da toplandı. Muhalefetin farklı fraksi
yonlarından yaklaşık 300 kişilik bir katılımla 
muhaliflerin ilk toplantısı yapıldı. 16 gün son
ra bu kez İstanbul’da Kurtuluş Kongresi adı 
altında tekrar bir araya gelen muhalefet, dev
rime önderlik yapacak bir oluşum meydana 
getiremeyince aynı toplantıda buluşan, siyaset 
arenasından uzak duran ve diasporada yaşayan 
yaklaşık 20 kişilik teknokrat, işadamı, gazeteci 
ve hukukçudan oluşan Suriyeli, Suriye Ulu
sal Konseyi’ni oluşturdu. Konsey, Müslüman 
Kardeşler, Şam Deklarasyonu, milli figürler ve 
Kürt, Türkmen , Hristiyan, Asuri gibi birçok 
etnik grubun katılımıyla Ekim 2012’de kurul
du ve kısa süre içerisinde uluslararası toplum 
tarafından tanındı. Ayrılıkçı politika güden ve 
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muhalefete katılmak için yeni Suriye’de bağım
sızlık anlamına gelebilecek ‘ademi merkeziyet
çilik’ ve ‘selfdeterminasyon’ şartları üzerinde 
ısrar eden, PYD önderliğindeki bazı Kürt grup
lar ise birçok uluslararası mahfilde muhalefetin 
eksik oluştuğunu savundu. Temmuz 2012’de 
muhalefetin birçok fraksiyonu Kahire ‘de bir 
araya gelip ulusal manifesto ve yeni Suriye için 
yol haritası üzerinde anlaşsalar da PYD Lideri 
Salih Müslim liderliğindeki Kürt delegeler şart
larını değiştirmedi ve toplantıyı terketti. 

Bir yandan adı geçen Kürt grupların ve Su
riye’de oluşan yerel konseylerin SUK’un dışında 
kalmasıyla eksik katılım görüntüsünün verilme
si; diğer yandan ise sahada ve uluslarası camia
da hızlı değişen dinamiklere adapte olamaması 
yüzünden SUK, kazandığı itibarını ve muhalefet 
içerisindeki merkezi kurum olma potansiyelini 
kaybetmeye başladı. Bunu farkeden bazı siya
siler, yerel konseylerle birlikte siyasi muhalefeti 
kurtarma operasyonuna başladı. Bu çalışmala
rın olgunlaşması ile birlikte Ekim 2012’de ABD 
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un muhaletin 
kapsamını genişletmesi için demeçler verdiği bir 
ortamda, muhalefet arasında yeni bir oluşumun 
önü açılmış oldu. Bu gelişme birçok gözlemci ta
rafından ABD’nin Suriye muhalefetine müdaha
lesi şeklinde okundu. ABD’nin yeni bir oluşum 
için muhalifleri zorladığı bilinse de bunu sadece 
ABD’ye mâletmek mümkün değildir. SUK’un 
yıpranmış yapısından bir çıkış yolu bulunması 
için ABD dışında birçok ülke de muhaliflere tel
kinlerde bulundu. 

Nihayetinde Yerel İdare Meclisleri, Dev
rimci Konseyler, Kürt Ulusal Meclisi temsilcile
ri, bazı milli figürler ve SUK’un da katılımıyla 
Muaz ElHatip başkanlığında Suriye Muhalefeti 
ve Devrimci Güçler koalisyonu (SMDK) 11 Ka
sım 2012 tarihinde büyük vaadlerle ilan edildi. 
Ancak uluslararası tanıma kazanmasına rağmen 
Suriye Halkı Dostları çekirdek grubu, SMDK’ya 
ve eş zamanlı olarak 240 tugayın bir araya gelerek 
seçtiği ÖSO Genel Kurmay Başkanlığı’na verdiği 

destek sözünü yerine getirmemesi Başkan ElHa
tip başta olmak üzere muhalefet arasında büyük 
hayal kırıklığı yarattı. SMDK Başkanı Muaz El
Hatip hem verdiği sözleri yerine getirmediği, 
hem de koalisyonun içişlerine karıştığı gerekçe
siyle çekirdek grubunu protesto ederek seçildik
ten 4 ay sonra görevinden ayrılacağını duyurdu. 
Suriye içerisindeki muhalifler nezdinde yüksek 
itibara sahip olan Muaz ElHatib, başkanlığı 
süresince Suriye içerisinden de destek gören bir 
profile sahip oldu.

ElHatib’in başkanlığının son zamanla
rında Suudi Arabistan farklı bir aday tercih 
etmesine rağmen SMDK, kurtarılmış toprak
larda görevlendirmek üzere Gassan Hito baş
kanlığındaki geçici hükümeti seçti. Bunu bir 
meydan okuma olarak algılayan Suudi Arabis
tan, BAE, Fransa, İngiltere ve ABD ile birlikte 
SMDK’ya operasyon yaparak Şam’da muhalefet 
yapan ve dışarıda toplanan muhalefeten farklı 
olarak rejimin ıslahı üzerinde odaklanan Ulu
sal Koordinasyon Kurulu’na (Heyet ElTensik 
ElVataniyeh) yakın çizgide duran Mişel Kilo 
başkanlığında 22 kişilik bir grubu, 15 Devrimci 
Konsey temsilcisi ve 14 ÖSO temsilcisi olmak 
üzere toplamda 51 kişiyi blok halinde koalis
yon üyeliğine aldırdı. Bu eklemelerle birlikte 72 
olan SMDK üye sayısı, 121’e yükselmiş oldu. 
Bir ay sonra ise SMDK başkanlığına halen gö
revi yürütmekte olan Ahmad Cerbe seçilip, isti
fasını sunan Gassan Hito yerine Ahmed Tumeh 
başbakan olarak göreve getirildi. 

Önemli bir gelişme de Kürt Ulusal Kon
seyi’nin SMDK’ya eklemlenmesi oldu. SMDK 
ilk kurulduğunda içerisinde 3 tane Kürt üye 
vardı. Bu sayı Kürt Ulusal Konseyi’nin 3 üyesi
nin daha eklenmesiyle 6’ya çıktı. Mişel Kilo ve 
ekibinin katılımıyla SMDK’nın genişleme süre
cinde Kürt Ulusal Koalisyonu’ndan 9 kişi daha 
SMDK’ya katıldı. Halen Kürt Ulusal Konseyi 
üyesi 12 kişi SMDK’da bulunmakta, 3 Kürt ise 
bağımsız olarak SMDK’da görev yapmaktadır. 
Kürt Ulusal Konseyi Başkanı Abdulhakim Beşar 
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halen SMDK’nın başkan yardımcılığı görevini 
yürütmektedir.

Bununla birlikte SMDK’da Suriye’deki 
Türkmenler’den sadece 2 üye bulunmaktadır. Su
riye’de çatışmalarda en büyük bedel ödeyen kit
lelerden birisi olan Türkmenler, kendi aralarında 
siyasi bir takım problemler yaşamakta ve Suriye 
devrimindeki rollerine kıyasla siyasi oluşumlar
daki temsilleri yetersiz kalmaktadır. 

Suudi Arabistan’a yakınlığıyla bilinen Baş
kan Cerbe kendi ekibini oluşturarak Cenevre II 
müzakereleri için hazırlık çalışmalarına yönel
di. Altı ayda bir yapılan ve başkan Cerbe’nin 
tekrar aday olduğu SMDK’nın üçüncü dönem 
başkanlık seçimi sırasında SMDK genel kurulu 
tarafından Cenevre II müzakerelerine katılım 
şartı olarak belirlenen 1) şehirlere uygulanan 
ablukayı kaldırma; 2) kadın ve çocuk tutuklula
rından başlamak üzere aktivistleri serbest bırak
ma; 3) ateşkes sağlama parametrelerini dikkate 
almadan, Cerbe’nin Ban ki Moon’a Cenevre II 
müzakerelerine koalisyonun katılacağını bildi
ren mektubu ortaya çıkınca yerel idare meclisle
ri ve genel kurmay temsilcilerinin de bulunduğu 
44 kişi ve ardından da SUK koalisyondan çekil
diğini duyurdu. Ancak Cenevre II müzakereleri 
başarısız olunca çekilen üyeler görevlerine geri 
döndü. Başkan Cerbe, Cenevre’den döndükten 
sonra Tumeh hükümetinde savunma bakanı 
olarak görev yapan Esad Mustafa aracılığıyla 
Genel Kurmay Başkanı Selim İdris’i ve 5 bölge 
kumutanını görevden alarak yerine Ürdün’deki 
operasyon odasıyla yakın ilişkisi olan General 
Abdulilah Beşir’i getirdi ve sahada CerbeBeşir 
işbirliğine olumlu bakan tugaylara destek veril
meye başlandı.

Kuruluşundan bu yana Suriye muhale
fetinin siyasi kurumları en başta Suriye halkı
nın beklediği uyumu yakalayamadı. Bunda en 
önemli etkenlerden birisi, kurumsal muhalefet 
kültürünün yeterince gelişmemesidir. Birbirle
riyle ancak hapisanede görüşen, bir kısmı on 
yıllardır Suriye dışında yaşayan, farklı etnik ve 

dini kökenden gelen, farklı bölgesel asabiyelere 
sahip olan, farklı ve sık sık çatışan angajman
ları bulunan Suriyeli muhalifleri, Baas rejimi
nin düşürülmesi gündemi harmonik bir şekilde 
bir çatı altında tutmaya yetmedi. KürtArap, 
laikİslamcı, Suriye içidiaspora, şehirliaşiret
çi ayrımları siyaset kurumuna olumsuz olarak 
yansırken birçok ülkenin SUK ve SMDK üze
rindeki nüfuz mücadelesi, muhalefete derinle
şen iç çatışma olarak geri döndü. Bu tabloya ek 
olarak Suriye Halkının Dostları çekirdek gru
bunun önce SUK, ardından da SMDK’ya ver
diği vaatleri yerine getirmemesi, bu kurumlarla 
sahada savaşan gruplar arasında hiyerarşik ve 
istikrarlı bir ilişkinin gelişmesini engelledi. 

Suriye içerisinde SMDK’nın işlerliğinin 
sorgulandığı bir ortamda sahada savaşan grup
lar, kendilerine askeri teçhizat sağladığı ve ulus
lararası camiada önünü açtığı ölçüde SMDK ile 
organik bir ilişki kurma konusunda istekli oldu. 
Askeri ikmal konusundaki sıkıntılar, sahadaki 
birçok grubu farklı mecralardan kaynak arayışı
na yönlendirdi. Bu durum yakın zamana kadar 
ÖSO’nun erime noktasına gelmesine ve ÖSO 
Genel Kurmayı’nın sahadaki zaten tartışmalı 
olan etkinliğini yitirmesine sebep oldu. Son za
manlarda, özellikle Genel Kurmay’da yapılan 
değişiklik ve muhtemelen Ukrayna krizi ile bir
likte ABD’nin Suriye poltikasını yeniden göz
den geçirmeye başlamasıyla, ÖSO çatısı altında 
kabul edilebilecek Suriye Devrimciler Cephesi 
ve Hazm Hareketi gibi gruplar ABD’den gelen 
yardımların artmasıyla da ilişkili olarak ön plana 
çıkmaya başladı.

