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SINIRLARI AŞAN KRIZ: SURIYE

Suriye’de Mart 2011’de Ürdün sınırındaki Dera’da başlayan gösteriler, güvenlik 
güçlerinin göstericilere sert ve ölümcül tepki vermesiyle ülke sathine yayıldı. Aylar-
ca devam eden barışçıl gösterilere Esed rejimi bir güvenlik sorunu olarak yaklaşıp, 
gösterilerin yayılmasına ve evrilmesine sebep oldu. Gösterilerdeki can kayıplarının 
artmasıyla birlikte olaylar yavaş yavaş içerisinde silahlı mücadelenin de olduğu bir 
safhaya doğru evrilmeye başladı. Bu sürecin başat aktörü, Suriye ordusunda gö-
rev alıp, rejimin halka yönelik tutumu karşısında orduyu terk ederek silahlarıyla 
birlikte muhalefete katılan ordu mensupları oldu. Bu askerler, kısa bir süre sonra 
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ismiyle ülkedeki ilk silahlı muhalif grubu teşkil ede-
cek yapılanmayı oluşturmuşlardır. Esed rejiminin siyasi müzakere kanallarını tıka-
masıyla birlikte çatışmalar tırmanmış, yaklaşık dört yıldır devam eden bu savaşta 
ülkenin büyük bir kısmı çatışmalardan ötürü büyük zarar görmüştür. Bu süreçte 
sahada başta İran olmak üzere yeni aktörlerin belirmesi uzun zaman almamış ve 
çatışmaların ve de krizin genel seyri bu aktörlerin sahaya girmesiyle büyük ölçüde 
değişmiştir. Süreç içeresinde Suriye küresel ve bölgesel güçlerin vekâlet savaşlarının 
bir zemini haline gelirken, bu durum sahadaki aktörlerin yapısını da çeşitlendirip 
ilişkiler ağının daha da karışık bir hale gelmesine neden olmuştur.   

“Sınırları Aşan Kriz: Suriye” isimli çalışma, Suriye krizinin geldiğimiz nokta-
daki vaziyetini askeri boyutuna ağırlık vererek incelemeyi amaçlamaktadır. Siyasi 
bir çözüme ulaşılabilmesi için hayati öneme sahip olan sahadaki askeri durum, 
gün be gün değişmekte, alan hakimiyetlerinde kaymalar olmakta ve yeni ittifaklar 
kurulmaktadır. Krizin Suriye’yi aşan boyutlarının olması hasebiyle krize yönelik 
uluslararası pozisyonlar ve uluslararası aktörlerin içerisinde yer aldığı eksenler de 
son derece önemlidir. Nihayetinde Suriye meselesi sadece Suriyeli taraflar eliyle 
çözülebilecek bir mesele olmaktan çok uzun süre önce çıkmıştır. Bu sebepten ulus-
lararası aktörlerin pozisyonları, bu aktörlerin oluşturduğu eksenler ve birbiriyle 
çarpışan bu eksenlerin Suriye’deki yansımaları, Suriye krizinin etraflıca anlaşılması 
için hayati öneme haizdir. 

ÖZET

Elinizdeki çalışma, 
Suriye krizinin 
askeri boyutunu 
ve bununla ilişkili 
olarak Suriye krizine 
yönelik uluslararası 
pozisyonları 
analiz etmeyi 
amaçlamaktadır. 
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GIRIŞ
Suriye’de 2011 yılı Mart ayında Esed rejimine karşı 
başlayan gösteriler, Arap Baharı’nın da etkisi ile re-
jim tarafından sert karşılık görmüş, rejimin halkın 
taleplerine karşılık askeri yöntemlere başvurması 
ülkeyi kısa süre içerisinde kaosa sürükleyecek bir 
dönemi başlatmıştır. Aylar süren barışçıl gösteri-
lerle bir sonuç elde edemeyen rejim karşıtları da 
rejimin saldırılarında can kayıplarının artmasıyla 
birlikte bir müddet sonra silahlı ayaklanma yolunu 
tercih etmiştir. Bu süreçte özellikle Esed ordusunda 
görev alıp, rejimin halka yönelik tutumu karşısında 
orduyu terk ederek silahlarıyla birlikte muhalefete 
katılan ordu mensupları, bir müddet sonra Özgür 
Suriye Ordusu (ÖSO) ismiyle ülkedeki ilk muhalif 
grubu teşkil edecek yapılanmayı oluşturmuşlardır. 
Ardından ülke içerisinde yaşanan çatışmalar kısa 
süre içerisinde bir iç savaşa dönüşmüş, yaklaşık 
dört yıldır devam eden bu savaşta ülkenin büyük 
bir kısmı çatışmalardan ötürü ağır zarar görerek ha-
rap olmuştur. İç savaş süreci içerisinde sahada yeni 
aktörler belirmiş ve ülkenin mevcut görünümü bu 
aktörlerin etkinlik alanları çerçevesinde büyük bir 
değişime uğramıştır. Süreç içerisinde Suriye küresel 
ve bölgesel güçlerin vekâlet savaşlarının bir zemini 
haline gelirken, bu durum sahadaki aktörlerin ya-

pısını da çeşitlendirip ilişkiler ağının daha da karı-
şık bir hale gelmesine neden olmuştur. 

Aradan geçen dört sene içerisinde birçok 
bölgesel ve küresel aktörün müdahil olduğu 
Suriye krizinde bir tarafın diğer tarafa nihai üs-
tünlüğü söz konusu değildir. Çatışmalara paralel 
olarak özellikle Cenevre Toplantıları çerçevesin-
de yürütülen siyasi çözüm çabaları birer birer 
sonuçsuz kalırken sahadaki askeri durumda bir 
değişiklik olmadan siyasi çözüme ulaşmanın zor-
luğu birçok Suriyeli ve uluslararası aktör tarafın-
dan kabul görmüştür. Bu durum Esed rejimi ve 
birlikte savaştığı aktörlerle Suriye’nin askeri mu-
halefetini ön plana çıkarırken, siyasi muhalefet 
süreç boyunca geri planda kalmıştır. 

Elinizdeki çalışma, Suriye krizinin askeri bo-
yutunu ve bununla ilişkili olarak Suriye krizine 
yönelik uluslararası pozisyonları analiz etmeyi 
amaçlamaktadır. Bu çalışma, sahadaki takip ve 
tahlil edilmesi oldukça zor olan askeri durumu 
olabildiğince güncel bir şekilde ortaya koyacak, 
Suriye krizine ilişkin uluslararası aktörlerin po-
zisyonunu inceleyecek ve bölgesel ve küresel ak-
törlerin Suriye’de girdiği ittifakların değerlendir-
mesini yapacaktır. Nihayetinde Suriye meselesi 
sadece Suriyeli taraflar eliyle çözülebilecek bir 
mesele olmaktan çok uzun bir süre önce çık-
mıştır. Bu sebepten uluslararası aktörlerin po-
zisyonları, bu aktörlerin oluşturduğu eksenler ve 
birbiriyle çarpışan bu eksenlerin Suriye’deki yan-
sımaları, Suriye krizinin etraflıca anlaşılması için 
hayati öneme haizdir. 

SAHADAKI SON DURUM: 
YIPRATMA HARBI
Savaşın başlarında muhalefeti temsilen ortaya 
çıkan Özgür Suriye Ordusu, homojen ve kon-
trol edilebilir bir yapı oluşturamamış, bunun 
sonucunda da muhalefet saflarında birbirinden 
bağımsız pek çok grup ortaya çıkmıştır.1 Esed 

1.Suriye’de rejime karşı savaşan muhalif güçler için detaylı bilgi sayfa 24.
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rejiminin sivilleri hedef alan saldırıları karşısında 
muhalefet süreç içerisinde daha radikal bir görü-
nüm kazanmaya başlarken, Rusya ve İran’ın yanı 
sıra Şii yabancı savaşçıların2 Esed safında savaş-
mak için Suriye’ye gelmeye başlaması ile de ça-
tışmanın doğasında sekteryen dinamikler ağırlık 
kazanmaya başlamıştır. Yine bu süreçte Suriye 
muhalefetine katılan yabancı savaşçılar ile cihat-
çı gruplar, kısa sürede sahada etkinlik kurmayı 
başarabilmiştir. İç savaşın başından beri oldukça 
dramatik kırılmalar yaşayan Suriye muhalefeti, 
dört yıldır süren savaşın ardından bugün oldukça 
farklı bir görünüm arz etmektedir.

Savaş boyunca sahada pek çok farklı yeni 
ittifak kurulmuş, yeni yapılar yükselirken, daha 
önceleri etkin olan pek çok grup eriyip yok ol-
muştur. Bu noktada en dikkat çekici nokta ise, 
hiç şüphesiz cihatçı grupların sahada artan bir 
biçimde Suriye muhalefetini domine etmeye baş-
lamış olmasıdır. Özellikle IŞİD’in ortaya çıkışı 
ve hızlı yükselişi, Suriye muhalefetinin dönüşü-
münde kritik bir rol oynamıştır.3 Ocak 2014’ten 
itibaren Suriye muhalefetiyle toplu bir savaşa 
giren IŞİD, bu çatışmalar neticesinde ülkenin 
doğu kısmını Rakka ve Deyru’z-Zûr da dâhil 
olmak üzere büyük ölçüde ele geçirmeyi başar-
mıştır. Buna karşın Suriye muhalefeti içerisinde 
organize komuta kontrol yapıları ve ideolojik 
homojenlikleri ile İslami Cephe ve Nusra Cephe-
si’nin ön plana çıktığı görülmektedir. Sahadaki 
tüm bu değişimde uluslararası toplumun verilen 
tüm sözlere rağmen Suriye muhalefetini destek-
lememiş olmasının yanı sıra Esed rejiminin iç sa-
vaşı İran ve Hizbullah gibi müttefikleri aracılığı 
ile sekteryan bir zemine indirgemesinin ülkede 
cihatçı grupların yükselişindeki temel etken-
ler olduğu görülmektedir. Özellikle uluslararası 
toplum tarafından terk edildiğini düşünen Suri-
ye’deki Sünni halk, ülkede sekteryen tonu artan 

2. Suriye’de Esed rejimi saflarında savaşan Şii milis güçleri için ded-
taylı bilgi sayfa 37.

3. Detaylı bir IŞİD analizi için bkz. Can Acun, Neo el-Kaide: Irak ve 
Şam İslam Devleti (IŞİD), SETA Perspektif, sayı: 53, 16 Haziran 2014.

savaşın da etkisiyle desteklerini daha çok cihatçı 
gruplara yönlendirmeye başlamıştır.4

Hali hazırda Suriye muhalefetinin askeri öl-
çekte çeşitli meydan okumalarla karşılaştığı ve 
bunlara karşı büyük bir varoluş mücadelesi ver-
mekte olduğu görülmektedir. Suriye muhalefeti 
ülkenin doğu bölgelerinde neredeyse bir yıldır 
herhangi bir varlık gösterememektedir. Özellikle 
IŞİD’in ortaya çıkışı ve Ocak 2014’ten itibaren 
muhalif gruplarla girmiş olduğu çatışmanın ar-
dından muhalifler ülkenin doğusundan çekilmek 
zorunda kalmıştır.5 Aynı dönemde Esed rejimi 
muhaliflere yönelik belli ölçekte mevzi kazanımlar 
elde etmiş, özellikle Humus, Halep, Kalamun ve 
Şam merkezde muhaliflere karşı belli oranda iler-
leyebilmiştir. IŞİD’in ortaya çıkışı ve iç çatışma-
lardan ötürü zayıflayan Suriye muhalefeti, rejim 
karşısında ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. 

2014 yılı boyunca muhalifler kendi arala-
rında zaman zaman çatışmakla birlikte aynı za-
manda yeni çatı oluşumlar kurmaya da çalışmış-
tır. Bunlardan en önemlisi 25 Aralık 2014 tarihi 
itibariyle Halep merkezli olmak üzere ilan edilen 

4. Suriye’deki duruma benzer şekilde Irak’ta da IŞİD ve diğer cihah-
di örgütler Maliki’nin sekteryen politikalarının etkisi ile zemin ve 
destek bulmayı başarmıştır. Daha detaylı bir analiz için bkz. Can 
Acun, Irak’ta İsyanın Haritası: Silahlı Gruplar, SETA Perspektif, 
sayı: 55, 27 Haziran 2014. 

5. Irak’ta elde ettiği yüksek teknoloji askeri donanımları Suriye’ye 
taşıyarak burada da hızlı bir kazanım elde eden IŞİD Rakka ve Dey-
ri Zor bölgesinde neredeyse tamamen hâkimiyetini tahkim eder-
ken, kuzey Suriye’de de ciddi bir etkinlik elde etmiştir. Tel Abyad 
ve Cerablus, Münbiç bölgelerinde ve Halep’in bir kısmında ÖSO 
ve diğer muhalif unsurlarla çatışmaya girerek buraları ele geçirdik-
ten Halep kırsalında muhaliflerle düşük yoğunluklu çatışmala-
rını sürdürürken, aynı zamanda Ayn el Arap (Kobani) ve Haseki 
üzerinden PYD unsurları ile yoğun çatışmalara girmiştir. Kobani 
kent merkezinin de önemli kısmını ele geçirmesi ile birlikte ulus-
lararası koalisyonun yoğun hava saldırıları sonucunda ağır kayıplar 
vererek kent merkezinden geri çekilmesine rağmen Suriye sathın-
da gücünü muhafaza etmeyi başarmıştır. Ancak ABD liderliğinde 
uluslararası koalisyonun hava saldırıların yanı sıra sahada muharip 
dost unsurlar olarak gördüğü PYD’nin askeri kanadı YPG’yi askeri 
açıdan desteklemesi ile IŞİD’in daha önce yakaladığı momentumu 
kuzey cephesinde kaybettiği görülmektedir. Mevcut durumda Ko-
bani kırsalında çatışmalar devam ederken IŞİD adım adım güne-
ye doğru gerilemektedir. Ayrıca PYD ve Esed birlikleri ile Haseki 
hattı üzerinde çatışmaya devam etmektedir. Yine Halep kırsalında 
zaman zaman Suriyeli muhaliflerle de çatışmalarını sürdürmektedir. 
IŞİD’in kuzey cephesinde zaman zaman taktiksel çekilmeler yaptığı 
da görülmektedir.
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Şam Cephesi’dir. Oldukça geniş bir koalisyon 
olan Şam Cephesi, henüz tam anlamıyla entegre 
bir yapı arz etmemektedir ve bünyesinde oldukça 
farklı ve geniş grupları bir arada bulundurmakta-
dır. Söz konusu gruplar İslami Cephe (sadece Ha-
lep Kolu), Ceyşul Mucahidin, Nureddin Zengi 
grubu, Elviya Fastakim Kema Umirt grubu, Asa-
la ve Tanmiya ve son olarak Hazm Hareketi’nin 
feshinin ardından geriye kalan mensuplarından 
oluşmaktadır. Şam Cephesi’nin liderliğine İslam 
Cephesi içerisinde yer alan Liva’ut Tevhid lideri 
Abdulaziz Selame getirilmiştir.6 

Grup hali hazırda çeşitli askeri operasyonlar 
gerçekleştirmiş ve diğer gruplarla birlikte oluştur-
duğu operasyon odası ve ittifaklarla rejime karşı 
–özellikle Halep bölgesinde- çeşitli saldırılar ger-
çekleştirmiştir. Yine grup 5 Şubat 2015 tarihinde 
Halep’in kuzey-batısındaki Afrin’de hakim olan 
YPG ile yaptığı bir anlaşma ile, aralarında ortak 
adli bir sistem oluşturma kararı almış, ortak “şe-
riat mahkemesi” üzerinde anlaşmışlardır.7 Anlaş-
maya göre iki grup Halep bölgesinde rejime karşı 
özellikle ikmal hatları, lojistik ve askeri anlamda 
bir işbirliği yapılması kararı almıştır. Şam Cep-
hesi koalisyonu Halep merkezli olmakla birlikte, 
daha geniş çapta Suriye’de bütün grupları birleş-
tirmeyi hedefleyen bir çatı oluşturmayı amaçla-
maktadır ve bu anlamda İslami Cephe’nin kuru-
luşu ve ilanıyla paralellikler taşımaktadır. Buna 
karşın bu koalisyonda İslami vurguların daha az 
olduğu göze çapmaktadır.

Nusra Cephesi ve müttefikleri ile ABD’nin 
desteklediği seküler görünümlü gruplar arasın-
da çatışmalar da süreç içerisinde yoğunlaşmıştır. 
Cemal Maruf liderliğindeki Suriye Devrimciler 
Cephesi bulunduğu Deyr Sümbül’den çıkartıl-
mış, bu grubun ana karargâhına ve silahlarına 

6. “‘Shamiah Front’ unites leading Aleppo opposition groups”, The 
Daily Star, 27 Aralık 2014. http://www.dailystar.com.lb/News/
Middle-East/2014/Dec-27/282343-shamiah-front-unites-leading-
aleppo-opposition-groups.ashx (erişim tarihi: 21 Mart 2015)

7. Syrian Rebellion Observatory. https://www.facebook.com/Syrir-
anRebellionObservatory/photos/a.1648239072069399.10737418
28.1648217982071508/1699722200254419/?type=1

Nusra Cephesi tarafından el konulmuştur. Yine 
uzun bir süredir devam eden düşük yoğunluk-
lu çatışmaların ardından 2015 yılının ilk ayla-
rıyla birlikte Nusra Cephesi’yle Hazm Hareketi 
arasındaki gerilim daha da tırmanmış, Nusra 
Cephesi Hazm Grubu’nu üyelerini kaçırmak-
la suçlamıştır. Nusra Cephesi yaşanan olayların 
ardından Hazm Grubu’na karşı saldırıya geç-
mek istemiş, ancak Hazm Hareketi buna karşılık 
“Şam Cephesi”ne katıldığını ilan etmiştir. Gerili-
mi sonlandırmayan bu hamlenin ardından, Nus-
ra Cephesi harekete geçerek Hazm Hareketi’nin 
Halep’teki merkezi 46. Tugay’a saldırıp ele geçir-
miş, dağılan grup 1 Mart 2015 itibariyle kendisi-
ni feshettiğini ilan etmiştir.8 Grubun geriye kalan 
üyeleri Şam Cephesi’ne katılmıştır.

Muhalefetin kendi içindeki bu çatışma ve 
yeni ittifakların oluşum süresince Suriye’nin ku-
zeyindeki hatlarda Esed rejimiyle süren çatışma-
lar hız kesmeksizin devam etmektedir. Özellikle 
Halep’te büyük çatışmalar yaşanırken rejimin 
kısmi ilerleyişi ve Halep’i kuşatma planına kar-
şı muhalifler güçlü bir karşılık vermiş ve rejim 
saflarında büyük zayiatlar meydana gelerek belli 
bölgelerden çekilmek zorunda kalınmıştır. Ay-
rıca ABD bombardımanıyla birlikte zayıflayan 
IŞİD’in oluşturduğu baskının azalmasıyla muha-
lifler Halep’te son dönemlerde rejime karşı büyük 
çaplı operasyonlar gerçekleştirmeyi başarmıştır.

8. “US-backed Hazm Movement disbands after al Nusrah attack”, 
Long War Journal, 2 Mart 2015. http://www.longwarjournal.org/
archives/2015/03/us-backed-hazm-movement-disbands-after-al-
nusrah-attack.php

Uluslararası aktörlerin pozisyonları, 
bu aktörlerin oluşturduğu eksenler ve 
birbiriyle çarpışan bu eksenlerin Suriye’deki 
yansımaları, Suriye krizinin etraflıca 
anlaşılması için hayati öneme haizdir.
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Bunun yanı sıra İdlib’te 2014’ün son ay-
larında meydana gelen geniş çaplı operasyonla 
muhalifler Vadi ed-Dayf ve Hamidiye gibi deva-
sa üsleri ele geçirmiş ve rejimin Hama ile olan 
bağlantısı büyük oranda kesilmiştir. Hama’nın 
kuzey hattı boyunca muhalifler Esed rejimini 
durdurmayı başarmış, Lazkiye’de ise geçtiğimiz 
bahar aylarında ele geçirdikleri Türkiye sınırın-
daki Keseb’tense çekilmek zorunda kalmışlardır.

Güney hattında Şam merkezde (Doğu 
Guta) kuşatma ve yoğun bir saldırıya maruz 
kalan muhalifler, Kalamun’da da belli mevzileri 
kaybetmiş, geçtiğimiz sene terk ettikleri Hu-
mus’un belli bölgelerinde (Waer-Rastan) var 
olmayı ise sürdürmüşlerdir. Buna karşılık mu-
haliflerin en güçlü ve etkili operasyonları De-
raa ve Kuneytra’da olmuş, bu operasyonlarda 
muhalifler son derece stratejik pek çok noktayı 
ele geçişmiştir. Muhaliflerin özellikle bu hattaki 
ilerleyişi karşısında rejimin oldukça zor durum-
da kaldığı gözükmekte, yaşanan büyük kayıpla-
rı yurt dışından gelen Şii militanlarla örtmeye 
çalıştığı görülmektedir. Muhaliflerin güneydeki 
bu ilerleyişinin devam etmesi halinde yaz ayla-
rına kadar Deraa’yı bütünüyle ele geçirerek Şam 
merkeze yürümeleri ihtimali birtakım askeri 
stratejisyenlerce dillendirilmektedir.

