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Giriş

2010 yılının Aralık ayında Kuzey Afri-

ka’da başlayarak Ortadoğu’ya yayılan mu-

halif halk hareketleri bir anlamda meşruiyet

testi niteliğindeydi. Siyasal katılıma izin

vermeyen siyasi yapısı, otoriter devlet an-

layışı, adil gelir dağılımına izin vermeyen

ekonomik düzeni ve toplumsal düzlemde

yer alan etnik/dinsel fay hatları ile Suriye’nin

bu testi başarılı geçmesi beklenmiyordu.

Nitekim Suriye’nin Ürdün sınırında yer alan

Dera Vilayeti’nde 14-16 yaş aralığındaki

gençlerin duvarlara “halk rejimi istemiyor”

yazması, gençlerin gözaltına alınması ve

Suriye devriminin sembol ismi haline gelen

13 yaşındaki Hamza Ali el-Hatib’in gözal-

tında işkence ile öldürülmesi sonucunda

Dera halkı sokaklara döküldü.

Hafız Esad döneminde yönetime karşı

en ciddi başkaldırı olarak tanımlanabilecek

Müslüman Kardeşler Hareketi’nin Suri-

ye’deki eylemleri ve örgütlenmesine 1982

Hama Katliamı ile son verilmişti. Suriye

rejimi, binlerce insanın hayatını kaybetmesi

ile sonuçlanan bu olaydan sonra ciddi bir

muhalif halk hareketi ile karşılaşmamıştı.

Dolayısıyla Suriye rejiminin, Dera’da baş-

layan muhalif halk hareketlerine karşı ilk

refleksi yine güç kullanımı oldu. Ancak güç

kullanımı birkaç faktör nedeniyle muhalif

hareketlerin bastırılmasını sağlayamadı. Bi-

rincisi Ortadoğu genelinde yaşanan halk

hareketleri, Suriye halkının rejime karşı var

olan korku eşiğinin aşılmasını sağladı.

İkincisi Libya ve Mısır’da uzun süreli ikti-

darların yıkılarak yeni yönetimlerin işbaşına

gelmesi Suriye’de “biz de yapabiliriz” gibi

bir düşüncenin doğmasını sağladı. Üçüncüsü

sosyal medyanın yoğun şekilde kullanımı

sayesinde Suriye halkı kendi içinde organize

olabildi ve ülke içindeki gelişmeler anında

uluslararası kamuoyu ile paylaşıldı. Son

Bilgi-1

Suriye Siyasi Muhalefeti

S uriye krizinin Mart 2011 tarihinde başlaması ile birlikte, Suriye’nin
yeniden şekillenmesinde etkin olabilmek için muhalifleri temsil

edecek siyasi mekanizmaların kurulması için adımlar atılmıştır. Türkiye’de
düzenlenen bir dizi konferansta bir araya gelen rejim muhalifi kesimler,
23 Ağustos 2011’de Suriye siyasal muhalefetinin çatı örgütü olarak Suriye
Ulusal Konseyi (SUK)’ni kurmuştur. SUK, temel amacını yasal tüm araçları
kullanarak Esad rejimini devirmek olarak açıklamıştır. Fakat zaman içinde
SUK’un tüm Suriye muhalefetini kapsamadığı yönünde sesler yükselmeye
başlamış ve bu noktadaki eleştiriler Suriye siyasi muhalefeti için yeni bir
örgütlenmeyi beraberinde getirmiştir.
Bu çerçevede, 11 Kasım 2012’de Doha’da Suriye Muhalif ve Devrimci
Güçler Koalisyonu (SMDK) kurulmuş ve SUK bu koalisyon içinde bir blok
olarak yer almıştır. SMDK’nın ilk başkanı olarak Emevi Camii eski lideri,
din adamı ve muhalif aktivist Muaz el-Hatib seçilmiştir. Koalisyonun
mevcut başkanı ise Enes el-Abde’dir. SMDK, Avrupa Birliği ve Arap Birliği
ülkeleri ve Türkiye başta olmak üzere toplam 122 ülke tarafından tanın-
maktadır ve birçok ülkede temsilcilikleri vardır. SMDK’nın Suriye’deki
ofisi ise Çobanbey’de bulunmaktadır. Koalisyonun amaçlarından bir tanesi
uluslararası kamuoyunun desteğini aldıktan sonra geçici hükümet
oluşturmak olarak belirlenmiştir. SMDK, çalışmalarına bu yönde hız
vererek Geçici Hükümetin kurulmasını sağlamıştır. 18 Mart 2013’te
kurulan Geçici Hükümet’in ilk başbakanı olarak Gassan Hitto seçilmiştir.
Suriye Geçici Hükümetinin mevcut başbakanı Abdurrahman Mustafa’dır.
Geçici Hükümet, Suriye muhalefetinin çatı örgütü olan SMDK’ya bağlı
olarak çalışmalarını yürütmektedir.
Suriye krizine siyasi çözüm bulmak amacıyla yürütülen Cenevre sürecinde
Suriye muhalefetini temsil etmek üzere bir heyet oluşturulması planlanmıştır.
ABD Dışişleri eski Bakanı John Kerry ve Suudi Arabistan Dışişleri eski
Bakanı Adil el-Cübeyr’in talepleri üzerine Cenevre görüşmelerinde Suriye
muhalefetini temsil edecek grubu belirlemek için 1. Riyad Konferansı 9-
10 Aralık 2015’te yapılarak Yüksek Müzakere Heyeti (YMH) kurulmuştur.
Tuğgeneral Esad el-Zubi müzakere heyeti başkanı olarak seçilirken Riyad
Hicab heyetin genel koordinatörü olmuştur. Suriye muhalefetinin tamamını
kapsamadığı düşünülen heyetin Cenevre’deki çalışmalarından sonuç alı-
namayınca 8. Cenevre Müzakereleri arifesinde 22-23 Kasım 2017’de 2.
Riyad Konferansı düzenlenmiş ve yeni bir YMH oluşturulmuştur. Yeni
YMH’de Esad’sız siyasi geçiş ilkesini benimsemeyen Kahire ve Moskova
platformları da yer almıştır. Oluşturulan yeni heyette muhalif silahlı
grupların ve SMDK’nın gücü azalmıştır. Riyad Hicab 2. Riyad Konferansı’nda
Esad’sız Suriye söyleminden taviz verildiği gerekçesiyle YMH’nin koordi-
natörlük görevinden istifa etmiş ve yerine SMDK Genel Sekreteri olarak
görev yapan Nasır Hariri getirilmiştir. Heyet, SMDK’dan 8, askeri gruplardan
7, bağımsızlardan 8, Koordinasyon Heyeti'nden 5, Moskova Platformu'ndan
4 ve Kahire Platformu'ndan 4 olmak üzere toplam 36 üyeden oluşmakta-
dır.
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olarak başta ABD ve Batı olmak üzere uluslararası

kamuoyunun büyük çoğunluğunun Suriye’de de-

ğişimden yana tavır alması Suriye halkını cesaret-

lendirdi. Bu faktörlere bağlı olarak Suriye’de halk

ayaklanması kısa zaman içinde hem coğrafya hem

de katılım olarak genişledi. 

Suriye Krizi İçin Siyasi
Çözüm Süreci

Rejimin siyasal alanı tamamen kontrol ediyor
olması nedeniyle Suriye halkının örgütlenme tec-
rübesi neredeyse yok denecek kadar azdı. Ayrıca
rejimin güç kullanımı nedeniyle muhalif kesimlerin
ülke içinde örgütlenebilmesi mümkün değildi.
Buna bağlı olarak rejim karşıtı muhalif kesimler
Türkiye’de düzenledikleri bir dizi konferansın ar-
dından Ağustos 2011 tarihinde İstanbul’da “Suriye
Ulusal Konseyi” (SUK)’nin kuruluşunu ilan etti.
SUK kısa zaman içinde uluslararası kamuoyunun
büyük çoğunluğu tarafından Suriye halkının meşru
temsilcisi olarak kabul edildi ve devletler tarafından
muhatap alındı. SUK kendi içinde farklı toplumsal
ve ideolojik kesimleri barındıran bir çatı muhalif
yapılanmaydı. SUK’un bir blok olarak içinde yer
aldığı ve daha geniş muhalif kesimleri temsil eden
“Suriye Ulusal Koalisyonu” ise Kasım 2012 tarihinde
Doha’da kuruldu. 26 Mart 2013 tarihinde de Suri-
ye’nin Arap Birliği’ndeki koltuğunun Suriye Ulusal
Koalisyonu’na devredilmesi kararı alındı.

Suriye siyasal muhalefetinin oluşumuna paralel
Suriye krizine siyasi çözüm bulmak adına BM ön-
cülüğünde girişimler başlatılmıştı. BM, Suriye
rejimi ve muhalifler arasında ateşkes sağlanması
ve sonrasında siyasi yollarla krize çözüm bulunması
temelinde çok sayıda girişim başlattı. Ancak bu
girişimler ilan edilen ateşkeslerin bir türlü kalıcı
hale getirilememesi nedeniyle başarısız oldu. Bu
kapsamda dönemin BM Suriye Özel Temsilcisi
Kofi Annan koordinatörlüğünde 30 Haziran 2012’de
Suriye iç savaşı ile ilgili ilk uluslararası zirve
olarak tarihe geçen Cenevre Müzakereleri başlatıldı.
Cenevre sürecinin en büyük zaafı çok geniş katılımlı
olması ve sahada doğrudan nüfuza sahip aktörleri
içermiyor olmasıydı. Bu nedenle 2017 yılına kadar
toplamda 7 zirvenin gerçekleştiği Cenevre sürecinde
somut bir başarı sağlanamadı. 