Kuruluşundan bu yana Suriye muhalefetinin 
siyasi kurumları en başta Suriye halkının 
beklediği uyumu yakalayamadı.
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IÇERIDEKI SON TABLO
2011 yılının sonlarına doğru rejimin askeri operas
yonları kırsal bölgelere yoğunlaştırması sonucunda 
barışçıl protesto eylemleri giderek azaldı. ÖSO, 
Suriye’nin sanayi kenti olan ve jeostratejik öneme 
sahip olan Halep kırsalını ele geçirdikten sonra 
bölgenin imkanlarından ve kucaklayıcı zeminin
den yararlanan birçok silahlı tugay kurdu. Böylece 
halk ayaklanması silahlı devrim halini alarak başta 
Türkiye’ye komşu olan kuzey bölgeleri olmak üze
re çeşitli bölgeler rejimin elinden alındı. Kuzey
deki Deraa kentinde oluşturulan ÖSO tugayları 
ise Ürdün’e komşu olmaları avantajını kullanarak 
güneyde birçok bölgeyi ele geçirdi. Ancak özellik
le güney komşu Ürdün tarafından kontrol altında 
tutulan ÖSO tugaylarının sadece 70 km uzak
lıktaki başkent Şam’a ilerlemesine izin verilmedi. 
Hem devrimin sivil yönetimi niteliğinde olan yerel 
konseylerin imkanlarının zayıf olması hem de dev
rimin siyasi liderliğini üstlenen SUK ve daha sonra 
SMDK’nın sahanın dinamiğinden uzaklaşması, 
devrimin askeri yapılarının kendi bağımsız karar 
mekanizmalarını oluşturmalarına sevketti.

Irak Başbakanı Nuri ElMaliki’nin Esed re
jimine sağladığı en büyük imkan, ElKaide bağ
lantılı grupların Ebu Garip Hapishanesi’nden 
rahatça kaçmalarına göz yumması oldu. Bu 
durum daha sonra IŞİD olarak bilinen ElKai
de ekolünün en uç grubunun Suriye’deki savaş 
sahnesinde yerini alarak ÖSO’nun ilerlemesini 
frenlemesine sebep oldu. Bu örgüt ÖSO ve diğer 

İslami devrimci tugayların karargahlarını hedef 
alarak ve komutanlara karşı suikastler düzenleye
rek8 stratejik konumda olan ve enerji kaynakla
rına hakim olan Rakka şehrini ele geçirdi. Esed 
rejimi IŞİD’in varlığını uluslararası kamuoyun
da öne sürdüğü komplo teorilerine kanıt olarak 
kullanırken hızla yayılan devrimi bastırmaları 
için ekseriyeti Şii olan çok uluslu paramiliter mi
lislerin  Suriye’ye girişini sağladı. Aynı zamanda 
ayrılıkçı politika güden ve Kamışlı bölgesinde 
etkin olan PYD ile işbirliği yaptı. Böylece çabası
nı başkent Şam’daki gücünü pekiştirmeye ayırıp 
Humus kentini kontrol altına alarak Şam’ı, ku
caklayıcı zemin bulduğu sahil bölgesine bağlama 
yoluna gitti.

Esed rejimi, devrimin başından beri Hiz
bullah, İran ve Rusya’dan gelen desteğin devam
lılığını sağlayabilen, stratejik Şam, Humus ve 
sahil kısmını içine alan bölgeyi kontrol altında 
tutmaya çalıştı. Rakka’da IŞİD’ın, Haseki’de 
PYD’nin, Halep’te İslami Cephe ile Mücahidler 
Ordusu’nun, İdlip’te Suriye Devrimciler Cephe
si’nin, Hama kırsalında Hazm Hareketi’nin ve 
Güney’de çeşitli tugayların kontrolündeki, sınırı 
olmayan ve kantonvari bir yapıya dönen bölge
leri ele geçirme ümidini kestiği için mezkur hat 
dışındaki bölgelere göreceli olarak az önem verdi. 

Esed rejimi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
bu de facto bölünme gölgesinde yapılmasına ıs
rar etmek ile mevcut bölünmüşlüğü pekiştirerek 
ülkenin haritasını değiştirebilecek nitelikte yeni  
bir durum yaratmak istemektedir. Cenevre süreci 
başarısızlığa uğradıktan sonra alternatifsiz kalan 

8. IŞİD’ın Suriye’ye girme süreci ve muhalif gruplar üzerindee
ki tahribat ile alakalı görüştüğümüz birçok muhalif askeri grup, 
IŞİD’ın Suriye rejimi ile dirsek teması yürüttüğünü ve içerisinde 
Suriye istihbaratı ElMuhaberat çalışanlarını barındırdıklarını 
iddia etmektedir. Kendisini Ebu Muhammed olarak isimlendiren 
bir Cebhet Suvvar Suriye mensubu, IŞİD’la çatışmaları sonucu ele 
geçirdikleri mekanlarda IŞİD militanlarına ait İran damgalı pasa
portlar bulduklarını, Irak Savaşı sırasında İran’ın ABD’ye karşı tüm 
mezhepsel çekincelere rağmen Irak İslam Devleti’ne finansal destek 
sağladığını, daha da öncesinde Afganistan’dan ayrılmak zorunda ka
lan ElKaideciler’in İran’a geçmesiyle birlikte örgüt ve İran arasında 
ilk somut ilişkilerin geliştiğini ifade etti. 

Esed rejimi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
bu de facto bölünme gölgesinde yapılmasına 

ısrar etmek ile mevcut bölünmüşlüğü 
pekiştirerek ülkenin haritasını değiştirebilecek 

nitelikte yeni durum yaratmak istemektedir. 



19s e t a v . o r g

SURIYE: DEVRIM MI, BÖLÜNME MI?

uluslarası camia ise bu durumu kabullenmeye 
meyilli gözükmektedir. İsveçli ‘Humanitarian Di
alogue’ gibi bazı Batılı STK’lar tarafından geliş
tirilen insiyatiflerin de bu yönde olması dikkate 
değerdir. ‘Humanitarian Dialogue’ insiyatifi, kar
şıt gruplar tarafından kontrol edilen bölgelerin 
karşılıklı olarak tanınıp ateşkes sağlanması ve her 
bölgenin kendi yerel yönetimini seçip vatandaşla
rın bölgeler arasında serbest dolaşım yapma imka
nına kavuşması fikrine dayanmaktadır. İngiltere 
Eski Başbakanı Tony Blair’in, Esed’in adaylığı 
hakkında yaptığı yorum da çok ilgi çekicidir.9 

Esed rejimini bu stratejiyle devam etmeye 
cesaretlendiren bir başka faktör ise kimyasal silah 
programını teslim ettikten sonra müdahele seçe
neğinin masadan kalktığını bilmesidir. Esed bu 
durumu koz olarak kullanıp hesap sorulmadan 
öldürmeye, tehcir politikalarına ve uluslararası 
hukukta suç teşkil eden yöntemlerle ülkenin de
mografik yapısını değiştirmeye devam etmektedir.

SILAHLI GRUPLAR 
HARITASI
Suriye’de muhalif oluşumların parçacıklı yapısı 
herkesin malumudur. Hem siyasi hem de askeri 
muhalefet, birçok farklı fraksiyondan oluşması 
sebebiyle eleştirilmekte ve bu parçacıklı yapının 
devrimin hedeflerine ulaşılmasını engellediği id
dia edilmektedir. Bölünmüşlük bir vakıa olarak 
karşımızda durmaktadır ve bunun sebeplerini 
uzun uzadıya tartışmak mümkündür. Fakat yu
karıda da ifade edildiği gibi bu bölünmüşlüğü 
sadece Suriye’nin içerisine bağlamak mümkün 
değildir. Suriye’deki siyasi ve askeri muhalefetin 
bir çok fraksiyonu Suriye ‘nin dışıyla hamilik iliş
kileri yürütmektedir. 

Suriye’deki bu parçacıklı tablo ve sürekli 
değişme temayülünde olan kaygan askeri zemin, 

9. “Blair says Syria Peace Pointing to Transition with Assad”, www.
bloomberg.com, 23 Nisan 2014.

Suriye’deki askeri grupların analiz edilmesini de 
zorlaştırmaktadır. Tüm silahlı grupları incele
me amacını günden bir araştırmacı, eserinin bir 
ansiklopedi boyutuna ulaşmasını engellemekte 
zorlanacaktır. Bu sebepten elinizdeki çalışmada 
askeri gruplardan sadece sayıca, etkinlik veya 
hususiyet anlamında ön plana çıkanları ince
lenecektir. Aşağıda incelenecek olan grupları, 
muhalif ve özel gündemli gruplar olarak ikiye 
ayırmak mümkündür. Muhaliften kasıt, diğer 
askeri muahelefet ile işbirliği yapan ve Esed 
rejiminin düşürülmesini önceleyen gruplardır. 
İslam Cephesi, Suriye Devrimcileri Cephesi, 
Mücahitler Ordusu, Hazm Hareketi ve ElNus
ra Cephesi bu bağlamda an itibariyle ön plana 
çıkmaktadır. Özel gündemli olmaktan kasıt ise 
PYD ve IŞİD gibi grupların ana hedefinin Esed 
rejiminin düşürülmesinden ziyade, kaostan 
kaynaklanan siyasi boşluğun de facto hamlelerle 
doldurulmaya çalışmalarıdır. Bu iki grup rejim
le bir modus vivendi’ye ulaşmış ve faaliyetlerini 
kendi siyasi hakimiyet alanlarını genişletmeye 
harcamaktadır. 

Irak ve Şam İslam Devleti (El-Devle El-
İslamiyye fi’l-Irak ve’l-Şam)
Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD), son zamanlar
da Suriye bağlamında sık sık gündeme gelmekte
dir. Kuruluş itibariyle Irak’a ait bir fenomen olan 
IŞİD, 2013 senesi itibariyle hızlıca Suriye’deki 
çatışmalara dahil olmuş, profili ve icraatları saye
sinde de kısa sürede Suriye gündemindeki yerini 
merkezileştirmiştir. IŞİD, Suriye’deki diğer silahlı 
gruplardan savaşçı profili, askeri öncelikleri, mu
halif gruplarla ve rejimle ilişkileri ve uluslararası 
bağlantıları açısından farklılıklar taşımaktadır. 
Bu farklılıklar, IŞİD ile alakalı analizler için bir 
taraftan kolaylık, diğer taraftan da zorluk sağ
lamaktadır. Özellikle geldikleri nokta itibariyle 
IŞİD’ı muhalif bir oluşum kategorisinde ince
lemek doğru olmaz. Bu sebeple IŞİD’ı müstakil 
gündeme sahip, konjonktürel ittifaklar içerisine 
giren ve gündemini dayatmak için Baas rejimiyle 
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de işbirliği yapabilen bir grup olarak tanımlamak 
daha doğru olacaktır. Kurdukları ittifakların özel
likle rejimle ve uluslararası destekçileriyle olanla
rı istihbari nitelik taşıdığından, bu ilişkilere dair 
somut bilgi ortaya koymak oldukça zordur. 

Irak ve Şam İslam Devleti’nin ElKaide ile 
ilişkisi de dikkatli bir şekilde değerlendirmeye 
ihtiyaç duymaktadır. Zira, radikal İslamcı, ci
hadist, Selefi, ElKaideci sıfatlarının arasında 
IŞİD’ın baskın ideolojisi gözden kaçırılmakta 
ve ElKaideci sıfatına bir ön kabulle yaklaşıl
maktadır. Bu durum ise IŞİD’ın içine girdiği 
ittifaklar manzumesinin gözden kaçırılmasına 
sebep olmaktadır.