Suriye muhalefetinin artan bir biçimde ken-
disini sahada daha etkili olan gruplar etrafında 
konsolide ettiği gözlemlenmektedir. Başlangıçta 
oldukça dağınık, organizasyon ve komuta kontrol 
zafiyetleri olan bir yapı biçiminde ortaya çıkan 
ÖSO’nun aksine bugün sahada görece daha etkin 
ve organize grupların ön plana çıktığı görülmek-
tedir. Bu noktada Nusra Cephesi ve İslami Cephe 
başı çekmektedir. Mevcut trendin devam etmesi 
halinde bu grupların Suriye muhalefeti içerisinde 
daha da güçlenmesi beklenebilir. Gerek uluslara-
rası topluma karşı duyulan güvensizlik ve hayal 
kırıklığı, gerekse ülke içinde ve bölge genelinde 
yaşanan sekteryan gerilim, muhalefeti cihatçı ve 
İslamcı gruplara daha da yaklaştırmıştır. Bu süreç 
içerisinde ÖSO ve Batı’ya daha yakın gruplar an-

lamsızlaşmış ve hatta yer yer muhaliflerin hakim 
olduğu yerlerden çıkarılmıştır.9

Hali hazırda kendi özgün stratejik yol harita-
sını izleyen, bu bağlamda Suriye muhalefetine sa-
vaş açmış olan IŞİD ayrı tutulduğunda, Suriye’de 
özellikle ABD’nin hava saldırılarının ardından 
bir başka cihatçı grup olan Nusra Cephesi’nin 
halk nezdinde desteğini artırdığı görülmektedir. 
Bu gruba karşı dışarıdan yapılan –özellikle as-
keri– müdahalelerin, halk tabanında büyük bir 
tepki topladığı ve gruba olan sempatiyi ve desteği 
artırdığı görülmektedir. Yine bu grubun ÖSO ve 
Batı’ya daha yakın gruplara göre daha disiplinli 
ve halkla ilişkiler noktasında daha başarılı politi-
kalar izlemesi ve pek çok cephede rejime karşı as-
keri kazanımlarda başrolü oynaması, Suriye halkı 
içerisindeki popülaritesini daha da artırmaktadır. 
Mevcut haliyle Suriye muhalefetinin özellikle 
askeri bir başarı elde etmek için –yalnızca Esed 
rejimine karşı değil, IŞİD’e karşı da olmak üze-
re– Nusra Cephesi’ne ihtiyaç duyduğu, bizzat 
ÖSO mensupları ve komutanları tarafından da 
çeşitli açıklama ve demeçlerde dile getirilmekte-
dir. Aynı anda hem kuzeydeki hem de güneydeki 
cephelerde etkin olan Nusra Cephesi’nin, Suri-
ye muhalefetinin ayakta kalabilmesi için mevcut 
şartlarda kaçınılmaz olarak işbirliği yapmak zo-
runda olduğu bir yapı olduğu anlaşılmaktadır.

Çok kısa bir süre önce ABD’li yetkililerin 
dillendirdiği, “muhaliflerin Esed’e karşı bir zafer 
kazanması imkânsız” yaklaşımı ve bunun netice-
sinde Suriye muhalefetine yönelik bütün umutla-
rın yitirilerek, mevcut desteğin de azaltılmasının 
ardından, kaçınılmaz olarak Suriye muhalefeti-
nin önünde tek bir seçenek kalmaktadır; cihatçı/
İslamcılarla ittifak. Aksi halde bir tarafta Esed re-
jimi, öbür tarafta ise IŞİD tarafından tehdit edi-
len Suriye muhalefetinin daha uzun süre ayakta 
kalması mümkün görünmemektedir. Sonuç ola-
rak mevcut konjonktürde muhalefetin Esed reji-

9. Bknz. Cemal Maruf önderliğindeki Suriye Devrimciler Cepheh-
si’nin Nusra tarafından İdlip’ten çıkarılması.
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mine karşı kendisini desteklemeyen, bilakis hayal 
kırıklığına uğratan uluslararası toplumun yerine, 
sahada bizzat etkili bir biçimde savaşan yapılara 
yönelmesi, şaşırtıcı olmayacaktır.

Burada özellikle belirtilmesi gereken bir hu-
sus da, Suriye muhalefeti içerisindeki İslamcı-ci-
hatçı grupların pozisyonudur. Söz konusu grupla-
rın yerel nitelikte oldukları ve Esed karşıtı muhalif 
gruplar arasında önemli bir güç olduğu göz ardı 
edilmemelidir. Bu gruplar kullandığı soft power 
(yumuşak güç) sayesinde kendilerini gerek Suriye 
muhalefeti, gerekse Suriye halkı içerisinde olduk-
ça güçlendirdiği görülmektedir. Bu gruplara karşı 
yapılan hamle ve operasyonlar Suriye muhalefeti 
ve halkın tepkisine yol açmaktadır. Bu anlamda 
Nusra Cephesi’ni Suriye muhalefetinden ayırma 
çabasının hem etkisiz, hem de zararlı olduğu ön-
görülebilir. Şimdiye kadar Suriye’de Batı destekli 
grupların tutunamadıkları yaşanan son örnekler-
le daha iyi anlaşılmıştır. Tüm desteklere rağmen 
bu gruplar kaçınılmaz olarak Nusra Cephesi ve 
müttefikleriyle bir çatışmaya sürüklenmiş ve çok 
kısa bir süre içerisinde etkisizleşmişlerdir. Bu nok-
tada Nusra Cephesi ve benzeri grupların, IŞİD’in 
aksine Suriye muhalefetinin ve halkın üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olmaya başlayan ve daha 
uzun bir dönem bu ülkede varlığını sürdürece-
ği göz önünde bulundurulmalı, bu anlamda bu 
gruba yönelik daha rasyonel bir politika izlenmesi 
gerektiği dikkate alınmalıdır.

BÖLGEYI AŞAN KRIZ: 
SURIYE
Suriye krizi sadece Suriye’deki iç dinamikler açı-
sından değil aynı zamanda bölgesel jeopolitik 
yapı açısından da Ortadoğu’da oldukça ciddi 
bir bunalımı beraberinde getirdi. Suriye krizinin 
başladığı andan itibaren Ortadoğu’daki bölgesel 
aktörlerin ülkede baş gösteren protesto gösteri-
lerine yaklaşımı daha sonraki zaman zarfında 
özellikle rejimin silahlı güç kullanma ısrarı son-

rasında farklı aktif pozisyonlara ve takip eden 
dönemde de bölgesel kutuplaşmalara sebebiyet 
verdi. Ülkedeki kriz bununla birlikte küresel 
politikalar, uluslararası sistem ve büyük güç dış 
politikaları üzerinde de oldukça belirleyici bir 
etki yarattı. Suriye’deki krizin gelişimi ABD’nin 
gerileyişi tartışmaları ile aynı zamanda meydana 
gelince ABD’nin küresel sistemdeki rolü ve ulus-
lararası sistemin geleceği tartışmalarında Suriye 
meselesi önemli bir başlık olarak yer aldı. Örne-
ğin ABD’nin dış politika hedefleri ve amaçları 
Suriye üzerinden okunmaya başladı. Bu kriz sıra-
sında ortaya konan dış politika ve ulusal güvenlik 
öncelikleri ABD’nin bundan sonraki dönemde 
izleyeceği politikaların bir fragmanı olarak gö-
rülmeye başladı. Yapılan birçok sistem tartışma-
sında gerek büyük güçlerin sorumlulukları, gerek 
insani yardım, gerekse Ortadoğu’nun geleceği ile 
ilgili alanlar konuşulurken Suriye meselesi sürekli 
olarak bu tartışmaların en önemli boyutlarından 
biri olarak gündemdeki yerini aldı. Dolayısıyla 
kriz sadece Suriye’de ve Ortadoğu’da değil aynı 
zamanda küresel düzlemde de belirleyici ve şekil-
lendirici etkiler yarattı.

Suriye’deki krizin en önemli dış politik et-
kilerinden biri elbette Suriye’nin Türkiye ile 
ilişkilerinde oldu. 1990’lı yılların sonunda, özel-
likle iki ülke arasındaki Öcalan krizi sonrasında, 
gelişmeye başlayan ikili ilişkiler 2000’li yılların 
başında gelişerek önemli bir ortaklık haline dö-
nüşmeye başlamıştı. Türkiye açısından Suriye ile 
ilişkiler sadece Ortadoğu açılımında önemli bir 
geçiş kapısı değil aynı zamanda bölgesel politika-
lar düzeyinde de önemli bir ilk adımı oluşturu-
yordu. Suriye için de Türkiye ile ilişkiler ülkenin 
özellikle George W. Bush’un başkanlık dönemin-
de uluslararası tecridini önleyici ve uluslararası 
sistemin içinde yer almasını sağlayan bir faktör 
haline gelmişti. Bu sebeple iki ülke de birbiriyle 
ilişkilerine özel önem vermişti. Türkiye için Suri-
ye ile ilişkilerin bir başka ve daha önemli boyutu 
da ikili ilişkilerin Türkiye’nin Ortadoğu vizyonu 
açısından kritik bir yerde bulunmasıydı. Bir yan-
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dan Türkiye bu pozitif ilişkileri Ortadoğu’da daha 
da yaygınlaştırarak bölgedeki ülkelerle arasındaki 
problemleri çözmeyi amaçlarken öte yanda da 
bölgesel sorunlara bölgesel çözümler bulma ama-
cıyla bu ülkelerin birbirleri arasındaki problemle-
ri de ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Bu noktada 
Irak’taki farklı gruplar arasında arabulucu olmaya 
çalışırken aynı zamanda Suriye ile İsrail arasında-
ki problemin çözümüne olumlu bir katkıda bu-
lunmak için girişimlerde bulunuyordu. 

Elbette Suriye özelinde başlatılan bu strateji-
nin ekonomik boyutu da özel bir ağırlık taşıyordu. 
Türkiye’nin bölgeye dönük bu vizyonunda bölge-
deki ülkelerin ekonomileri arasında entegrasyonu-
nu artırmak ve bu sayede dış politika ve güvenlik 
alanlarındaki çatışma alanlarının ekonomik işbir-
liği ile kuşatılabileceği bir denklem oluşturmak da 
bulunuyordu. Bu ekonomik entegrasyon süreci 
beraberinde sosyal ve diplomatik ilişkilerin geliş-
mesini getirecek ve bunun sonucu olarak daha is-
tikrarlı ve müreffeh bir bölge ortaya çıkacaktı. 

Arap Baharı’nın Kuzey Afrika ülkelerinde 
yayılmaya başladığı 2011 yılının ilk aylarında 
Türkiye bu dış politika vizyonuna aynı zaman-
da toplumların isteği ve arzusu yönünde siyasi 
reform çağrısında bulunmayı da ekledi. Bölge-
de meydana gelen gelişmeleri yakından izleyen 
Türk hükümeti olayların en başından itibaren 
önemli bir siyasi risk alarak “tarihin doğru ta-
rafında yer almak” olarak adlandırdığı yaklaşım 
ile bu ülkelerdeki yönetimlere ciddi çağrılarda 

bulunmaya başladı. Ankara, Suriye’de de rejimin 
fazlasıyla ve gereksiz bir şekilde güç kullanarak 
bastırmaya çalıştığı gösteriler konusunda da bir-
kaç ay boyunca rejime siyasi reformda bulun-
mayı salık veren ve bu konuda son on senedir 
ikili ilişkilerde geliştirdiği tüm siyasi sermayeyi 
kullanmayı göze alan bir yaklaşım belirledi. Böl-
ge ülkelerinde halkların taleplerinin haklılığı ko-
nusunda herhangi bir kuşkusu olmayan Türkiye 
tarafı Suriye’deki geçisin görece daha kontrollü 
bir şekilde olması için çaba göstermeye başladı. 
Özellikle 2011’in Yaz aylarında Türkiye’nin bu 
noktadaki Esed rejimine olan baskısı sürekli ola-
rak devam etti. Ancak bu safhada İran’ın Suriye 
üzerinde artan etkisi, Esed rejiminin siyasi re-
form çağrılarına kulak tıkaması ve artan can kay-
bı, Türkiye’yi bir seçim yapmak zorunda bıraktı. 
Ramazan aylarında yoğunlaşan rejim saldırıları 
ile Suriye Ortadoğu’da hızla önemi artan bir ül-
keyi de karşısına almış oldu. Ağustos ayından iti-
baren rejimin herhangi bir reform çabası içinde 
olabileceği ihtimalinin ortada olmadığını gören 
Türk hükümeti uzun yıllardan bu yana sürdür-
düğü ve yatırım yaptığı politikalara son vererek 
Esed rejimine karşı pozisyon aldı. Bu sırada Su-
riye de ülke sathına yayılan gösterileri bastırabil-
mek için İran’dan ithal edilen taktik ve stratejile-
ri uygulamaya başladı. Meselenin rejimin eliyle 
mezhebi bir özellik kazanması ve göstericileri 
şiddete teşvik etmesi bakımından Esed rejimi ve 
istihbarat örgütleri ellerinden geleni sonuna ka-
dar yapmaya çalıştılar. Rejime göre, hızla yayılan 
Arap Baharı’nın yarattığı pozitif atmosfer ancak 
bu yolla negatif bir hale çevrilebilirdi. 

Her ne kadar Suriye’de rejimin tavrı ciddi 
etkilerinden birini Türkiye’nin ortaya koyduğu 
Ortadoğu vizyonuna yapmış olsa da diğer ulusla-
rarası aktörlerin bölgeye yönelik politikalarını da 
azımsanmayacak şekilde etkiledi. Suriye meselesi 
ABD’nin de hedeflediği Ortadoğu politikaları 
bakımından da oldukça belirleyici oldu. Obama 
yönetiminin göreve gelmesiyle Ortadoğu konu-
sunda yeni bir politika çizgisi tutturmayı amaç-

Esed rejiminin herhangi bir reform çabası 
içinde olabileceği ihtimalinin ortadan 

kalktığını gören Türk hükümeti uzun 
yıllardan bu yana sürdürdüğü ve yatırım 

yaptığı politikalara son vererek Esed  
rejimine karşı pozisyon aldı.
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layan ABD yönetimi Suriye konusuna özel önem 
vermekteydi. Suriye ile ilişkilerin düzelmesi du-
rumunda, Suriye’den Irak’a yabancı savaşçıların 
geçmesi ile ilgili kontrol sağlanacak ve bu sayede 
Obama yönetiminin dış politika ve güvenlik ön-
celikleri arasında bulunan Irak’tan çekilmesi ko-
laylaşacaktı. Aynı zamanda Suriye’nin İran ekse-
ninden çekilmesi de İran ile yapılması planlanan 
nükleer pazarlıklar sırasında önemli bir avantaj 
sağlayacaktı ABD için. Son olarak Suriye bundan 
önce birçok ABD başkanının başarmaya çalıştı-
ğı Filistin-İsrail barış görüşmelerinin önemli bir 
ayağını oluşturması bakımından da özel bir öne-
me sahipti. Suriye-İsrail arasında bir anlaşmaya 
varılmasının Filistin ile İsrail arasındaki görüş-
melere de pozitif bir hava katacağı hesaplanmak-
taydı. Bu sebeple mevcut Ortadoğu politikasında 
ciddi bir değişime gitmeyi ve uzun vadede dikka-
tini daha fazla Asya-Pasifik bölgesine çevirmeyi 
amaçlayan ABD yönetimi için Suriye meselesi 
oldukça ciddi bir payandaydı. Bu stratejinin ba-
şarılı olması durumunda ABD’nin dış politika 
odağı ile uluslararası sistemin yönü de oldukça 
ciddi bir değişime uğrayacaktı. 

Bu hedefleri göz önünde bulunduran ABD 
yönetimi Obama’nın başkan olmasından hemen 
sonra dış politika öncelikleri arasına Suriye ile 
ilişkileri yeniden kurmayı almıştı. Hariri suikas-
tından sonra ABD’nin Şam’dan büyükelçisini 
çekmesi ile ciddi bir gerileme yaşayan ABD-Su-
riye ilişkileri Washington tarafından yukarıda 
bahsi geçen hedefler doğrultusunda yeniden inşa 
edilmeye başladı. Obama yönetimi Kongrenin 
tüm itirazlarına rağmen bu süreci hızlandırarak 
Suriye’ye uygulanan bazı ekonomik yaptırımla-
rı ortadan kaldırdı ve daha da ileri giderek takip 
eden aylarda Şam’a yeniden bir büyükelçi ataya-
rak diplomatik ilişkileri restore etmiş oldu. Bu sı-
rada ABD yönetimi bir yandan da Suriye ile İsra-
il arasında özellikle Golan Tepeleri hakkında bir 
anlaşma sağlayabilmek için dolaylı görüşmeleri 
hızlandırıldı. Ancak tüm bu farklı diplomatik an-
gajmanlar devam ederken Suriye’de protesto gös-

teri başladı. Bu protestolar sırasında ABD yöne-
timi de bu konuda önceleri rejimin kendini siyasi 
anlamda reform edeceği ve dolayısıyla ABD’nin 
dış politik hedeflerinin değişmeden devam ede-
ceği tahmininde bulunmuştu. Ancak takip eden 
zaman zarfında özellikle yaz aylarından itibaren 
ABD tarafından bu ilişkiler için Türkiye’ye naza-
ran daha az sermaye harcanmasına rağmen Esed 
rejiminden duyulan hayal kırıklığı oldukça ciddi 
bir seviyeye ulaştı. ABD yönetimi Suriye’de mev-
cut rejimin ortadan kaldırılmadan meseleye ger-
çekçi bir çözüm bulunamayacağı noktasına ge-
lerek Esed’in yönetimden çekilmesi konusunda 
çağrılarda bulunmaya başlandı. Bu durum elbet-
te Obama yönetiminin Suriye ile ilgili planlarını 
ve daha geniş bir çerçevede Ortadoğu politikasını 
derinden etkilemiş oldu. 

Suriye’de yaşanan gelişmelerin ortaya çıkar-
dığı tabloda bu mesele aynı zamanda Ortado-
ğu’da başta Rusya olmak üzere bazı diğer aktör-
lerin de daha fazla etkili olmasını sağlayacak bir 
düzen oluşturdu. Rusya bu noktada Suriye’deki 
iç savaşı jeopolitik güç projeksiyonu yapabileceği 
bir alan olarak görmeye başladı. Özellikle Mısır, 
Tunus ve en önemlisi de Libya’da yaşanan askeri 
müdahaleler karşısında oldukça etkisiz kalan ve 
NATO’nun bölgede artan etkinliğiyle belirli bir 
tehdit algısı oluşan Moskova, Suriye ile ilişkile-
rini bu noktada Batı dünyasına karşı pozisyon 
alabilmenin bir zemini olarak gördü. Bu durum 
bir yandan Rusya’nın jeopolitik kodları açısından 
önemli bir alan sağlarken öte yandan da iç poli-
tikada Moskova’daki yönetime Batı’ya karşı dik 
durabilen bir Rusya portresi çıkararak önemli bir 
destek yaratmış oluyordu. Suriye’deki çatışmalar 
uzadıkça Rusya aynı zamanda askeri yardımın 
dışında diplomatik de bir güç olarak Suriye’nin 
yanında olmayı seçti. BMGK’daki oylamalar-
da veto hakkını kullanarak meseleye müdahale 
yolunu seçen Rusya, Suriye’ye yönelik yaptı-
rımların uygulanmasını da engellemeyi başardı. 
Daha sonra özellikle Cenevre süreçlerinde daha 
açık bir biçimde Suriye rejiminin diplomatik bir 
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sponsoru olarak da ortaya çıktı. Bunu müteaki-
ben dünya diplomasi arenasında kendini Suriye 
üzerinden en açık bir biçimde Suriye’deki rejimin 
kimyasal silah kullanımı sonrasında uluslararası 
toplum ile Suriye arasındaki anlaşmanın sağlan-
ması sırasında gösterdi. Her ne kadar silah satı-
mı ve Akdeniz’deki liman Rusya’nın bu şekilde 
davranmasının en önemli sebepleri arasında gös-
terilse de uzun vadede Rusya’nın varlığını ispat 
ihtiyacı daha fazla ağır bastı. 

İran yönetimi için de Suriye krizi önemli bir 
avantaj olarak ortaya çıktı. Suriye krizi ile bölge-
ye yönelik proksi güç projeksiyonunda büyük bir 
atağa geçen İran, özellikle Kudüs güçleri ve bu 
güçlerin komutanı Kasım Süleymani marifetiy-
le Suriye krizinde büyük bir etkinlik alanı oluş-
turmaya çalıştı. Bu girişimler İran’ın Suriye’deki 
rejime direkt etkisini de artırdı. Gelinen noktada 
birçokları Şam’ın gerçekte İran’a bağlı veya İran 
tarafından eğitilen milis grupların kontrolünde 
olduğunu ifade etmeye başladı. Elbette Hizbul-
lah’ın da sahada Suriye’deki rejim güçlerine destek 
olması savaşın özellikle Suriye’nin güneyinde bü-
yük bir oranda rejim lehine gelişmesine sebebiyet 
verdi. Bu sebeple birçokları İran’ın uzun yıllardır 
ilk kez bu kadar geniş bir etki alanı oluşturduğu 
çıkarımını yapıyor olsa da bu durum elbette İran 
ve müttefikleri açısından da oldukça masraflı bir 
durum yaratmış oldu. Öncelikle özellikle 1979 
Devrimi sonrasında kendini direniş ekseni ola-
rak adlandıran ve Ortadoğu’daki statükoya kar-
şı devrim güçlerini desteklemeyi kendine görev 
edinmiş bir rejim aradan geçen on yıllar sonrası 
mevcut kurulu düzenleri ve statükoyu destekle-
yen ve devrimci ve değişimci güçlere karşı çıkan 
bir pozisyon alır hale dönüştü. Bununla birlikte 
Suriye’deki rejimin katliamlarına verdiği destek 
ile hem İran hem de Hizbullah, rejimin işlediği 
bu suçlara da ortak oldu. Özellikle 2006 savaşı 
sonrasına Ortadoğu’da büyük bir saygınlık ve 
prestij kazanan Hizbullah, Suriye’de girdiği savaş 
ile kazandığı kamuoyu desteğini de kaybetti. El-
bette hem Hizbullah hem de İran için durum bir 

de kendi ülkelerinde çok da fazla yansıtılmayan 
bazı zorlukları beraberinde getirdi. Her ne kadar 
Kasım Süleymani Irak ve Suriye’de zafer turları 
atarak gazetecilere pozlar vermeye başlasa da İran 
içinde Suriye’de ve Irak’ta oluşmasına sebep oldu-
ğu durum yüzünden ciddi baskılar gördü. Bunun 
yanında Hizbullah içinde de örgütün neden Suri-
ye’deki bu savaşın içine girmiş olduğu sorusu Hiz-
bullah liderlerini oldukça zor durumda bırakıyor. 