Buna paralel olarak 2017 yılında Suriye krizine
çözüm bulmak amacıyla Türkiye, Rusya ve İran
garantörlüğünde Astana Süreci başlatıldı. Bu süreçte
Türkiye, Suriyeli muhaliflerin, Rusya ve İran ise
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Suriye’de
çözüm için 

Cenevre
Süreci
CENEVRE-1 ( 30 Haziran 2012)

CENEVRE-2 ( 22 Ocak- 16 Şubat 2014)

CENEVRE-3 ( 29 Ocak 2016)

KATILIMCILAR
BMGK Daimi Üyeleri, AB Temsilcileri, Türkiye,
Katar, Kuveyt, Arap Birliği Temsilcileri ve Irak

SONUÇ
Rejimi ve Muhalifleri kapsayan bir geçiş hükü-
metinin oluşturulması amaçlandı ancak sürece
dahil olacak aktörler konusunda anlaşmazlık
yaşandı ve BM Suriye Özel Temsilcisi Kofi
Annan istifa etti.

KATILIMCILAR
BM Suriye Özel Temsilcisi Lahtar Brahimi ön-
cülüğünde; Suriyeli Muhalif ve Devrimci Güçler
Koalisyonu (SMDK), Suriye rejimi ve Türkiye
dahil 40 ülke.

SONUÇ
Muhalifler arasında ve Esed rejimi hakkında
aktörler arasında  görüş ayrılığı yaşanmıştır.
Sonuç alınamaması üzerine Lahtar Brahimi is-
tifa etmiştir.

KATILIMCILAR
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura
öncülüğünde; Rejim ve muhalefet temsilcileri.
İran’ın da dahil edildiği ‘Uluslararası Suriye
Destek Grubu’ görüşmeleri destekledi.

SONUÇ
Esad yönetiminin, terorizmle mücadele iddia-
sıyla Halep’i bombalması üzerine süreç olum-
suz sonuçlanmış ve Muhaliflerin istediği şartlar
yerine getirilememiştir.

KATILIMCILAR

SONUÇ
BMGK’nın 2254 sayılı kararında öngörülen tüm
tarafları kapsayan 3 ana maddeye; “geçiş yöne-
timi, çok partili ve özgür seçim ortamı ve yeni
anayasa” ek olarak “terörle mücadele” 4.
madde olarak eklendi.

CENEVRE-5 (22 Mart- 1 Nisan 2017)

CENEVRE-4 (23 Şubat- 4 Mart 2017)

CENEVRE-6 (16-20 Mayıs 2017)

CENEVRE-7 (10-14 Temmuz 2017)

KATILIMCILAR
Heyet aynı şekilde katılım göstermiştir.

SONUÇ
BM, Suriye hükümetinin siyasi geciş sürecini
tartışmak için istekli olmadığını açıkladı ve gö-
rüşmeler ilerleme kaydetmeden sonuçlandı.

CENEVRE-8 (28 Kasım- 14 AralIk 2017)

KATILIMCILAR
Heyet aynı şekilde katılım göstermiştir.

SONUÇ
Rejim heyeti sadece terörizm konusuna odak-
landı, Muhaliflerin Beşar Esad’ın görevden çe-
kilsin talebi, süreci baltalayan bir şart olarak
görüldü ve somut bir sonuç alınamadı.

KATILIMCILAR
Bir önceki heyet ile devam edilmiştir.

SONUÇ
Terörle mücadele odak noktası oldu. Mistura
sürecin ağır bir şekilde de olsa devam ettiğini
açıkladı.

KATILIMCILAR
Heyet aynı şekilde katılım göstermiştir. 

SONUÇ
Uzmanların katılmıyla gerçeklesecek anayasal
ve hukuki konuların ele alındığı bir süreç baş-
latıldı.

Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim heyeti, 
Riyad merkezli muhalif Yüksek Müzakere he-
yeti 
SMDK Üyesi Nasr Hariri’nin başkanlığındaki
muhalif heyet,
Rusya, Turkiye, İran ve ABD ve çok sayıda ülke

Be
Ri
ye
SM
m
Ru

İnfografik-1: Cenevre Süreci
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Suriye rejiminin garantörlüğünü üstlendi. Astana

Süreci’nin Cenevre’den temel farkı daha az katılımlı

ancak sahada gerçek nüfuza sahip aktörleri bir

araya getirmesiydi. Bu süreç, Suriye rejimi ve mu-

halifler arasında kalıcı ateşkes sağlanması, silahlı

çatışmaların sonlandırılması ile siyasi çözüme ge-

çilmesi, Suriye toprak bütünlüğünün korunması

ve Suriye’deki terör örgütlerine karşı mücadele

edilmesi gibi temel prensipler üzerine inşa edilmişti.

Bu çerçevede muhaliflerin kontrol ettiği İdlib,

Hama kırsalı, Humus kırsalı, Doğu Guta ve Dera’da

“çatışmasızlık bölgeleri” oluşturuldu. Ancak Suriye

rejimi, Rusya ve İran destekli milis gruplar, terör

örgütlerinin varlığını gerekçe göstererek İdlib dı-

şındaki çatışmasızlık bölgelerinin tamamını sırayla

kontrol altına almayı başardı. Bu operasyonlar ne-

SONUÇ

Türkiye, İran, Rusya, Suriye hükümeti,
muhalif örgütler ve gözlemci olarak:
BM, Ürdün, Irak ve Lübnan 

KATILIMCILAR

Garantör ülkeler tarafından 
yayınlanan sonuç 
bildirgesinde: Suriye’de 
özerk yönetim kurulmasına 
yönelik inisiyatifler dahil 
olmak üzere “sahada yeni 
gerçeklikler oluşturmayı 
amaçlayan girişimler” 
reddedilmiştir.

ASTANA-13 
1-2 Ağustos 2019

Toplantıda ağırlıklı olarak 
sahada yaşanan gelişmeler 
ve kurulacak olan Anayasa 
Komitesi ele alındı. Bu 
kapsamda ileride yapılacak 
olan toplantılar BM Suriye 
Özel Temsilcisi Geir O. 
Pedersen’in himayesinde 
Cenevre’ye taşındı.

SONUÇ

KATILIMCILAR
ASTANA-12 

25-26 Nisan 2019

Türkiye, İran, Rusya, Suriye hükümeti, 
muhalif örgütler ve gözlemci olarak: 
Ürdün, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri

Suriye’de Çözüm İçin
Astana Süreci

Belirli bölgelerde 
çatışmasızlık 

alanlarının 
oluşturulmasına 
yönelik Muhtıra 
imzalanmıştır.

Idlib, Humus ve 
Şam’daki Çatışmasızlık 

Bölgelerinin 
uygulanmasına dair 

“Ortak Çalışma Grubu” 
oluşturuldu.

- İdlib’te çatışmasızlık 
bölgelerinin oluşturulmasına 
karar verildi ve “Muhtıra”’nın 

imzalasıyla ateşkes 
ihlallerinde önemli düşüş 

sağlandı.

Garantör Devletler 
ortak hareket etmeye 

devam edeceklerini 
açıkladı.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün 
korunmasına vurgu yapıldı ve 

Soçi’de yapılması kararlaştırı-
lan Ulusal Diyalog Kongresi’nin 

tarihleri belirlendi.

Ateşkesin korunmasında 
mutabık kalındı. DEAŞ, 
Nusra Cephesi ve BMGK’nın 
terör listesindeki gruplarla 
mücadeleye devam 
edileceği vurgulandı.

Anayasa komitesinin 
kurulması sürecinde 
çıkmaz yaşandı ve bu 
süreç kaçırılmış bir 
fırsat olarak 
değerlendirildi.

Suriyeli sığınmacıların ve geçici 
olarak yer değiştirmiş kişilerin 
dönüşünü sağlamada adımlar 
atılacağı açıklandı.

(10. Astana görüşmeleri Astana 
yerine Soçi’de yapıldı.)

l i A(10

SONUÇ SONUÇ

KATILIMCILAR
Türkiye, Rusya, İran

Rusya, Türkiye, İran, Ürdün,  ABD, 
AB’den temsilciler, Suriye Hükümeti
(Suriyeli muhalifler katılmamıştır.)

SONUÇ

SONUÇSONUÇSONUÇSONUÇ

SONUÇ
SONUÇSONUÇ

SONUÇ

Rusya, Türkiye, İran, 
Suriye Hükümeti ve 
Suriyeli muhalifler, Ürdün

Ateşkesin denetlenmesi için 
üçlü bir mekanizma kurulması 
kararlaştırıldı ve sorunun 
askeri yöntemlerle 
çözülemeyeceği vurgulandı.

KATILIMCILAR

KATILIMCILAR

KATILIMCILAR

Rusya, İran ve 
Türkiye’den oluşan 
bir ‘Görev Gücü’ 
kurulmasına ilişkin 
madde kabul edildi.

Ateşkesin uygulanması-
nı denetlemek için 
kurulan mekanizmanın 
güçlendirilmesi kararı 
alındı. 

Türkiye, Rusya, İran, Suriye
Hükümeti ve Suriye muhalefeti. 
Gözlemci olarak; BM ve ABD.

KATILIMCILAR
Rusya, Türkiye, İran, Ürdün,  ABD, 
AB’den temsilciler, Suriye Hükümeti, 
Suriye muhalefeti, BM Suriye Özel
 Temsilcisi Mistura

KATILIMCILAR
Türkiye, Rusya, İran, Suriye
Hükümeti ve Suriye muhalefeti.
Gözlemci olarak; BM, ABD ve Ürdün. 