İlk olarak Irak’taki Amerikan işgaline kar
şı mücadele eden ve IİD (Irak İslam Devleti) 
adıyla ortaya çıkan grup, isminden ve lider eki
binden de anlaşılacağı üzere Irak menşeili bir 
gruptur. IİD’nin mevzi genişleterek Biladı Şam 
topraklarına müdahil olmasından önceki ideo
lojisi ve öncelikleri elbette IŞİD’ın yapısını ve 
faaliyetlerini derinden etkilemiştir. Irak ve Şam 
İslam Devleti, Suriye bağlamında medyatikliğe 
kavuşsa da kuruluşu ve faaliyetleri Suriye krizi
nin çok öncesine ve Suriye coğrafyasının dışına 
gitmektedir. IŞİD, 2006 yılında Ebu Musab El
Zarkavi liderliğindeki ElKaideMezopotamya, 
Ebu Ömer ElBağdadi liderliğindeki Mücahid
ler Şura Konseyi (Meclis Şura el-Mucahidin fi 
al-Irak) ve Sahabelerin Askerleri (Cund El-Sa-
haba), Fatihler Ordusu (Ceyş ElFatihin), Ebu 
Ömer ElEnsari liderliğindeki Ceyş ElTaife 
ElMansura (Muzaffer Mezhep Ordusu) gibi 
irili ufaklı birçok grubun birleşmesiyle kurul
du. Anbar, Diyala, Nineva, Selahaddin, Kerkük 
gibi şehirlerde faaliyet gösteren grup Diyala vi
layetindeki Bakuba şehrini karargahları olarak 
benimsedi. 

Birçok farklı grubun birleşmesinden oluş
ması sebebiyle bir süre farklı isimler kullanıldıy
sa da Ekim 2006’da grup kendisini Irak İslam 
Devleti (IİD) ismiyle anmaya başladı. Bu süreç
te farklı isimler kullandılarsa da hareket özünde 

Irak ElKaidesi’ni temsil etmekte ve kendilerini 
global ElKaide’nin bir parçası olarak görmektey
di. IİD’ni oluşturan gruplar arasında geçişkenlik 
zaten had safhada olduğundan tek bir çatı altında 
birleşilmesi konusunda büyük zorluk yaşanmadı. 
ElKaideMezopotamya lideri Ebu Musab El
Zarkavi’nin Haziran 2006’da öldürülmesinden 
birkaç ay sonra Irak’taki ElKaide çizgisine yakın 
birçok grup Ebu Ömer ElBağdadi’nin liderli
ğindeki Irak İslam Devleti’ne katıldı. Ebu Ömer 
ElBağdadi 2010 yılında ölünce ise yerine Ebu 
Bekir ElBağdadi geçti. 

Irak ElKaidesi’nin bir devamı olan IİD ve 
aşağıda anlatılacağı üzere Suriye girişiyle birlikte 
ElKaide ile arası açılan IŞİD, Ürdün asıllı Zer
kavi’nin ölümünden sonra iki Iraklı tarafından 
yönetilmiştir. Künyelerinden hareketle her ikisi
nin de Bağdatlı olduğu iddia edilen Ebu Ömer 
ElBağdadi ve Ebu Bekir ElBağdadi hakkında
ki bilgiler oldukça kısıtlıdır. Hatta özellikle Ebu 
Ömer ElBağdadi figürünün bir kurgu karakter 
olduğuna dair iddialar vardır. Benzer şekilde 
aksi yönde bazı haberlerin ve istihbari bilgilerin 
olmasına rağmen Ebu Bekir ElBağdadi karak
terinin de kurgusal taraflarının olabileceğinden 
söz edilmektedir. 

Her iki liderin de Bağdadi künyesini taşıma
sının altında Irak ElKaidesi’ne Iraklı karakteri 
kazandırma çabasının yattığı iddia edilmekte
dir. Zira, Suriye’dekine benzer bir süreç Irak’ta 
da yaşanmış, yabancı savaşçıların Iraklı gruplar 
tarafından kabulü kolay olmamıştır. Bu sebeple, 
yerel Iraklı halktan da destek alma motivasyo
nuyla ideolojileri modern sınırları kabul etmese 
de hareketin “Iraklı” kimliğine vurgu yapılmıştır. 
Fakat bu durum, isim değiştirip Suriye’ye girdi
ğinde IŞİD için de sorun olmuş; bu sefer de lider 
tabakası ve savaşçılarının ekserisi Suriyeli olma
maları sebebiyle IŞİD yerel halktan destek bul
makta zorluk yaşamıştır. 

Ebu Ömer ElBağdadi (Ebu Hamza) hak
kında birçok soru işareti olan bir karakterdir. 
Künyesinde Bağdat geçmesine rağmen Anbar 
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vilayetindenden olduğu, daha önce polis veya or
duda kademelerinde çalıştığı ve görevden atıldı
ğı, gerçek isminin ise Hamid Davud Muhammed 
Halil ElZavi olduğu iddia edilmektedir.10 Bazı 
istihbarat raporlarına göre Ebu Ömer ElBağda
di, Irak Kaidesi’nin o zamanki lideri Ebu Eyyub 
ElMasri tarafından üretilen kurgu bir karakter
dir. Karakterin gerçekliği konusunda tartışma 
olmasının en büyük tetikleyicilerinden birisi de 
Amerikan güçlerinin birkaç defa ElBağdadi’yi 
yakaladıklarını iddia ettikten sonra iddialarının 
video mesajlar gönderen ElBağdadi tarafından 
boşa düşürülmesidir. Video mesajlarında yüzünü 
göstermeyen ElBağdadi’nin Ebu Abdullah El
Naima isimli bir aktör tarafından canlandırıldığı 
iddiaları da ElBağdadi karakteri etrafında dönen 
tartışmaların belirsizliğini anlamamız açısından 
önemlidir. Irak’taki Amerikan Kuvvetleri’nin 
2008 yılında ele geçirdiği ElKaide liderleri ara
sındaki yazışmalarda ElBağdadi’nin de isminin 
geçmesi ise ElBağdadi karakterinin gerçek olabi
leceği iddiasını güçlendirdi.11 Kurgu veya gerçek, 
Ebu Ömer ElBağdadi karakterinin “ElKureyşi” 
künyesi ile peygamber soyundan olduğuna vur
gu yapması da büyük önem arzetmektedir. Zira, 
aşağıda da açıklanacağı gibi iki ElBağdadi dö
neminde IİD ve IŞİD, ElKaide içerisinden çı
kıp ElKaide’yi de kapsadığını iddia ettikleri bir 
“İslam Devleti”nin peygamber soyundan gelen 
emirleri rolüne bürüneceklerdir. Irak Başbakanı 
Nuri ElMaliki, 2010 yılında Ebu Ömer ElBağ
dadi’nin öldürdüldüğünü açıkladı. Kısa bir süre 
sonra ise IİD, ElBağdadi’nin ölümünü teyit etti. 

Ebu Bekir ElBağdadi de selefi gibi hayatı
na dair soru işaretleri olan bir figürdür. Asıl is
minin İbrahim ElBedri olduğu iddia edilen ve 
Ebu Dua künyesiyle tanınan ElBağdadi, Bağdat 
ve Felluce’de imamlık yapmış, 2004’te Irak’taki 

10. “Mesul Iraqı yekşif lilArabiya an şahsiyat Ebu Bekr ElBağda
di”, El-Arabiyya, 5 Mayıs 2008.

11. “Captured al Qaeda Documents Detail Shift ain Support”, 
Amerikan Savunma Bakanlığı, http://www.defense.gov/news/new
sarticle.aspx?id=48920

ABD güçleri tarafından tutuklanmış ve hapis
ten çıkışının akabinde Sünni Ordusu’nu kurarak 
ElKaide’ye katılmıştır. ElBağdadi Suriye’de El
Nusra Cephesi’nin kurulmasında önemli bir rol 
oynamış ve ElNusra Lideri Golani’nin kendisine 
biat etmesini istemiştir. Golani’nin biatı reddet
mesinin hemen akabinde ElBağdadi, IİD’ni Su
riye’yi de kapsayacak şekilde genişletip IŞİD’ne 
dönüştürmüş ve Suriye’ye fiziken girmiştir. Ebu 
Garib cezaevinden yüzlerce ElKaideci’nin kaç
ması, özellikle Rakka’daki IŞİD varlığını güçlen
dirmiş ve IŞİD’in Suriye mecarasında bir dönüm 
noktası olmuştur.12 Bu süreçte IİD’in Suriye’deki 
varlığına ElKaide’nin en üst seviyesinden itiraz 
gelmiş, IİD’nin Irak’ta kalması gerektiği bizzat 
Zevahiri tarafından açıklanmıştır. ElKaide ile 
IŞİD’in kopuşunu başlatan bu süreçte ElBağ
dadi, Zevahiri’yi “Batı’nın çizdiği sınırlara göre 
düşünmek ile” suçlayıp, bir devlet olarak gördü
ğü IŞİD’ı ElKaide’den daha üst bir yapı olarak 
tanımlamış ve ElKaideciler’i kendisine biata 
davet etmiştir. Davete icabet etmeyenler de iler
ki dönemlerde tekfir edilmiş ve ElNusra ile gir
dikleri çatışmalarda da görüldüğü gibi katillerine 
cevaz verilmiştir. ElNusra ile çatışmaları devam 
etmekte ve ElKaide liderliği tarafından çatışma
ların sona ermesi için çaba harcanmaktadır. Fakat 
IŞİD’ın geldiğimiz noktada ElKaide liderliğinin 
etki alanının dışına çıktığı görülmektedir. 

Yine bu süreçte ElNusra’dan IŞİD’e büyük 
kayışlar yaşanmış ve ElNusra’nın aşırı ve Suriyeli 
olmayan savaşçılarının önemli bir kısmı ile El

12. “Al Qaeda affiliate claims responsibility for Iraq bombings”, 
Reuters, 30 Temmuz 2013. 

Ebu Garib cezaevinden yüzlerce El-
Kaideci’nin kaçması, özellikle Rakka’daki 
IŞID varlığını güçlendirmiş ve IŞID’in Suriye 
mecarasında bir dönüm noktası olmuştur.
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Nusra’nın yaklaşık yüzde 65’i IŞİD’a katılmıştır. 
Bu durum IŞİD’ın Rakka’yı kontolü altına alma
sına ve Kuzey Suriye’yeki Menbic, ElBab ve Azez 
gibi şehirlere doğru kaymasına olanak sağlamıştır. 
An itibariyle mezkur alanlardaki kontrolünü de
vam ettiren IŞİD, bir taraftan enerji zengini böl
gelerdeki varlığını kuvvetlendirmeye çalışmakta, 
diğer taraftan Suriye rejimi ile iki ana noktada 
çıkar örtüşmesi yaşamaktadır. Bunlardan birincisi 
IŞİD’ın kontrol ettiği alanlardan rejime petrol sa
tışı yaptığı iddia edilmektedir. 13 İkinci olarak ise 
muhalefeti sahada bölmekte ve ekstra cephelerde 
savaşmak zorunda bırakmaktadır. Bununla birlik
te rejim ile birtakım istihbari paylaşımlar içerisin
de oldukları da iddialar arasındadır.

PYD/YPG (Partiya Yekîtiya Demokrat)
Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve askeri kanadı 
YPG (Yekîneyên Parastina Gel) Suriye’deki silah
lı gruplar arasında etnik temelli ve Suriye devri
miyle ilişkisi yönüyle diğer grupların çoğundan 
ayrılmaktadır. PYD, Suriye’de Kürtlerin yoğun 
olarak yaşadığı Kuzeybatı ve Kuzey bölgelerinde
ki Afrin, Kamışlı, Haseki, Kobani, Derike Hemo 
ve Serekaniye gibi şehirlerde varlığını devam et
tirmektedir. Ocak 2014’te Afrin, Kobani ve Cezi

13. “ISIS selling Syrian oil to Assad regime”, War in Context, 29 
Ocak 2014. 

re’de demokratik özerliğini ilan ettiğini açıklayan 
PYD, kısa bir süre sonra da meşru müdafa hariç 
olmak üzere silahlı eylemlerini durdurduğunu 
açıklamıştır. 2003 yılında PKK’nın Suriye kolu 
olarak kurulan ve yaklaşık 5000 civarı militanı 
olduğu tahmin edilen PYD, özellikle Türkiye’de
ki açılım süreci ile birlikte PKK’lıların Suriye’ye 
kaymasıyla birlikte güçlenmiştir. 