Krizin dördüncü yılına girilirken var olan 
bu tablo hem Suriye’nin hem de bölgenin jeo-
politik geleceği konusunda oldukça belirsiz bir 
durumu ortaya çıkarıyor. Her ne kadar birçok 
uluslararası aktör meselenin ilk üç yılında Suri-
ye krizinden uzak durmaya çalışıp eylemsizliği 
ana strateji olarak belirlemiş olsa da geldiğimiz 
noktada bu aktörlerle birlikte tüm uluslarara-
sı kamuoyu da Suriye’de birçokları tarafından 
izlenen bu sorunlu politikanın kendilerine de 
etki eden sonuçlarıyla ilk kez geçen sene yüzleş-
mek zorunda kaldılar. Özellikle IŞİD’in bölgede 
yükselişi ile birlikte Irak ve Suriye meseleleri iç 
içe geçerek daha fazla uluslararası bir boyut da 
kazanmaya başladı. Bu durumu öngöremeyen 
ABD Başkanı Obama’nın IŞİD’i önceleri amatör 
küme terör grubu olarak tarif etmesi ve sonrasın-
da IŞİD’in Musul’u almasından aylar sonra dahi 
ortada IŞİD ile mücadele stratejisi bulunmadı-
ğını ifade etmesi oldukça tartışma yarattı. Diğer 
Batılı ülkeler açısından da mesele sadece yabancı 
savaşçılara indirgenmeye başladı ve bu durumu 
doğuran ana sebepler elden geldiğinde ihmal 
edilmeye devam etti. ABD tarafından geçen Ey-
lül ayında ortaya konan ve IŞİD’i yavaşlatmayı ve 
ortadan kaldırmayı amaçlayan stratejinin uygula-
maya başlamasından 8 ay sonra çalışmadığı artık 
neredeyse üzerinde mutabakat olan bir duruma 
dönüştü. Ortaya çıkan bu tabloda IŞİD’in eli-
mine edilmesi için yapılan girişimlerin özellikle 
Irak’ta Sünni toplumun geleceğini ve Suriye’deki 
muhalefetin kaderini ne şekilde etkileyeceği he-
nüz tam olarak belirlenememiş durumda. Dahası 
bu stratejinin IŞİD’i yok edebileceği artık tutarlı 



17s e t a v . o r g

SINIRLARI AŞAN KRIZ: SURIYE

hiçbir analist ve gözlemci tarafından iddia edil-
miyor. Bunun da ötesinde IŞİD ile mücadelenin 
Esed’ın rejimini güçlendirmesi ve Irak’ta intikam 
saldırılarının önünü açmaması için uluslararası 
koalisyonun herhangi bir girişimi de hala gö-
rülmüş değil. Esed’ın son zamanlarda sıkça Batı 
medyasında ortaya çıkıp Batı dünyasına işbirliği 
teklifinde bulunuyor oluşu da gelinen noktadaki 
trajikomediyi ortaya koyuyor.

SURIYE’DE ÇARPIŞAN 
EKSENLER
Suriye krizi kısa süre içerisinde uluslararası bo-
yut kazanıp bir vekalet savaşına dönüştüğünden 
dolayı, krize dair yapılacak değerlendirmelerde 
uluslararası toplumun pozisyonu hayati bir öne-
me sahiptir. Zira Suriye krizi, Dera’da protestola-
rın başladığı Mart 2011’den sonra sadece birkaç 
ay içerisinde sadece Suriye’nin yerli dinamikleri 
tarafından çözülebilecek bir kriz olmaktan çıkıp, 
dinamiği bol ve geniş coğrafyaya yayılan bir kri-
ze doğru evrilmeye başlamıştır. Bu noktada en 
dikkat çekici gelişmelerden birisi, İran’ın barışçıl 
protestoları bastırmak için Esed rejimine gönder-
diği toplum olaylarına karşı müdahale timlerinin 
yerini önce İranlı askeri danışmanların daha son-
ra da sahada bizatihi savaşan İran askerlerinin ve 
İran’la bağlantılı milis grupların almasıdır. Mu-
halefeti destekleyen ülkeler ise kesintili de olsa 
askeri ve finansal desteklerini değişik silahlı mu-
halif gruplara ulaştırmış fakat İran’ın aksine sa-
hada kendi askerlerini kullanmaktan kaçınmıştır. 
Bölgedeki askeri ve stratejik çıkarları üzerinden 
Suriye krizine müdahil olan ABD ve Rusya da 
krizin bölgeyi aşıp küresel bir meseleye dönüş-
mesinde büyük rol oynamıştır. İki ülkenin Suri-
ye’ye müdahale dereceleri elbette farklıdır ve bu 
fark mevcut askeri dengenin Esed rejimi lehine 
olmasındaki en büyük nedenlerden birisidir. İki 
ülke arasındaki en temel fark ise Rusya’nın değiş-
meyen Suriye politikasına karşın ABD’nin Suriye 

politikasının “u dönüşleri” ile dolu olmasıdır. 
Suriye krizine ilişkin dört senedir devam 

eden pozisyonlarına bakılarak Suriye’ye dair be-
lirgin politika öncelikleri olan ülkeleri üç ana 
eksende değerlendirmek mümkündür. Aynı ek-
sendeki ülkeler bazen beraber strateji üretmiş 
bazen de vizyonlarındaki benzerlik sebebiyle 
doğrudan ilişki kurmasalar da ortak amaç uğ-
runa aynı doğrultuda faaliyet göstermişler ve 
Suriye krizinin gidişatını yönlendirmeye çalış-
mışlardır. Aslında aşağıda açıklanacak olan bu 
üç eksenin Suriye sınırlarını aşan bir niteliği 
de vardır. Bu eksenlerde yer alan ülkeler Orta-
doğu meselelerine ilişkin büyük oranda benzer 
pozisyonlara sahip olmuşlardır. Suriye de bu 
vizyonun sadece bir parçasıdır ve maalesef bu 
ittifaklardan doğrudan ve menfi olarak etkilen-
miştir. Bölgesel implikasyonları da olan ve Su-
riye’de billurlaşan bu üç ana eksen şunlardır: İs-
rail-ABD-Ürdün ekseni, Türkiye-Katar-Fransa 
ekseni ve İran-Rusya-Hizbullah ekseni. 

İsrail-ABD-Ürdün ekseni alt kümeleri açı-
sından en çeşitli ve coğrafi açıdan en geniş alana 
yayılan eksendir. Bu eksende ABD ve İsrail’e ek 
olarak Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Ürdün 
ve darbe sonrası Mısır yer almaktadır. Suudi Ara-
bistan da, Kral Selman bin Abdulaziz’in tahta çı-
kışına da denk gelen Yemen’in başkenti Sana’nın 
Husiler tarafından ele geçirilmesine kadar bu ek-
senle kendi bağımsız ve çok boyutlu pozisyonu 
arasında gidip gelmiştir. An itibariyle Suudi Ara-
bistan bu eksenle birlikte hareket etmenin kendi-
si için yarattığı stratejik tehlikelerle yüzleşmekte 
olduğundan Suudi Arabistan’ı özel bir parantez-
de değerlendirmek mümkündür. 

IŞID’in bölgede yükselişi ile birlikte  
Irak ve Suriye meseleleri iç içe geçerek 
uluslararası bir boyut kazandı.
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İsrail-ABD ekseninin Suriye’deki en belirgin 
özelliği kendilerinin Esed rejimi ile İslamcılar 
arasında bir tercih yapmak zorunda olduklarını 
düşünmeleridir ve birçoğu bunu resmi olarak dil-
lendirmese de bu tercihlerini Esed rejiminin de 
içerisinde olduğu bir geçiş dönemi üzerine kul-
lanmalarıdır. Diğer bir ifadeyle Esed rejiminin 
yıkılmasından sonra Suriye’nin İslamcı gruplar 
tarafından yönetileceğini ve Suriye’de böylesi bir 
yönetimin de kendileri için Mısır’daki bir senelik 
Müslüman Kardeşler iktidarından bile daha teh-
likeli olduğuna inanmalarıdır. Burada kullanı-
lan İslamcı ifadesinden anlaşılması gereken yapı 
IŞİD örgütü veya El-Kaide bağlantılı Nusra Cep-
hesi değildir. Çünkü bu ülkeler, IŞİD henüz Su-
riye’de faaliyete geçmemişken ve Nusra Cephesi, 
devrimci grupların küçük bir parçasıyken de aynı 
tercihle karşı karşıya olduklarını düşünmekteydi-
ler. Bu noktadan hareketle denilebilir ki Suriye 
devriminin organik aktörleri arasında yer alan ve 
bu ülkeler tarafından “seküler” olarak tanımlan-
mayan gruplar –ki bu gruplar sahanın büyük bir 
kısmına denk gelmekteler– İslamcı kategorisinde 
değerlendirilmekte ve bu grupların halk nezdin-
deki müspet karşılıklarına rağmen güçlenmeleri 
ve Esed rejiminin yıkılmasına kadar gidecek bir 
süreçte ilerleme kaydetmeleri engellenmektedir. 
Bunun için iki temel yok izlenmiştir: Birincisi; 
bu grupların askeri olarak güçlenmesini engel-
lemek amacıyla uluslararası toplumun zaten kı-
sıtlı olan askeri yardımlarından bu gruplar hariç 
tutulmuş ve Suriye dışından özellikle Ürdün 
ve Lübnan üzerinden yapılan silah sevkiyatları 
sekteye uğratılmıştır. Özgür Suriye Ordusu’nun 
Güney cephesindeki operasyon odasının büyük 
oranda ABD-Ürdün’ün kontrolünde olduğunu, 
zaman zaman Suudi Arabistan’ın da etkinlik ka-
zandığını söylemek mümkündür. İkincisi; İslam-
cı olarak kodlanan bu gruplara karşı “seküler” 
ve Batı yanlısı olarak kodlanan gruplar –Suriye 
Devrimciler Cephesi ve Hazm Hareketi– des-
teklenmiş, silahlandırılmış ve kullanılmıştır. Bu 
durum Esed karşıtı silahlı muhalifler içerisinde 

de çatışmalara sebep olmuş ve Batı’nın ve Orta-
doğu’nun anti-İslamcı aktörlerinin desteklediği 
bu gruplar, İslamcı gruplarla karşı karşıya gelmiş-
tir. İlginçtir ki yukarıda isimleri verilen ve ulus-
lararası toplumdan en fazla destek gören iki grup 
da birbirine yakın zamanlarda İslamcı gruplarla 
girdikleri çatışma sonrasında tasfiye olmuş veya 
kendilerini lağv etmek ve hatta İslamcı gruplara 
eklemlenmek zorunda kalmışlardır. 

Esed rejimi ve İslamcılar arasında yapılması 
gereken bir tercihe indirgenen Suriye krizinde İs-
rail-ABD-Ürdün ekseni için geldiğimiz noktada 
Esed rejiminin bir parçası olacağı geçiş dönemi 
ağırlık kazanmaktadır. Esed’in meşruiyetini yitir-
diği ve Suriye’nin geleceğinde bir rolü olmaması 
gerektiği açıklamaları yapılsa da hem diplomatik 
çözüm inisiyatifinin defalarca Rusya’ya bırakıl-
ması10 hem de rejimin her türlü askeri desteği 
aldığı bir noktada muhalefete rejimi müzakere 
masasına oturmaya zorlayacak miktarda bile as-
keri desteğin verilmemesi, kendi kendini doğ-
rulayan bir kehanet gibi bu eksenin kendilerini 
Esed rejimine mahkum görmesine sebep olmak-
tadır. Bu noktaya gelinirken belki de en fazla kafa 
karıştıran konu İran’ın Suriye’de artan etkinliği 
olmuştur. Fakat, dört senedir devam eden çatış-
malar sebebiyle oldukça zayıflamış bir Esed re-
jimi –İran’ın artan etkisine rağmen– çatışmalar 
sonucunda rejimi devirmiş “İslamcı” bir devrim 
hareketine tercih edilmiştir. Özellikle İran’la 
nükleer müzakereler aracılığıyla yakınlaşma ça-
baları içerisinde olan Obama yönetimi için Su-
riye’de artan İran etkisine rağmen Esed rejiminin 
de içinde olacağı bir geçiş dönemine razı olmak 
çok da şaşırtıcı olmamıştır. 

İran’ın nüfuz kazanmasına en doğrudan 
tepkiyi beklenildiği üzere İsrail ve Körfez ülke-
leri vermiştir; fakat Obama yönetiminin nükleer 

10. Bunun en çarpıcı örneği Esed rejiminin Doğu Guta’da kimyasal 
silah kullanmasından sonra yaşanan ve ABD’nin inisiyatifi açık bir 
şekilde Rusya’ya bıraktığı süreçtir. ABD’nin kırmızı çizgi olarak ilan 
ettiği kimyasal silah kullanımından sonra bile ilk adım ABD’den 
değil; Rusya’dan gelmiştir. 
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müzakereler konusunda sürdürdüğü sabit tavır 
ve Başkan Obama’nın İran’la yakınlaşma konu-
sunda gösterdiği kararlılık, şimdiye kadar Suriye 
hesaplamalarında İran faktörünün göz ardı edil-
mesine sebep olmuştur. İran da bu nükleer mü-
zakere sürecini önce Suriye’de ardından da Irak’ta 
askeri yayılmasının önünde bir paravan olarak 
kullanmış ve bu “taviz” sürecinden askeri ve siyasi 
olarak sonuna kadar istifade etmiştir. Tabi ki bu 
süreçte İran’ın yayılmasının İsrail-Körfez şerhi-
ne rağmen göz ardı edilmesinin iki temel sebebi 
daha olmuştur. Bunlardan ilki İran’ın Suriye’de 
“İslamcılarla” savaşmasıdır. Diğer bir ifadeyle bu 
eksen İran’ın İslamcılarla savaşmasına olumlu 
bakmaktadır. İkinci sebep ise IŞİD’in Suriye ve 
Irak coğrafyasında yayılmasının ardından İran’ın 
ve hatta Esed rejiminin kendilerini IŞİD’le mü-
cadelede ortak konumuna getirme çabalarıdır. 
Oysa Irak’ta İran’ın komuta ettiği Popüler Mo-
bilizasyon Güçleri ile IŞİD’e karşı mücadele yü-
rütülse de İran ve Suriye rejimi Suriye’de IŞİD’le 
mücadelenin bir parçası değildir. Aksine IŞİD’le 
ticari ilişkiler içerisinde olan Esed rejimi, IŞİD’in 
muhaliflere verdiği zarardan istifade ettiği gibi, 
uluslararası toplumun Suriye’de Esed rejimini 
değil IŞİD’i hedef almasından da memnun gö-
rünmektedir. Bu açıdan baktığımızda IŞİD’in 
Suriye’deki varlığı en azından muhalifler Suriye 
rejimine tehdit olmaktan çıkana kadar rejim için 
kullanım değerine sahiptir. ABD-İsrail-Ürdün 
ekseninin IŞİD’e karşı Suriye’de İran yayılmasını 
bile tolere etmesi, IŞİD’in İran ve Esed rejimi için 
kullanım değerini açıkça ortaya koymaktadır.

Türkiye-Katar ekseni, Suriye devrimine böl-
gesel pozisyonlarıyla tutarlı ve kesintisiz destek 
vermiş; fakat Suriye krizinin ulaştığı çok boyut-
luluk ve aktörlülük sebebiyle bu destek sahada 
tek başına sonuç alıcı bir karaktere bürünmemiş-
tir. Fransa da Suriye konusunda diğer uluslararası 
aktörlerden farklı öncelik ve vizyona sahip olmuş 
ve bazen Türkiye-Katar ekseniyle birlikte hareket 
etmiştir. Türkiye ve Katar, Arap Baharı sürecinde 
popüler değişim taleplerine verdikleri destekle 

gündeme gelmiş ve rejimlerin değiştiği ülkelerin 
seçilmiş iktidarlarıyla iyi ilişkiler yürütmüşlerdir. 
Bu pozisyonları, Ortadoğu’daki statükocu ak-
törleri rahatsız etmiş ve bölgede karşı devrim ve 
darbelerin yaşanmaya başlamasıyla birlikte yine 
aynı aktörler tarafından hedefe oturtulmuşlardır. 
Bu süreçte iki ülke de Müslüman Kardeşler ile 
iyi ilişkileri sebebiyle eleştirilmiş ve Müslüman 
Kardeşler hareketiyle bağlantılı siyasi partilerin 
iktidara gelmeleri sebebiyle statükocu aktörler 
tarafından oluşturulan bölgesel kutuplaşmanın 
bir tarafı olarak resmedilmişlerdir. 

Suriye’de ise iki ülke de krizin erken dönem-
lerinden itibaren diplomatik çözüm yolları ara-
yışına girmiş fakat Suriye’deki krizin evrilmesiyle 
birlikte tedrici olarak muhalefete verdikleri des-
teği artırmışlardır. Türkiye-Katar eksenini diğer 
eksenlerden ayıran en temel fark, Esed rejiminin 
katliamları ve sahadaki mevcut durum sebebiyle 
meşruiyetini kaybettiğine inanmaları ve Suriye 
krizine Esed rejiminin hariç tutulduğu bir çözü-
mü desteklemeleridir. Bu açıdan söz konusu ek-
sen Suriye’nin siyasi ve askeri muhalefetinin ka-
hir ekseriyetinin pozisyonuna yakın bir noktada 
durmakta ve Suriye’de adil seçimlerin yapılacağı 
ve farklılıkları içinde barındıran geniş katılımlı 
bir siyasi geçiş istemekteler. Bu üçlüden Türkiye, 
Suriye’nin siyasi muhalefetine ev sahipliği yap-
makta ve muhalefetin birçok kanadıyla müspet 
ilişkiler yürütmektedir. Aynı zamanda iki milyo-
nu aşkın Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan 
Türkiye, Suriye krizinden doğrudan etkilenen 
aktörlerin başında gelmektedir. 

ABD-İsrail ekseninin Suriye politikasında 
belirleyici bir faktör olan İslamcıfobi, özellikle 
Türkiye ve Katar’ın Suriye politikasını belirle-
yen bir faktör değildir. Aksine Suriye’nin Dost-
ları Çekirdek Grubu’nun üyesi olan bu iki ülke, 
çekirdek grubun Suriyeli muhaliflere verdiği 
askeri destekle birlikte ABD-İsrail ekseninin 
İslamcı olarak kodladığı grupları da –Ahrar’uş-
Şam veya Ceyş’ul-İslam gibi– Suriye’deki rejim 
karşıtı halk hareketinin organik bir parçası ola-
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rak görmektedir. Bu nokta Esed rejimine karşıt 
pozisyon dışında iki eksen arasındaki en belir-
gin farklardan birisidir. Fransa’nın bu noktada 
Türkiye ve Katar kadar olmasa da diğer Batı 
ülkelerine nazaran daha kapsayıcı bir politika 
izlediğini söylemek mümkündür. 

Türkiye, terör listesinde yer alan IŞİD ve 
Nusra Cephesi dışında Suriyelilerin oluşturduğu, 
direnişin bir parçası olan ve Özgür Suriye Ordu-
su ile de sıklıkla birlikte hareket eden grupların 
desteklenmesi gerektiğini savunmaktadır. Dağı-
nık halde bulunan grupların bir arada ve senk-
ronize bir şekilde hareket etmelerini de teşvik 
etmiş, Suriye rejiminin siyasi müzakere masasına 
oturması için uluslararası toplumun sahada şart-
ları olgunlaştırması gerektiğini de dillendirmiştir. 
Özellikle Suriye’nin kuzeyinde bir tampon bölge 
ve uçuşa yasak bölge oluşturulması konusunda 
Türkiye, Katar ve Fransa’nın pozisyonları kesiş-
mektedir. Fakat bu kesişim başta da dillendiril-
diği gibi Suriye krizinin gidişatına direkt olarak 
etkide bulunacak kritik stratejilerin hayata geçi-
rilmesine yetmemiştir. 

İran-Rusya-Hizbullah ekseni, Suriye’de ba-
rışçıl gösterilerin başlamasının ilk günlerinden 
itibaren olaylara farklı boyut ve miktarlarda 
müdahil olmuşlar ve istikrarlı bir şekilde Esed 
rejiminin yanında yer almışlardır. Kriz boyunca 
Esed rejiminin iktidarını garantileyecek “siyasi” 
çözüm önerileri sunmuşlar fakat aynı zamanda 
rejimin pazarlık elini güçlendirmek için askeri 
yardımlarını ara vermeden devam ettirmişlerdir. 

Esed rejimine verdikleri desteğin mahiyeti ve 
rasyonalitesi açısından İran-Hizbullah ikilisiyle 
Rusya’yı farklı değerlendirmek mümkündür. 

Rusya, özellikle Libya’da kendisinin de des-
teklemek durumunda kaldığı uluslararası mü-
dahale sonrasında denklem dışında kalmasının 
üzerine Suriye’ye daha çok yoğunlaşmış ve Suri-
ye’yi Ortadoğu denklemine yeniden ve güçlü bir 
şekilde girmenin bir yolu olarak görmüştür. Tari-
hi olarak Suriye topraklarında askeri varlığı –Tar-
tus’daki Rus üssü gibi– olan Rusya, bu varlığını 
tahkim ederek devam ettirme ve Akdeniz’e açılan 
kapısı konumundaki Suriye’yi bir vekil olarak 
elde tutmaya çalışmıştır. Rusya, Esed rejimine 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki po-
zisyonu aracılığıyla diplomatik kalkan oluştur-
muş ve BMGK’nın rejim aleyhine yaptırımı olan 
kararlar almasını engellemiştir. Rusya’nın bu 
kararlı tavrı, Obama yönetiminin Suriye konu-
sundaki son derece kararsız ve inisiyatif almak-
tan kaçınan tavrıyla birleşince Rusya, diploma-
tik alanda kendisini en güçlü uluslararası aktör 
olarak konumlandırmıştır. Diplomatik kalkana 
ek olarak Rusya, Suriye rejimine silah sevkiyatını 
devam ettirmiş ve rejimle daha önce imzaladığı 
anlaşmaları –S-300 füzelerini göndermekteki te-
reddüdüne rağmen– yerine getirmiştir. 