KATILIMCILAR

KATILIMCILARKATILIMCILARKATILIMCILAR

KATILIMCILAR

ASTANA-1
16 Şubat 2017

ASTANA-2 
16 Şubat 2017

ASTANA-3 
14  Mart 2017

ASTANA-4 
3-4 Mayıs 2017

ASTANA-5
4-5 Temmuz 2017

ASTANA-6 
14-15 Eylül 2017

ASTANA-7 
30-31 Ekim 2017

ASTANA-8 
21-22 Aralık 2017

ASTANA-9 
14-15 Mayıs 2018

ASTANA-10 
30-31 Temmuz 2018

ASTANA-11 
28-29 Kasım 2018

Türkiye, Rusya, İran, Suriye
Hükümeti ve Suriye muhalefeti.
Gözlemci olarak; BM, ABD ve Ürdün.

Türkiye, Rusya, İran, SuriyeH ükümeti ve 
Suriye muhalefeti. Gözlemci olarak;
BM,  ABD ve Ürdün. ABD bu zirvede
katılımını en alt seviyeye çekti. 

Türkiye, Rusya, İran, Suriye Hükümeti ve
Suriye muhalefeti. Gözlemci olarak;
BM ve Ürdün

Suriyeli hükümet ve muhalefet, Rusya, 
Türkiye ve İran'ın Dışişleri Bakanlığı y
etkilileri ile BM ve Ürdünlü
gözlemciler.

Türkiye, Rusya, İran, Suriye Hükümeti ve
Suriye muhalefeti. Gözlemci olarak;
BM ve Ürdün  

Astana süreci; 2011 yılından beri devam eden Suriye krizine çözüm bulabilmek amacıyla Türkiye, Rusya 
ve İran garantörlüğünde Kazakistan’ın başkenti Astana’da yürütülen görüşmelerdir. Astana sürecinde 
Suriye rejimi ve muhaliflerinin temsilcileri de bir araya gelmiştir. Astana süreci Suriye krizine çözüm 
bulmayı amaçlayan önceki girişimlerden farklı olarak sınırlı sayıda ama en etkili ülkeleri bir araya getirmiş 
ve askeri çatışmaları sonlandırmaya odaklanmıştır. Astana süreci sayesinde Suriye iç savaşında çatışma-
ların düzeyinde ciddi oranda düşüş sağlanmış ve askeri sahada sağlanan kısmi başarı siyasi çözüm için 
de uygun bir ortam yaratmıştır.

ASTANA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Ateşkes
30 Aralık 2016

İnfografik-2: Astana Süreci
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ticesinde söz konusu bölgelerde yaşayan sivil halk

ve silahlıların büyük çoğunluğu imzalanan ateşkes

anlaşmaları çerçevesinde başta İdlib olmak üzere

Türkiye kontrolü altındaki bölgelere gönderildi.

Astana süreci Suriye askeri sahnesinde önemli

değişimler yaratırken siyasi çözüme geçiş açısından

da kritik bir adım atılmasına imkan sağladı. Bu

kapsamda Suriye’nin yeni anayasasının yazımı

için 150 kişilik Suriye Anayasa Komitesi oluşturuldu.

150 kişilik komitenin 50 üyesi Suriye rejimini, 50

üyesi ise Suriye muhalefetini temsil etmekte. Kalan

50 kişi ise bağımsız/tarafsız sivil toplum üyeleri

arasından seçildi ve Komite ilk toplantısını 29-30

Ekim 2019 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirdi. 

2017 yılından bu yana Suriye krizinin seyrini

Astana süreci belirlemiş olsa da nihai siyasi çözümün

daha geniş katılımlı Cenevre sürecinde olması bek-

lenebilir. Astana süreci sahadaki askeri dengeyi

sağlayacak, siyasi çözümün temel çerçevesini

çizecek ancak nihai çözüme Cenevre sürecinde

ulaşılacaktır.

Silahlı Aktörlerin Gelişim Süreci

Suriye dışında muhalif siyasi örgütlenme çaba-

larının başladığı 2011 yılında, Suriye içindeki sivil

halk hareketleri de silahlı direnişe doğru evrilmeye

başlamıştı. Bunun iki temel nedeni vardı. Birincisi

Suriye rejiminin sivil hareketleri bastırmak için

orduyu araç olarak kullanması ve sivillerin üzerine

ateş açılması. Bu nedenle göstericiler arasından

bazı gençler sivil göstericileri Suriye ordusuna

karşı korumak için silahlanarak karşı koyma yolunu

seçti. İkinci önemli eğilim, Suriye ordusu içinden

subay ve askerlerin bir kısmının halka ateş açmayı

reddedip silahları ile birlikte muhalif saflara geçmesi

oldu. Bu iki kesim eklemlenerek yerel düzeyde ör-

gütlenmiş askeri birlikler kurdu. Bu silahlı gruplar

birbirinden kopuk bir şekilde, faaliyet gösterdikleri

devlet otoritesini ortadan kaldırıp yerel düzeyde

kontrolü ele almaya başladı. Suriye ordusundan

ayrılan bazı askerler dağınık Suriyeli silahlı grupları

tek çatı altında toplamak için, Riyad Esad liderliğinde
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Suriye krizine çözüm için Türkiye, Rusya ve İran’ın garantörlüğünde yürütülen Astana Süreci kapsamında Suriye’nin
yeni anayasasının yazımı için 150 kişilik Suriye Anayasa Komitesi oluşturulması kararlaştırılmıştır. 150 kişilik
komitenin 50 üyesi Suriye rejimini, 50 üyesi ise Suriye muhalefetini temsil etmektedir. Kalan 50 kişi bağımsız/tarafsız
sivil toplum üyeleri arasından seçilmiştir. Suriye Anayasa Komitesi ilk toplantısını 29-30 Ekim 2019 tarihlerinde
Cenevre’de gerçekleştirmiştir. Komisyon içinden her üç kesimden 15 kişinin katılımı ile toplamda 45 kişilik anayasa
yazım kurulu oluşturulmuştur. 45 kişilik dar kapsamlı yazım kurulu anayasanın yazımı, geniş komisyon ise alınan
kararların onayı ile sorumludur. Bir karar alınabilmesi için üyelerin en az yüzde 75'inin onayı gerekmektedir.

Suriye Rejimi Temsilcileri Suriye Muhalefeti Temsilcileri Sivil Toplum Temsilcileri

45 KİŞİLİK ANAYASA YAZIM KURULU ÜYELERİ

Suriye Anayasa
Komitesi Üyeleri

İsim Doğum Yeri Meslek

Enes Zerî Şam Suriye Meclisi milletvekili/Elektronik ve
Haberleşme Mühendisi 

Îlâf Yasin Rakka Gazeteci, el-Cezire Kanalı

Îmân Şehûd İdlib Hakim/Suriye Şehit Haklarını Savunma Derneği
Başkanı

Halid el-Hulv Haseke Hakim 

Rağda Zeydân Şam İslam Araştırmaları alanında doktorasını
tamamlamıştır. 

Semr ed-Duyûb Humus Arap Dili alanında doktorasını tamamlamıştır.

Sûnya el-Halebî İdlib Çocuk Doktoru

Sabâh el-Hallâk Şam Avukat/Suriyeli Kadınlar Derneği Üyesi

İsâm ez-Zeybak Şam Sanatkarlar Derneği Başkanı

Ali Abbâs Rakka Öğretim Üyesi, Siyasal Bilimler Fakültesi

Ömer el-Hallâc Haseke Yüksek lisansını mimarlık bölümünde tamamlamıştır.

Mazen Garîbe Halep Yazılım Mühendisi/Yerel Meclisler Birliği’nde
çalışmaktadır.

Mâhir Milendî Es-Suveyda Şam Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Mûsa Metrî Şam Suriye Başbakanlık Danışma Konseyi Üyesi

Mîs el-Kerîrî Humus Ulusal Koordinasyon Komitesi Eski Başkan
Yardımcısı/ Öğretim Görevlisi

İsim Doğum Yeri Meslek

Ahmed Kezberî Şam Suriye Meclisi milletvekili, Anayasa ve Yasama
Komitesi Başkanı

Ahmed Arnûs Şam Suriye Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri

Eşvâk Abbâs Tartus Öğretim Görevlisi, Şam Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi

Emced İsa Lazkiye Dışişleri Bakanlığı Ofisi/Cumhurbaşkanlığı
Enformasyon Bürosu

Emel Yâzicî Humus Şam Üniversitesi Hukuk Fakültesi/Uluslararası
Kızılhaç Komitesi Danışmanı

Cemal el-Kâdirî Şam Suriye Meclisi milletvekili/Genel İşçi
Federasyonu Başkanı

Cemîle eş-Şurbecî Şam Yüksek Anayasa Mahkemesi Üyesi/Şam Üniversitesi

Dârîn Süleyman Lazkiye Ulusal Suriyeli Öğrenciler Birliği İcra Kurulu Üyesi

Riyâd Tâvuz Haseke Baas Partisi Merkez Komitesi Üyesi/Suriye Meclisi
milletvekili. Yüksek lisansını hukuk alanında yapmıştır. 

Abdullah es-Seyyid Tartus Mühendis/Tartus Vakıflar Müdürü

Muhammed Ekrem el-Aclânî Şam Suriye Meclisi milletvekili/Mimar

Muhammed Hayr Akâm Şam Suriye Meclisi milletvekili/Şam Üniversitesi
Hukuk Fakültesi

Muhammed Hezîme Şam Suriye Merkez Bankası Müdürü İkinci Vekili/
Hukuk Doktoru

Nizar Sekîf Lazkiye Suriye Meclisi milletvekili/ Suriye Avukatlar Barosu

Heysem et-Tâs Şam Ticaret Hukuku Uzmanı/Suriye Merkez Bankası
Hukuk Danışmanı/Öğretim Görevlisi

İsim Doğum Yeri Meslek

Ahmed el-Asrâvî Es-Suveyda Suriye Arap Sosyalist Birliği Partisi Lideri/Mühendis

Besma Kadmânî Şam Paris Üniversitesi Öğretim Üyesi

Hasan el-Harîrî Dera Suriye Güney Cephesi Silahlı Birlikleri Temsilcisi

Hasan Abîd Halep Silahlı Gruplar Temsilcisi/Hukuk Yetkilisi

Cemal Süleyman Humus Kahire Platformu Temsilcisi, Aktör

Dîma Mûsa Humus Suriye Ulusal Koalisyonu Temsilcisi/Hukuk Yetkilisi

Safvân Akkâş Hama Ulusal Koordinasyon Komitesi Temsilcisi

Tarık el-Kurdî Şam Suriye Müzakere Heyeti Üyesi. Yüksek lisansını
uluslararası hukuk alanında tamamlamıştır.