PYD’nin Suriye devrimi ile ilişkisi oldukça 
olumsuz bir seyir izlemiştir. PYD Suriye rejimi ile 
sürdürdüğü dirsek teması sayesinde şu an kontrol 
ettiği bölgeleri rejimden savaşmadan devralmış 
ve bunun karşılığında kontrol ettiği bölgelerde, 
özellikle Kamışlı ve Haseki’de, Esed rejiminin as
kerlerinin varlığını devam ettirmesini sağlamıştır. 
Baas rejimi bu bölgelerdeki varlığını en azından 
görünürde PYD’ye teslim ederken örneğin bu 
bölgelerdeki memurlara maaş ödemeye devam 
etmiştir. Önemli bir kısmı PYD üzerinden yürü
yen bu ödemeler sayesinde PYD’nin Kürt nüfus 
nezdindeki otorite imajı pekiştirilmiştir. Bu du
rum hem PYD hem de Esed rejimi tarafından iki 
taraflı bir kazanç olarak görülmüştür. PYD, sa
vaşmadan kontrol alanlarını genişletirken; Esed 
rejimi de Kürtlerin muhalif harekete katılmama
sı için çalışacak bir partner elde etmiştir. Ayrıca 
Kürt bölgelerde rejimin gündemini takip edecek 
bir emanetçi bulması sebebiyle Kuzey’deki bazı 
stratejik noktalara ve Suriye’nin diğer bölgele
rine odaklanma fırsatı yakalamıştır. Kontrol et
tikleri bölgelerde rejime yönelik açık gösterileri 
bastırmaları ve diğer Kürt gruplara yönelik baskı 
faaliyetleri nedeniyle Baas rejimi ile dirsek temas
larını devam ettirdikleri iddiaları birçok kesim 
tarafından dillendirilmiştir.14

PYD ve rejim arasındaki işbirliği belki de en 
çok YPG ile ElNusra Cephesi’nin de dahil oldu
ğu diğer muhalif gruplar arasındaki çatışmalar
da gündeme gelmiştir. Ra’selayn ve Tel Ebyad’da 
yoğunlaşan çatışmalar Rumeylan petrol sahası 

14. Mahmud ElNasır, “Zabıt muhaberat Suri sabıq min Ra’se
layn”, Kurdwatch, 15 Mart 2014. 

PYD Suriye rejimi ile sürdürdüğü dirsek 
teması sayesinde şu an kontrol ettiği 

bölgeleri rejimden savaşmadan devralmış  
ve bunun karşılığında kontrol ettiği 

bölgelerde, özellikle Kamışlı ve Haseki’de, 
Esed rejiminin askerlerinin varlığını devam 

ettirmesini sağlamıştır.
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havalisine kadar yayılmıştır. Bu süreçte PYD, 
ekonomik rant için hem TürkiyeSuriye arasın
daki sınır kapıları hem de petrol sahalarına yö
nelmiş; bununla birlikte Suriyeli Kürtler arasında 
karizmasını yükseltme çabası içerisine girmiştir. 
Bu süreçte PYD’nin “Kürtler’e yönelik katliam 
yapılıyor” propagandası işlerlik kazanmış; fakat 
bu iddialar sahadaki gerçekliklerle örtüşmemiş
tir.15 Silahlı muhalefete karşı olan ve Türkiye’nin 
de hassasiyetlerini kaşıma amacı güden bu süreç
te Baas rejiminin PYD’ye silah ve maddi destek 
verdiği birçok muhalif ve Kürt aktivist tarafından 
dile getirilmiştir.16 

PYD’nin diğer Kürt hareketlerle ilişkisi de 
sorunlu olmuştur. Haziran 2013’te Amude’de 
Kürt göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 
5 göstericiyi öldüren PYD’nin, Kürt İstikbal 
Partisi’nin lideri Mişal Tammu suikastinden de 
sorumlu olduğu iddia edilmektedir. Kürt Ulu
sal Konseyi’ne (KUK) uzun süre soğuk bakan 
PYD, inişli çıkışlı ilişkilere sahne olan ayların 
ardından diğer Kürt gruplarla Yüksek Kürt Ko
mitesi’ni kurmuş ve bu konsey üzerinden PYD 
ile diğer gruplar arasındaki ilişkilerin tanzimi 
hedeflenmiştir. Fakat, 2012’de Erbil’de kurulan 
Kürt Yüksek Komitesi, pratikte soruna dönüşen 
güç paylaşımındaki asimetri ve PYD’nin otori
ter tavrı sebebiyle daha kuruluşunun ilk günle
rinde kadük kalmıştır. Örneğin, Erbil’de varılan 
Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerin güvenliğinin 
YPG ve KUK’a yakın peşmergeler tarafından 
sağlanması kararı uygulamaya konulamamış; 
YPG Barzani’nin eğittiği peşmergelerin Suriye 
topraklarına girmesine izin vermeyeceğini net ve 
tehditkar bir şekilde ifade etmiştir.  

PYD’nin sadece Suriyeli Kürt gruplarla iliş
kisi sorunlu değildir. Aynı zamanda KDP lideri 
Mesud Barzani ile de arasında ciddi problemler 
vardır. Hatta Barzani ile yaşadığı problemler ve 

15. “FactFinding Team: ‘No Evidence of Kurdish Massacre by Ji
hadis in Syria”, Rudaw, 3 Eylül 2013. 

16. “Flight of Icarus? The PYD’s Precarious Rise in Syria”, ICC, 8 
Mayıs 2014.

rekabet, PYD’nin diğer Suriyeli Kürt gruplarla 
ilişkilerinin doğasını da tayin etmektedir. Bar
zani’nin Suriyeli Kürtler üzerindeki nüfuzundan 
rahatsız olan PYD, KDP’nin Türkiye ile olan iliş
kisini eleştirmekte ve Barzani’yi Türkiye’nin ta
şeronluğunu yapmakla suçlamaktadır. KDP’nin 
IrakSuriye sınırında kaçakçılığı önlemek için 
hendek kazması, PYD tarafından KDP’nin Kürt
leri bölme çabası olarak okunmuş ve sert bir şe
kilde eleştirilmiştir.17 PYD’nin Kürt Ulusal Kon
seyi’ne katılmamakta direnmesinin de arkasında 
Konsey’in Barzani tarafından kontrol edildiği 
düşüncesi yatmaktadır.

PYD’nin tek taraflı olarak Afrin, Kobani 
ve Cezire’de ilan ettiği “demokratik özerklik” de 
hem Suriyeli Kürt gruplar hem de Suriyeli mu
halifler tarafından olumsuz karşılanmış ve destek 
görmemiştir. Çatışmaların devam ettiği bir za
manda Beşar Esed’in Cumhurbaşkanlığı seçim
leri mizansenini hatırlatırcasına Kürtlerin yoğun 
yaşadığı bölgelerde yine Haziran ayında seçimle
re gidilmesi öngörülmektedir. 

Grubun lideri Salih Müslim Muhammed 
Türkiye’de kimya mühendisliği okumuş, Su
riye’den 2010 yılında ayrılıp Suriye’deki halk 
hareketlerinin ilk günlerine kadar Irak’ta yaşa
mış ve halk hareketlerinin başlamasıyla birlikte 
Suriye’ye dönmüştür. Salih Müslim, Suriye’de
ki birçok Kürt oluşumunun içerisinde yer al
mış, görevler almış ve liderlik yapmıştır. Mart 
2011’den sonra Suriye’ye döndüğünde Demok
ratik Değişim için Ulusal Koordinasyon Komi
tesi’nin kurulmasında bulunmuş ve Komite’nin 
başkan yardımcılığını üstlenmiştir. Bu komite 
Suriye içerisinde bulunan, Baas rejiminin tolere 
ettiği ve muhalif statüsüyle diyalog sürdürdüğü 
tek gruptur. Salih Müslim ile birlikte Haziran 
2012’den itibaren Asya Abdullah PYD’de eş 
başkanlık görevini yürütmektedir. 

17. Barzan Sheikhmous, “What is Behind the PYD’s Attack of Bar
zani’s Party?”, Fikraforum, 1 Mayıs 2014. 
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El-Nusra Cephesi (Cebhet El-Nusra)
ElNusra Cephesi, IŞİD ile birlikte Suriye’de 
en fazla tartışılan silahlı gruplardandır. Aralık 
2011’de oluşmaya başlayan grubun mensupları 
büyük oranda Afganistan ve Irak’ta savaşmış Su
riyeliler’den oluşmuştur. Ebu Musab ElZarka
vi’nin Afganistan’dan Bağdat’a dönüşüyle birlik
te etrafındaki Suriyelilerden bazılarını Suriye’ye 
geri gönderdiği ve bunlardan Irak’a göndermek 
için savaşçı yetiştirmelerini istediği söylenmiştir. 
O zamanlar Suriye rejiminin Irak’a savaşçı gön
derilmesinde kilit rol oynadığı bilinmektedir. Bu 
sebepten Suriye rejiminin mezkur Suriyeli savaş
çıların Suriye topraklarındaki faaliyetlerini gör
mezden geldiği, hatta belli oranlarda desteklediği 
iddia edilir. Fakat, 2007 yılıyla birlikte Suriye reji
minin ülkesindeki savaşçılara yönelik operasyon
lara girişmesiyle birlikte tutuklamalar başlarken, 
tutuklanmalardan kurtulanlar Irak’a yöneldi. 

Suriye’de devrim başladığında Irak İslam 
Devleti çatısı altında toplanan ElKaide, Suri
yeli savaşçıları beraberlerinde deneyimli komu
tanlarla birlikte Suriye’ye gönderdi. ElNusra 
Cephesi’nin kurulması da bu tarihlere denk 
gelmektedir. ElNusra Cephesi’nin kuruluşuna 
dair bir takım tartışmalar söz konusudur. Cep
he’nin Suriye rejimi tarafından muhalefetin El
Kaide ile ilişkilendirilmesi amacıyla kurulduğu 
ve Suriye muhaberatı tarafından içerisine sızıl
dığı fikrini dillendiren Suriyeli muhalif sayısı 
az değildir. Bunda Suriye rejimiyle ElKaide ve 
yabancı savaşçılar arasında Irak savaşı sırasında 
kurulan yakın ilişkinin de etkili olduğu iddia 
edilmektedir. Suriye’de devrimin hemen ba
şında Baas rejiminin Sednaya Hapisanesi’nden 
200 civarında ElKaide militanını serbest bırak
ması da bu iddiaları güçlendirmektedir.18 Kuru
luş dönemindeki karanlık noktalara rağmen El
Nusra’nın son üç sene zarfında birçok evrimden 
geçtiği ve rejimle savaşmaktansa muhaliflerle 

18. “ElMaleh: Nizam elEsed sani’ Tanzim EdDevle”, El-Cezire, 
13 Şubat 2014. 

savaşan IŞİD’in aksine rejimle savaşan ve diğer 
muhalif gruplarla işbirliği yapan bir yapıya dö
nüştüğü aşikardır. 