Rusya Cenevre toplantılarının düzenlen-
mesinde de kilit rol oynamıştır. Bir taraftan 
Esed rejiminin dahil olmadığı bir çözümün im-
kansızlığına vurgu yaparken diğer taraftan da 
uluslararası toplumun bu konudaki inisiyatif 
eksikliğinden istifade ederek siyasi çözüm tartış-
malarını domine etmiştir. Suriye muhalefeti, bu 
eksende yer alan İran-Hizbullah’ın aksine Rusya 
ile müzakerelere de girmiş fakat bu müzakere-
lerde yapılan Esed rejiminin kalıcılığı vurgusu 
sebebiyle ortak bir noktaya varılamamıştır. Dü-
şen petrol fiyatlarından doğrudan ve olumsuz 
olarak etkilenen Rusya, Ukrayna ile fazlasıyla 
meşgul olduğu bir zamanda Suriye meselesinin 
kendisi için yarattığı ekstra yükten kurtulmak 
için inisiyatif almış fakat yukarıda da bahsedi-

Türkiye ve Katar, Arap Baharı sürecinde 
popüler değişim taleplerine verdikleri 

destekle gündeme gelmiş ve rejimlerin 
değiştiği ülkelerin seçilmiş iktidarlarıyla  

iyi ilişkiler yürütmüşlerdir.
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len sebepten dolayı bu konuda hiçbir ilerleme 
kaydedilememiştir. Rusya’yı bu eksenin iki ana 
aktörü İran ve Hizbullah’tan ayıran en önemli 
fark, Rusya’nın Esed ailesinin işbaşında kalma-
sı konusunda esnek olması, farklı alternatifleri 
değerlendirebileceği ve atacağı bazı diplomatik 
adımlarla kendisini Suriye girdabından kurta-
rabileceğidir. Nihayetinde Rusya, Suriye üze-
rinden kendisini Ortadoğu’da tekrar belirleyici 
bir aktör olarak kabul ettirmiş ve ABD de dahil 
olmak üzere birçok aktör Rusya’nın kapısını çö-
züm için çalmak zorunda kalmıştır. 

Rusya’nın aksine İran ve proksisi Hizbul-
lah, Esed rejimine diplomasiden ziyade askeri ve 
propaganda alanlarında büyük destek vermiştir. 
Suriye’de barışçıl gösterilerin başlamasının he-
men akabinde en son 2009’da Yeşil Hareketi’nin 
gösterilerini bastırmasıyla hatırladığımız İran, 
Suriye’ye gösterilerin bastırılması konusunda 
yardımcı olmuş ve iç güvenlik danışmanlarını 
Suriye’ye göndermiştir. Daha sonraki dönem-
lerde ise gösterilerden silahlı direnişe geçme 
aşamasından bugüne kadar İran sadece ikincil 
bir destekle yetinmeyip bizatihi komutanlarının 
yönettiği birliklerle ve Şii dünyasından Suriye’ye 
yönelttiği milislerle Suriye rejimi ile aynı saflar-
da muhaliflere karşı savaşmıştır. Diğer bir deyişle 
İran ordusu Suriye’deki çatışmaların neredeyse 
Esed rejimi kadar birincil bir aktörüdür. 

İran’ın Suriye’deki varlığı, Suriye’ye yönelik 
dış müdahale tartışmalarını da anlamsızlaştırmak-
tadır. Suriye’de rejimin insan hakları ihlallerinin ve 
toplu katliamlarının artmasıyla birlikte Suriye’ye 
yönelik bir uluslararası dış müdahale yapılmalı 
mı tartışması uzun süre yapıldı. Fakat, aşılan tüm 
kırmızı çizgilere rağmen dış müdahale için gerek-
li uluslararası konsensus sağlanamadı. Oysa diğer 
taraftan İran ve proksileri Suriye’de açık bir dış 
müdahaleyi yürütmekte ve Suriye topraklarında 
Suriye halkına karşı askeri operasyonlarına devam 
etmekteydiler. Bu açıdan baktığımızda Suriye’de 
zaten İran eliyle yürütülen bir dış müdahale 2011 
Yazı itibariyle yürürlüğe girmişti. 

Suriye meselesinin yukarıda listelenen ek-
senlerinin inisiyatif alma ve Suriye’deki çatışma-
lara müdahil olma noktasındaki İran-Hizbul-
lah-Rusya ekseninin lehine olan büyük farklılık, 
Suriye’deki mevcut durumun ortaya çıkmasında 
büyük rol oynadı. Suriye rejimine krizin başın-
dan beri yardım eden İran, Rusya ve Hizbullah’a 
karşı, birçoğu daha önce ellerine silah almamış 
sivillerden oluşan ve uluslararası toplumun ke-
sintili, adam seçerek ve oldukça yetersiz miktarda 
yardım ettiği muhalefet arasında dört senedir de-
vam eden çatışmalarda muhalefetin hala direni-
yor olmasını bile muhalefet lehine bir artı olarak 
değerlendirmek mümkündür. 

Yukarıda anlatılan üç eksenin dışında Suudi 
Arabistan’a özel bir parantez açmak gerekmekte-
dir. Çünkü Suudi Arabistan bir taraftan İslamcı-
larla olan sorunu sebebiyle bazen İsrail-ABD-Ür-
dün ekseni ile birlikte hareket etmiş, kimi zaman 
ise Türkiye-Katar eksenine yaklaşma temayülü 
göstermiştir. Örneğin, özellikle Şam banliyöle-
rinde etkili olan ve Selefi düşünceye sahip Zah-
ran Alluş’un liderliğini yaptığı Ceyş’ul-İslam’a 
desteği ile bilinen Suudi Arabistan, aynı grubun 
İslam Cephesi’nden ayrı hareket etmesi konu-
sunda da gruba büyük baskılar yapmıştır. Suudi 
Arabistan’ın istihbarat ve dış politika çevreleri, 
Suriye’deki farklı gruplarla ilişkiler yürütmüş ve 
bu ilişkilerdeki farklılık Suudi Arabistan’ın Su-
riye’de izlediği politikada birtakım çelişkilere de 
sebep olmuştur. Suudi Arabistan için Suriye’de 
İran yayılması en büyük itici güçlerden birisidir 
ve özellikle Ortadoğu’da devam eden ve Suudi 
Arabistan’ın yanı başındaki Yemen’e kadar uza-
nan bu yayılma Suudi Arabistan’ın Suriye poli-
tikasını da yeniden gözden geçirmesine sebep ol-
maktadır. Suudi Arabistan’daki kral değişimi ile 
birlikte Suriye politikasında da değişiklikler ola-
bileceğine dair beklentiler de artmaktadır. Daha 
önce Bender bin Sultan’ın istihbarattaki görevin-
den alınması ve Suriye dosyasının Muhammed 
bin Naif ’e verilmesiyle bir kırılma yaşanan Su-
udi Arabistan’da, yeni dönemde Muhammed bin 
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Naif ’in Suriye meselesinde daha fazla ön plana 
çıkması beklentisi vardır ve bu durum Suriyeli 
muhaliflere göre sahaya muhalifler lehine olumlu 
olarak yansıma potansiyeline sahiptir. 

SONUÇ
Bundan sonra Suriye krizinde ne tür bir gelişme 
beklenebilir veya oyun değiştirici hamleler kim-
ler tarafından ne şekilde hayata geçirilebilir?

Aradan geçen dört sene içinde Suriye’deki 
durumun Arap Baharı öncesindeki hale döndü-
rülemeyeceği hem uluslararası kamuoyu hem de 
rejimi destekleyen dış güçler tarafından artık açık 
bir şekilde görülüyor. Buna rağmen ara sıra orta-
ya çıkan Esedli çözüm planlarının asıl amacının 
ne olduğu konusu henüz büyük bir muamma. 
Esed rejiminin sürdürülmesi üzerine kurulacak 
barış ve müzakere planlarının sahada karşılığının 
olması oldukça zor görünüyor. Rusya sponsorlu-
ğunda son zamanlarda başlatılmaya çalışılan yeni 
müzakere süreçleri bu sebeple zaman kaybından 
başka bir anlama gelmiyor. Zira içinde Suriye’de-
ki mevcut duruma ve sahaya müdahale imkanı 
olmayan grupların rejim ile müzakere süreci 
yaratmaya çalışmasının uluslararası kamuoyu 
tarafından ciddiye alınması ve bu süreçten bir so-
nuç beklemeye çalışmak sadece rejime ve rejimi 
destekleyen dış güçlere zaman kazandırmaktan 
başka bir sonuç çıkarmayacak. Kısmen Suri-
ye’deki silahlı muhalif güçlerin, özellikle IŞİD’in 
bölgede yükselişinden sonra neredeyse kasıtlı 

bir şekilde kriminalize edilerek denklemden çı-
karılma çabası kısmen de muhalefetin şimdiye 
kadar gösterdiği performansı sebep gösterilerek 
mevcut siyasi muhalefetin bypass edilme çabası 
Moskova’nın bazı gruplarla giriştiği bu inisiyatif 
ile birlikte düşünülmek zorunda. Ancak tüm bu 
çabalara rağmen sahadaki gelişmeleri ve aktörleri 
göz ardı etmek uzun vadede yapılacak her anlaş-
manın ölü doğması sonucunu doğuracaktır. 

İkinci olarak Suriye konusunda daha önce 
de var olan ancak IŞİD’in bölgede yükselmesi 
sonrasında daha fazla gündeme gelmeye başlayan 
yabancı savaşçılar tartışmasının ciddi bir biçimde 
gözden geçirilmesi gerekiyor. Öncelikle IŞİD ile 
ilgili sürdürülen bu tartışmalarda tüm Suriye’de-
ki silahlı güçlerin zan altında bırakılıyor oluşu 
neredeyse Suriye’de rejime karşı savaşan güçlerin 
tamamen dış kaynaklı olduğu izlenimini besliyor. 
Bu durum da Suriye’deki halk hareketi ve direni-
şin Suriye merkezli olmadığı algısını güçlendir-
meyi amaçlıyor. Bu noktada yabancı savaşçılar ve 
bunların Suriye’deki muhalefet noktasında gerçek 
karşılığının ne olduğu konusunun daha detaylı 
bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Bunun yanında 
yabancı savaşçı meselesinin gündeme gelmesinde 
ciddi bir şekilde ihmal edilen ve görmezden geli-
nen başka bir boyut da rejimi destekleyen dış güç-
lerin varlığı ve bunların etkisi olarak öne çıkıyor. 
Bir yandan İran’da rejimin en güçlü unsurlarından 
Kudüs Güçleri’nin aktif bir şekilde hem İran’dan 
hem de bölgeden savaşçı toplayarak giriştiği faa-
liyet öte yandan da Hizbullah’ın hem eğitim hem 
de aktif savaşçı sağlayarak oluşturduğu durum as-
lında sahadaki en önemli yabancı savaşçı boyutu 
oluşturuyor. İranlı muvazzaf generallerin sahada 
rejim güçlerini yönetiyor oluşu ve bu generallerin 
birkaçının öldürülmesi İran’ın resmi olarak sağla-
dığı güçlerin boyutu konusunda az çok fikir veri-
yor. Bunun yanında Hizbullah’ın özellikle Kuseyir 
kuşatması ve sonrasında sahada oynadığı kritik 
roller rejim taraftarı yabancı savaşçı meselesinin 
aslında daha fazla gündeme gelmesi gerektiğini 
gösteriyor. Önümüzdeki dönemde soruna yöne-

Suudi Arabistan bir taraftan Islamcılarla  
olan sorunu sebebiyle bazen Israil-ABD-

Ürdün ekseni ile birlikte hareket etmiş,  
kimi zaman ise Türkiye-Katar eksenine 

yaklaşma temayülü göstermiştir.
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lik bir çözümü daha fazla etkileyebilecek mesele 
de aslında bu güçlerin sahada olması şeklinde öne 
çıkıyor. Bunun için yabancı savaşçı meselesinde 
ortaya çıkan tartışmalarda konuya dair çözüm 
önerilerinin göz önünde bulundurması gereken en 
önemli unsurlar arasında İran ve Hizbullah mer-
kezli ve fazlasıyla sekteryan bu güçlerin varlığı ve 
faaliyetleri yer alıyor. 

Bu noktada son zamanlarda belki de saha-
daki ve diplomatik alandaki durumu etkileyebi-
lecek en önemli gelişmeler arasında Suudi Ara-
bistan’da Kral Abdullah’ın hayatını kaybetmesi 
ve Salman bin-Abdülaziz’in kral olması geliyor. 
Bu değişiklik ve sonrasında özellikle Türkiye ile 
Suudi Arabistan arasında başlayan üst düzey 

diplomatik trafik Suriye’de sahadaki gelişmelere 
de etkileyebilir. Her ne kadar Mısır konusun-
da Ortadoğu’daki bu iki önemli ülke arasında 
yaşanan görüş ayrılıkları önemli bir değişken 
olarak ilişkiler açısından şimdiye kadar etkili 
olduysa da bu iki ülkenin yanlarına bu konuda 
ortak strateji geliştirebilecekleri diğer ülkeleri de 
alarak Suriye’de oyunu değiştirme amacına ula-
şabilecekleri görülüyor. Bu işbirliği bir yandan 
Suriye’deki mevcut duruma etki edebilecekken 
bir yandan da IŞİD ile bölgedeki mücadeleye 
önemli bir katkıda bulunabilir. Aynı zamanda 
bu tip bir inisiyatif uluslararası kamuoyunda ve 
diplomatik alanlarda da diğer aktörlerin pozis-
yonların revize etmesine ön ayak olabilir. 
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EK 1. SURIYE’DE DIRENIŞ HARITASI*
A. Özgür Suriye Ordusu
Suriye iç savaşının başında, 29 Temmuz 2011 tarihinde Suriye ordusunda albay olarak görev yaparken istifa 
eden Riyad el-Esed liderliğinde kurulmuştur. Çoğunluğunu Suriye ordusundan ayrılan askerlerin oluşturduğu 
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke tarafından Suriye’nin meşru 
muhalefeti olarak tanınmış ve destek görmüştür. Grubun siyasi kanadı Suriye Ulusal Konseyi’dir. 2013 yılında 
grup tarafından yapılan açıklamada 40.000 savaşçılarının olduğu belirtilmiştir.11 Özgür Suriye Ordusu’nun ku-
ruluşunda komuta kademesinde Riyad el Esed’ın yanında Malik el Kurdi ve Ahmed el Hicazi bulunmaktayken, 
sonraları yönetiminde birçok kez değişiklik meydana gelmiştir. 2012’den Şubat 2014’e kadar genel komutanlık 
görevini Selim İdris yürütmüştür. Halen genel komutanlık görevini Abdullah el Beşir yapmaktadır. ÖSO ama-
cını “Suriye halkına zulmeden Esed rejimini yıkmak ve Suriye halkını korumak” olarak açıklamıştır.12 

Muhalif güçlerle irtibatı, silah dağıtımında koordine ve istihbaratı sağlamak amacıyla Suriye Ulusal Kon-
seyi Askeri Bürosu kurulmuştur. Bu konsey aracılığıyla ABD, Libya, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye’den lo-
jistik, silah ve istihbarat desteği alınmaktadır.13 Finansal kaynaklarını genel olarak yurtiçindeki ve yurtdışındaki 
Suriyelilerden yapılan bağışlardan ve devletlerin yardımlarından sağlamaktadır. Ordudan ayrılan askerlerin bera-
berinde götürdükleri hafif silahlarla başlayan ilk çatışmalar, zamanla rejimden ele geçirilen silahlar ve yurtdışın-
dan gelen ağır silahlarla desteklenmiştir. Yapı olarak birbirinden bağımsız birçok grubu barındıran Özgür Suriye 
Ordusu’nda ortak bir komuta kontrol ağı oluşturulmaya çalışılsa da emir komuta ilişkisi zayıftır. Gönüllü savaş-
çılardan oluşan bu gruplar birbiriyle uyumlu hareket etmekle birlikte sıklıkla iç çatışmalar yaşayabilmektedirler. 

ÖSO tek bir ideolojiye sahip homojen bir yapı değildir. İçinde birçok farklı fraksiyonu barındıran grupta 
ortak hedef Esed rejiminin devrilmesidir. ÖSO içinde seküler ideolojilere bağlı gruplar olduğu gibi şeriat kural-
larına dayalı bir Suriye isteyen gruplar da vardır. ÖSO başlangıçtan itibaren konvansiyonel medyayı ve sosyal 
medyayı kullanmaya önem göstermiştir. Medyayı kullanarak etkili propaganda faaliyetleri yürütmüştür. 

ÖSO ismi bir çatı niteliğindedir. Bu isim özellikle Suriye iç savaşının başında rejime karşı savaşan bütün 
muhalif gruplar için kullanılmaktaydı. Ancak zamanla ÖSO adıyla anılan grupların kendini müstakil gruplar 
olarak tanımlamaları, farklı ittifaklara girişmeleriyle ve Suriye Ulusal Konseyi’ni benimsememeleriyle bu yapı-
lanma sahadaki etkisini gün geçtikçe kaybetti. Savaşın başında etkili olan ÖSO’ya bağlı birçok grup dağıldı ya 
da başka gruplarla birleşti. Humus’ta faaliyet gösteren Faruk Tugayı 2012 yılının ortalarında dağıldı. Grup üye-
leri farklı gruplara katıldı. Yine ÖSO’nun en büyük gruplarından sayılan Livaü’t-Tevhîd İslam Cephesi’ne dahil 
oldu. Son dönemlerde Esed rejiminin yanı sıra IŞİD’e karşı da aktif bir mücadele içinde olması da zayıflamasını 
beraberinde getirdi. Dış ülkelerin de desteğiyle Özgür Suriye Ordusu’nu yeniden aktif hale getirmek sahadaki 
“İslamcı-cihatçı” grupların etkisini azaltmak için girişimler yapılmış ancak sonuçsuz kalmıştır. Başta ABD olmak 
üzere dış ülkeler Suriye’de “ılımlı” muhalefeti desteklemek ve İslamcılara karşı onları güçlendirmek amacıyla bu 
gruplara askeri ve lojistik destek sağlamışlardır.

ÖSO savaşın başından beri Suriye’nin birçok bölgesinde çok sayıda önemli operasyon yapmıştır. Birçok 
bölgeyi ele geçirebilmiştir. Savaşın başladığı ilk günlerde Suriye rejimine karşı savaşın en önemli merkezlerinden 
biri Humus’tu. Humus’a bağlı Rastan şehrinde 2011 yılının Eylül ve Ekim aylarında ÖSO ve rejim arasında 
şiddetli çatışmalar meydan geldi. Ardından Şubat 2012’de Humus’un merkezinde başlayan çatışmalar şiddetli 
bir şekilde Nisan ayına kadar devam etti. Çatışmalar Bab Amr bölgesinde yoğunlaşıyordu. ÖSO’ya bağlı Faruk 
Tugayı Humus’ta etkinlik gösteriyordu. Tugayın komutanlarından Abdürrezzak Tlass önemli operasyonlar ger-
çekleştirdi ve rejimin elindeki bazı bölgeler alındı.14 Ancak rejim Humus’u kuşatmaya aldı ve iki yılın ardından 
esirlerin serbest bırakılması karşılığında muhalifler Mayıs 2014’te Humus’tan çekildiler.

11. Top Western-Backed Rebel in Syria Is Forced to Flee, Wall Street Journal, 11 Aralık 2013.

12. Free-syrian-army sitesi, 2 Ağustos 2012.

13. Arms Airlift to Syria Rebels Expands, With Aid From C.I.A., New York Times, 24 Mart 2013.

تقرير قناة العربية, الجيش الحر يخوض حربا ضد وحدات خاصة بحي “بابا عمرو”, فضائية العربية, 4102/2/92. .14

*Bu bölümün hazırlanmasında Muhammed Leylek katkı sunmuştur. 
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Hama ve İdlip şehirlerinde de 2011 yılının Eylül ayında başlayan çatışmalar uzun süre devam etti. Bugüne 
kadar devam eden sürede İdlip kent merkezinin bir bölümü hariç birçok bölge muhaliflerin kontrolüne geçti. 
Cisr el-Şuğur bölgesi de muhalifler tarafından alınmasına rağmen rejim bölgeye tekrar hakim olmuştur. Hama 
şehrinde de birçok şiddetli çatışma yaşandı. Şu an Hama’nın kuzeyinde bazı bölgeler muhaliflerin denetimin-
dedir. İdlip ve Hama’daki savaşlarda ÖSO’nun yanı sıra Nusra Cephesi ve Ahrâru’ş-Şam hareketi de önemli et-
kinlikler göstermişlerdir. Suriye-Türkiye arasındaki Babü’l-Hava Sınır Kapısı Temmuz 2012’de15 Babu’s-Selame 
Sınır Kapısı da Ekim 2012’de ÖSO tarafından ele geçirildi. Bu kapılar muhalifler için lojistik destek açısından 
çok büyük önem arz etmektedir.

ÖSO, Nusra Cephesi’yle birlikte Deraa’daki savaşın baş aktörlerindendi. Deraa şehrinde rejime karşı savaş 
Kasım 2011’de başladı. Günümüzde hala devam etmekte olan savaşta muhalifler ilerlemeyi sürdürmektedir. 
Deraa’da bazı bölgeler muhalifler tarafından ele geçirilmişti ancak daha sonra tekrar kaybedildi. Şu an Deraa şeh-
rinin önemli bir kısmı muhaliflerin kontrolündedir. Deraa ve Ürdün arasındaki sınır kapısı muhaliflerin kontro-
lündedir. Bu sınır kapısı lojistik destek açısından çok önemlidir. Bunun yanında Ürdün sınırındaki Nasib Sınır 
Kapısı, çevresi tamamen muhaliflerce ele geçirilmiş olsa da, hala rejimin kontrolünde kalmaya devam ediyor.