Avad el-Alî Halep Muhalif Yarbay

Kâsım Dervîş Rakka Suriye’nin Yarını Hareketi Genel Sekreterlik Üyesi

Kâmîrân Hâcû Haseke Kürt Ulusal Konseyi Temsilcisi

Muhammed Ahmed Halep Silahlı Muhalif Grupların Temsilcisi/Avukat

Muhenned- Delikân Es-Suveyda Moskova Platformu Temsilcisi

Hâdi el-Bahra Şam Suriye Ulusal Koalisyonu Temsilcisi ve Eski Başkanı,
Endüstri Mühendisi

Heysem Rahme Humus Koalisyon Temsilcisi/Öğretim Üyesi,
Makine Mühendisliği Bölümü  
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“Özgür Suriye Ordusu” (ÖSO) adıyla muhalif

orduyu Haziran 2011 tarihinde kurdu. Böy-

lece Suriye genelindeki bütün silahlı muha-

lifler kendilerini ÖSO çatısı altında tanım-

lamaya başladı. Ancak ÖSO hiçbir zaman

bütüncül bir yapı olmadı ve ÖSO liderliği

ile yereldeki bileşenler arasında emir komuta

zinciri sağlanamadı. Zaman içinde kendini

ÖSO çatısı altında tanımlayan ancak pratikte

bağımsız hareket eden irili ufaklı yüzlerce

silahlı grup ortaya çıktı.

Bu süreç zarfında el-Kaide de Suriye’de

merkezi otoritenin zayıflaması ve yeni bir

savaş sahası doğmasını fırsat bilerek Suri-

ye’de örgütlenmeye başladı. İlk örgütlenme

Irak el-Kaide’sinin lideri Bağdadi’nin bazı

Suriyeli militanlarını Suriye’ye göndermesi

ile başladı. Bağdadi tarafından Suriye’ye

gönderilen ekip Ocak 2012 tarihinde el-

Kaide’nin Suriye kolu olarak Nusra Cephe-

si’nin kuruluşunu ilan etti. 9 Nisan 2013 ta-

rihinde ise Bağdadi el-Kaide’nin Suriye

kolu olan Nusra Cephesi’nin kendileri tara-

fından kurulduğu, finanse edildiği ve des-

teklendiğini açıkladı. Bağdadi aynı açıkla-

mada, iki örgütün “Irak ve Şam İslam Dev-

leti” (IŞİD) adı altında birleştiklerini duyurdu.

Ancak Nusra Cephesi lideri Ebu Muhammed

Colani bu birleşmeyi kabul etmediğini açık-

layarak Nusra Cephesi adı altında faaliyet

göstermeye devam edeceklerini açıkladı.

IŞİD, Suriye rejiminden ziyade Suriyeli mu-

haliflere karşı mücadele yürüttü ve büyük

oranda muhaliflerin bölgelerini kontrol altına

alarak 2014 yılında Suriye topraklarının

yaklaşık üçte birine tekabül eden bir bölgeyi

kontrol eden güçlü bir aktöre dönüştü. Nusra

Cephesi ise sonraki süreçte el-Kaide’den

ayrıldığını açıklayarak farklı isimler altında

İdlib’de faaliyet göstermeye başladı. Bu ör-

gütün devamı olarak HTŞ halen İdlib’de en

güçlü gruplardan biri olarak varlığını sür-

dürmekte.

Bilgi-2

Özgür Suriye Ordusu

S uriye'de, Mart 2011'de başlayan protestoların Esad rejiminin şiddetli
müdahalesi sonucu çatışmalara evrilmesi, yılın sonu itibarıyla rejim

ordusundaki değişim yanlısı subayların ordudan ayrılması ile sonuçlanmıştır.
Sivil muhalif halk hareketlerini korumak için bir araya gelen eski rejim
askerleri, savunma amaçlı olarak mücadele edeceklerini duyurmuştur.
Yerel savunma güçleri haline gelen bu oluşumlar daha sonra kendini
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olarak tanımlamıştır. Oluşumun kurucu
komutanı Riyad Esad, savaşın başlamasından sonra Türkiye’ye geçerek
ÖSO'yu buradan yönetmeye başlamıştır. ÖSO gruplarına destek veren
Türkiye, Batı ve Körfez Arap ülkelerinin talepleriyle merkezi bir komuta
kademesi kurulması amacıyla Aralık 2012'de Antalya'da bir toplantı
yapılmış ve “Yüksek Askeri Konsey” kurulmuştur. Yüksek Askeri Konsey’de
beş farklı cephede savaşan yaklaşık 30 farklı grup yer almıştır. ÖSO,
Suriyeli muhaliflerin askeri omurgasını oluşturmuş ve Mart 2013'te
kurulan Suriye Geçici Hükümeti'nin askeri kanadı olarak konumlanmıştır.
Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren Suriyeli Arap ve Türkmen muhaliflerden
oluşan ÖSO, 2015'e kadar geçen sürede ülkenin büyük kısmında etkin
hale gelmiş ve Halep-İdlib, Rakka- Deyr ez Zor-Haseke, Hama-Lazkiye,
Humus, Şam-Dera-Kuneytra-Suveyda cephelerinde savaşmıştır. Rusya ve
İran destekli yabancı milis güçlerin Esad rejimine verdiği destek, ÖSO'nun
2016'ya gelindiğinde bazı cephelerde güç kaybetmesine yol açmıştır. 
Mart 2016'da ÖSO ile bağlantılı grupların bir kısmı bir araya gelerek,
Havar Kilis Operasyon Odası adlı bir oluşum kurmuştur. İki ana bileşeni
olan bu oluşumun birisi ÖSO diğeri de ise Fetih Halep adlı daha önce
Halep'te savaşmış grupların oluşturduğu çatı örgüttür. Bu yeni yapılanmada,
Sultan Murat Tugayı, Hamza Tugayı, Fastakim Birliği ve Mutasım Tugayı
gibi Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren farklı gruplar ÖSO çatısı
altında bir araya gelmiştir. Bu grupların Türkiye ile sahada iş birliği
yapmaları ve birlikte hareket etmeleri Ağustos 2016'da başlatılan Fırat
Kalkanı Harekatı ile başlamıştır. Fırat Kalkanı sonrası sayıları 4 bine yakın
ÖSO'ya bağlı bazı güçler Türkiye'nin sağladığı eğitimlerle bölgede denetim
sağlamıştır. Zeytin Dalı Harekatı öncesinde de Halep'in kuzeyinde ÖSO'ya
bağlı 30 grup, 30 Aralık 2017'de “Suriye Milli Ordusu” adıyla birleşmiştir.
Bünyesinde onbinlerce savaşçının olan bu ordunun kuruluş amacı, "Fırat
Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen bölgeyi korumak ve
halkı, rejime bağlı güçler ve IŞİD ile YPG gibi grupların saldırılarına karşı
savunmak" olarak açıklanmıştır. Bu alanın dışında kalan İdlib kökenli 15
grup da 28 Mayıs 2018'de "Ulusal Özgürleştirme Cephesi" adı altında
bir araya gelmiştir. İki oluşum daha sonrasında, 4 Ekim 2019 tarihinde
Milli Ordu (Ceyşül Vatani) adı altında toplanarak, Suriye Geçici Hükümeti
Savunma Bakanlığına bağlanmıştır. SMO, Türkiye tarafından sınır hattında
özerklik iddiası altında devletleşme süreçlerine giren terör örgütlerine
karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatlarında Türk
Silahlı Kuvvetleri ile ortak hareket etmiştir. Suriye Millî Ordusu içinde;
Feylak aş Şam, Ahrar uş Şam, Muntasır Billah Tugayı, Fatih Sultan Mehmet
Tugayı, Sultan Murad Tümeni, Hamza Tümeni, Şam Cephesi, Semerkand
Tugayı, Özgür İdlib Ordusu gibi toplamda 40 civarında grup yer almaktadır. 
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Bu gelişmelerle paralel şekilde güçlenen

bir diğer aktör PKK’nın Suriye kolu PYD

oldu. PKK’nın aldığı karar neticesinde 2003

yılında kurulan PYD, Türkiye-Suriye iliş-

kilerinin hızla gelişmesi nedeniyle 2011

yılına kadar Suriye içinde faaliyet imkanı

elde edememişti. Ancak Türkiye’nin Suriyeli

muhalifleri desteklemesine karşılık Şam es-

kiden kullandığı PKK kartını yeniden oy-

namaya karar verdi ve PYD’nin o dönemki

lideri Salih Müslüm’ün Suriye’ye girişine

izin verildi. Suriye rejiminin bu hamlesinin

bir diğer nedeni Kürtler arasında baş gösteren

muhalif siyasal ve sosyal hareketleri PKK

vasıtası ile bastırmaktı. PKK/PYD bu süreçte

rejim karşıtı sokağa dökülen Kürtlere baskı

uyguladı ve yine rejim muhalifi Kürt siyasi

figürleri suikastlar yoluyla ortadan kaldırdı.