Ebu Muhammed ElGolani ismiyle bilinen 
ElNusra Cephesi’nin lideri, diğer elKaideci 
liderlerin çoğu gibi mistik bir karakterdir. Ger
çek kimliği ve asıl memleketi konusunda değişik 
spekülasyonlar olsa da genel kanı Golan Tepele
ri’nin Suriye tarafından olduğu ve Ebu Musab 
ElZarkavi’nin yakın halkasında uzun süre sa
vaştığı yönündedir. İdeolojik olarak ElKaide’nin 
bir parçası olup, bu networkün finansal ve insan 
kaynakları havuzundan istifade etmektedir. Ku
ruluşunda Irak İslam Devleti’nin büyük rolü olsa 
da IŞİD’in Zevahiri’nin açıklamalarına19 rağmen 
Suriye’ye girmesiyle birlikte Golani ile ElBağ
dadi arasında kanlı bir rekabet başlamış ve Ze
vahiri’nin tüm çabalarına rağmen bu rekabetin 
yarattığı çatışmaların durması sağlanamamıştır. 
Golani, ElKaide ile bağlantısını devam ettirir
ken, Irak İslam Devleti’nin ElNusra Cephe
si’nin kurulmasındaki katkılarını takdir ettiğini, 
fakat IŞİD’a biat etmediğini açıklamıştır.

ElNusra Cephesi, IŞİD’ın Suriye’ye giri
şinden sonra önemli ölçüde kan kaybetmiştir. 
ElBağdadi’nin biat çağrısına uyan ElNusra 
Cephesi savaşçılarının yarıdan fazlası IŞİD’a ka
tılırken, ElNusra diğer İslami cephelere yanaş
mış ve sahadaki işbirliğini artırmıştır. Bu durum 
ÖSO’nun da dahil olduğu muhalif askeri grup
ları aşılması zor bir ikilem içerisine sokmuştur. 
Zira ElNusra Cephesi, üstlendiği Şam’daki 
bombalı eylemler sonrası ABD ve bazı Batılı 
devletler tarafından terör listesine eklenmiştir.20 
Bu durum Suriye Ulusal Konseyi’nin de dahil 
olduğu birçok muhalif kurum ve Suriyeli ta
rafından gereksiz ve zamansız bir adım olarak 
görülmüştür. Zira ElNusra Cephesi, Suriye’de 
Esed rejimine karşı en etkin savaşan gruplar ara
sında yer almış, hatta operasyonların kilitlendi

19. “Emir’ilmuminin iza yufekkek...”, El-Rai, 10 Kasım 2013. 

20. “U.S. Places Militant Syrian Rebel Group on List of Terrorist 
Organizations”, The New York Times, 10 Aralık 2012. 
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ği noktalarda ElNusra savaşçıları deneyimleriy
le fark yaratmıştır. Özellikle IŞİD’in Suriye’ye 
girişiyle birlikte içindeki göreceli olarak daha 
radikal unsurların IŞİD’e kaymasıyla ElNusra 
nispeten daha mutedil ve daha Suriyeli bir ya
pıya bürünmüştür. Muhaliflerin yaşadığı ikilem 
ise bir tarafta samimi bir şekilde Esed rejimine 
karşı savaştıklarını düşündükleri ve operasyon
larda işbirliği yapabildikleri bir grubun mevcut 
şartlar altında dışlanma lüksüne sahip olmadık
larını düşünmeleri; diğer taraftan ise terör liste
sindeki bir grupla işbirliğinin Batı ile ilişkilerde 
yarattığı sorunlardır. Batı’nın çıkardığı sorun
lara rağmen ÖSO’dan bazı tugayların da dahil 
olduğu muhalif gruplar şimdiye kadar ElNusra 
ile ortak operasyonlar yapmayı yeğlemiştir. 

İslam Cephesi (El-Cebhet El-İslamiyye)
Esed rejiminin istihbarat birimlerinin siyasi 
akımlara karşı yürüttükleri tutuklama operas
yonları, 2006 yılında Suriye’deki Selefi ekolü vur
du. Bu dalga kapsamında tutuklanan ve meşhur 
Sednaya Hapishanesi’nde biraraya gelen Bilimsel 
Selefilik diye tanımlanan ekole mensub üç isim 
Hassan Abbud , Zahran Alluş ve Ahmed İsa El
Şeyh, 2011 yılı sonlarına doğru serbest kalınca 
kendi tugaylarını kurarak Suriye devrimine katıl
dı. Ağırlıklı olarak Halep, İdlip ve Deyri Zor’da 
etkili olan Hassan Abbud liderliğindeki yaklaşık 
8000 kişilik Ahrar’üşŞam Hareketi , Şam kır
salında adından söz ettiren Zahran Alluş lider
liğindeki yaklaşık 9000 kişilik Ceyş’ülİslam ve 
İdlip’te faaliyet gösteren Ahmed İsa ElŞeyh li
derliğindeki yaklaşık 2200 kişilik Sukur ElŞam, 
Halep’i kurtarma operasyonunu başlatan Abdül
kadir Salih liderliğindeki 4000 kişilik Tevhid Ha
reketi’ni, Humus’ta faaliyet gösteren 4000 kişilik 
Hak Tugayı’nı, sahil bölgesinden Ensar’üşŞam 
Tugayı’nı ve Afrin bölgesinden İslami Kürt Cep
hesi’ni yanlarına alarak yaklaşık 30.000 kişilik 
bir katılımla Kasım 2013’te İslami Cephe adı 
altında Suriye devriminin en büyük askeri oluşu
munu meydana getirdiler. Hassan Abbud siyasi 

büro şefi görevini üstlenirken, Zahran Alluş as
keri komutanlığı ve Ahmed İsa ElŞeyh de Şura 
Meclisi başkanlığı görevini üstlendi . Cephe çok 
büyük çoğunlukla Suriyelilerden oluşmakta ve 
ideolojik olarak Selefi düşünce ağırlığını hisset
tirse de farklı dini fraksiyonlardan savaşçıları da 
bünyesinde barındırmaktadır. 

İslami Cephe’nin oluşturulması yoluyla sa
hada en iyi mücadele eden grupların bir araya 
getirilmesi, Suriye’deki çatışmalardaki önemli 
dönüm noktalarından birisidir. Ortak komuta 
merkezinin kurulmasıyla başlayan süreç mezkur 
hareketlerin tek çatı altında birleşmesiyle tama
mına ermişti. 

Fakat, ilk zamanlarda cephe içerisindeki 
göze çarpan uyum, IŞİD’ın diğer muhalif grup
lara saldırmasıyla birlikte sarsılmaya başladı. 
Ahrar’üşŞam Hareketi’nin IŞİD’in saldırılarına 
maruz kalan ElNusra üyelerini koruması, Suudi 
Arabistan’ın desteğini alan Ceyş’ulİslam Lideri 
Zahran Alluş’un deklere etmeksizin İslami Cep
he’den uzak durmasına sebep oldu. Güçlü Selefi 
eğilimleriyle bilinen Alluş liderliğindeki İslam 
Ordusu’nun, Şam’daki en kalabalık ordu olduğu 
tahmin edilmektedir. İslam Ordusu’nun otonom 
bir şekilde hareket etmesinin üzerine İslami Cep
he’nin fiili liderliğini sürdürme görevi Ahrar’üş
Şam Hareketi’ne kaldı.

İslami Cephe, IŞİD’in muhalif gruplara 
yönlenmesinden oldukça olumsuz yönde etki
lenmiştir. IŞİD cephe üzerinde yaptığı fiziksel 
hasarın dışında cephe içerisinde de bölünmelere 
sebep olmuştur. Ceyş’ulİslam dışında cephenin 

Islami Cephe’nin oluşturulması yoluyla 
sahada en iyi mücadele eden grupların bir 
araya getirilmesi, Suriye’deki çatışmalardaki 
önemli dönüm noktalarından birisidir.
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kurucu gruplarından Sukur ElŞam’da da IŞİD 
ile savaşma konusu yüzünden bölünmeler yaşan
mış, Davud ve Suyuf ElHakka Tugayları grup
tan koparak Sukur ElŞam’ın gücünü gözle görü
lür bir şekilde eritmiştir. 21

Twitter’ı aktif bir şekilde kullanan Hassan 
Abbud, kendi hesabında her ne kadar Cihadçı 
Selefilik kavramını eleştirse de uluslararası cami
ada Ahrar’üşŞam Hareketi’ne karşı bir önyargı 
mevcuttur. ElKaide lideri Eymen Zevahiri’nin 
IŞİD ile ElNusra arasında hakemlik yapmak 
için önerdiği isim olan ve daha sonra IŞİD’in 
üç intihar bombacısının saldırısı sonucu haya
tını kaybeden Ebu Halid ElSuri’nin Ahrar’ın 
Halep komutanı olması da bu önyargıyı arttır
mıştır. 22 Başta ABD ve Suud, İslam Cephesi’ni 
Suriye’de kendi destekledikleri grupların etkinliği 
karşısında bir tehdit olarak görmekte ve henüz 
resmiyete dökmese de Cephe’ye ElNusra’ya ben
zer şekilde muamele etmektedir. Bu noktadan 
hareketle önümüzdeki süreçte İslami Cephe’ye 
yönelik bazı menfi adımların atılması beklene

21. Bir Sukur ElŞam komutanı, IŞİD’in grup üzerindeki yıkıcı et
kisini, IŞİD’e karşı savaşmak için ulemadan fetva bulmalarında zorn
lanmalarının etkili olduğunu söyledi. Fetva alınmadan IŞİD’e karşı 
savaşmak istemeyen tugaylarla, IŞİD’e yakınlık hisseden tugayların 
kopmasının engellenemediğini ifade etti. 

22. Ebu Halid ElSuri, IŞİD adına Ahrar’uşŞam Hareketi’ne sı
zan bir militant tarafından düzenlenen bir suikast sonucu haya
tını kaybetmiştir. Suikastçi daha sonra Ahrar’a sızma sürecini ve 
suikastin ayrıntılarını itiraf etmiştir. http://www.youtube.com/
watch?v=Fvh79FdaBbg 

bilir. Zira ABD, İslami Cephe’nin çözülmesinin, 
Tevhid Tugayı gibi “mutedil” hareketlerin tekrar 
ÖSO’ya katılmasıyla ÖSO’yu güçlendireceğini 
düşünmektedir.

Daha çok Körfez bölgesinden sponsorların, 
özellikle de Katar’ın desteğini alan ve Halep’te et
kili olan İslami Cephe tüm çözülmelere rağmen, 
son zamanlarda Şam, Deraa ve Kuneytra bölgele
rinde de adını duyurmaya başlamıştır. Özgür Su
riye Ordusu da dahil olmak üzere birçok muhalif 
grupla ortak operasyonlar yaparak Keseb’in ele 
geçirilmesiyle gündeme gelen sahil operasyonla
rında da kilit bir rol oynamaktadır. 

Mücahidler Ordusu (Ceyş El-Müjahidin)
Halep’te faaliyet gösteren Nureddin Zengi Tabu
ru Lideri Tevfik Şehabettin’in önderliğinde, 19. 
Bölük, ElNur Hareketi, Festakim Kema Umirt, 
Hurriye, Ensar ElHilafe, Emjed Elİslam, Ha
remeyn ve ElEnsar Tugaylarınının katılımıyla 
Ocak 2014’te kuruldu. Finansmanını Suriye 
içerisinden ve yurtdışındaki Suriyelilerden karşı
layan ordunun lideri olarak Tevfik Şehabettin’in 
ismi geçse de ordu mensupları orduda ortak li
derliğin olduğunu, ElEnsar Lideri Ebu Bekir ve 
Emjed Elİslam Lideri Muhammed Şakerdi’nin 
de ordunun lideri olduğunu söylemekteler. 