Şam’ın Rif Dımeşk, Duma ve Zabadani16 bölgelerindeki savaşta da ÖSO baş aktör olmuştur. Kasım 2012’de 
başlayan savaşta muhalifler önemli bölgeleri ele geçirmiştir. Deyru’z-Zûr bölgesinde savaş Kasım 2011’de baş-
ladı. Savaşın başlarında ÖSO etkinken ilerleyen zamanlarda başta Nusra Cephesi olmak üzere İslamcı muha-
lifler etkili olmuştur. İslamcı muhalifler Mücahidler Şura Meclisi’ni17 kurdu ve şehri IŞİD’in saldırılarına karşı 
savundu. IŞİD’in şehri ele geçirmesine kadar Deyru’z-Zûr’da etkili oldular. Halep’in kırsalında rejim kuvvetleri 
ve muhalifler arasında Şubat 2012’den beri çatışmalar yaşanmaktaydı. Temmuz 2012’de muhalifler ani bir sal-
dırıyla şehrin doğu bölgesinden Halep’e girdiler.18 ÖSO’ya bağlı grupların yanı sıra Ahrâru’ş-Şam hareketi ve 
Nusra Cephesi Halep’in ele geçirilmesinde etkili oldu. Livaü’t-Tevhîd grubu Halep’in alınmasında ve ondan 
sonraki süreçte en etkili gruplardandı.

2012’nin Şubat ayında Humus’un Kusayr semtine ÖSO ve diğer muhalif gruplar saldırarak birçok bölgeyi 
ele geçirmişti. Rejimin yoğun bombardımanı ve Hizbullah militanlarının da saldırılarıyla, iki ay süren savaşın 
ardından muhalifler kenti terk etmek zorunda kaldı.

ÖSO’ya bağlı tugaylar Lazkiye, İdlip, Halep, Hama, Şam’ın banliyöleri ve Kuneytra şehirlerinde bir-
çok operasyon düzenledi. Aralarında hava üslerinin ve askeri üslerin de bulunduğu birçok bölgeyi ele geçirdi. 
ÖSO’nun bazı grupları haramilikle (kaçakçılık, hırsızlık) suçlandı ve muhalifler arasında sürtüşmeler meydana 
geldi. Örneğin, Halep şehrinde örgütlenen Guraba eş-Şam’ın hırsızlık ve çetecilik yaptığı iddia ediliyordu. Mu-
halifler arası savaştan önce IŞİD Halep’te bu gruba saldırdı ve liderlerini infaz etti. O tarihlerde bu gruba karşı 
diğer muhalifler de IŞİD’i desteklemişti. ÖSO’nun bazı grupları Rakka ve civarı şehirlerde IŞİD’e ya da Nusra 
Cephesi’ne katılmışlardı.19 ÖSO, IŞİD’le yaşanan çatışmaların ardından Halep’in Bab, Menbiç, Carablus gibi 
bölgeleri, Rakka, Deyru’z-Zûr şehirlerinden tamamen çekilmek zorunda kalmıştır. ÖSO’ya bağlı birlikler Halep 
Haseki hattı ve Türkiye sınırı boyunca Esed rejimi ile birlikte hareket eden PKK’nın Suriye yapılanması olan 
PYD’ye bağlı YPG güçleri ile de sık sık çatışmalara girmişlerdir. Ardından Afrin bölgesi dışında bu hattın da 
IŞİD’in kontrolüne girmesi ile ÖSO-YPG çatışmaları yerini IŞİD-YPG mücadelesine bırakmıştır.20 

B. Özgür Suriye Ordusu’yla İlintili Gruplar
B.1. Suriye Devrimcileri Cephesi (Cephetü’s-Süvvâr Suriye)
Ekim 2013’te Şehitler Tugayı lideri Cemal Maruf önderliğinde kuruldu. Kuruluş bildirisinde 14 tane grup ve 
lideri yer aldı: İdlip Askeri Konseyi’nden Atıf Süleyman, Ahrar el-Zaviya Tugayı’ndan Ahmed Yahya El-Hatib, 

15. Syria conflict: Rebels seize Turkey, Iraq border posts, BBC, 20 Temmuz 2012

16. Syria Live Blog Sun, 22 Haziran 2012

17. New Syrian jihadist body formed to fight ISIS, Al Monitor, 28 Mayıs 2014

.املواجهات مستمرة يف حلب, صحيفة النهار, 22 /7/2012./2012/7  

19. FSA brigade ‘joins al-Qaeda group’ in Syria, Al Jazeera, 21 Eylül 2013

20. Can Acun ve Hüseyin Öner, IŞİD-PYD Çatışmasının Sıcak Cephesi: Ayn el-Arab (Kobani), SETA Perspektif, sayı: 77, 15 Ekim 2014.
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El-Nasr El-Kadim Tugayı’ndan Rabie Hajjar, Ansar Tugayı’ndan Miskal El-Abdullah, 7. Bölük’ten Heysem 
Afisi, Halep 9. Bölük’ten Mürşid El-Halid Abdulmutassım, Faruk El-Şemal Taburu’ndan Abdullah Avda Ebu 
Zeyd, Ziab El-Gab Tugayı’ndan Muhammed Zatar, İdlip Şehitleri Tugayı’ndan Muhammad İsa, Ahrar El-Şemal 
Tugayı’ndan Bilal Habeir, Rıyaz El-Salihin Taburu, Hama Faruk Tugayları ve Şam Özel Kuvvetler Birliği’nden 
Abdillah Osman.21

Halep’te ve İdlip’te Esed rejimine karşı operasyonlar yapmıştır. Cephetü’s-Süvvâr Suriye, İdlip’ten çekil-
meden önce Vadi Deyf Askeri Üssü’nü kuşatma altında tutuyordu. Halen, Deraa ve Kuneytra’da diğer muhalif 
gruplarla birlikte Esed rejimine karşı savaşmaktadır.

IŞİD’e karşı savaşan önemli gruplardan birisi olan Suriye Devrimciler Cephesi IŞİD’in İdlip ve Halep 
civarından çıkarılmasında etkili olmuştur. 10.000 civarında savaşçısı bulunan grubun lideri Cemal Maruf diğer 
muhalif gruplarca çetecilik ve kaçakçılıkla suçlanmaktaydı. ABD’nin silah yardımı (özellikle anti tank silahı 
TOW) yaptığı gruplardan olan Suriye Devrimcileri Cephesi, İdlip’te Nusra Cephesi’yle sorunlar yaşamıştı.22 
Ekim 2014’te İdlip’te tekrar Nusra Cephesi’yle karşı karşıya gelen grup büyük ölçüde dağıldı23 ve liderleri Cemal 
Maruf Suriye dışına çıkmak zorunda kaldı. Grubun çekildiği yerleri Nusra Cephesi ele geçirdi. ABD tarafından 
gruba verilen ağır silahlar da Nusra Cephesi’nin eline geçti. Suriye Devrimciler Cephesi ile Nusra Cephesi ara-
sındaki çatışmalarda Ahrâru’ş-Şam gibi gruplar da Nusra Cephesi’nin yanında yer aldı. Grubun Deraa ve Şam’ın 
batısındaki kolları Nusra Cephesi’yle sorun yaşamamakta ve Deraa’daki faaliyetlerine devam etmektedir.

B.2. Hazm Hareketi
2012 yılında Humus’taki en önemli muhalif gruplardan Faruk tugaylarının dağılmasından sonra 2014 yılının 
Ocak ayında Hama ve Humus’ta etkinlik gösteren silahlı grupları bir araya getiren Faruk Tugayı eski lideri 
Hamza Şimali, Selim İdris’le birlikte Hazm Hareketi’ni kurmuştur. Grup genelde Hama’da aktif olmakla bir-
likte İdlip, Halep, Deraa, Hama şehirlerinde de örgütlenmiştir. 5.000 civarında savaşçıya sahip olan grup Esed 
rejimine karşı başarılı saldırılar gerçekleştirmeyi başarmıştır. Suriye Devrimciler Cephesi’yle birlikte Batı’dan en 
fazla destek alan grup olan Hazım Hareketi oldukça güçlü bir silah envanterine sahiptir. ABD tarafından TOW 
anti tank füze sistemleri gibi sofistike silahlar temin edilmektedir.24 Suriye Devrimciler Cephesi ve Ürdün’de 
yetiştirilen 150-200 kişilik gruplar halinde Suriye’nin birçok bölgesine dağılan özel harekat timleriyle birlikte 
diğer oluşumlardan güç çekmek sureti ile ÖSO’nun canlandırılıp muhalif gruplar arasında baskın konuma ge-
tirilmesi çabalarında kilit rol oynamaktadır.25 Batı tarafından seküler olarak görünen bu grup, İslamcılara karşı 
desteklenmektedir. Grubun desteklenmesinin diğer bir sebebi de Batı’yla iyi ilişkiler geliştiren Selim İdris’in 
etkinliği olmuştur. Grubun liderliğini Abdullah Udeh yapmaktadır. Rejimin yanı sıra IŞİD ile de savaşan grup 
Ekim-Kasım 2014’te Nusra Cephesi’yle karşı karşıya gelince İdlip şehrini terk etmek zorunda kalmıştır.

Özellikle 2015 yılının ilk aylarıyla birlikte Nusra Cephesi’yle Hazm Hareketi arasındaki gerilim daha da 
tırmanmış, Nusra Cephesi Hazm grubunu üyelerini kaçırmakla suçlamıştır. Nusra Cephesi yaşanan olayların 
ardından Hazm grubuna karşı saldırıya geçmek istemiş, ancak Hazm Hareketi buna karşılık Şam Cephesi’ne ka-
tıldığını ilan etmiştir. Gerilimi sonlandırmayan bu hamlenin ardından, Nusra Cephesi harekete geçerek Hazm 
Hareketi’nin Halep’teki merkezi 46. Tugay’a saldırıp ele geçirmiş, dağılan grup 1 Mart 2015 itibariyle kendini 
feshettiğini ilan etmiştir.26 Grubun geriye kalan üyeleri Şam Cephesi’ne katılmıştır.

21. Ufuk Ulutaş, Halid Hoca, Suriye “Devrim mi bölünme mi?” SETA Analiz, sayı: 95, Mayıs 2014.

22. After ISIL, Jabhat al-Nusra announces Islamic Emirate in Syria, ARA News, 22 Temmuz 2014

محمد كناص, جبهة النرصة تسيطر عىل جبل الزاوية بريف إدلب. تقرير قناة الجزيرة. 4102/11/11. .23

24. “American Anti-Tank Weapons Appear in Syrian Rebel Hands, Huffington Post, 11 Nisan 2014.

25. Ufuk Ulutaş, Halid Hoca, Suriye “Devrim mi bölünme mi?” SETA Analiz, sayı: 95, Mayıs 2014.

26. “US-backed Hazm Movement disbands after al Nusrah attack”, Long War Journal, 2 Mart 2015. http://www.longwarjournal.org/
archives/2015/03/us-backed-hazm-movement-disbands-after-al-nusrah-attack.php
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B.3. Ceyşu’l-Mücahidîn
Halep’te faaliyet gösteren Nureddin Zengi Taburu lideri Tevfik Şehabettin’in önderliğinde birçok tugayın ka-
tılımıyla Ocak 2014’te kurulmuştur. Ordu liderliğinin tek bir kişide değil ortak liderlerde olduğu belirtilmek-
tedir. El-Ensar Lideri Ebu Bekir ve Emjed El-İslam Lideri Muhammed Şakerdi’nin de ordunun lideri olduğu 
söylenmektedir. IŞİD’e karşı savaşta da etkili olan grup Halep civarında faaliyet yürütmektedir. 5.000 civarında 
savaşçısı olduğu değerlendirilmektedir.27 Ceyşu’l-Mücahidîn, Nusra Cephesi’yle birlikte Halep’te IŞİD’e karşı 
savaşmıştır. Grubun lideri Tevfik Şehabettin daha sonra Hazm Hareketi’ne katılmıştır. Şu an hareketin liderli-
ğini Muhammed Şakirdi yapmaktadır.

B.4. 5. Kolordu
8 Eylül 2014’te28 13. Fırka, 101. Fırka, 1. Piyade Tugayı, Liva Fursânü’l-Hak, Liva Sukur Cebel-i Zâviye grup-
larının katılımıyla kurulduğunu ilan etmiştir. Halep, Hama, İdlip bölgelerinde etkin olan grubun 3.000-4.000 
savaşçısı vardır. Grup Suriye Ulusal Konseyi’ne bağlıdır. Hazm hareketinin ve Suriye Devrimciler Cephesi’nin 
Nusra Cephesi’yle sorunlar yaşamasından sonra Temmuz 2014’te Nusra Cephesi’yle ilişkilerini dondurmuştur. 
2013 yılında oluşturulan 13. Fırka’nın liderliğini Ahmed el Sa’ud yapmaktadır. Ahmed el Sa’ud 2013’te Tafta-
naz’da IŞİD tarafından kaçırılmış ve sonra serbest bırakılmıştır. Gruba ABD tarafından sofistike silahlar veril-
miştir. Grubun Suudi Arabistan tarafından da desteklendiği belirtilmektedir.29 Grup Hama Morek, Han el Asel, 
Han Şeyhun ve Halep’teki savaşlara katılmıştır. 101. Fırka da ABD’den silah yardımı almıştır. TOW anti-tank 
silahları bu grupta da bulunmaktadır. Lideri Albay Hasan Miri’l Hamadeh’dir. Liva Sukur Cebel-i Zâviye 2011 
sonlarında kurulmuştur. Önceden Ahfad-ı Resul Tugayı’nın bir parçası olan grubun lideri Yusuf Yahya’dır. Liva 
Fursânü’l-Hak da ABD’den silah yardımı almıştır.30 Kafranbel civarında etkinlik göstermektedir.

C. Özgür Suriye Ordusu’na Yakın Bağımsız Gruplar
C.1. Hayat Dürû’ el Savra
2013 yılında kurulan grup İdlip ve civarında etkilidir. Grubun Suriye İhvan-ı Musliminine bağlı olduğu ve 
onlar tarafından finanse edildiği düşünülmektedir. 3 Ağustos 2013’te Suriye Devrimcileri Komuta Konseyi’ne 
katılmıştır. Grubun siyasi ideolojisi İslami demokrasi olarak açıklanmıştır.31 Fatihin Tugayı, Eman Tugayı ve 
Sihem-ul Hak Tugayı gruptan ayrılarak Feylak eş-Şam ittifakına katılmıştır. Gruptan ayrılmaların yaşanmasıyla 
savaşçı sayısı ve askeri kapasitesi ciddi oranda azalmıştır.

C.2. Feylak eş-Şam
10 Mart 2014 yılında aralarında Fatihin Tugayı, Eman Tugayı, Sihem-ul Hak Tugayı’nın da bulunduğu 19 
farklı grubun birleşmesiyle oluşmuştur.32 Grubun liderliğini Monder Haras’ın yapmaktadır. Grup ılımlı İslamcı 
olarak nitelenmektedir. Humus, Hama, İdlip şehirlerinde etkin olan grup Hama Morek, Han Şeyhun ve İdlip 
savaşlarına katılmıştır. Grubun Suriye Müslüman Kardeşler teşkilatı tarafından desteklendiği belirtilmektedir. 
İslami Cephe ve diğer muhalif gruplarla yakın ilişkiler kuran grup, operasyonlarda diğer muhalif gruplarla be-
raber hareket etmektedir.

27. Pushing Back Against the Islamic State of Iraq and the Levant: The Syria Revolutionaries’ Front and the Mujahideen Army, Carnegie, 
7 Haziran 2014

28 Merger of Five Rebel Factions into the Fifth Corps, En.etilaf, 8 Eylül 2014

29. “Syria rebel recounts his time in an ISIL jail”, Al Jazeera, 10 Mart 2014.

30. Exclusive Photographs: Jarba in Washington, and TOW Missiles in Syria, Tahrir Souri, 5 Mayıs 2014.

31. “A tapestry of war”, Al-Ahram Weekly, 10 Nisan 2013.

32. New alliance could signal end of Islamic Front, As-Safir, 4 Ağustos 2014.
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C.3. Asala ve el Tanmiya
Kasım 2012’de kurulmuştur. Halep şehrinde faaliyet gösteren grubun lideri Abdulkadir Dafis’tir. Grup “ılımlı 
İslamcı” bir ideolojiye sahiptir.33 Yine bu grubun Suudi Arabistan tarafından desteklendiğine dair iddialar da 
mevcuttur. Önce Deyru’z-Zûr’da faaliyet gösteren grup IŞİD’in Deyr’ez-Zor’u ele geçirmesiyle birlikte bölgeden 
ayrılmıştır. Deyru’z-Zûr’da Mücahidler Şura Konseyi’yle birlikte bir süre IŞİD’e karşı savaşmıştır. Grup şu an 
Halep ve yine Humus ve Şam’ın doğusunda rejim güçlerine karşı operasyonlar düzenlemektedir.

C.4. Alviya al Furkan 
Muhammed Mecid el Hatip’in liderliğini yaptığı grup Deraa, Kuneytra, Şam şehirlerinde faaliyet göstermek-
tedir.34 2.000 dolaylarında savaşçısı vardır. Kuneytra civarında önemli operasyonlara katılmıştır. Şam’ın banli-
yölerinde de etkinlik göstermiştir. Özgür Suriye Ordusu ile yakın ilişkileri olsa da grup kendisini Özgür Suriye 
Ordusu’nun bir parçası olarak değil “bağımsız” olarak tanımlamaktadır.

D. İslam Cephesi
22 Kasım 2013’te 7 büyük grubun katılımıyla kurulmuştur. Gruptaki savaşçı sayısının 40.000-50.00035 arasında 
olduğu tahmin ediliyor. Suriye’de savaşın devam ettiği her bölgede etkili olan grup IŞİD’le yaşanan savaşın ar-
dından IŞİD’in hakim olduğu bölgelerden çekilmek zorunda kalmıştır. Esed rejimi ve IŞİD’e karşı savaşan grup 
2013 yılında Afrin gibi bölgelerde PYD’ye karşı da savaşmıştır. Şu an İdlip, Halep, Lazkiye’nin kuzeyi, Hama, 
Şam, Deraa, Kuneytra’da etkindir. Kurulduğundan beri Esed rejimine karşı birçok önemli operasyon düzenleyen 
grup Suriye silahlı muhalefetinin en önemli gruplarındandır. Grubun temel özelliği üyelerinin “İslamcı” gruplar 
olmasıdır. Özellikle Ahrâru’ş-Şam, Ceyşü’l-İslam ve Sukuru’ş-Şam örgütlerinin kurucuları savaştan önce “Selefi” 
düşünceyi benimsedikleri gerekçesiyle hapiste kalmıştır. İslam Cephesi’ndeki gruplar daha önce, İslami Kurtuluş 
Cephesi (Livaü’t-Tevhîd ve Sukuru’ş-Şam bu gruptaydı) ve İslam Cephesi (Ahrâru’ş-Şam ve Liva ul Hak bu grup-
taydı) adlı iki farklı gruptaydı. İslam Cephesi’nin ilanı Suriye’deki en etkin İslamcı muhalif grupların birleşmesi 
bakımından büyük önem taşımaktadır. İslam Cephesi’nin silah kaynaklarının önemli bir kısmı rejimle savaşla-
rında ele geçirdiği silah ve mühimmatlardan oluşmaktadır. İslam Cephesi’nin bazı grupları Nusra Cephesi’yle 
çok yakın ilişki içerisinde olmasa da Suriye’nin çoğu bölgesinde beraber hareket etmektedirler. İslam Cephesi 
IŞİD’le başlayan çatışmalarda, IŞİD’i Halep’in ve İdlip’in bazı bölgelerinde çıkarılmasında etkin rol oynamıştır. 
Ancak IŞİD’in Rakka, Deyru’z-Zûr, Halep El Bab, Jarablus gibi bölgelerde etkinlik kurması ile buralardan tama-
men çekilmek zorunda kalmıştır. İslam Cephesi’nin liderleri36 arasında Sukuru’ş-Şam’dan Şura Meclisi Başkanı 
Ebu İsa el Şeyh, Livaü’t-Tevhîd’den Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Ebu Amr Zeidan Hacı el-Hreitan, Ahrar 
el-Şam’dan Siyasi Ofisin Başkanı Hassan Aboud (öldürülünce yerine Ebu Cabir geçti), Ceyş el-İslam’dan Askeri 
Harekatlar Şefi Zahran Alluş ve Liva el-Hak’tan Genel Sekreter Şeyh Ebu Ratib yer almaktadır. 