19 Temmuz 2012 tarihinde ise Suriye ordusu

Kürtlerin yoğun yaşadığı Türkiye sınırında

yer alan bazı yerleşimlerden geri çekildi ve

kontrolü PYD ve silahlı kanadı YPG’ye

devretti. YPG, 2014 yılının Ocak ayında sı-

rasıyla tek taraflı olarak Cezire, Kobani ve

Afrin kantonlarını ilan etti. PYD ve silahlı

kanadı YPG’nin esas güçlü bir aktör olarak

ortaya çıkışı ise ABD’nin desteği sayesinde

2014 yılı sonrasında gerçekleşti. 

Dış Aktörlerin Müdahaleleri

Suriye krizi patlak verdiğinde genel bek-

lenti rejimin 6 aydan kısa bir sürede yıkılacağı

yönündeydi. Bunun gerçekleşmemesinin en

temel nedeni Rusya ve İran’ın Suriye reji-

minin yıkılmasını hayati bir tehdit olarak

görüp Şam’ı diplomatik, askeri ve ekonomik

açıdan desteklemeleri. Rusya, krizin ilk yıl-

larında siyasi ve diplomatik açıdan destek

verdi. BM Güvenlik Konseyi’nin daimi

üyesi olması sayesinde BM nezdinde Suriye

rejimi aleyhine alınan tüm kararları veto

etti. İran ise Suriye krizinin silahlı boyutunun

öne çıkması ile dış politikasında etkin olarak

kullandığı “vekiller aracılığı ile savaş” yön-

Bilgi-3

Suriye’de Irak ve Şam
İslam Devleti

I rak ve Şam İslam Devleti (IŞİD)’nin kökenleri Ebu Musab el-Zerkavi’nin
1999 yılında Afganistan’da “Tevhid ve Cihad Örgütü”nü kurmasına

kadar uzanmaktadır. Zerkavi ve ona bağlı militanları 2001 yılında Kuzey
Irak’a geçerek ABD güçlerine karşı savaşmıştır. Örgüt, 2004 yılında El-
Kaide’ye bağlılığını ilan ederek Irak el-Kaidesi ismini almıştır. Zerkavi’nin
12 Haziran 2006’da öldürülmesi sonrasında, Ebu Ömer Bağdadi’nin
liderliği altında diğer bazı Iraklı gruplarla bir araya gelinerek Irak İslam
Devleti (IİD)’nin kuruluşu ilan edilmiştir. IİD’nin etkinliği, 2007-2010
yılları arasında ABD tarafından düzenlenen operasyonlarla azalmaya
başlamış ve 2010 yılında lideri Ömer el-Bağdadi öldürülmüştür. Bunun
ardından örgütün yeni lideri Ebu Bekir el-Bağdadi olmuştur. Irak İslam
Devleti, 2011 yılında ABD’nin Irak’tan çekilmesinden sonra tekrar
güçlenmeye başlamıştır. Bağdadi bu süreçte Irak el-Kaidesi’ne bağlı
Suriye kökenli savaşçıları el-Kaide’nin Suriye kolunu kurması için Ebu
Muhammed el-Colani liderliğinde Suriye’ye göndermiştir. Nusra Cephesi
adıyla Suriye’de kurulan örgüt zaman içinde güç kazanmış ve Ebu Bekir
el Bağdadi Nisan 2013 tarihinde Nusra Cephesi’nin kendi destekleriyle
kurulduğunu söyleyerek iki örgütün Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) adı
altında birleştiğini ilan etmiştir. Ancak Nusra Lideri Ebu Muhammed el
Colani, birleşmeyi kabul etmediklerini duyurmuştur. El Kaide Lideri Eymen
el Zevahiri de birleşmeye karşı olduğunu açıklamıştır. Bunun üzerine
Bağdadi, el-Kaide’ye biatını geri çekmiş ve bağımsız hareket eden bir
örgüt olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Suriye iç savaşının parçası
olmaya başlayan IŞİD, Ocak 2014’de Rakka’ya girmiş ve bu şehri daha
sonra tek taraflı olarak ilan edilen “Hilafet Devleti”nin Suriye’deki sözde
başkenti ilan etmiştir. Örgüt 29 Haziran 2014 tarihinden itibaren ismindeki
Irak ve Şam ibarelerini atarak sözde hilafeti ilan ettiği gerekçesi ile kendini
“İslam Devleti” olarak adlandırmaya başlamıştır. 
IŞİD, Temmuz 2014’te, Suriye’nin Humus vilayetinde ülkenin en büyük
petrol ve doğal gaz alanlarını ele geçirmiştir. Ülkenin doğusundaki Deyr
ez Zor kent merkeziyle Irak sınırı arasında kalan aralarında Ebu Kemal’in
de bulunduğu çok sayıda kent ve kasaba IŞİD’in hakimiyetine geçmiştir.
Ancak ABD öncülüğünde Eylül 2014 tarihinde IŞİD'e karşı oluşturulan
koalisyon Suriye'de hava operasyonlarına başlamış ve örgütün alan ve
güç kaybetme süreci başlamıştır. Türkiye’nin 2016 yılının Ağustos ayında
düzenlediği Fırat Kalkanı harekatı ile örgüt Fırat’ın doğusuna sıkıştırılmış
ve Türkiye ile sınırdaşlığına son verilmiştir. Örgüt 2017 yılının Ekim
ayında YPG ve Koalisyon güçlerine karşı aylar süren mücadele  sonucunda
Rakka’yı kaybetmiştir. Eylül-Aralık 2017 arasında Rusların hava, İran'ın
kara desteğini alan Suriye hükümeti ise, IŞİD'in elindeki Deyr ez Zor,
Mayadin ve Ebu Kemal gibi kritik noktaları ele geçirmiştir. YPG’nin 2019
yılında Baguz’u ele geçirmesi ile IŞİD Suriye’de tamamen topraksızlaştırılmıştır.
Örgütün Irak’taki toprakları da Bağdat hükümeti ve Koalisyon operasyonları
ile ellerinden alınmıştır. Örgüt bu aşamadan sonra hücre yapılanmasına
geçerek terör eylemlerine ağırlık vermeye başlamıştır. Örgüt lideri el-
Bağdadi ABD’nin Ekim 2019 ayında düzenlediği bir operasyon ile İdlib’de
öldürülmüştür. IŞİD halen Suriye’de Deyr ez Zor ve Haseke vilayetlerinde
terör eylemleri ile varlığını sürdürmektedir. BM raporlarına göre örgütün
Irak ve Suriye’de 14 ile 18 bin arasında militanı olduğu tahmin edilmektedir. 



o r s a m . o r g . t r

Halk Hareketinden İç Savaşa: 10. Yılında Suriye Krizi 9

temini uygulamaya koydu. İran halen resmi

bir şekilde Suriye iç savaşına müdahil ol-

mamıştır. Ancak İran’ın çok sayıda üst düzey

subayı ve askerleri Suriye sahasında hayatını

kaybetmiştir. İran esas olarak Suriye rejiminin

zaman içinde yaşadığı savaşçı açığını ka-

patmak konusunda rol oynadı. İran bu açıdan

Irak ve Lübnan’da etkin olarak kullandığı

Şii milis grupları sahaya sürdü. İran tarafından

örgütlenen, desteklenen, eğitilen ve liderlik

edilen Şii milis gruplar Suriye ordusu ile

birlikte muhaliflere karşı hemen her cephede

mücadele etti. Bu grupların en başta gelenleri

Lübnan Hizbullahı, Afgan Şiilerinden oluşan

Fatimiyyun ve Pakistan Şii savaşçılardan

teşkil edilen Zeynebiyun Tugaylarıdır. 

Suriye krizine doğrudan askeri müdaha-

lede bulunan ikinci aktör ABD olmuştur.

2014 yılı ortası itibarıyla IŞİD terör örgütünün

Irak ve Suriye’de geniş alanları ve kaynakları

kontrol eder hale gelmesi ile ABD ve genel

anlamda Batı’nın Suriye’deki birinci önceliği

IŞİD ile mücadele haline geldi. Bu kapsamda

ABD öncülüğünde Eylül 2014 tarihinde

“IŞİD ile Mücadele Koalisyonu” kuruldu.

IŞİD, Koalisyonun kurulduğu tarihe paralel

YPG’nin kontrolündeki Ayn al Arap (Ko-

bane)’a operasyon başlatmıştı. ABD’nin

IŞİD ile mücadele stratejisinin temelini ise

“IŞİD’le sahada mücadele eden güçlere ha-

vadan destek sağlanması” oluşturuyordu.