Mücahidler Ordusu’nun kuruluşunda muha
lif gruplarla IŞİD arasında süren çatışmalar etkili 
oldu. Mücahidler Ordusu, ElNusra ile birlikte 
hareket edip tüm Halep’te IŞİD’e karşı savaş baş
lattı. Daha sonra İslami Cephe’den Ahrar’uşŞam 
ve Tevhid Tugayları’nın da katılımıyla Bab, Men
biç ve Çobanbey dışında IŞID’in Halep’ten çıka
rılması operasyonunda rol aldı. Ancak çok kısa 
bir süre önce Tevfik Şehabettin, SMDK Başkanı 
Cerbe’nin teklifini kabul ederek Hazm Hareketi
ne katıldı. Mart 2011 öncesi dönemde kasaplıkla 
uğraşan Şehabettin, devrimin başlamasıyla Özgür 
Suriye Ordusu’na katılmış, Tevhid Tugayları ile 
birlikte savaşmış, ardından Tugay’dan kopup Nu
reddin Zengi Taburu’nu kurmuştu. Mücahitler 
Ordusu halen Halep’te faaliyet göstermektedir. 

Batı’ya “aranan mutedil komutan” 
etiketiyle pazarlanan Maruf ve Suriye 

Devrimciler Cephesi, son zamanlarda ÖSO 
Genelkurmayı’nın yeniden yapılanması 

ve Islami grupların zayıflatılması 
operasyonlarında da kilit rol oynamaktadır. 
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Şam Askerler Birliği (Ejnad El-Şam)
Şam Askerler Birliği Kasım 2013’te Şam kırsa
lındaki Sahabe, Emjed’ülİslam, ElHabib El
Mustafa, Der ElAsime ve Şebab ElHüda tugay
larının katılmıyla kurulmuştur. Şam çevresinde 
İslam Ordusu’ndan sonra en kalabalık ikinci ordu 
konumundadır. Ejnad ElŞam, İslami Cephe’den 
ve özellikle Şam’da etkinlik gösteren Zahran Al
luş liderliğindeki İslam Ordusu’ndan farklı olarak 
yerli Sufi ekole daha yakın durmaktadır. Şam’da 
İslam Ordusu ile Ejnad ElŞam arasında bir re
kabetten bahsetmek de mümkündür. Bu rekabet, 
Ejnad ElŞam’ın da dahil olduğu Şam’da faaliyet 
gösteren İslami grupların Kasım 2013’te ortak bir 
harekat odası kurması ile daha da açığa çıkmıştı. 
Zira, bu harekat odasına ElNusra ve IŞİD ile bir
likte İslam Ordusu da davet edilmemişti.

Ebu Muhammed ElFatih liderliğindeki Ej
nad ElŞam’ın yaklaşık 15.000 kişilik bir orduya 
sahip olduğu tahmin edilmektedir. 1983 doğum
lu olan Ebu Muhammed ElFatih, Şam’da Esed 
rejiminin kimyasal silah kullandığı Guta bölge
sinden bir esnaftır ve Ejnad ElŞam’dan önce Şe
bab ElHüda Tugayı’nın komutanlığını yapmış
tır. Şam’ın Duma, havaalanı, Jobar, Mliha, Adra, 
Dumeir, Ruhaibeh, Harasta ve Daraya gibi böl
gelerde faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 1 mil
yon kişinin yaşadığı Guta bölgesinin korumasını 
da büyük çapta bu Ejnad ElŞam üstlenmektedir.

Suriye Devrimciler Cephesi  
(Cebhet Suvvar Suriye)
Milliyetçi eğilimlere sahip olan Suriye Devrim
ciler Cephesi, İslami Cephe ve Şam Askerleri 
Birliği’nin ilan edilmesinden bir kaç gün sonra, 
Ekim 2013’te İdlip’te IŞİD’e karşı mücadele
siyle ve pragmatik karakteriyle bilinen Cemal 
Maruf liderliğinde kuruldu. Kuruluş bildiri
sinde 14 tane grup ve lideri yer aldı: Suriye Şe
hitleri Tugayı’ndan Cemal Maruf, İdlip Askeri 
Konseyi’nden Atıf Süleyman, Ahrar elZaviya 
Tugayı’ndan Ahmed Yahya ElHatib, ElNasr 

ElKadim Tugayı’ndan Rabie Hajjar, Ansar 
Tugayı’ndan Miskal ElAbdullah, 7. Bölük’ten 
Heysem Afisi, Halep 9. Bölük’ten Mürşid El
Halid Abdulmutassım, Faruk ElŞemal Tabu
ru’ndan Abdullah Avda Ebu Zeyd, Ziab ElGab 
Tugayı’ndan Muhammed Zatar, İdlip Şehitleri 
Tugayı’ndan Muhammad İsa, Ahrar ElŞemal 
Tugayı’ndan Bilal Habeir, Rıyaz ElSalihin Ta
buru, Hama Faruk Tugayları ve Şam Özel Kuv
vetler Birliği’nden Abdillah Osman.

Cemal Maruf İdlip’te uzun süredir faaliyet 
gösteren birisidir. Aslen inşaat işçisi olan Ma
ruf, birçok muhalif grup tarafından çetecilikle 
ve kaçakçılıkla suçlanmıştır. Sınırdaki silah ti
careti ve dışardan kendisine verilen silahları 
diğer gruplara satmakla suçlanan Maruf, son 
zamanlarda Suriye’deki muhalif güçlerin yük
selen yıldızı konumundadır. Maruf, Cenevre II 
kararı için SMDK Başkanı Cerbe’ye desteğini 
açıklayan tek cephe komutanı olmuştur. David 
Ignatius gibi ABD’li bazı köşe yazarlarının da 
övgü ile sözettiği Suriye Devrimciler Cephesi 
lideri Cemal Maruf23 , Selim İdris’i açığa almak 
ile sonuçlanan ÖSO Genelkurmayı’nda yapılan 
operasyondan sonra Hazm hareketi ile birlikte 
Batı da dahil olmak üzere dışardan ciddi askeri 
yardım almaya başlamıştır. 

Batı’ya “aranan mutedil komutan” etike
tiyle pazarlanan Maruf ve Suriye Devrimciler 
Cephesi, son zamanlarda ÖSO Genelkurma
yı’nın yeniden yapılanması ve İslami grupların 
zayıflatılması operasyonlarında da kilit rol oyna
maktadır. Kendisini ElKaide’ye karşı bir tam
pon olarak da tanımlayan ve Suriye’de milli or
dunun çekirdeğini teşkil etmesi umulan24 Suriye 
Devrimciler Cephesi, Özgür Suriye Ordusu’nun 
yeniden canlandırılması çalışmalarında kilit rol 
oynamaktadır. 

23. David Ignatius, “In Syria, a rebel leader with a cause worth 
supporting”, Ohio.com, 16 Mart 2014. 

24. “ElHur yeşkil evvel tehalif askeri tahte ism Cebhet Suvvar Su
riye”, El-Arabiya, 10 Aralık 2013. 
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Hazm Hareketi (Hareket Hazm)
2012 yılının ortalarında Humus’un silahlı olu
şumların en önde gelen oluşumlarından olan 
ElFaruk Tugayları’nın esrarengiz bir şekilde 
dağılmasından sonra lideri Hamza Şimali (Ebu 
Haşim) tekrar ortaya çıkarak General Selim İdris 
ile birlikte Ocak 2014’te 22 Humuslu ve Hama
lı tugaydan oluşan Hazm hareketinin kuruluşu
nu ilan ettiler. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’yle güçlü ilişkilere sahip olan Şimali, 
Hazm komutanlığına daha önce adı fazla duyul
mayan Yüzbaşı Abdullah Udeh’i getirdi. Genel
likle Hama’da aktif olan Hareket, Halep, İdlip, 
Hama, Hums, Şam ve Deraa’yı kapsayacak şe
kilde bir örgütlenmeye sahiptir. En fazla göze 
çarpan özellikleri, ekipman açısından oldukça 
iyi bir durumda olmaları ve envanterlerinde 
gelişmiş silahlar bulundurmalarıdır. ABD’den 
TOW güdümlü antitank füzelerini teslim al
dığını duyuran Hazm Hareketi, zırhlı araçla
ra ve gelişmiş uçaksavar silahlarına da sahiptir. 
Bazı iddialara göre Selim İdris’in Yüksek Askeri 
Konseyi başkanlığı döneminde saklanan silahlar, 
Hazm Hareketi’nin envanterine aktarılmıştır.25 
Suriye Devrimciler Cephesi ve Ürdün’de yetişti
rilen 150200 kişilik gruplar halinde Suriye’nin 
birçok bölgesine dağılan özel harekat timleriy
le birlikte diğer oluşumlardan güç çekmek su
reti ile ÖSO’nun canlandırılıp muhalif gruplar 
arasında baskın konuma getirilmesi çabalarında 
kilit rol oynamaktadır. 

Suriye Devrimciler Cephesi ile birlikte Ba
tı’dan en fazla destek alan muhaliflerdendir. Bu
nun birkaç sebebi vardır. Öncelikle muhalifler 
arasındaki İslamcı ağırlığına karşı olarak “sekü
ler” olarak kabul edilebilecek, en azından Ba
tı’nın seküler olarak isimlendirdiği bir formas
yona sahip olmaları Hazm Hareketi’ni Batı için 

25. Yüksek Askeri Konsey, Suriye’nin Dostları Grubu tarafından 
verilen silahları ihtiyacı olan gruplara dağıtmamakla ve depola
makla sıklıkla itham edildi. Suriye’deki farklı gruplardan savaşçılar, 
depolanan silahlarla Hazm Hareketi’nin envanteri arasında bağ 
kurmaktadır. 

tercih edilebilir bir duruma sokmuştur. Ayrıca, 
Selim İdris’in Yüksek Askeri Konsey Başkanı 
iken özellikle ABD ile kurduğu güven ilişkisi, 
başkanlıktan uzaklaştırılmasına rağmen, devam 
etmektedir. İdris’in kurulmasında kilit rol oy
nadığı Hazm Hareketi de bu sebepten Batı’da 
bazı çevrelere güven telkin etmektedir. Bu du
rum özünde benzer özelliklere sahip olsalar da 
Hazm Hareketi’yle Suriye Devrimciler Cephesi 
arasında dış yardım çerçeveli bir rekabete de se
bep olmaktadır. 

GÜNCEL ASKERI DURUM
İran Devrim Muhafızları Hava Gücü Komuta
nı Emir Ali Hacızade’nin de belirttiği gibi Esed 
rejiminin ayakta kalmasında İran’nın desteği 
hayati bir rol oynamıştır.26 Buna karşın sürekli 
bir askeri destekten mahrum kalan muhalif as
keri yapılanmalar, paraya ve silaha duyulan ih
tiyaç yüzünden sık sık şemsiye değiştirmişlerdir. 
Çekirdek grubunun askeri desteği sahada deği
şen dinamiklere adapte olamayan muhalefetin 
genel kurmay kurumu çerçevesinde sınırlı tut
ması, bu kurum ile çoğu İslami olan ve sahada 
etkin savaşan gruplar arasında pürüzlü bir iliş
kinin doğmasına neden oldu. Lübnan’a komşu 
olan Humus’un Kuseyr bölgesi Haziran 2013’te 
Hizbullah milislerince ele geçirildikten sonra 
Esed’in Halep’i kuşatmaya kalkışması, IŞİD’in 
kuzeyde bulunan tugaylara hayati tehdit oluş
turması ve Şam’ın Guta bölgesinde ve Humus’ta 
devam eden kuşatmanın sonucunda açlık çek
meye başlayan halkın rejim ile ateşkes anlaş
malarına yanaşması, savaşan tugayların önünde 
büyük meydan okumalar oluşturdu.