İslam Cephesi’ni oluşturan gruplar;

D.1. Ahrâru’ş-Şam37

Suriye iç savaşının henüz başında, 2011 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan grup Selefi cihadi ideolojiye sahip-
tir. Bugüne kadar küçük büyük birçok grubu bünyesine katan grubun 10.000-15.000 arasında savaşçısı olduğu 
düşünülmektedir. Grubun kurucusu selefi olduğu gerekçesiyle savaş öncesinde hapse atılan Hasan Abbud’tur. İs-
lam Cephesinin siyasi ofis başkanlığını yürüten Hasan Abbud 9 Eylül 2014 yılında düzenlenen saldırıda birçok 
Ahrâru’ş-Şam lideriyle birlikte hayatını kaybetmiştir. Hasan Abbud’un yerine, yine devrimden önce İslamcılık 
suçlamasıyla hapis cezası alan Ebu Cabir geçmiştir. Örgütün kurucusu Hasan Abbud Twitter’da selefi cihatçılığı 

33. The Mujahedeen Army of Aleppo, Carnegie, 8 Nisan 2014.

34. Muhammad Majid al-Khatib: A Rising Leader in the Free Syrian Army, Jamestown Foundation, 28 Şubat 2014.

35. Leading Syrian rebel groups form new Islamic Front, BBC, 22 Kasım 2013

http://www.youtube.com/watch?v=tNcrInnRc5w اتحاد اسالمي جهادي عىل ارض الشام يزلزل قلب تل ابيب طهران الفاتيكان .36

37. Liva-ul Hak ve Kürt İslam Cephesi Ahrâru’ş-Şam hareketiyle birleştiğini duyurdu, 8 Kasım 2014. https://www.youtube.com/
watch?v=cxL_ubll3ag&feature=youtu.be 
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eleştirse de El Kaide bağlantılı isimlerden Ebu Halid es Suri’nin Ahrâru’ş-Şam hareketinde emirlik yapmış ol-
ması Batı’yı endişelendirmektedir. ABD Suriye’ye düzenlediği hava saldırılarında Ahrâru’ş-Şam Hareketi’ni de 
hedef almıştır.38

Birçok alt tugaydan oluşan örgüt, İdlip, Halep ve Hama’da örgütlenmiş durumdadır. IŞİD’e ve rejime karşı 
savaşan örgüt medyayı etkili bir şekilde kullanmakta ve propaganda faaliyetleri yürütmektedir. İslami bir Suriye 
ve adaletli bir İslam devleti hedeflediklerini açıklayan grup dünyadaki bireysel bağışçı Müslümanlardan finansal 
destek almaktadır. IŞİD’in elindeki bölgeler hariç ülkenin çoğu bölgesinde operasyonlara katılan örgüt bazı ağır 
silahlara da sahiptir. Silahlarının çoğunu Esed rejimine düzenlediği saldırılarla ganimet olarak ele geçiren örgüt 
herhangi bir ülkeden doğrudan yardım almamaktadır. Ancak Özgür Suriye Ordusuna gönderilen yardımlardan 
diğer muhalif gruplar gibi Ahrâru’ş-Şam da dolaylı olarak yararlanmaktadır. İç savaşın başında teşkilatlı bir yapı 
olarak ortaya çıkan grup, bugüne kadar önemli operasyonlara imza atmıştır. Selefi-cihadi bir ideolojiye sahip ol-
duğu için bugüne kadar birçok muhacir (yabancı) savaşçının da katıldığı örgüt başından beri Suriye devriminin 
önemli parçalarındandır. Örgüte katılan muhacirlerin sayısı eskisi kadar olmasa da hala örgüt içinde muhacir 
savaşçılar bulunmaktadır. 

Ahrâru’ş-Şam Hareketi’nin Nusra Cephesi ve cihatçı gruplarla hep yakın ilişkisi oldu. Sadece IŞİD’in 
saldırılarından sonra IŞİD’le savaştı. Onun dışındaki muhacir (yabancı) savaşçı gruplarla çoğu bölgede beraber 
hareket etmektedir. Ahrâru’ş-Şam Hareketi savaşın başlarında, Suriye Ordusu konvoylarına bombalı saldırılar 
düzenliyor ve pusu kurarak vur-kaç saldırıları yapıyordu. Savaş ilerleyince Ahrâru’ş-Şam, diğer muhalif gruplarla 
birlikte İdlip bölgesindeki operasyonlara katıldı ve önemli başarılar elde etti. Halep’e girilmesinde de önemli 
rol oynadı. Deyru’z-Zûr bölgesinde de önemli saldırılar gerçekleştiren örgüt Rakka şehrinin ele geçirilmesinde 
önemli rol oynadı. Nusra Cephesi’yle birlikte Rakka’yı ele geçiren başlıca gruplardandır. Suriye’nin kuzeyindeki, 
Fevc, Minneg, Taftanaz gibi havaalanlarının ve Halep’teki Subay konutları ve askeri üslerin ele geçirilişinde etkili 
oldu. Liderlerinin büyük çoğunluğunu bombalı saldırıda kaybeden örgütün zayıflayacağı tahmin ediliyordu 
ancak şimdiye kadar ciddi anlamda güç kaybetmediği görülüyor.

D.2. Sukuru’ş-Şam
2011 yılının sonlarında ortaya çıkan Sukuru’ş-Şam grubunun lideri İslam Cephesi’nin Şura heyeti başkanlığını 
da yürüten Ebu İsa el-Şeyh’tir. Ebu İsa da “Selefi düşünceye” mensup olduğu gerekçesiyle hapiste kalmıştır. 
İdlip ve Halep civarında etkin olan örgütün 3.000 civarında savaşçısı olduğu tahmin ediliyor. Sukuru’ş-Şam, 
İdlip civarındaki bölgelerin ele geçirilmesindeki önemli operasyonlarda etkili olmuştur. IŞİD’le savaş başlama-
dan önce daha güçlü olan örgütte, IŞİD’le savaş kararı alınınca çatlak meydana gelmiştir. Gruptan kopan Liva 
Davud önce bireysel hareket etmiş, ardından ise Rakka’ya geçerek IŞİD’e katılmıştır. Son dönemde ise Sukuru’ş-
Şam’dan ayrılan 500 savaşçının Ahrâru’ş-Şam’a katıldığı bildirilmiştir.

D.3. Livaü’t-Tevhîd
Halep civarında etkin olan örgüt 2012 yılının başlarında Abdulkadir Salih tarafından kurulmuştur. Abdül-
kadir Salih’in rejim hava bombardımanında öldürülmesinin ardından örgütün liderliğine Abdulaziz Selame 
getirilmiştir. Halep’in alınması sırasında öne çıkan grubun 10.000’e yakın savaşçıya sahip olduğu değerlendi-
rilmektedir. Halep’e girilmesinde ve Halep’teki operasyonlarda çok etkin bir grup olan Livaü’t-Tevhîd Kusayr 
Savaşı’na da katılmıştır.39 Grubun kurucusu Abdulkadir Salih bizzat Kusayr’a giderek savaşa katılmış ve grubunu 
yönetmiştir. IŞİD’le başlayan savaşın ardından, Halep’in Bab gibi bölgelerinden çekilmek zorunda kalmıştır. 
Başlangıçta Özgür Suriye Ordusu’nun içinde yer alan grup sonra ayrılarak İslami Kurtuluş Cephesi’ne geçmiştir. 
Ardından ise İslam Cephesi’ne katılmıştır. Örgütün lideri Abdulkadir Salih Suriye içinde ve dışında kabul gören 
ve yerel bazda güçlü halk desteği olan bir isimdi. Türkiye’yle de iyi ilişkiler kuran Salih’in ölümünün ardından 
ve IŞİD’le yaşadığı savaşlardan sonra Livaü’t-Tevhîd eski gücünü büyük oranda kaybetmiştir.

 مالك شبقون, املسار الثوري السوري يف أعقاب الهجامت عىل أحرار الشام. مركز الجزيرة للدراسات. 22سبتمرب 4102. .38

سعيد بوخفة, تعزيزات تخرتق القصري وتشتبك مع حزب الله, نقربر الجزيرة, 13 مايو 3102. 39
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D.4. Ceyşü’l-İslam
Şam ve çevresinde 2011 yılından beri etkin olan Liva el İslam Örgütü’nün Şam’daki silahlı muhalif gruplarla 
birleşmesiyle oluşan örgütün liderliğini Zehran Alluş yapmaktadır. Ceyşü’l-İslam, Şam’daki en büyük silahlı 
muhalif grup olma özelliği taşımaktadır.40 15.000 civarında savaşçısı olan grup, Operasyonlarını ağırlıklı olarak 
Şam ve civarında yapsa da İdlip ve Halep’te de askeri varlıkları mevcuttur. Zehran Alluş’un kardeşi Muhammed 
Alluş’un Suudi Arabistan’da yaşamış olması ve Suudi Arabistan’la ilişkilerinin olması ve grubun Selefi düşünceye 
sahip olması Suudi Arabistan’la ilişkileri olduğu iddialarına neden olmaktadır IŞİD’le yaşanan savaşlardan sonra 
Ceyşü’l-İslam, İslam Cephesi’nden ayrı hareket etmeye başlamıştır. IŞİD’i Şam’dan çıkarmak konusunda çok 
kararlı hareket eden grup IŞİD’le savaş konusunda taviz vermemektedir. Grup Şam’ın banliyölerinde yapılan 
savaşların çoğuna katılmıştır. Şam’ın birçok bölgesinde etkili saldırılar yapan grup, elinde tuttuğu bölgeleri de 
rejim saldırılarına karşı savunmaktadır. Yine Rif Dımeşk bölgesinde etkili saldırılar yapan grup Suriye’nin kuze-
yindeki bazı bölgelerde de aktiftir.

D.5. Liva-ul Hak
Humus ve civarında etkili olan örgüt 2012 Ağustosunda etkili hale gelmiştir. 4.000 dolaylarında savaşçıya sahip 
olduğu tahmin edilmektedir. Rejime karşı önemli operasyonlar yapan örgüt İslamcı-selefi düşünceye sahiptir. 
Humus’ta rejimle yaşanan birçok savaşa katılan grubun bölgede önemli bir ağırlığı vardır. Liva-ul Hak, Hu-
mus’taki kuşatma döneminde de önemli operasyonlar yapmıştır. 41

D.6. Ensar-uş Şam
Lazkiye’nin kuzeyinde ve İdlip civarında etkili olan örgüt 2.500 dolaylarında savaşçıya sahiptir. 2012 Eylül ayın-
dan itibaren adını duyuran örgütün lideri Ebu Ömer el Cemil’dir. İslamcı-selefi düşünceye sahip grupta muhacir 
(yabancı) savaşçılar bulunmaktadır.

D.7. Kürt İslam Cephesi
Esed rejimine ve PYD’ye karşı savaşan örgüt Suriyeli Kürtlerden oluşmaktadır. 1000’e yakın savaşçısı bulunan 
örgütün lideri Ebu Abdullah El Kurdi’dir. Örgüt PYD tam hakimiyet sağlamadan önce Afrin bölgesinde etkin 
bir konumdaydı. 2012 sonundaki savaşta Resul-ayn bölgesinde, Nusra Cephesi’yle beraber PYD’ye karşı savaş-
mıştır. 42

E. Şam Cephesi
25 Aralık 2014 tarihi itibariyle Halep merkezli olmak üzere ilan edilen Şam Cephesi’nin liderliğine, İslam 
Cephesi içerisinde yer alan Livaü’t-Tevhîd lideri Abdulaziz Selame getirilmiştir.43 Oldukça geniş bir koalisyon 
olan Şam Cephesi, henüz tam anlamıyla entegre bir yapı arz etmemektedir ve bünyesinde oldukça farklı ve 
geniş grupları bir arada bulundurmaktadır. Söz konusu gruplar İslami Cephe (sadece Halep Kolu), Ceyşul 
Mucahidin, Nureddin Zengi grubu, Elviya Fastakim Kema Umirt grubu, Asala ve Tanmiya ve son olarak Hazm 
Hareketi’nin feshinin ardından geriye kalan mensuplarından oluşmaktadır.

Grup hali hazırda çeşitli askeri operasyonlar gerçekleştirmiş ve diğer gruplarla birlikte oluşturduğu operas-
yon odası ve ittifaklarla rejime karşı –özellikle Halep bölgesinde– çeşitli saldırılar gerçekleştirmiştir. Yine grup 5 
Şubat 2015 tarihinde Halep’in kuzey-batısındaki Afrin’de hakim olan YPG ile yaptığı bir anlaşma ile, aralarında 
ortak bir adli bir sistem oluşturma kararı almış, ortak “şeriat mahkemesi” üzerinde anlaşmışlardır.44 Anlaşmaya 
göre iki grup Halep bölgesinde rejime karşı özellikle ikmal hatları, lojistik ve askeri anlamda bir işbirliği ya-

40. Ufuk Ulutaş, Halid Hoca, Suriye “Devrim mi bölünme mi?” SETA Analiz, Sayı: 95, Mayıs 2014.

41. Ahrâru’ş-Şam’a katıldı. 8 Kasım 2014.

42. Ahrâru’ş-Şam’a katıldı. 8 Kasım 2014.

43. “‘Shamiah Front’ unites leading Aleppo opposition groups”, The Daily Star, 27 Aralık 2014. http://www.dailystar.com.lb/News/Midi-
dle-East/2014/Dec-27/282343-shamiah-front-unites-leading-aleppo-opposition-groups.ashx

44. Syrian Rebellion Observatory. https://www.facebook.com/SyrianRebellionObservatory/photos/a.1648239072069399.1073741828.16
48217982071508/1699722200254419/?type=1
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pılması kararı almıştır. Şam Cephesi koalisyonu Halep merkezli olmakla birlikte, daha geniş çapta Suriye’de 
bütün grupları birleştirmeyi hedefleyen bir çatı oluşturmayı amaçlamaktadır ve bu anlamda İslami Cephe’nin 
kuruluşu ve ilanıyla paralellikler taşımaktadır. Buna karşın bu koalisyonda İslami vurguların daha az olduğu 
göze çapmaktadır.

F. Nusra Cephesi
23 Ocak 2012’de kurulduğunu duyuran örgütün lideri Ebu Muhammed el-Cevlani’dir. Kurulduğu günlerden 
itibaren Suriye’de birçok sarsıcı operasyona imza atmıştır. Savaşın başında intihar saldırılarıyla45 Suriye ordusu-
nun binalarını ve askeri tesisleri hedef alan grup büyük oranda Suriye asıllı savaşçılardan oluşmaktadır. Küresel 
cihadın bir parçası olarak tanımlanan grupta Irak El Kaidesi ağından gelen kişiler bulunuyor. Esed rejimine karşı 
Suriye’deki en etkili saldırıları yapan grup olarak bilinen Nusra Cephesi, Suriye’nin her şehrinde operasyon yap-
maktadır. Yurt dışından gelen muhacir (yabancı) savaşçılar tarafından en çok tercih edilen –IŞİD hariç– gruptur. 
Nusra Cephesi’nin ilk dönemki üyelerinin çoğu Afganistan ve Irak savaşlarına katılmış tecrübeli cihatçılardan 
oluşmaktadır. Grubun lideri Ebu Muhammed el-Cevlani’nin de Irak savaşında yer almış tecrübeli bir cihatçı 
olduğu belirtilmektedir. Savaşçılarının çoğu Suudi Arabistan, Tunus, Libya uyruklu olan örgüte birçok Batılı 
ülkeden de katılım olmuştur.

Cihat ideolojisine sahip kişileri bünyesinde topladığı için insan kaynakları bakımından sıkıntı yaşamayan 
örgüt, savaşın başında, finansal kaynaklarını yurt dışındaki “cihatçı” bağışçılardan ve Esed rejiminden ele geçir-
diği maddi kaynaklardan sağladı. Savaşın ilerleyen zamanlarında ise birçok bölgeyi ele geçiren örgüt, Deyru’z-
Zûr gibi şehirlerde petrol sahalarını da kontrolü altına aldı ve petrol gelirlerinden önemli miktarda finansal 
kaynak sağladı. İç savaş boyunca Suriye ordusundan ele geçirdiği büyük çaplı mühimmat ve ağır silahlarla grup 
oldukça etkin bir konuma gelmeyi başarmıştır. İslami bir Suriye istediğini açıklayan örgüt kuruluşundan beri 
“Şeriat” harici hiçbir yönetim sistemini kabul etmeyeceğini demokrasi ve seküler ideolojilere karşı olduğunu 
açıklamaktadır. IŞİD’in aksine Suriye’deki diğer muhalif gruplarla iyi ilişkiler kuran ve muhalif gruplarla karşı 
karşıya gelmekten sakınan örgüt halkla yakın ilişkiler kurarak Suriye’de kalıcı olmayı hedefler bir görüntü ver-
mektedir. Suriye’nin bütün şehirlerinde Özgür Suriye Ordusu dahil bütün Suriyeli muhalif gruplarla işbirliği 
yapan örgüt, Esed rejiminin yanı sıra, 2012 yılının sonunda Resulayn ve 2013 Eylül’de Afrin’de PYD’ye karşı 
savaşmıştır. Suriye’nin birçok bölgesinde rejimle savaşta baş aktörlerden de olan Nusra Cephesi, Kasım 2012’de 
ABD’nin terör örgütleri listesine alınmıştır.

8 Nisan 2013 yılında Ebubekir Bağdadi, Nusra Cephesi’ni fesh edip Irak Şam İslam Devleti’ni kurduğu-
nu ilan ettiğinde, Ebu Muhammed el Cevlani bunu reddetmiş ve El Kaide’ye biat (bağlılık yemini) ederek ve 
IŞİD’e katılmayarak yoluna devam edeceklerini açıklamıştır. Ancak örgütteki savaşçıların önemli bir kısmının 
IŞİD’e katılmasıyla Nusra Cephesi önemli oranda gerilemiştir. IŞİD, Nusra Cephesi’nin parasına ve silahlarının 
çoğuna da el koymuş ve finansal kaynaklarını ele geçirmiştir. Örgütteki yabancı savaşçıların önemli bir kısmının 
IŞİD’e geçmesiyle Nusra Cephesi’nde Suriyeli savaşçı oranı artarak baskın hale gelmiştir. Savaşçı sayısı tam ola-
rak tespit edilemeyen örgüt, Halep, Hama, Humus, Şam, Deraa, Kuneytra, İdlip şehirlerinde etkindir. IŞİD’in 
ilanında sonra savaşçılarının önemli bir kısmını ve maddi gücünü büyük oranda kaybeden Nusra Cephesi bir 
yıl içinde toparlanmayı başarabilmiş ve eski gücüne büyük oranda kavuşmuştur. Yakın bir dönemde Humus’un 
Rastan şehrini ele geçiren örgüt, Halep’in Nubl ve Zehra bölgesinde de büyük ilerlemeler kat etmiştir. İdlip’te 
Cemal Maruf gibi muhalifleri çıkarıp hakimiyet sağlayan grup, Esed rejimine ait Vadi ed-Dayf Üssü’nü ele 
geçirerek bölgedeki varlığını daha da pekiştirmiştir. Suriye’nin yanı sıra Lübnan’da da operasyonlar yapan örgüt 
Lübnan’ın Arsel şehrinde Lübnan askerlerini esir almıştır.

Kuruluşundan itibaren sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan örgüt, medyaya büyük önem atfetmek-
tedir. Bünyesinde medya ofisi bulunan örgüt IŞİD ilan edilmeden önce “el Bidayetu’n-Nihaye” (sonun başlan-
gıcı) isimli video serisi yayınlamaktaydı. Örgütün propaganda videolarındaki profesyonellik göze çarpmaktadır. 
Medya yoluyla ideolojilerini Suriye içinde ve yurt dışında anlatan grup üye kazanma konusunda da medyayı 
önemli bir araç olarak kullanmaktadır.

45. Al-Qaeda affiliate playing larger role in Syria rebellion, Washington Post, 1 Aralık 2012.
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Kurulduğundan beri rejime karşı şiddetli saldırılar yapan Nusra, ülkenin hemen her bölgesinde operasyon 
yapmaktadır. 2012’nin başında Şam’da ve Halep’te ordu binalarına bombalı araç saldırıları yapan örgüt, savaşın 
yayılmasının ardından birçok bölgeyi ele geçirdi. İdlip, Halep ve Lazkiye şehirlerinde muhaliflerin ilerlemesin-
de etkin rol oynadı. İntihar saldırılarıyla ve tecrübeli savaşçılarıyla diğer gruplardan farklı savaş stratejilerine 
sahip olan örgüt birçok bölgenin alınmasında büyük etkiye sahiptir. Taftanaz Hava Üssü, Halep ve İdlip’te 
birçok askeri üs, Lazkiye’nin kuzeyindeki bazı bölgeler, Hama ve Humus’ta silah ve mühimmat depoları, Rakka 
şehri, Deyru’z-Zûr şehrinin birçok bölgesi, Hama Morek civarı, Deraa ve Kuneytra’daki bölgeler, Şam Kala-
mun, Meliha, Malula bölgesinin ele geçirilmesi, Nusra Cephesi öncülüğünde gerçekleşmiştir. Şu an Deraa ve 
Kuneytra’da önemli operasyonlar gerçekleştiren örgüt İdlip şehrinde de ciddi ilerlemeler kaydetmeye devam 
ediyor. IŞİD’in Rakka, Halep’in Bab, Menbiç gibi bölgeleri ve Deyru’z-Zûr şehrinde muhaliflerin hakim olduğu 
yerleri ele geçirmesinin ardından Nusra Cephesi bu bölgelerden çekilmiştir. Bu bölgelerdeki kuvvetlerini başka 
bölgelere kaydırmıştır. İdlip’te Cephetü’s-Süvvâr Suriye ve Hazm hareketiyle sorun yaşayan örgüt bu grupları 
İdlip’ten çıkarmış ve İdlip’in bazı bölgelerinde tam hakimiyet sağlamıştır.46 IŞİD’e karşı oluşturulan koalisyonun 
ve ABD’nin hava saldırılarına maruz kalan örgüt birçok üyesini bu saldırılarda kaybetmiştir.47

Nusra Cephesi’nin IŞİD’den Ayrışması ve Mücadele Süreci 
Nusra Cephesi’nin –buraya Suriye’de bulunan Nusra Cephesi’ne paralel birtakım cihatçı grupları da dahil etmek 
mümkün– IŞİD’ten başlangıçta metodolojik (stratejik, taktiksel) olarak başlayan –gün yüzüne çıkan– ayrışması-
nın, zamanla Suriye’deki iç savaşın dinamiklerini önemli oranda etkilediği görülmektedir. El Kaide’nin Suriye’deki 
resmi kolu olan Nusra Cephesi’nin (El Kaide Şam) yanı sıra, gerek yerel düzeyde, gerekse küresel düzeyde El 
Kaide’yle belli oranda etkileşimde bulunmuş İslam Cephesi grubunun (bilhassa Ahrâru’ş-Şam grubu) IŞİD’e karşı 
Suriye’de İslamcı-Cihatçı ideolojide önemli bir alternatif olarak ön plana çıktığı görülmektedir. Özellikle halkla 
ilişkiler noktasında ayrışan bu iki ekol, IŞİD’in aksine yerel halkla çok daha güçlü bir ilişki ve etkileşimi sağlamayı 
başarmıştır. El Kaide’nin resmi kolu olması itibariyle daha küresel bir vizyona sahip olan Nusra Cephesi’yle İslam 
Cephesi’nin de belli oranda ayrıştığını vurgulamak gerekmektedir. Ama bu iki yapının arasında ayrım, IŞİD’le 
yaşanan ayrım kadar keskin olmadığı gibi, sahada işbirliği yapmalarına da engel teşkil etmemektedir.