Bu kapsamda IŞİD’in Ayn el Arap kuşatması

ABD-YPG ittifakının da başlangıcını oluş-

turdu. YPG, ABD’nin sağladığı hava desteği

ile önce Ayn el Arap’ı elde tutmayı başardı

ve ABD’nin artan desteği ile Fırat’ın doğu-

sundaki tüm IŞİD alanlarını kendi kontrolü

altına almayı başardı. ABD-YPG ortaklığının

IŞİD ile mücadelede sağladığı başarı saye-

sinde ittifak giderek derinleşmişti. Bu süreçte

ABD’nin Suriye’deki önceliği YPG eliyle

oluşturulan ve Suriye topraklarının dörtte

Bilgi-4

Hayat Tahrir eş Şam

H ayat Tahrir eş-Şam (HTŞ-Şam Kurtuluş Heyeti) Suriye iç savaşında
yer alan aktif bir militan Selefi örgüttür. El-Kaide’nin Irak kolu “Irak

İslam Devleti” örgütü Suriye iç savaşının başlamasının ardından, aralarında
Ebu Muhammed Colani’nin de bulunduğu militanlarını el-Kaide’nin
Suriye kolunu örgütlemeleri için Suriye’ye göndermiştir. Ebu Muhammed
Colani 22 Ocak 2012 tarihinde bir ses kaydıyla Nusra Cephesi’nin
kuruluşunu ilan etmiştir. Örgüt, yayınladığı bildirisinde liderlerinin Colani
olduğunu ve  gayelerinin Suriye rejimine karşı sivil halkı korumak
olduğunu beyan etmiştir. Irak İslam Devleti 2013 yılının Nisan ayında,
Nusra cephesinin kendi inisiyatiflerinde kurulduğunu söyleyerek iki
grubun Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) adı altında bir araya geldiğini
açıklamıştır. Bağdadi liderliğindeki Irak İslam Devleti tarafından atılan
bu adım Nusra Cephesi tarafından kabul görmemiş ve Colani el-Kaide’ye
bağlı kalmaya devam edeceğini açıklamıştır. Nusra militanlarının bir
kısmı IŞİD’e biat ederken kalan kısmı Nusra Cephesi çatısı altında kalmaya
devam etmiştir. ABD 2012 yılında Nusra’yı terör örgütü olarak tanımıştır.
Bunu 2013’de BM, Fransa ve Birleşik Krallık takip etmiş, 2014’te ise
Suudi Arabistan, Türkiye ve Rusya Nusra’yı terör örgütü olarak kabul et-
mişlerdir. 
Bağdadi ile Colani arasında yaşanan ayrılık sonrasında iki örgüt arasında
Suriye’de kanlı çatışmalar yaşanmış ve IŞİD’e karşı büyük kayıplar veren
Nusra Cephesi İdlib bölgesine çekilmiştir. Örgüt, Halep’in Suriye rejiminin
eline geçmesinin ardından İdlib’e sıkışmıştır. Nusra Cephesi bu süreçte
diğer Suriyeli muhalif gruplara birleşme teklifinde bulunmuşsa da diğer
muhalif grupların el-Kaide ismini yüklenmek istememesinden dolayı bu
teklif kabul görmemiştir. Ancak Suriye halkının muhalif grupların birleşme
taleplerinin artması sonucu Colani, 2016’da el-Kaide’den ayrıldıklarını,
Nusra Cephesi’ni lağvettiklerini ve Şam’ın Fetih Cephesi’nin (ŞFC) kurul-
duğunu açıklamıştır. Bu teşebbüs diğer muhalif grupları ikna etmeye
yetmemiştir. Astana sürecinin başlaması ile bazı Suriyeli muhalif gruplar
sürece itiraz geliştirmiştir. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Colani,
Astana sürecine karşı olan Liva’ul Hak, Nureddin Zengi gibi gruplar ile
birleşerek Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ)’ın kuruluşunu ilan etmiştir. HTŞ,
2019 yılının başında Ahrar eş-Şam’ı yenilgiye uğratarak İdlib’in büyük
bir kısmını kontrol etmeye başlamıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi'nin IŞİD, El Kaide ve onlarla bağlantılı kişi ve gruplarla ilgili alınan
kararların izlenmesinden sorumlu komitesinin 15 Temmuz 2019 tarihli
raporuna göre, HTŞ'nin İdlib'de 12 bin ile 15 bin arasında militanı bu-
lunmaktadır. Örgüt, 2020 yılına gelindiğinde Rusya’nın ve Suriye rejiminin
saldırılarıyla İdlib’de etkin olduğu birçok bölgeden çekilmek zorunda
kalmıştır. HTŞ ayrıca Türkiye ve uluslararası camia tarafından kabul edilen
ve Suriye muhalefetinin temsilcisi olan İdlib merkezli  Suriye Geçici
Hükümeti yerine alternatif olarak Suriye Kurtuluş Hükümeti’ni destekle-
mektedir. Çatı bir yapılanma olan HTŞ dönem dönem kendi çatısı altında
bulunmayan diğer Suriyeli gruplarla rejime karşı işbirliği yapabilmektedir.
2020 yılının başlarından itibaren Rusya ve Suriye rejiminin örgütü İdlib’de
kıskaca alması ile birlikte HTŞ içinde örgütün lağvedileceği gündeme
gelmeye başlamıştır.
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birine tekabül eden Fırat Nehri’nin doğu-

sundaki alanlara siyasi statü kazandırılması

olmaya başladı.  

Suriye krizine doğrudan askeri müdaha-

lede bulunan bir diğer aktör ise Türkiye

oldu. Türkiye’nin askeri müdahalesinin arka

planında ise iki neden yatmaktaydı. Bunlardan

birincisi Türkiye-Suriye sınırında YPG ve

IŞİD terör örgütlerinin tek taraflı olarak

egemenlik ilanında bulunması ve Türkiye’nin

güvenliğine dönük stratejik tehdit oluştur-

malarıydı. İkinci neden ise Suriye’den göç

eden sivil sayısının kritik eşiğe ulaşması ve

Türkiye’nin yeni göç dalgalarını Suriye top-

rakları içinde karşılama arayışı. Türkiye bu

kapsamda yerel müttefiki ÖSO güçleri ile

birlikte ilki Ağustos 2016 tarihinde IŞİD’e

karşı “Fırat Kalkanı”, ikincisi Ocak 2018

tarihinde YPG’ye karşı “Zeytin Dalı” ve

üçüncüsü de Ekim 2019 tarihinde yine

YPG’ye karşı “Barış Pınarı” askeri hare-

katlarını gerçekleştirdi. Bu harekatlar neti-

cesinde Afrin’den Cerablus’a uzanan hat

ve yaklaşık 40 km derinlikte Türkiye ve

ÖSO denetiminde fiili bir güvenli bölge

oluştu. Bunun yanı sıra IŞİD ve YPG terör

örgütleri ile sınırdaşlığa büyük oranda son

verildi. 

Türkiye’nin son askeri angajmanı İdlib’de

gerçekleşti. Rusya ve İran desteği ile çatış-

masızlık bölgelerini sırayla ele geçiren

Şam’ın bir sonraki hedefinin İdlib olacağı

bilinmekteydi. Ancak Türkiye İdlib’e dönük

bir askeri harekatın bölgede yaşayan 3,5

milyon civarındaki Suriyelinin Türkiye’ye

göç etmesi ile sonuçlanmasından büyük

kaygı duyuyordu. Suriye konusunda Türkiye

ile Rusya arasında yürütülen işbirliğine bağlı

olarak taraflar Eylül 2018 tarihinde Soçi

Mutabakatı imzalamıştı. Buna göre İdlib

çatışmasızlık bölgesinin çevresinde Türk,

Rus ve İran askeri gözlem noktaları oluştu-

Bilgi-5

PYD ve Silahlı Kanadı YPG

D emokratik Birlik Partisi (PYD), 17 Ekim 2003 tarihinde PKK’nın aldığı
karar ile örgütün Suriye kolu olarak kurulmuştur. Merkezi Kamışlı’da

bulunan hareket günümüzde de faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürmektedir.
PYD’nin parti tüzüğünde terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın
siyasi yaklaşımları benimsenmiştir. Örgütün liderliğini 2003- 2010 yılları
arasında Fuat Ömer yapmıştır. PYD ilk kurulduğunda Esad rejimi tarafından
örgüt üyelerine yönelik tutuklamalar gerçekleştirilmiştir. Aralarında 2010
-2017 yılları arası partinin liderliğini yapacak olan Salih Müslim’in de
dahil olduğu birçok üye, Kuzey Irak’a kaçmak zorunda kalmış ve Kandil
bölgesinde konuşlanmıştır. 2011 yılında Arap Baharının da etkisiyle
Suriye’de başlayan devrim hareketi Kürt gruplardan da destek görmüş ve
rejim karşıtı ayaklanmaların parçası olmaya başlamışlardır. Rejime muhalif
Kürtler zamanla güç kaybederken, Esad rejimiyle ilişkileri iyi tutan PYD
ön plana çıkmaya başlamıştır. Esad rejimi ilk etapta geçmişte tutuklayıp
serbest bıraktığı ve ülkeye girişini yasakladığı Salih Müslim’i Suriye’ye
davet etmiş ve hapishanelerdeki PYD mensuplarını serbest bırakmaya
başlamıştır. Müslim’le gerçekleştirilen görüşmelerin ardından PKK’nın
Suriye’deki varlığı desteklenmiş, örgütün PYD yapılanması çerçevesinde
ülkedeki siyasi ve silahlı faaliyetleri serbest bırakılmıştır. 
Suriye’de, 2011 yılı sonrasında yaşanan siyasi gelişmeler ve iç savaş ko-
şullarıyla oluşan otorite boşluğu PKK terör örgütüne geniş bir hareket
alanı sağlamış ve PYD’nin silahlı kanadı olan YPG (Halk Savunma Birlikleri)
kurulmuştur. IŞİD terör örgütünün Suriye’de etkinliğini artırmasıyla YPG
terör örgütü, “IŞİD ile mücadele” iddiası üzerinden kontrol ettiği alanlarda
özerk yapı oluşturma faaliyetlerine girişmiş ve bölgesel istikrarsızlıktan
faydalanarak Suriye’nin kuzeyindeki toprakların bir kısmına el koymuştur.
30 Ocak 2014 tarihinde Kuzey Suriye’nin bazı kısımlarında PYD öncülüğünde
özerklik ilan edilmiştir. Coğrafi olarak Cezire, Ayn el-Arap (Kobane) ve
Afrin bölgeleri kanton olarak ilan edilmiştir. Daha sonrasında PYD ve ona
yakın diğer Kürt siyasi partilerin birleştiği Demokratik Toplum Hareketi
(TEV-DEM) oluşturulmuş ve kantonların yönetimi bu yapıya bırakılmıştır.
10 Ekim 2015 yılında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı altında yeni
bir çatı yapı oluşturulmuş, PYD ve YPG bu çatı altında yer almaya başlamıştır.
YPG kontrolü altındaki alanlar arasında, verimli tarım arazileri de dahil
olmak üzere, oldukça değerli petrol, doğalgaz ve su kaynakları bulunmaktadır.
Deyrizor bölgesinin doğusundaki 10’dan fazla petrol sahası (El-Ömer,
Cafra, Vard, Afra, Carnuf, Tanak, Kevabi, Azrak, Kahar, Şueytat, Galban), bu
sahalara ek olarak, Rakka ve Haseke bölgelerinde bulunan petrol yataklarının
tamamı YPG tarafından kontrol edilmektedir. Ayrıca Suriye’nin en büyük
doğalgaz tesisi olan Konoko ve Deyr ez Zor bölgesinin doğusunda bulunan
diğer doğalgaz kaynakları da YPG’nin kontrolü altındadır. Nihayetinde,
YPG terör örgütü ülkenin tüm enerji kaynaklarının dörtte üçüne yakın bir
kısmını kontrol etmektedir. YPG 2016’da Suriye’nin kuzeyinde yayımlanan
bir deklarasyonla “Kuzey Suriye Federasyonu” olarak adlandırdıkları tek
taraflı yapıyı ilan etmiştir. Şam yönetimi ise federasyon ilanının resmi
veya siyasi bir etkisi olmayacağını belirterek bunu tanımadığını açıklamıştır.
Örgüt 2018 yılında da ikinci kez özerklik ilan etmiş ve “Kuzey ve Doğu
Suriye Özerk Yönetimi” adı altındaki yeni bir yapı oluşturulmuştur. 24-26
Şubat tarihlerinde 8. Olağan Kongresini düzenleyen PYD’nin yeni eş baş-
kanları Enver Müslim ve Ayşe Hiso olmuştur.
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rulacak, bu noktalar ateşkesi denetleyecek