Bu durumun üstesinden gelmek için tu
gayların bir araya geldiği cepheler oluşturuldu. 
Sahada en fazla tugaya sahip olan İslami Cep
he’nin yanı sıra Şam’da Şam Askerleri Birliği ve 

26. “Qaid İrani Bariz: Lev la da’menalesqut ElEsed”, El-Arabiye, 
15 Nisan 2014. 
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Halep’te Mücahitler Ordusu kuruldu. İslami 
Cephe’nin ilan edilmesinden sonra İdlip ‘te Batı 
destekli Suriye Devrimcileri Cephesi ilan edildi 
ve ardından yine Hama’da Batı’nın desteklediği 
Hazm Hareketi kuruldu. Halep’te Mücahitler 
Ordusu’nun stratejik bir karar alarak IŞİD’e kar
şı savaş başlatması ve bunun sonucunda IŞİD’in 
Halep’i terkederek Rakka şehrine yerleşmesi, 
ardından Ahrar’üşŞam destekli yerel tugayların 
sahil bölgesi olan Keseb’i ele geçirmesi, Şii milis
lerce güney ve doğu bölgelerinden kuşatılmaya 
başlayan Halep’in üzerindeki baskıyı hafıfletti. 
Ancak hala Halep şehrini kuşatma teşebbüsleri 
devam etmektedir. 

İki yıldır ağır kuşatma altında yaşayan Hu
mus’un şehir merkezinde İran’ın Şam büyükelçisi 
öncülüğünde rejim ile devrimciler arasında yapılan 
ateşkes anlaşmasının ardından Esed rejimi gözünü 
400 bin kişinin yaşadığı Vaar bölgesine çevirdi. 
Vaar’da da benzer bir anlaşma yapmayı amaçlayan 
Esed rejiminin önünde demografik dengenin hızla 
değiştiği Humus vilayetinin tamamını kontrol al
tına alması için engel kalmayacaktır.

Şam’da aynı derecede ağır kuşatma şartla
rı altında tutulan ve 1 milyon kişinin yaşadığı 
Guta bölgesi, ekinlerin de yetişmesiyle birlik
te açlık tehlikesini 56 ay daha öteleyebilse de 
geçtiğimiz Mart ayında stratejik bir bölge olan 
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Kalemun’un rejimin eline düşmesiyle hem ku
zeyden Guta’ya zaman zaman sokulabilen yar
dım engellenmiş oldu, hem de Lübnan’a tek 
menfez olarak kalan Arsel yolu kapanmış oldu. 
Şam’daki devrimcilere destek sağlanabilen tek 
yol olarak güney cephesi kaldı. Ancak Ürdün’de 
bulunan ve civar ülkelerin istihbaratlarının 
oluşturduğu ortak harekat odası tarafından Su
riye’nin güneyindeki komşular lehine tampon 
bölge oluşturma misyonu yüklenilen güneydeki 
tugayların mevcut kuşatma altında direnmesi 
zor görünmektedir.

Rejime karşı savaşan tüm kritik cephelerde 
rol alan ElNusra Cephesi, IŞİD’e karşı savaşa 
da katılınca değişik sebeplerden ötürü kaybet
tiği kredibilitesini tekrar kazanmaya başladı. 
Bu durum ElNusra Cephesi’nin denklemdeki 
ağırlığını hissettirmeye başlamasına sebep olur
ken aynı zamanda devrim için de ayrı bir mey
dan okuma unsuru oldu. Her ne kadar IŞİD 
sonrası yerelleşen ElNusra üyelerinin çoğunu 
devrimin itidalli çizgisine çekebilme imkanı 
olsa da lideri Golani’nin konuşmalarında tekfir 
fikrini hala kuvvetli bir şekilde kullanması, El
Nusra Cephesi’nin karar mekanizmasının hala 
ekstrem ElKaide üyeleri tarafından kontrol 
edildiğini göstermektedir.

Suriye’deki askeri muhalefet arasında yakın 
zamanda önemli bir gelişme yaşandı. 17 Mayıs 
2014’te rejime karşı etkin savaşmasıyla tanınan 
İslam Cephesi, Şam Askerleri İslami Birliği, Fur
kan Tugayları, Şam Taburu ve Mücahitler Ordu
su bir araya gelerek Suriye’deki İslami gruplarla 
diğer devrimci gruplar ve siyasi muhalefet arasın
daki konsept farklılığını daraltmayı ve kapsayıcı 
yeni bir zemin üzerinde birleşmeyi amaçlayan 
“Savaşan Tugayların Devrimci Onur Paktı” adı 
altında bir deklarasyon yayınladılar.27

ElNusra Cephesi’yle irtibatlandırılmala
rının yükünden kurtulma ve devrimin ortak 
bileşkesine yanaşma olarak da yorumlanabilen 

27. “Fasail İslamiyye tu’lin misak şeref”, El-Arabiye, 17 Mayıs 2014. 

yeni deklerasyonda, devrimci çalışmanın para
metrelerini belirleyerek şeriata referans yapmak 
yerine aşırılıktan uzak olan dini öğretilere, kanun 
devleti, adalet ve özgürlük gibi evrensel değer
lere değinildi. Toprak bütünlüğü esası üzerinde 
duran deklerasyonda dışa bağımlılığı reddederek 
bölge ülkeleri ve uluslararası camia ile işbirliği
ne açık kapı bırakıldı. Bu deklarasyonun Batı’da 
ve BAE, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır’da İs
lam Cephesi’nin de dahil olduğu İslami grupları 
kara listeye alma fikrinin tartışıldığı bir ortamda 
gelmesi zamanlaması açısından önemli bir adım 
oldu.28 Bu süreçte özellikle Mısır’daki darbe hü
kümetinin İslam Cephesi’ne oldukça düşmanca 
bir tavır takındığı ve terör listesine alınması için 
çaba sarfettiği bilinmektedir.

Bu deklarasyon, muhalefetin askeri gücün
de önemli bir sayıya tekabül eden İslami gruplar 
ile diğer cephe ve tugaylar arasında zaten devam 
eden işbirliğini ithamların yükünden kurtarma
ya sebep olabilecek potansiyele sahiptir. Fakat, 
silahlı grupların birbirleriye çatışmasından istifa
de eden güçlerin, bu deklarasyonu göz ardı etme 
eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu deklaras
yon aynı zamanda Suriye devriminin dışarda
ki algısında yer eden ‘aşırıcı’ temasının bertaraf 
edilmesini de hedeflediği söylenebilir.29 ElNusra 
Cephesi’nin misak dışında tutulması, IŞİD’in 
açıkça kınanması ve düşman olarak kabul edil
mesi, İslami grupların Suriye’deki aşırı gruplarla 
aralarına net bir çizgi çizdiğini göstermektedir. 
Deklarasyona ilk olarak ElNusra Cephesi’nden 
şeriat vurgusunun olmadığı yönünde eleştiri 

28. İslam Cephesi Siyasi Büro Şefi Hassan Abbud ile yaptığımız 
özel mülakatta Abbud, bu deklerasyonun tam zamanında yapıldığı
nı ve ne erken ne de geç kalındığını söyledi. Abbud, bu gibi stratejik 
kararların her ne kadar liderlik kadrosunda daha önce benimsenmiş 
olsa da, sayısı 30 bine varan bir zeminin de bu kararlar için ol
gunlaşması gerektiğini dile getirdi. Bu kararların taktik değil, dış 
yardım beklentisinden bağımsız, tamamen çoğunluğun kanaatini 
yansıtan stratejik kararlar oluğunu ifade etti. 

29. İslam Cephesi Şura Meclisi Üyesi Muhibbuddin ile yaptığımız 
özel mülakatta Muhibbuddin, Suriye halk hareketinin Suriye’nin 
genelini yansıtan Müslümanlar tarafından başlatıldığını, devrimin İs
lamcıların devrimi değil, Suriye halkının devrimi olduğunu ifade etti. 
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gelirken30, diğer gruplar ve siyasi muhalefetin 
deklarasyon konusunda sessizliğini koruduğu 
görülmektedir. Ulusal Koalisyon Başkanı Cerbe, 
Suudi Arabistan’a paralel olarak hareket etmiş ve 
deklarasyonu “geç ve yetersiz” bulmuştur. 

INSANI DRAM VE 
ULUSLARARASI 
SUSKUNLUK
Suriye devriminin şanssızlığı çok yüzlü olan 
uluslararası camianın Suriye’de insani ve ahlaki 
yüzünü saklayarak devrimin karşısına jeopolitik 
yüzü ile çıkmasıdır. Öyle ki hem rejime karşı 
olan hem de rejimi destekleyen ülkeler, devrimi 
kendi aralarındaki hesaplaşma lehine istismar 
ederek vekalet savaşını yürütmektedir. Jeopoli
tiğin soğuk yüzü ve vekalet savaşlarının sağladı
ğı hareket imkanından etkin bir şekilde istifade 
eden Esed rejimi, etnik temizlik, tecavüz, tehcir 
ve işkence de dahil olmak üzere şiddet ve hukuk 
ihlallerini tırmandırarak devam ettirmektedir. 
Bu durum Suriye’de en muhafazakar tahminlere 
göre 200 bini aşkın can kaybı, 220 bin tutuklu, 
85 bin kayıp ve Suriye’deki demografik ve dini 
dağılım dengesini değiştirdiği düşünülen çoğu 
Sünni olan 9 milyon kişinin göç etmesi şeklinde 
karşımıza çıkmaktadır.31

Bölge siyaseti de Suriyeli muhalifleri zor
lamakta ve insanlık dramını genişletmektedir. 
Örneğin, Mısır’daki askeri yönetim Esed reji
mi ile üst düzey diplomatik ilişkiler kurduktan 
sonra Suriyeli mülteciler üzerinde baskı uygu
layarak sınırdışı etme ve tutuklama yollarına 
başvurmuştur. Ayrıca Suriyelilerin ülkeye giriş
lerine vize şartı koymuştur. Birçok Humuslu ve 
Şamlı, Şebbiha’nın yaptığı katliamlardan Batı 

30. “Cebhet enNusra terfuz misak eşşeref essevri”, El-Quds Al-
Arabi, 19 Mayıs 2014

31. Suriye krizinin insan hakları boyutuna ilişkin geniş bir çalışma 
için bkz., Yavuz Güçtürk, “İnsanlığın Kaybı: Suriye’deki İç Savaşın 
İnsan Hakları Boyutu”, SETA Rapor (2014). 

komşusu olan ve mülteciler için hiç tedbir al
mayan Lübnan’a kaçtıklarında ciddi zorluklar 
yaşamaya devam etmiştir. Ürdünlü yetkililer 
ise toplama kamplarını andıran, standartların 
çok altında olan ve Ürdün’ün dördüncü büyük 
şehri haline gelen Zaatari mülteci kampı için 
finansal destek bulmakta zorlanmaktadır. 240 
bin mülteci ağırlayan Kuzey Irak Bölgesel Yö
netimi de kötü şartlarda yaşayan mültecilerin 
durumunu iyileştirmek için ihtiyaçları olduğu
nu dile getirmektedir. 

Bu süreçte Suriyeli mültecileri misafir olarak 
karşılayan ve o şekilde muamele eden tek ülke 
Türkiye olmuştur. Başbakan Recep Tayyip Erdo
ğan, misafirleri karşılamak amacıyla seçilmiş böl
gelerde altyapı hazırlığını yapmaları için AFAD ve 
Kızılay’a talimat verdi. Bir kısmı UNHCR’ın be
lirlediği standartların da üstünde olan eğtim, sosyal 
alan ve sağlık merkezleri bulunan 22 tane kamp 
kuruldu. Suriyelilerin kara, hava ve deniz hudut 
kapılarından Türkiye’ye kolayca girebilmeleri için 
2009 yılında yürürlüğe konulan vize muafiyeti uy
gulamasına devam edildi. Milli Eğitim ve Sağlık 
Bakanlıkları Suriyeli misafirlerin ihtiyaç duydukla
rı hizmeti meccanen karşılanması için gerekli ku
rumlara talimat verdi. Bu noktada diğer ülkelerin 
aksine Türkiye’nin kendi öz kaynakları ile Suriyeli 
mültecilere kucak açtığı not edilmelidir. 