Nusra Cephesi ve IŞİD arasında başlangıçta metodolojik olarak başlayan farklılaşmanın zaman içerisinde 
ideolojik bir ayrılmaya/kırılmaya da yol açtığı gözlemlenmektedir. Bu ayrışmanın daha geniş çapta küresel cihat-
çı yapıları da etkilediği ve El Kaide ve IŞİD arasında büyük bir ayrışmayı tetiklediği anlaşılmaktadır. Özellikle sa-
hadaki başka yapılarla işbirliği ve bir arada hareket etme noktasında Nusra Cephesi uzlaşmacı bir tavır izlemekte 
olup, IŞİD’in aksine bunda bir sakınca görmemektedir. IŞİD ise böylesi bir işbirliğine yanaşmadığı gibi, Nusra 
Cephesi’ni(daha geniş çapta El Kaide’yi) bu uzlaşmacı tavır sebebiyle “menhecten (yoldan) sapmakla” suçlamak-
tadır. Bu ayrım IŞİD’in Nusra Cephesi’ni “tekfir etmesi”ne (dinden çıkmakla itham etmek) kadar varmış ve iki 
grubun birbiriyle savaşmasıyla sonuçlanmıştır.

Hali hazırda bu ayrımın iki grup arasında herhangi bir uzlaşmayla sonuçlanacağına dair bir emare ortaya 
çıkmadığı gibi, iki grubun gün geçtikçe birbirinden daha da uzaklaştığı görülmektedir. Bunun küresel çaptaki 
sonuçları bir yana, Suriye özelinde yerel İslami grupların Nusra Cephesi’yle iletişimi ve etkileşimini güçlendir-
diği yorumu yapılabilir. Özellikle Batı’dan destek alan bazı gruplarla Nusra Cephesi arasında gerilimin arttığı 
gözlemlense de, başta İslami Cephe olmak üzere İslami grupların Nusra Cephesi’yle olan bağını/işbirliğini sür-
dürdüğü görülmektedir. Bunda Nusra Cephesi’nin IŞİD’den ayrışması ve Suriye halkı tarafından daha fazla 
benimsenmesinin de rol oynadığı ileri sürülebilir.

Sonuç itibariyle IŞİD’le yaşanan bu ayrışmanın özelde Suriye’de, genelde ise kalıcı etkileri olacağı anlaşıl-
maktadır. IŞİD’in daha çok askeri gücüyle Suriye’nin büyük bir kısmında hakimiyet kurmuş olmasına rağmen, 
bunun çok fazla uzun sürmeyeceği görülmektedir. IŞİD’in ideolojik anlamda gün geçtikçe daha uzlaşmaz ve 
baskıcı bir tavra yönelmesi ve halk üzerinde kalıcı etki sağlayacak “soft power”dan (yumuşak güç) mahrum 
olması, grubun Suriye’de çok uzun süre kalamayacağı bağlamında okunabilir. Buna karşın Nusra Cephesi’nin 

زهراء ديراين, جبهة النرصة تسيطرعىل مواقع ثوار سوريا, قناة امليادين, 1نوفمرب 4102. .46

47. Syria rebels, experts say US airstrikes hit Al-Nusra Front not “Khorasan”, Al Akhbar, 24 Eylül 2014.
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gerek halkla ve gerekse Suriye’de bulunan diğer muhalif gruplarla kurmuş olduğu güçlü ilişki ve etkileşim, gru-
bun Suriye’de kalıcı bir etki elde etmesine yol açmaktadır. Buradan hareketle IŞİD’in aksine Nusra Cephesi’nin 
Suriye’de kalıcı olduğu yorumu yapılabilir. Elbette bu durum, örgütün diğer grup ve yerel halkla olan ilişkisinin 
devamlığına bağlıdır. Bu gelişme Suriye’nin geleceğini önemli oranda etkileyecek bir potansiyele sahiptir.

G. Ensâru’d-Dîn
Dört grubun birleşmesiyle oluşan Ensâru’d-Dîn 25 Temmuz 2014’te kurulduğunu duyurmuştur.48 Üyelerinin 
çoğu muhacir (yabancı) savaşçılardan oluşan örgüt amaçlarının “Esed rejimini devirmek ve şeriatı uygulayan 
bir yönetim kurmak” olarak açıklamıştır. Selefi cihatçı ideolojiye sahip grubun liderleri ve savaşçılarının çoğu 
“cihat” tecrübesine sahip eski savaşçılardan oluşmaktadır. Özellikle Suriye’nin kuzeyinde etkili olan grupların 
IŞİD’le herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu gruplar Nusra Cephesi ve İslam Cephesi’yle ortak ope-
rasyonlar düzenlemektedir. Adını en son Halep civarındaki operasyonlarla duyuran grup Suriyeli muhaliflerle 
sorun yaşamamaktadır. Medyayı aktif kullanmaya çalışan grup, operasyonlarını kaliteli videolarla sosyal med-
yaya servis etmektedir. 

Finansal desteği genelde yurt içindeki ve dışındaki “bağışçılardan” sağlayan grubun silah ve mühimmatı da 
genelde Esed rejimine yaptığı operasyonlarda rejimden ele geçirdiği silahlardan oluşmaktadır.

Bu oluşuma katılan gruplar şöyle:

G.1. Ceyş-ul Muhacirin ve’l-Ensar 
Grubun liderliğini, “Kafkasya emirliğine” bağlı olduğunu duyuran Selahattin Şişani yapmaktadır. Grup 2012 
yılında Ömer Şişani tarafından kurulmuştur. Ancak Ömer Şişani’nin grupla beraber IŞİD’e biat (bağlılık ye-
mini) ederek IŞİD’in kuzey bölgesi komutanlığına getirilmesinin ardından bu kararı desteklemeyen savaşçılar 
gruptan ayrılarak Selahaddin Şişani liderliğinde devam etmişlerdir. 1000 civarında savaşçısı bulunan grup Halep 
şehrinde etkindir. Selahattin Şişani yakın dönemde IŞİD ve diğer muhalif gruplar arasında Halep ateşkesi için 
aracılık etmesiyle adını duyurmuştur. Ancak ateşkes yapılamamıştır. Grup Nusra cephesi ve diğer muhalif grup-
larla birlikte özellikle Halep bölgesinde operasyonlar yapmaktadır. Grupta Çeçenistan, Afganistan savaşlarına 
katılan birçok tecrübeli savaşçı bulunmaktadır. Kafkas kökenli savaşçıların yanı sıra diğer ülkelerden de muha-
cirler bulunmaktadır. Grup, Ömer Şişani liderliğinde 2013 Ağustosunda Minneg Havaalanı’nın alınmasında 
etkili olmuştur.

G.2. Hareket Şâmu’l-İslam
Grubun ilk lideri, eski Guantanamo mahkumlarından Fas asıllı Ebu Ahmed El Mağribi’ydi. Lazkiye’de Enfal 
Operasyonu’nda öldürülen Ebu Ahmed daha önce birçok savaşa katılan tecrübeli bir savaşçıydı. Lazkiye’deki ça-
tışmalarda adından sık sık söz ettiren, küresel cihat ideolojisine sahip grupta birçok tecrübeli muhacir (yabancı) 
savaşçı bulunmaktadır.

G.3. Ketibetu’l Hadra
Üyelerinin çoğunluğu eski cihatçı Suudi Arabistan vatandaşlarından oluşan grup Şam, Kalamun ve Humus 
dolaylarında etkindir. Şam’da düzenlediği intihar saldırılarıyla adını duyuran grup yine Şam civarında önemli 
operasyonlara katılmıştır. Grubun önemli liderlerinden Ebu Muhcin el Ummani 2013 Kasımında Kalamun’da-
ki çatışmalarda öldürülmüştür.

G.4. Hareket Fecru’ş-Şam İslamiye
Suriye’deki eski cihatçı gruplardan olan Fecru’ş-Şam İslamiye hareketi birçok bölgede operasyonlara katılmıştır.

48. Ensâru’d-Dîn Cephesi kuruluş ilanı: http://www.youtube.com/watch?v=CgTEtxYyNx4
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H. Ecnadu’ş-Şam
Kasım 2013’te Şam kırsalındaki Sahabe, Emcedu’l-İslam, El-Habib El Mustafa, Der El-Asime ve Şebab El-
Huda tugaylarının katılımıyla kurulmuştur. Sufi ekole yakınlığıyla bilinen grup Şam’daki Ceyşu’l İslam’dan 
sonra en kalabalık ikinci ordu olma özelliği taşımaktadır. 10.000-15.000 kişilik bir orduya sahip olduğu tah-
min edilmektedir. Liderliğini Ebu Muhammed el Fatih’in yaptığı örgüt Şam’ın Duma, Jobar, Deraya, Guta, 
Adra, Harasta, Havaalanı bölgelerinde etkindir. Ecnadu’ş-Şam bu bölgelerde rejime karşı önemli operasyonlar 
düzenlemekte ve rejimin bu bölgelere saldırısını engellemektedir. IŞİD’e karşı da savaşan örgüt, Nusra Cep-
hesi’yle yakın ilişkiler kurmamaktadır.

I. Cündü’l-Aksâ
Küresel cihat hareketinin kurucularından Abdullah Azzam’ın arkadaşı Abdulaziz el Katari tarafından kurulan 
örgüt İdlip civarında etkilidir. Abdulaziz el Katari IŞİD ve muhalif gruplar arasında başlayan çatışmaları sonlan-
dırmak için arabuluculuk yapmıştır. Abdulaziz Katari’nin İdlip’te Suriye Devrimcileri Cephesi tarafından Ocak 
2014’te öldürüldüğü iddia edilmiştir. Suriye Devrimciler Cephesi’nin Nusra Cephesi’yle çatışmasının ardından 
Katari’nin cesedi bu gruba ait bir üssün arkasındaki kuyuda bulunmuştur.49 Birçok bölgede Nusra cephesiyle 
birlikte hareket eden grupta çok sayıda muhacir (yabancı) savaşçı bulunmaktadır. Son dönemlerde İdlip’te Su-
riye Devrimciler Cephesi ve Hazm Hareketi’yle yaşanan çatışmalarda Nusra Cephesi’nin yanında yer almıştır. 
Nusra Cephesi’yle beraber bu gruplara karşı savaşmıştır.

J. Cündü’ş-Şam
Liderliğini tecrübeli Çeçen komutan Muslim Şişani’nin50 yaptığı grup Lazkiye ve Halep bölgesinde etkilidir. 
Grubun içinde birçok Muhacir (yabancı) savaşçının yanı sıra Suriyeli savaşçılar da bulunmaktadır. Suriye’de sa-
vaşan en tecrübeli komutanlardan olan Muslim Şişani 1. ve 2. Çeçen savaşlarına katılmıştır. Suriye’deki muhalif 
gruplarla iyi ilişkileri olan Cündü’ş-Şam’ın Ahrâru’ş-Şam’la birleşeceği iddia edilmişti ancak bu iddia yalanlandı. 
IŞİD’e karşı çıkan açıklamalarda bulunan Muslim Şişani’nin IŞİD’le herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Laz-
kiye’de düzenlenen Enfal operasyonunu Muslim Şişani yönetmiştir. Grup Lazkiye ve Halep bölgesinde birçok 
operasyona katılmıştır. 

K. İmam Buhari Tugayı
Çoğunluğu Özbekistanlı muhacir (yabancı) savaşçılardan oluşan grubun 1000’e yakın savaşçısı olduğu düşünül-
mektedir. Taliban lideri Molla Ömer’e biatlı (bağlılık yemini) olduklarını duyuran örgütte Afganistan’da savaş-
mış çok sayıda tecrübeli savaşçı bulunmaktadır. Halep civarında etkili olan gruba katılımlar artmaktadır. Grup 
Halep Liramon’daki savaşta adından söz ettirmiştir. Halep bölgesinde operasyonlara devam eden grup özellikle 
Özbekistanlılara ulaşan propaganda videoları yayınlamaktadır.

L. Ensâru’l-İslam
Irak’ın eski cihatçı gruplarından olan Ensâru’l-İslam, Suriye’de iç savaşın başlamasının ardından Suriye’ye savaş-
çılar göndermiştir. Başlangıçta Ensaru’ş-Şam adını kullanırken sonraki süreçte kendi adını kullanmıştır.51 Nusra 
Cephesi ve İslam Cephesi’yle ortak operasyonlar yapan grup Halep civarında etkindir. Ensâru’l-İslam yakın 
dönemde Nubl ve Zehra operasyonlarına katılmıştır.

M. Türkistan İslam Partisi
Doğu Türkistanlı savaşçılardan oluşan grup Suriye’nin kuzeyinde etkilidir. Esed rejimine karşı savaşan grup 
İslamcı muhalif gruplarla beraber operasyonlar düzenlemektedir. Grubun üyelerinin çoğunu Çin’in baskıcı po-

محمد كناص, جبهة النرصة تسيطر عىل جبل الزاوية بريف إدلب. تقرير قناة الجزيرة. 4102/11/11. .49

50. Split Among North Caucasian Fighters in Syria cacianalys, 02 Temmuz 2014

51. Musings of an Iraqi Brasenostril on Jihad: Comprehensive Reference Guide to Sunni Militant Groups in Iraq, Jihadology, 23 Ocak 2014
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litikalarından kaçarak Afganistan’a oradan da Suriye’ye gelen Uygur Türkleri oluşturmaktadır. Suriye’deki diğer 
cihadi gruplar gibi Türkistan İslam Partisi de medyayı etkili bir şekilde kullanmaya çalışmakta ve internet üze-
rinden propaganda videoları yayınlamaktadır. 

N. Abdullah Azzam Tugayları ve Fethu’l İslam
Lübnan orjinli hareketlerdir. Lübnan ordusu ve Hizbullah’a karşı saldırılar gerçekleştirmektedirler. Lübnan Su-
riye sınırında zaman zaman Nuseyri milisler ile de çatışmaktadırlar. Bu örgütler İsrail’e düzenledikleri roket 
saldırılarıyla da adlarını duyurmuşlardır. “Küresel cihat” hareketlerinden olan Abdullah Azzam Tugayları ve 
Fethu’l İslam Hareketi Suriye iç savaşının başladığı ilk zamanlarda Şam’da saldırılar yapmışlardır.52 Daha sonra 
Humus ve Kusayr savaşlarında da faaliyet gösteren bu örgütler yakın zamanda Suriye’deki faaliyetlerine dair 
somut veriler yoktur. Ancak Fethu’l İslam Örgütü 2013 yılındaki Kusayr Savaşı’na katılmıştır.

O. Suriye Türkmen Ordusu
Türkmen bölgelerini korumak amacıyla oluşturulan grup Lazkiye ve civarında örgütlenmiştir. Fatih Sultan 
Mehmet, Sultan Abdülhamit, Nurettin Zengi ve Selim Tugaylarından oluşur. Lazkiye’nin kuzeyinde Türkmen 
Dağı bölgesinde kampları ve üsleri vardır. 3.000-5.000 civarında savaşçıya sahip olduğu belirtilen grubu Türki-
ye’nin desteklediği düşünülmektedir. Amaçlarını Türkmenleri rejimin saldırılarından korumak ve “Türkmenle-
rin, Esed sonrası oluşacak zeminde haklarını kazanması” olarak açıklamışlardır. Suriye Türkmen Ordusu Lazkiye 
bölgesinde rejime karşı yapılan operasyonlara katılmıştır.

P. Bir Dönem Etkin Olmalarına Rağmen Etkinliklerini Yitiren Gruplar
P.1. Liva Âsıfetü’ş-Şimal
Suriye’nin kuzeyinde etkin olan Asifetu’ş-Şimal grubu 2011 yılının sonlarında kurulmuştur. Lübnan vatandaş-
larının kaçırıldığı krizle adını duyuran örgüt kuzey Suriye’deki operasyonlara katılmıştır. Azez kentindeki John 
Mc Cain’le görüşmesiyle gündeme gelen örgüt, 2013 yazında Irak Şam İslam Devleti’yle yaşadığı çatışmalardan 
sonra Azez ve Suriye’nin kuzeyinden çekilmek zorunda kalmış, gün geçtikçe etkinliğini kaybetmiştir. Grubun 
2014 yılının Mart ayında, Livaü’t-Tevhîd grubuna katıldığı duyuruldu.

P.2. Faruk Tugayı
Suriye iç savaşının başında Humus civarında oldukça etkili olan grup savaşın önemli aktörleri içinde yer almıştır. 
Bir dönem Babü’l-Hava Sınır Kapısı’nı da elinde bulunduran grup 2012 ortalarında dağılmıştır. Abdurrezzak 
Tlass Faruk tugaylarının önde gelen komutanıydı. Humus’ta birçok başarılı operasyonda adını duyurmuştu. 
Hareketin lideri ve birçok üyesi sonradan Hazm Hareketi’ni kurmuştur.

P.3. Ahfad-ı Resul Tugayı
İrili ufaklı birçok tugayın birleşmesiyle oluşan grup İdlip ve Rakka civarında etkinlik kurmuştur. Nusra Cephesi 
ve IŞİD’le anlaşmazlıklar yaşayan grup IŞİD tarafından Rakka’dan çıkarılmış akabinde etkinliğini yitirmiştir.

P.4. Mücahidler Şura Konseyi
Deyru’z-Zûr bölgesindeki Nusra Cephesi’nin de aralarında bulunduğu İslamcı hareketlerin birleşmesiyle oluşan 
bir konsey niteliğindeki grup 2014’te IŞİD’le muhalifler arasında Deyru’z-Zûr’da gerçekleşen çatışmalar sırasın-
da kurulmuştur. IŞİD 2014’ün ortalarında Deyru’z-Zûr’u ele geçirene kadar burada faaliyet gösteren grup uzun 
süre IŞİD’le savaşmıştır. IŞİD’in şehirde hakimiyet sağlamasının ardından dağılmıştır.

52. Abdullah Azzam Brigades denies responsibility for Damascus suicide attacks, Long War Journal, 28 Kasım 2011. 
Northern Storm joins Tawhid Brigade, Daily Star, 5 Mart 2014.
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P.5. Livaü’l-Ümme
Libyalı komutan Mehdi el Harati tarafından Suriye’nin kuzeyinde kurulan grup Suriye iç savaşının başlarında 
oldukça etkindi. Libyalı ve muhacir savaşçılardan oluşan grup, savaşçılarının başka gruplara geçmesiyle ve bazı 
savaşçılarının ülkelerine dönmeleriyle etkinliğini yitirmiştir.

P.6. Gurabaü’ş-Şam
Halep şehrinde etkin olan grup hakkında “hırsızlık ve yağmalama yaptığı” ve Esed rejimiyle işbirliği yaptığı 
iddiaları vardı. IŞİD’le yaşanan çatışmaların ardından Kasım 2013’te grubun lideri Hasan Cezra ve grubun bazı 
üyeleri yakalanarak infaz edilmiştir.
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EK 2. SURIYE’DE REJIM SAFLARINDA  
SAVAŞAN MILISLER

Suriye’de 2011 yılında Arap Baharının devamı olarak başlayan protestoların ardından Esed rejiminin protestola-
rı kanlı bir biçimde bastırması üzerine silaha sarılan muhalefet, ülkede rejime karşı güçlü bir direniş ortaya koy-
du. Bu süreçte gün geçtikçe daha da güçlenen muhalif grupların özellikle Suriye’nin kuzeyi, doğusu ve ülkenin 
orta kısımlarında rejimin varlığını tehdit etmesi ve ülkenin önemli bir kısmının rejimin kontrolünden çıkması 
üzerine, Esed rejimi başta İran olmak üzere bölgedeki müttefiki Şii grupların mobilizasyonuyla savaşın dengesini 
kendi lehine çevirmeye çalışmıştı. İran’ın ve Lübnan merkezli Hizbullah’ın büyük oranda organize ettiği Şii mi-
lis güçler, savaşın gidişatını dramatik bir biçimde değiştirmiş ve çöküşün eşiğine gelmiş olan Esed rejiminin –hiç 
değilse belli bölgelerde- tutunabilmesini ve muhalifleri -belli oranda- püskürtebilmesini sağlamıştır. 