ve M-4 ve M-5 otoyolları ulaşıma açılacaktı.

Ancak Suriye rejimi ve Rusya bölgede

radikal gruplar olduğunu, bu grupların an-

laşma kapsamında olmadığını öne sürerek

askeri operasyonlarına devam etti. Mayıs

2019 ayında başlayan ilk dalga operasyon-

larda M-5 otoyolu üzerinde bulunan ve bir

de Türk gözlem noktasının yer aldığı Han

Şeyhun ilçesi Şam’ın kontrolüne geçti.

Suriye ordusu ikinci dalga operasyonlara

ise Kasım 2019 tarihinde başladı ve bunun

sonucunda yine M-5 üzerinde yer alan Marat

el-Numan ilçesi ele geçirildi. Marat el-Nu-

man’ın Şam kontrolüne geçmesi ile birlikte

Türkiye İdlib’e dönük yeni bir strateji ge-

liştirdi. Türkiye bu tarihe kadar Suriye or-

dusunun ilerleyişi karşısında Rusya üzerin-

deki diplomatik gücünü kullanmaya çalışmış,

Rusya’dan Suriye’yi operasyonlara son ver-

mesi ve ateşkese uyması için ikna etmesini

talep etmişti. Bu çabalar kısa süreli ateşkesler

dışında sonuç üretmedi. Ancak Türkiye,

Marat el-Numan sonrasında ilk kez “İdlib’de

askeri güç kullanabiliriz” mesajı vermeye

başladı. TSK bu açıklamayı takiben İdlib’e

yoğun bir askeri konuşlanma gerçekleştir-

meye başladı. Rusya ve Suriye rejiminin

karşı hamleleri ile tırmanan gerginlik TSK’nın

Şubat 2020 sonunda “Bahar Kalkanı Hare-

katı”nı başlatması ile sonuçlandı. Bu askeri

operasyon sonucunda İdlib’de yeni bir den-

geye ulaşıldı ve bu denge üzerinden Türkiye

ve Rusya 2018 yılında imzalanan Soçi Mu-

tabakatı’nı güncelleyecek şekilde yeni bir

anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma neticesinde

kabaca M-4 ve M-5 otoyollarının taraflar

arasında yeni ateşkes sınırı olacağı ve bu

otoyollar üzerinde Türk ve Rus ordularının

ortak devriye gerçekleştireceği yeni bir dü-

zenleme üzerinde uzlaşıldı.

Bilgi-6

Suriye’de İran Destekli
Şii Milisler

S uriye’de İran destekli yabancı Şii milis güçler ilk olarak 2012 yılının
ortaları ile beraber görülmeye başlanmıştır. İlk dönem yabancı Şii milis

gruplar 2007 yılında Irak merkezi hükümetinin Sadr Hareketi’ne bağlı Mehdi
Ordusu’na yönelik operasyonları sonrasında Suriye’ye kaçan ve bu ülkede
mülteci olarak yaşayan Mehdi Ordusu eski askerlerinden oluşmaktaydı. Diğer
kesim İran dini lideri Ali Hamaney’in takipçisi olan ve Velayet-i Fakih düşüncesine
bağlı gönüllü Iraklı Şii savaşçılardı. Bu süreci takiben 2013 yılında Lübnan
Hizbullah’ı ve Irak’ın en önde gelen Şii milis güçleri Asaib Ehlul Hak, Irak
Hizbullah’ı ve Seyid Şüheda Taburları’na bağlı savaşçılar Suriye’ye gelmeye
başlamıştır.
Lübnan Hizbullahı, Suriye’deki en güçlü İran destekli milis gruplardan biri
olarak ön plana çıkmaktadır. Hizbullah, Suriye sahasında ilk etapta Lübnan
sınırına yakın bölgelerde ve bu bağlamda Nisan-Haziran 2013 arasında Kusayr,
Mayıs-Haziran 2014 arasında Kalamun'da aktif olarak savaşmakla beraber
zaman içerisinde mücadele alanını genişletmiştir. Rejimin önceliklerine göre
Nubul ve Zahra beldeleri başta olmak üzere Halep ve Humus’ta muhaliflere
yönelik operasyonlarda aktif rol almıştır. Örgüt lideri Hasan Nasrallah Temmuz
2019’da yaptığı açıklamada Suriye’den çekileceklerini açıklamıştır. Bu çekilme
belli oranda gerçekleşmiş olsa da Hizbullah’ın Suriye halen güçlü bir varlığı
olduğu bilinmektedir.
Suriye’de İran destekli olarak savaşan birçok Iraklı Şii milis güç yer almaktadır.
Bu örgütlerin birçoğu Velayet-i Fakih düşüncesini desteklemektedir. Suriye’deki
Iraklı Şii savaşçıların çatı yapılanması Ebu Fadıl Abbas Tugayı’dır. Iraklı Şii
milis güçler doğrudan İran’ın dış operasyonlardan sorumlu askeri birimi
Kudüs Gücü’ne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Irak Hizbullahı, Asaib
Ehlul Hak, Esedullah Galib Tugayı, Seyit Şüheda Taburları ve Zülfikar Tugayı
İran destekli Irak kökenli gruplar arasındadır. Ayrıca, Haziran 2013’te Suriye iç
savaşına dahil olduğunu ilan eden Irak kökenli Bedir örgütü de Şehit Sadr
Bakır Tugayı, Hareket el-Talia el-İslami ve Haraket el-Abdel gibi gruplar altında
Suriye’ye savaşçı göndermiştir.
Suriye’de yabancı Şii savaşçıların çoğunluğunu Irak ve Lübnanlılar oluşturmakla
birlikte dünyanın birçok ülkesinden Suriye’de rejim saflarında savaşmak üzere
giden gönüllü Şiiler mevcuttur. Arap olmayanlar arasından en büyük katılım
Şii Afganlar arasındandır. Fatimiyyun Tugayı ve Afganistan Hizbullah’ı Şii
Afganların yer aldığı milis güçler olarak Suriye’de savaşmaktadır. Pakistanlı
Şii savaşçılar ise 2013’ten itibaren geldikleri Suriye’de Zeynebiyyun Tugayları’na
bağlı olarak savaşmaktadır. Deyr ez-Zor ve Mayadin’de faaliyet gösteren
Filistinli bir grup olan Kudüs Tugayı da İran destekli milisler arasındadır. 
Suudi Arabistan Şiileri arasında faaliyet gösteren Hicaz Hizbullahı’na bağlı
savaşçılar Suriye’de yer almakla birlikte Körfez ülkelerinden katılım azdır. Ye-
men’den Ensarullah ile bağlantılı Zeydiler, Hindistan’daki Şiiler, Somali ve
Fildişi Sahili gibi Afrika ülkelerinde yaşayan Şii nüfus içinden gönüllüler ve
hatta ABD ve Kanada vatandaşı Şii Arap kökenli savaşçılar Suriye’de rejim
yanlısı Şii milis güçler bünyesinde mücadele etmektedir. 
İran destekli milisler sadece dışarıdan gelen gruplardan ibaret değildir. İran,
bazı Suriyeli yerel grupları da desteklemektedir. Halep ve Deyr ez-Zor’da
faaliyet gösteren Liva el-Bekr, Deyr ez-Zor’da bulunan Suriye Hizbullahı,
Zahra’da bulunan Ketaib el-Zahra, Nubul’da faaliyet gösteren Ketibetül Şehidül
Mihrap, Fua ve Keferya’da bulunan Ketibetil Abbas ile Ketaib el-Fua gibi
Suriyeli yerel milisler de İran tarafından desteklenmektedir.
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Suriye Krizinin İnsani Boyutu