Öte yandan Suriye devrimi, gerek bölgesel 
gerekse uluslararası insani yardım sistemindeki 
yolsuzluğun boyutunu ortaya çıkardı. Suriye adı
na yapılan toplantılardan şimdiye kadar açıkla
nan yardım miktarı 10 milyar dolara yaklaşırken 
yardım alan ülkelerdeki mültecilerin durumu 

Bu süreçte Suriyeli mültecileri misafir  
olarak karşılayan ve o şekilde muamele  
eden tek ülke Türkiye olmuştur.
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oldukça kötüdür. Açıklanan yardımın yüzde 60
70’i civarındaki bir kısmının “idari masraflar” 
adı altında kesildiği ve kalan kısmının da bir 
bölümünün aracılara ve uygulama partnerlerine 

komisyon olarak gittiği bilinmektedir. Uygulama 
partnerlerinin yapısını korumak adına muhalefe
tin hiçbir kurumuna direk yardım gitmemesi de 
dikkat çekicidir.

MÜLTECİ SAYILARI VE DAĞILIMI

Kaynak: UNHCR

LÜBNAN

1,074,517

TÜRKİYE

748,066

UNHCR TOPLAM KAYITLI MÜLTECİ:

2,732,660

ÜLKE İÇERİSİNDE ZORUNLU YER 
DEĞİŞTİREN MÜLTECİ: 4,254,500

KAYIT BEKLEYEN MÜLTECİ: 70,025

ÜRDÜN
596,062

IRAK
223,113

MISIR
137,560
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SONUÇ
Suriye meselesi bir vekaletler savaşı olduğu andan 
itibaren çözümü Suriyelileri aşan bir boyuta yük
selmiştir. Yine bu andan itibaren meselenin gidişa
tı ve safhalarını, büyük ölçüde iki tarafın destek
çilerinin belirleyeceği anlaşılmıştır. Esed rejimine 
diplomatik, askeri ve finansal açıdan destek çıkan 
İran ve Rusya bu süreçte sorumluluklarını aralıksız 
ve belki de beklentileri de aşan bir şekilde yerine 
getirmiştir. Diğer yandan ise Suriye’nin Dostları 
Grubu, uyumsuz bir görüntü çizmiş; Suriye’ye ya
pılan yardımlar aralıklarla devam etmiş ve hiçbir 
zaman oyun değiştirici mahiyette olmamıştır. Bu 
durum, mevcut kilitlenmişlik durumunun ortaya 
çıkmasına sebep olmuş, Esed rejimi önemli bir 
kısmını kontrol edemediği Suriye’de muhalifle
ri silah bırakmaya zorlayamazken, muhalifler de 
Esed rejiminin düşüşünü hazırlayacak askeri ba
şarılara imza atamamıştır. Sahada her iki tarafın 
da tüm yıpranmalara rağmen savaşı sürdürmesi, 
siyasi çözüm çabalarını boşa çıkarmıştır.

Mevcut kilitlenmişlik durumu her iki tarafı 
da farklı arayışlara sürüklemektedir. Esed rejimi, 
ülkenin tamamına hakim olma hülyasını terket
miş görünmektedir. Bir ara yol olarak, ülkenin 
Şamsahil hattında egemenliğini pekiştirme ve 
yönetilebilir bir Suriyecik yaratma gayretlerini 
önceleyen bir tablo çizmektedir. Muhalifler ise 
yeniden yapılanma ile Suriye’nin Dostları Gru
bu’ndan daha fazla, fakat bu sefer kritik yardım
ları almanın hesaplarını yapmaktadır. Hazm Ha
reketi ve Suriye Devrimciler Cephesi’nin aktive 
edilmesiyle birlikte Özgür Suriye Ordusu can
landırılmaya ve dış askeri yardımlar garanti altına 
alınmaya çalışılmaktadır. 

Mevcut tabloda yakın vadede Suriye için 
maalesef ne askeri ne de siyasi bir çıkış yolu gö
rünmektedir. Tablonun değişmesi için Suriye’nin 
Dostları Grubu’nun üç senedir çözüm üreteme
yen kriz yaklaşımlarını yeniden sorgulaması ve 
Suriye’de akan kanın durması için ciddiyetle ve 
sorumluluktan kaçmadan oyun değiştirici adım

lar atması lazımdır. Aksi taktirde işleyen zaman, 
insan kaybının artmasına, Suriye’nin sürdürüle
bilirliği tartışmalı da olsa kantonlara ayrılmasına 
ve Ortadoğu’nun kalbindeki istikrarsızlık ve kaos 
kuşağının derinleşmesine sebep olmaktadır. 

ÇIKIŞ YOLU
  Bu veriler ışığında Suriye’deki siyasi mu

halefet, bölgesel dengelerin değişmeyece
ğinin garantisini almadan ve istikrarlı ge
lecek görmeden Suriye’de köklü değişikliğe 
müsade etmeyecek dış ülkelerin desteğine 
dayanan ve bu yolla kendilerini sahanın 
nabzından uzaklaştıran durumlarını tekrar 
gözden geçirmelidir. 

  Öte yandan kendi gücü ve halktan gördüğü 
ilgi ile yetinen, İslami olarak sınıflandırıla
bilecek etkin silahlı grupların, dış dünya ile 
güvene dayalı ilişkiler kurmadan rejimi dü
şürme amaçlarına ulaşmalarının mümkün 
olmayacağını anlaması gerekmektedir.

  Bu çerçevede kendisini mutedil Selefi ola
rak tanımlayan, halkın desteğine sahip 
olan, devrimde etkin rolü bulunan ve mu
halif grupların sayıca en büyüğü olan İslam 
Cephesi’nin; ayrıca Şam Askerleri İslami 
Birliği’nin, Suriye muhalefetinin ana akım 
gruplarıyla güven ilişkisi kurma için çaba 
göstermesi gerekmektedir. 

  Devrimde etkin rol oynayan silahlı güçler, 
siyasi muhalefet ve aktivistlerin özel ajanda
larından uzaklaşarak tek platform üzerinde 
bir araya gelerek rejimi düşürme hedefine 
ulaştıkları noktada doğacak sorunlara çö
züm senaryolarını da içine alan yeni bir or
tak strateji belirleyip, bu yeni vizyonu Esed 
rejiminin devrilmesine destek veren Suriye 
Halkı’nın Dostları’na sunmalıdır.

  Koalisyonun uygulayıcı kurumu olarak 
kurulan geçici hükümetin Suriye’deki kur
tarılmış bölgelere girip yerel konseyler ve 
tugaylarla koordinasyon sağlayarak sağlık, 
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eğitim, belediyecilik ve altyapı hizmetlerine 
başlaması gerekmektedir.

  Muhaliflere spesifik silahların temin edilmesi, 
kısa sürede dengeleri muhalefet lehine değiş
tirme ve Esed rejiminin Suriye’yi bölme senar
yolarını boşa çıkarma potansiyeline sahiptir. 
Suriye’de barışın tesis edilmesini ve Suriye’nin 
üniter yapısının korunmasını savunan ulusla
rarası aktörlerin bu seçeneği tekrar ve güçlü 
bir şekilde gündeme alması gerekmektedir.

  Bununla birlikte, spesifik silahların mu
haliflere ulaşmasının ABD tarafından veto 
edilmeye devam edeceği ihtimalini de göz 
önünde bulundurarak, muhaliflerin Esed 

rejiminin ülkeyi bölme senaryosuna karşı 
bir B planı oluşturması gerekmektedir.

  Suriye’nin Dostları Grubu’nun yardımla
rını, Suriye içerisinde hedefi Esed rejimini 
düşürmek olan grupların zaten asgari düzey
de olan işbirliklerini ortadan kaldırmama ve 
aralarında husumet çıkarmama hassasiyetiy
le devam ettirmesi gerekmektedir.     

  Uluslararası toplumun Rusya ve Çin’in ve
tosu sebebiyle BM Güvenlik Konseyi’nden 
Suriye rejimine karşı karar almanın mümkün 
olmadığını dikkate almaları ve Suriye’deki in
sanı dramı durdurmak için BMGK dışındaki 
kurumları harekete geçirmesi gerekmektedir.
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Suriye krizi, başladığı Mart 2011’den beri ülkenin sınırlarını aşan ve çözümü için 
de sadece Suriyeli aktörlerin çabalarının yeterli olmadığı bir doğaya sahiptir. 
Başta Iran olmak üzere bölgesel ak törlerin Suriye krizine daha ilk günlerde 

müdahil olması, ardından Körfez ülkelerinin Iran’a karşı cepheyi Suriye’ye taşıması 
ve bölge dışı aktörlerin Suriye krizine ne kendi haline terkedilecek ne de bitmesi için 
oyun kurucu hamleler yapılacak bir mesele olarak yaklaşması, Suriye krizini içinden 
çıkılması zor bir duruma sokmuştur. Üç seneyi aşkın bir süredir devam eden ça-
tışmalar ve Suriye dışında Suriye’ye yönelik yü rütülen ve artık klişeleşen tartışmalar, 
Suriye’ye ilişkin algılamaları ve değerlendirmeleri statikleş tirmiştir. Suriye’ye yönelik 
yapılan analizlerin genelinde bir fikri tembellik durumundan söz etmemiz mümkün-
dür. Bu fikri tembellik Suriye krizine, siyasi pozisyonlar veya üç senedir ulusla rarası 
kamuoyunda yerleşmiş düşünme kalıpları üzerinden yaklaşılmasına ve Suriye için-
deki ve dı şındaki aktörlerin pozisyonlarındaki farklılaşma nın gözden kaçırılmasına 
sebep olmaktadır.

Uluslararası aktörlerin küçük çaplı konjonk türel pozisyon değişiklikleri ve saha-
daki değişken mevzi kazanımları bir yana, Suriye’ye ilişkin de ğişken olmayan ve ulus-
lararası kamuoyu tarafın dan paylaşılan belki de tek ortak nokta Suriye’de insani bir 
trajedinin yaşandığıdır. Insani trajedi devam ederken siyaseten geldiğimiz noktada 
ka lıcı barış dışında tüm ihtimallerin masaya yatırıl dığı bir Suriye’den bahsetmekteyiz. 
Bir takım ön şartlara bağlı olarak halk devriminin geç ve isteni len seyrinin dışında 
da olsa gerçekleşmesi ve Esed rejiminin düşmesi seçeneği zayıf da olsa geçerli liğini 
korurken, Baas rejiminin Suriye’nin Şam-sahil hattındaki egemenlik sahasını genişlet-
meye çalışması ve Suriye’nin kendisi için stratejik olarak gördüğü bir kısmını yönet-
mek ile iktifa edebile ceği izlenimini vermesi, zaten de facto bölünmüş lüklerin yaşan-
dığı Suriye’nin üniter yapısının ge leceğini de tartışmaya açmaktadır.

Elinizdeki analiz Suriye krizini, bölgesel ve uluslararası aktörlerin Suriye pers-
pektiflerini kli şelerden uzak kalarak anlatmaya çalışacak, sahada ki askeri ve siyasi 
yapılara ilişkin değerlendirmeler yapıp insani krizin faturasını çıkaracak ve krizden 
çıkış yolu için mütevazi önerilerde bulunacaktır. Analiz, değişik zamanlarda Suriye 
muhalefetinin askeri ve siyasi figürleriyle yapılan özel mülakat larla desteklenmiştir 
ve sürekli değişen Suriye kriz haritasında güncel bilgiler içermektedir.