Suriye’de Esed rejimi saflarında Suriyeli muhaliflere karşı savaşan milisler bulunmaktadır. Genel olarak 
uluslararası toplum tarafından yabancı savaşçı değerlendirmesine tabi tutulmayan bu milisler, Lübnan, Irak ve 
İran menşeili olup Şii savaşçılardan oluşmaktadır. Lübnan ve Iraklı gruplar daha çok milis gruplar olup, İran’dan 
gelenler gruplarsa bizzat İran Devrim Muhafızları, İran Ordusu mensupları düzeyindedir.53 

A. Lübnan Hizbullahı
Seksenlerde Lübnan iç savaşı sırasında kurulan İran destekli örgüt, kuruluşundan günümüze kadar Suriye re-
jimiyle güçlü ilişkiler içerisinde oldu. 2011 yılında başlayan Suriye’deki iç savaşa uzun süre dahil olduğunu 
reddeden grup, 2012 Ağustos ayı itibariyle ABD tarafından Suriye iç savaşında rol aldığı gerekçesiyle yaptırım 
listesine alındı.54 Her ne kadar Hizbullah lideri Hasan Nasrallah 12 Ekim 2012 tarihinde yaptığı açıklamada 
bu iddiaları reddedip, Suriye savaşında Esed’e yardım ettiklerini yalanlamış olsa da,55 sadece birkaç ay sonra 30 
Nisan 2013 tarihinde yapmış olduğu açıklamayla Suriye’de Esed rejimine olan desteğini açıkladı.56 Söz konusu 
açıklama, özellikle Suriye’nin Lübnan sınırındaki Kuseyr yerleşim bölgesindeki muhalifleri hedef alan Esed 
rejiminin operasyonun ardından yapıldı. Aynı dönemlerde Hizbullah’ın 19 Mayıs 2013 itibariyle Kuseyr’de 
muhaliflerle yaşanan çatışmalarda ölen 12 Hizbullah mensubunu resmi olarak açıkladı.57

Özellikle Lübnan sınırı boyunca yaşanan çatışmalarda aktif olarak rol alan Hizbullah militanları, Suriye 
rejiminin Şam’dan sahil bölgesine uzanan hattı korumasında hayati bir rol üstlenmiştir. Hali hazırda Kala-
mun’da Suriyeli muhaliflerle Lübnan’ın içlerine kadar uzanan bir çatışmanın içine girmektedir. Bunun yanı sıra 
Hizbullah’ın Halep’te bulunan Nubl ve Zehra’yı savunan militanları koordine ettiği ve aktif olarak buradaki 
çatışmalara da katıldığı bildirilmektedir. Bu cephelerin dışında Suriye’deki diğer bölgelerde yaşanan çatışmalara 
daha çok lojistik, taktik ya da koordinasyon anlamında katılım gösterdiği gözlenmektedir. Yine İran Devrim 
Muhafızları’yla birlikte Suriyeli Nusayri ve Şii nüfustan oluşan Ceyş’uş-Şa’bî milislerinin eğitimini de koordine 
ettiği ifade edilmiştir.58

53. Esed saflarında Suriye’de savaştığı düşünülen yabancı Şii grupların listesi: İran Devrim Muhafızları (İran), Emel Hareketi (Lübnan), Ebu 
Fadıl Abbas Tugayı (Irak), Bedir Tugayları (Irak), Esedullah Galib Tugayı (Irak), Zülfikar Tugayı (Irak), Horasan öncüleri Birlikleri (Irak), 
Asaib Ehli Hak (Irak), Nucebe Hizbullah (Irak), Elhamad Tugayı (Irak), Ammar Bin Yasir Tugayı (Irak), Seddu Şuheda Taburları (Irak), Irak 
Hizbullah’ı (Irak), Ensaru›l-Akide Birlikleri (Irak), Mukaveme Suriye (DHKP-C ), Hizbu Baas Taburları (Şebbihalar-Paralı Milisler), Sukua-
ru Sahra “Çöl Kartalları” (Suriye ve Irak), Milli Savunma (Şebbihalar), Hizbullah (Lübnan), Dürzi Ordusu (Suriye-Lübnan-Ürdün), Fatimi 
Tugayı (Afganistan), Hizbullah (Suriye-Yemen), Nafiz Esedullah Birliği (Suriye-Yemen-İran), Haddamul Akile (Afganistan), Rukiye Şii 
Tugayı (İran-Afganistan), El-Hüseyin Tugayı (Irak), Vadul Sadık Kolordusu (Irak), Acil Müdahele Alayı (Irak), Kafilu Zeynep Tugayı (Irak).

54. Aljazeera, 10 Ağustos, 2012. http://www.aljazeera.com//news/middleeast/2012/08/2012810164625825716.html

55. arabamericannews.com, 12 Ekim, 2012, http://www.arabamericannews.com/news/news/id_6018

56. Hezbollah Cavalcade. Phillip Smyth, 20 Mayıs 2013, http://jihadology.net/2013/05/20/hizballah-cavalcade-hizballahs-multiplyl-
ing-qusayr-martyrs/

57. bintjbeil.org, 20 Mayıs 2013, http://www.bintjbeil.org/index.php?show=news&action=article&id=66309

58. “U.S. blackists al-Nusra Front fighters in Syria”, CNN, 12 Aralık 2012, 23 Aralık 2014 tarihinde alındı. http://edition.cnn.
com/2012/12/11/world/meast/syria-civil-war/index.html
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Hizbullah’ın askeri militan sayısına yönelik farklı tahminler yapılmaktadır. Bunda örgütün hiçbir zaman 
mevcut militan sayısını açıklamamış olması etkilidir. Genel kabul gören rakam örgütün 10.000 civarında mili-
tanının olduğu yönündedir.59 Daha abartılı rakamlarsa bu sayıyı 65.000’e kadar çıkarmaktadır.60 Örgüt pek çok 
ülke ve uluslararası organizasyonun terör örgütleri listesinde yer almaktadır.

B. Ceyş’uş-Şa’bi 
Ceyş’uş-Şa’bi Suriye’de yaşanan iç savaşta Esed rejimini korumakla görevli, Suriye hükümetine bağlı ve ül-
kedeki Şii ve Nusayri nüfustan oluşan milis bir güç olup, ABD tarafından yaptırım listesine alınmıştır.61 Söz 
konusu milis güçler İran Devrim Muhafızları, Kudüs Gücü ve Hizbullah militanları tarafından desteklendiği, 
bunun eğitim, finansal, silah ve ekipman desteğini de kapsadığı belirtilmektedir. Bu milislerin İran rejiminin 
kendi ülkesinde oluşturmuş olduğu “Besic” güçlerini model alarak oluşturulduğu ifade edilmektedir.62 Örgüt 
yoğun biçimde Şam, Halep, Humus ve Hama’da konuşlandırılmakta ve muhaliflere karşı Esed rejimi safla-
rında savaşmaktadır.63

C. Asaib Ehli’l-Hak Örgütü
Irak merkezli Şii milis gruplardan biri olan Asaib Ehli’l-Hak örgütü, 2006 yılında Mukteda es-Sadr’a bağlı 
Mehdi Ordusu’ndan ayrılan Kays el-Khazali tarafından kurulmuştur.64 Başlangıçta Mukteda es-Sadr’a bağlı 
Mehdi Ordusu (Ceyş’ul Mehdi)’nda faaliyet yürüten Kays el-Khazali, Mukteda es-Sadr’ın 2004 yılında Irak 
Hükümeti ve ABD ile ateşkes anlaşması imzalaması üzerine bu kararı tanımayarak saldırılarını sürdürdü. 2005 
yılına gelindiğinde tekrar Sadr Hareketi’yle anlaşmazlıklarını gideren Khazali, 2006 yılına gelindiğinde kendi 
grubunun adını Asaib Ehli’l Hak grubu olarak ilan etti ve daha bağımsız hareket etmeye başladı. 2008 yılında 
ise Sadr Hareketi’nden tamamen ayrılarak bağımsız olarak hareket etmeye başladı.65

ABD tarafından Irak’ta İran tarafından desteklenen Şii milisleri kapsayan Özel Gruplar(Special Groups) 
kategorisine dahil edilen grup, ABD ve koalisyon güçlerine karşı gerçekleştirilen pek çok saldırıyı üstlendi.66 
2007 yılında ABD askerlerine karşı gerçekleştirilen bir dizi saldırılarının ardından ABD güçleri gruba karşı 
operasyon başlatıp Bağdat’ta saldırılardan sorumlu Ezher ed-Duleymi’yi öldürüldü ve  örgütün lider kadrosun-
dan Kays ve ve Leys el-Khazali kardeşleri tutukladı. Bunun ardından grubun liderliğini bir süre Ekrem el-Kabi 
yürütmüştür. Ekrem el-Kabi aynı zamanda örgütün askeri lideridir.

2007 yılı itibariyle 3,000 civarında militanı olduğu öne sürülen örgütün67 lider kadrosunun tutuklanması 
üzerine İngiliz vatandaşı bilgi teknolojisi uzmanı Peter Moore grup tarafından kaçırılmış ve Moore’un karşılı-
ğında liderleri ve örgüt mensuplarının salınmasını talep etmiştir. Kays el-Khazali ve örgüte bağlı pek çok isimse, 
Peter Moore karşılığında 2010 yılında serbest bırakılmıştır.68

59. “Analysis: Hezbollah a force to be reckoned with”, Liss.org, Agence France Presse, 18 Temmuz 2006. https://web.archive.org/
web/20080607095136/http://www.iiss.org/whats-new/iiss-in-the-press/press-coverage-2006/july-2006/hezbollah-a-force-to-be-reckoned-with

-See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911026001114#sthash.gH - هیچ کس توان مقابله با حزب الله با 65 هزار نیروی مبارز را ندارد .60
MQi0xN.dpuf

61. “Treasury Sanctions Al-Nusrah Front Leaders, Militia Groups in Syria”, Usembassy.gov.

62. A.g.e.

63. “Pro-Assad militia now key to Syrian government’s war strategy”, Miami Herald, 19 Şubat 2013, http://www.miamiherald.com/incomo-
ing/article1947460.html

64. “Asaib Ahl al Haq and the Khazali Special Groups Network”. http://www.understandingwar.org/files/reports/Asaib%20Ahl%20al%20
Haq%20and%20the%20Khazali%20Special%20Groups%20Network.pdf

65. Ibid.

66. “The Insurgency,” Operation New Dawn, Official Website of the United States Force-Iraq”. 17 Kasım 2014. http://www.usf-iraq.
com/?option=com_content&task=view&id=729&Itemid=45

67. “Insurgents Who Killed Five Gls in Brazen Karbala Attack Captured”. Fox News. 22 Mart 2007. 22 Mart 2015’de alıntılandı. http://
www.foxnews.com/story/2007/03/22/insurgents-who-killed-five-gis-in-brazen-karbala-attack-captured/

68. Chulov, Martin. “Cleric freed in move expected to prompt handover of kidnapped Briton’s body”. 3 OCAK 2010. 22 Mart 2015 tari-
hinde alıntılandı. http://www.theguardian.com/world/2010/jan/03/qais-al-khazali-cleric-freed-alan-mcmenemy-body
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2011 yılında Suriye’de başlayan çatışmaların ardından Esed rejimine destek amacıyla örgüt tarafından 
Irak’tan pek çok savaşçı Suriye’ye gönderilmiştir. Haydar el-Karar Tugayları adı altında Ekrem el-Kabi’nin yöne-
timinde Halep ve Şam’ın güney mahallelerinde konuşlandırılmıştır.69 Örgüte bağlı militanların Suriye’de faaliyet 
gösteren Liva Ebu Fadl el-Abbas örgütü bünyesinde de faaliyet gösterdiği bildirilmektedir. Örgütün İran’dan 
aylık 5 milyon dolar nakit ve silah yardımı aldığı sanılmaktadır.70 Aynı şekilde örgütün İran Devrim Muhafızları 
ve Kudüs Güçleri tarafından desteklenip askeri eğitim verildiği de belirtilmektedir.

D. Liva Ebu’l-Fadl Abbas (LEFA)
Örgütün adı ilk defa 2012 yılında Suriye’nin başkenti Şam’daki Seyyide Zeynep Türbesi’ni koruyan uluslararası 
Şii militanlarla birlikte gündeme geldi. Grubun saflarında az sayıda Suriyeli Şii militan bulunmakla birlikte, ele-
manlarının çoğunluğunu özellikle Irak ve Lübnanlı militanlar oluşturmaktadır.71 Grubun liderliğini Ebu Acib 
ve Ebu Hacer yapmaktadır. Mevcut militan sayısının on bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.72

Örgüt oldukça mezhepçi bir söyleme sahip olup, İran ve Hizbullah gibi yapılardan yoğun bir biçimde 
etkilenmiş ve yine kuruluşunda bu yapıların ciddi desteği olmuştur. Grup ismini Kerbela olayında yer almış 
olan Hz. Ali’nin oğlu Ebu’l Fadl Abbas’tan almaktadır. Örgüt Suriye’de Hizbullah’la birlikte adını duyuran ilk 
Şii militan yapılardan biridir. Mevcut çatışma alanları, daha çok ülkedeki Şiilerce kutsal kabul edilen belli başlı 
türbeler ve kutsal mekanları (Şam, Halep, Tedmur v.b. yerlerde) kapsamaktadır.

E. Ketâibü Seyyid eş-Şüheda (KSŞ)
Liva Ebu’l Fadl Abbas grubu gibi yabancı savaşçılardan oluşan Ketâibü Seyyid eş-Şüheda örgütü, genel ola-
rak Iraklı Şii milis gruplardan beslenmektedir. Örgütün mensupları büyük oranda Iraklılardan oluşmaktadır 
ve LEFA grubu gibi Seyyide Zeynep Türbesi’ni koruma görevini üstlendiklerini beyan etmektedir.73 KSŞ’nin 
Irak merkezli ve İran destekli Ketaib Hizbullah adlı grup içerisinde oluşan ayrılıklardan meydana geldiği sanıl-
maktadır.74 Liderliğini Ebu Mustafa Şeybani’nin yaptığı rapor edilmiştir.75 Şeybani’nin hem Irak hem de İran 
vatandaşlığı taşıdığı öne sürülmüştür.76 KSŞ militanlarının sayısına dair net bir rakam bulunmamaktadır. Buna 
karşın örgüt mensuplarının yoğunluklu olarak Şam civarında, Seyyide Zeynep çevresinde konuşlandırıldığı 
rapor edilmiştir.

F. Liva el-Zulfikar
Lübnanlı Hizbullah grubunun 5 Haziran 2013 itibariyle Suriye’nin Lübnan sınırındaki Kusayr şehrinde elde 
ettiği kazanımın ardından Liva Zulfikar grubu ilan edildi. Diğer pek çok Şii örgüt gibi bu grup da temel olarak 
Seyyide Zeynep Türbesi’ni korumayı amaçladıklarını ilan etti. Grup Liva Abu Fadl el-Abbas grubunun uzantısı 
bir örgüt olduğunu gizlememektedir.77 Örgüt daha ziyade Şam bölgesinde, Seyyide Zeynep Türbesi’ne yakın 
bölgelere konuşlandırılmıştır.

69. “Iraqi Shiites join Syria war”. Al-Monitor. 29 Ekim 2013. 22 Mart 2015’te alıntılandı. http://www.al-monitor.com/pulse/origi-
nals/2013/10/iraqi-shiites-join-syrian-war.html#

70. “UD officials name 3 Iraqi militias armed by Iran to kill Yanks”. http://aliraqnews.com/?option=com_content&view=article&
id=2801:2012-08-14-09-59-41&catid=1:2010-12-09-22-46-00&Itemid=3 22 Mart 2015 tarihinde alıntılandı.

71. Mariam Karouny, “Shi’ite fighters rally to defend Damascus shrine”, Reuters, 3 Mart 2013. http://www.reuters.com/article/2013/03/03/
us-syria-crisis-shiites-idUSBRE92202X20130303

72. “Syrian war widens Sunni-Shia schism as foreign jihadis join fight for shrines”, The Guardian, 4 Haziran 2013.

73. Philip Smyth, “Kata’ib Sayyid al-Shuhada: Another Supplier of Iraqi Shia Fighters in Syria”, Jihadology.net, 3 Haziran 2013.

.almasalah.com. 14/04/2013 “أنشقاق أمني عام كتائب حزب الله العراق وتشكيل كتائب “سيد الشهداء .74

75. A.g.e.

76. Michael Eisenstadt, Michael Knights ve Ahmet Ali, “Iran’s Influence in Iraq: Countering Tehran’s Whole-of-Government Approach”, 
Washington Institute for Near East Policy, Policy Focus 11, Nisan 2011, s. 23. http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/
pubs/PolicyFocus111.pdf

77. “Liwa’a Zulfiqar: Birth of A New Shia Militia in Syria?”, Philip Symith, 20 Haziran 2013. http://jihadology.net/2013/06/20/hizbala-
lah-cavalcade/
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Örgütün önde gelen iki komutanı olarak Ebu Şehid, Ebu Hacer ve Ebu Cafer el-Esed (Ebu Cafer) ön 
plana çıkmaktadır. Örgüt adını Hz. Ali’nin kılıcından almaktadır. Örgüt mensubu militanların daha çok Iraklı 
Şii lider Muktada es-Sadr’a bağlı Liva el-Yevm’ul Mevud, Asaib Ehli’l Hak ve Ketaib Hizbullah’tan geldiği rapor 
edilmektedir.78

G. Liva Ammar İbn Yasir
Suriye’de Esed rejimine destek vermek amacıyla kurulan militan gruplardan bir diğeri olan Liva Ammar İbn 
Yasir grubu 2013 Baharı itibariyle sosyal medyada yayınlanan bir takım açıklama ve paylaşımlarla varlığını 
ortaya koymuştur. Grup o döneme kadar Şam’da, genellikle Seyyide Zeynep Türbesi civarında konuşlandırılan 
Şii grupların aksine, Halep bölgesinde faaliyet göstermiş, Esed rejiminin muhaliflere karşı burada tutunabil-
mesinde önemli bir rol üstlenmiştir. İran’a olan bağlılıklarını göstermek amacıyla çeşitli defalar açıklama ve 
paylaşımlarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in fotoğrafları kullanılmış, Hamaney’den övgü dolu 
ifadelerle bahsedilmiştir. Grup ayrıca Lübnan Hizbullah’ı ve Iraklı birtakım militan Şii grupların liderlerine de 
yer yer referanslar vermektedir. Örgütün lider kadrosuna dair geniş çaplı bir bilgi bulunmasa da, “Şeyh Ekrem 
el-Kâbi” ismi örgütün açıklama ve paylaşımlarında ön plana çıkmaktadır. Grubun askeri mevcudiyetine dair net 
rakamlar bulunmamaktadır.79

H. Bedir Tugayları
Irak’ta İran desteğiyle Ayetullah Seyid Muhammed Bakır el-Hekim tarafından 1982 yılında Irak’ta İran rejimine 
paralel Şii bir devrim ihracı gerçekleştirmek için kurulan grup, Suriye’de Esed rejimine karşı başlayan ayaklan-
mayı bastırmak için 13 Haziran 2013 itibariyle Suriye’ye 1.500’ün üzerinde milis gücü gönderdiğini açıkladı. 
Daha sonra resmi organlarınca Suriye’de yaşadığı kayıplara dair açıklamalar yapan grup, Suriye’deki faaliyetlerini 
yürütmek amacıyla başka bir isimle yeni bir örgüt kurarak, bu isim altında faaliyet yürütmeye başlamıştır. Söz 
konusu paravan örgütün ismi, “Kuvvet Şehid Muhammed Bakır es-Sadr”dır.

I. Kuvvet Şehid Muhammed Bakır es-Sadr
Suriye’de Iraklı Bedir Tugayları’nın bir uzantısı olarak faaliyet yürüten grubun bu ülkede 1.500’den fazla bir 
savaşçı varlığının olduğu ve yoğunluklu olarak Şam’ın Doğu Guta bölgesinde muhaliflere karşı konuşlandırıl-
dığı değerlendirilmektedir. Örgüt ismini Iraklı Şii Lider Muhammed Bakır es-Sadr’dan almaktadır. Bilindiği 
gibi Muhammed Bakır es-Sadr 1980 yılında Saddam rejimi tarafından idam edilmiştir. Kendisi Iraklı Şii Dava 
Partisi’nin kurucusudur.

78. A.g.e.

79. http://jihadology.net/2013/06/20/hizballah-cavalcade/
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Suriye’de Suriye’de Mart 2011’de Ürdün sınırındaki Dera’da başlayan gösteri-
ler, güvenlik güçlerinin göstericilere sert ve ölümcül tepki vermesiyle ülke 
sathine yayıldı. Aylarca devam eden barışçıl gösterilere Esed rejimi bir gü-

venlik sorunu olarak yaklaşıp, gösterilerin yayılmasına ve evrilmesine sebep oldu. 
Gösterilerdeki can kayıplarının artmasıyla birlikte olaylar yavaş yavaş içerisinde si-
lahlı mücadelenin de olduğu bir safhaya doğru evrilmeye başladı. Bu sürecin ba-
şat aktörü, Suriye ordusunda görev alıp, rejimin halka yönelik tutumu karşısında 
orduyu terk ederek silahlarıyla birlikte muhalefete katılan ordu mensupları oldu. 
Bu askerler, kısa bir süre sonra Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ismiyle ülkedeki ilk silah-
lı muhalif grubu teşkil edecek yapılanmayı oluşturmuşlardır. Esed rejiminin siyasi 
müzakere kanallarını tıkamasıyla birlikte çatışmalar tırmanmış, yaklaşık dört yıldır 
devam eden bu savaşta ülkenin büyük bir kısmı çatışmalardan ötürü büyük za-
rar görmüştür. Bu süreçte sahada başta Iran olmak üzere yeni aktörlerin belirmesi 
uzun zaman almamış ve çatışmaların ve de krizin genel seyri bu aktörlerin sahaya 
girmesiyle büyük ölçüde değişmiştir. Süreç içeresinde Suriye küresel ve bölgesel 
güçlerin vekâlet savaşlarının bir zemini haline gelirken, bu durum sahadaki aktör-
lerin yapısını da çeşitlendirip ilişkiler ağının daha da karışık bir hale gelmesine ne-
den olmuştur.   

“Sınırları Aşan Kriz: Suriye” isimli çalışma, Suriye krizinin geldiğimiz noktada-
ki vaziyetini askeri boyutuna ağırlık vererek incelemeyi amaçlamaktadır. Siyasi bir 
çözüme ulaşılabilmesi için hayati öneme sahip olan sahadaki askeri durum, gün 
be gün değişmekte, alan hakimiyetlerinde kaymalar olmakta ve yeni ittifaklar ku-
rulmaktadır. Krizin Suriye’yi aşan boyutlarının olması hasebiyle krize yönelik ulus-
lararası pozisyonlar ve uluslararası aktörlerin içerisinde yer aldığı eksenler de son 
derece önemlidir. Nihayetinde Suriye meselesi sadece Suriyeli taraflar eliyle çözü-
lebilecek bir mesele olmaktan çok uzun süre önce çıkmıştır. Bu sebepten uluslara-
rası aktörlerin pozisyonları, bu aktörlerin oluşturduğu eksenler ve birbiriyle çarpı-
şan bu eksenlerin Suriye’deki yansımaları, Suriye krizinin etraflıca anlaşılması için 
hayati öneme haizdir. 
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