Suriye krizinin silahlı boyutunun öne çıkması

ile beraber sivil halk açısından iki temel sıkıntı

ortaya çıktı. Birincisi çatışmaların yoğunlaşması

ile güvenlik ortamının hızla bozulması ve ikincisi

ekonomik koşulların giderek kötüleşmesi. Bu iki

faktöre bağlı olarak Suriyeli siviller yavaş yavaş

evlerini terk ederek önce ülke içinde yer değiştirmeye

ve sonrasında ülke dışına göç etmeye başladı. Ülke

dışına göç hareketlerinin hedefi başta Türkiye

olmak üzere komşu ülkeler oldu. Türkiye’ye göç

eden Suriyeli sayısı 2013 yılına kadar yüzbinler

El-Fetih el-Mubin
Hayat Tahrir uş-Şam İzze Ordusu

Ulusal Özgürleştirme Cepsei

• Ahrar uş-Şam
• Feylak uş-Şam                         
• Hürriyet Tugayı                       
• Özgür İdlib Ordusu                                                
• 1.Sahil Tümeni                          
• 2. Sahil Tümeni                        
• 1.Piyade Tümeni

• Fetih uş-Şam Cephesi 
• Ensar ud-Din Cephesi
• Sünne Ordusu
• El-Hak Tugayı

• 23. Tümen
• 2. Ordu
• Sukur uş-Şam
• Ahrar Ordusu
• Nuhbe Ordusu
• İslam Şehitleri Tugayı
• Tecemmu Dimaşk

Hurras ed-Din

• Melahim Ordusu
• Sahil Ordusu
• El-Badiye Ordusu
• Saraya es-Sahil
• Seriyye Kabil
• Şeriat Askerleri

Ensar el-İslamEnsar ed-Din

• El- Hadra Taburu
• Fecir İslam Hareketi
• Şam İslam Hareketi
• Muhacir ve Ensar Ordusu

Ensar el-Tevhid

• Bu örgütün büyük  
 çoğunluğu Cundul
 Aksa grubunun eski 
 militanlarından   
 oluşmaktadır.

HTŞ kendi içinde 4, Ulusal Özgürleştirme Cephesi de 14 farklı grubun bir araya gelerek 
oluşturduğu çatı yapılanmalardır. Hiçbir çatı yapılanma altında yer almayan ve kuzey 
Hama’da etkili olan İzze Ordusu da “El-Fetih el-Mubin” operasyon odasına katılmıştır.
Radikal ve El-Kaide çizgisini takip eden oluşumlar “El-Fetih el-Mubin” operasyon odası 
ile birlikte hareket etmemektedir. Radikal örgütler “Harred el-Muminin” isimli 
operasyon odası altında bir araya gelmiştir.

Harred el-Muminun

İDLİB’DE SİLAHLI GRUPLARIN OLUŞTURDUĞU
OPERASYON ODALARI

Suriye rejimi, Rusya hava desteği altında Mayıs 2019 ayı başında İdlib 
operasyonuna başlamıştır. Operasyonun başlamasını takiben İdlib 
çatışmasızlık bölgesi içinde yer alan ve daha önce birbiri ile çatışma halinde 
olan silahlı muhalif gruplar ortak tehdide karşı mücadele temelinde bir 
araya gelmiştir. HTŞ ve Ulusal Özgürleştirme Cephesi “El-Fetih el-Mubin” 
isimli operasyon odası altında toplanmıştır. 
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İç Savaş Sürecinde Hayatını Kaybeden Siviller ve 
Ülkesini Terk Etmek Zorunda Kalan Suriyeli Nüfusu

Ürdün

655.435

304.121
201.873

Lübnan
910.256

 

474.383
364.208

Irak

247.568
119.080
85.410

Mısır

129.642
62.357
36.688

 

Türkiye 

 

3.585.209
1.663.536
1.104.244

Suriye İç Savaşı Sürecinde
Hayatını Kaybeden

Toplam Suriyeli Sayısı

Hayatını Kaybeden Toplam Suriyeli Sayısı

Hayatını Kaybeden
Sivil Sayısı

(Kaynak: UNHCR, Syria Regional Refugee Response)

Toplam Nüfus

Toplam Kadın Nüfusu

0-11 Yaş Aralığındaki Çocuk Nüfusu

585.500+
117.261+

Kadın ve
18 yaş altı çocuk

35.202+
Bu rakamlar iç savaş sürecinde
yayımlanan dokümanlardan elde

edilmiştir. Gerçek rakamlar tam olarak
bilinmemektedir.

(Rapor 15 Mart 2011 ve 28 Şubat 2020
tarihlerini kapsamaktadır.)

(Kaynak: Suriye İnsan Hakları Gözlemevi)

Tam olarak
bilinmemektedir.

105.219+ 
10.880 6485

Suriye rejimi güçleri ve ona bağlı
milislerin saldırılarında,

Suriye rejiminin
hava saldırıları sonucu

26,339+
5950 3778

16,135+
125 64

Rejim gözaltı merkezlerinde ve 
hapishanelerde,

IŞİD tarafından
yapılan saldırılarda,

Öldürülen Siviller Çocuk Kadın

6183+
520 397

8528+
2056 1299

Rusya’nın düzenlediği
hava saldırılarında,

Uluslararası Koalisyonun
operasyonları sonucu

3835+
972 711

7989+
1220 745

SDG/YPG ve diğer grupların
saldırıları sonucu,

Suikast, mayın, bubi tuzağı, İsrail hava 
saldırıları ve bilinmeyen nedenlerle,

71+

İnfografik-5: Suriye’de Yerlerinden Edilmiş Siviller

civarındaydı. Ancak Suriye’de çatışmaların şid-
detlendiği 2013 yılında göç rakamları kritik seviyeye
ulaşmaya başladı ve 2014 yılı itibarıyla Türkiye’ye
göç eden Suriyeli sayısı 1,5 milyona ulaştı. Bu

rakam 2015 yılında 2,5 ve 2017 yılında 3,5 milyona
ulaşmıştı. Bu tarihten itibaren hem Suriye’de ça-
tışmaların seviyesinde yaşanan düşüş hem de Tür-
kiye’nin sınır ötesi operasyonlar ile kuzey Suriye’de



oluşturduğu güvenli bölgeler sayesinde yeni göç
dalgaları engellendi ve bir kısım Suriyelinin ülkesine
dönüş imkanı sağlandı. Mart 2020 itibarıyla Tür-
kiye’de ikamet eden kayıtlı Suriyeli sayısı
3.589.289’a ulaşmış durumda. Buna ek olarak Av-
rupa’da yaklaşık 1 milyon, Lübnan’da 910 bin,
Ürdün’de 655 bin, Irak’ta 247 bin, Mısır’da 130
bin Suriyeli mülteci yaşıyor. Suriye dışına göç
eden 6 milyonun üzerindeki Suriyeliye ek olarak
yaklaşık 6 milyon Suriyeli de ülke içinde yerlerinden
edildi. Ülke içinde yerlerinden edilen Suriyelilerin
en fazla toplandığı bölge ise Hatay sınırındaki
İdlib. Suriye iç savaşı boyunca hayatını kaybeden
Suriyeli sayısı ise 585 binin üzerine çıkmış durumda.
Suriye’de kriz öncesi toplam nüfus 23 milyon ci-
varındaydı. Dolayısıyla bu nüfusun neredeyse ya-
rından fazlası iç savaşın doğrudan etkilerine maruz
kalmış durumda. Bu haliyle Suriye iç savaşı, siyasi
tarihin en ağır insani krizlerinden birine yol açtı.

Bundan Sonra Bizi Ne Bekliyor?

9 yıldır devam eden Suriye krizi, siyasi tarihin

en karmaşık sorunlarından biri haline gelmiştir.

Buna bağlı olarak yine tarihin en ağır insani kriz-

lerinden birine neden olmuştur. Sorunun karma-

şıklığının nedeni çok boyutlu ve aktörlü olmasında

kaynaklanmaktadır. Suriye krizinin çözümü den-

diğinde rejim ve muhalifler arasındaki çatışmaların

sonlandırılması, iç savaş ortamından faydalanarak

güç kazanan el-Kaide ve PKK bağlantılı terör ör-

gütlerinin ortadan kaldırılması, yabancı terörist sa-

vaşçılar sorunu, Suriyeli mültecilerin ülkelerine

dönüşü, dış güçlerin askeri varlığının geleceği,

Şam’ın otoritesi dışında kalan alanların statüsü

gibi karmaşık sorunlara çözüm bulunması gerek-

mektedir. Bu karmaşık sorunların taraflarına bak-

tığımızda ise, Suriye, Rusya, Türkiye, İran, ABD,

İsrail gibi devletlerin doğrudan müdahil olduğu ve

bunun yanı sıra Suriyeli muhalifler, Şii milisler ve

terör örgütleri (el-Kaide bağlantılı gruplar ve YPG)

gibi devlet dışı aktörlerin yer aldığı karmaşık bir

denklem karşımıza çıkmaktadır. İşi daha da kar-

maşıklaştıran aktörlerin bir alanda işbirliği yaparken

diğer bir başlıkta rekabet edebiliyor olmalarıdır.

Bütün bu olumsuz tabloya rağmen 2020 yılı

başı itibarıyla Suriye’de güç dengesinin ve ülke

içindeki fiili sınırların oluşmaya başladığı söyle-

nebilir. Buna bağlı olarak geçmiş ile kıyaslandığında

çatışmaların seviyesinde önemli bir azalma yaşan-

maktadır. Bundan sonraki süreçte muhtemel çatışma

alanları İdlib ve Fırat’ın doğusunda YPG kontro-

lündeki bölgeler olacaktır. Önümüzdeki süreçte

gündeme gelecek yeni başlıklar Suriye’nin yeni

anayasasının yazımı, siyasi çözüm çabalarının hız-

landırılması, Suriye’nin yeniden yapılandırılması

için çalışmaların başlatılması ve Suriyeli mültecilerin

evlerine dönüş şartlarının oluşturulması olacaktır.

Ancak halen Suriye krizinin kısa vadede çözümünü

mümkün olmadığı, ülkenin artçı sorunlar ile çok

uzun yıllar baş etmek durumunda kalacağı öngö-

rülebilir.
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