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irçok bölgede ve Arap ülkesinde, 

Suriye’den gelen ticari ürünler içeri-

sinde büyük miktarda Captagon hapı 

tespit edilmekte ve bu vakalar artmaktadır. 

Buna paralel olarak bazı Arap ülkeleri uyuş-

turucu kaçakçılığıyla mücadele çabalarını 
yoğunlaştırmış ve diğer taraftan ABD Kong-
resi, yönetimin Suriye ve Lübnan’dan gelen 
uyuşturucuların üretimi ve kaçakçılığıyla 
mücadele için daha fazla çaba gösterme-
ye çağıran bir karar taslağı hazırlamıştır. Bir 
taraftan Arap ülkelerinin Esad rejimiyle nor-
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malleştiği yönünde söylemler 
artarken, Suriye kaynaklı uyuş-
turucular, hâlihazırda sosyal ve 
ekonomik kriz yaşamakta olan 
Arap ülkelerinde daha fazla 
sosyal çatlaklara yol açma teh-
didi yaratmıştır.

SURİYE’DEN GELEN 
UYUŞTURUCULAR 
NELERDİR?

Captagon, bugün Ortado-
ğu’daki en yaygın uyuşturucu-
lardan biri olup Suriye ve Lüb-
nan’dan gelen çoğu uyuşturu-
cu sevkiyatının ana bileşenidir. 
Geçen yüzyılın altmışlı yılların-
da depresyon ve hipokinetik 
bozuklukları tedavi etmek ve 
enerji artırmak amacıyla tıbbi 
bir ilaç olarak ortaya çıkan Cap-
tagon, bağımlılık ve nörolojik 
bozukluklar gibi zararlı yan et-
kilerinin anlaşılması nedeniyle 
80’lerin sonlarında üretimi ya-
saklanana kadar kullanılmıştır. 
İlk hâlinde Fentanyl ilacını içer-
mekteyken, Suriye’de üretilen 
Captagon, amfetamin, kafein 
ve diğer maddelerin bir karışı-
mını ihtiva etmektedir.

Captagon, bir ilaç olarak 
kan dolaşımını uyarmakta ve 
enerji üretimini arttırdığı için 
yüksek bir güç hissi vermekte, 
ayrıca odaklanmayı arttırmak-
ta ve uyku hissini gidermek-
tedir. Bu nedenle, askerlerin 
ve savaşçıların daha uzun 

1  The Drug Fuelling Conflict In Syria, BBC Documentary, 21 September 2015.

süre uykusuz kalabilmelerini 
sağlamakta ve onlara korku-
suzca savaş operasyonlarına 
katılmaya sevk eden cesaret 
duygusu aşıladığı için, capta-
gon ticareti ve üretimi iç sa-
vaşlardan mustarip ülkelerde 
artmaktadır.1 Temini ve kullanı-
mının kolaylığı, örneğin Suudi 
Arabistan’daki fiyatının yaklaşık 
10 dolar olması, özellikle fizik-
sel efor ve uzun çalışma saat-
leri gerektiren inşaat ve ulaşım 
sektörlerinde çalışan yabancı 
işçiler tarafından tercih edilir 
hâle getirmekte, Körfez Arap 
ülkelerini Captagon için önem-
li pazarlara dönüştürmekte, 
özellikle gençler arasında yay-
gınlaştırmaktadır. Beyaz renkli 
Suriye’de üretilen kaliteli Cap-
tagon, düşük kaliteli ve sarı 
renkli üzerinde C harfi ve L har-
fi olan diğer narkotik haplardan 
kolayca ayırt edilebilmektedir.

Bazı Arap ülkeleri Suriye 
kaynaklı sevkiyatlarda al-Ami-
ra, yani “Prenses” ismini taşıyan 
narkotik esrara el koymuştur. 
Bu ticari markalar, Suriye’den 
gelen narkotik maddelerin 
imalatından, sevkiyatından ve 
kaçakçılığından sorumlu bir 
taraf olduğu ve işaretin onu 
diğer uyuşturuculardan ayırt 
etmek amacıyla kullanıldığını 
akla getirmektedir. Ayrıca Cap-
tagon üretimi, diğer ilaçlar gibi 
yüksek teknoloji laboratuvarlar 

Uyuşturucu sorunu 
Suriye bağlamında 
yeni değildir ancak 

yakın zamandaki 
uyuşturucu 

baskınları ve bunların 
konumları, durumun 

bölgeyi daha fazla 
istikrarsızlaştırabilecek 
sonuçlar doğuracağına 

işaret ediyor.
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veya özel bir uzmanlık gerek-
tirmemekte olup, ana bileşen-
leri olan amfetamin ve kafein 
maddeleri erişim sürecini ko-
laylaştıran yasaklı veya kont-
rollü maddeler olarak kabul 
edilmez.

Captagon kaçakçılığı te-
şebbüsleri son iki yılda artış 

göstermesine ragmen, 2008 

ve 2010 yılları arasında Suriye 

kaynaklı yüz binlerce Capta-

gon hapına el konulduğunu 

gösteren Suudi ve Ürdün resmî 

verileri, Captagon’un üretim ve 

kaçakçılığının Suriye krizinden 

birkaç yıl önce başladığına işa-

ret etmekte olup üretimin Lüb-

Hizbullah Lübnan’ı uyuşturucu merkezine dönüştürmekle suçlanıyor.

Suriye’deki 
Captagon 
üretiminin ve 
kaçakçılığının 
ölçeği, Suriye 
rejiminin ve 
iş dünyası 
seçkinlerinin nasıl 
doğrudan bu sürece 
dâhil olduğunun 
net bir örneğidir.
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nan’da 2007 yılında başladığı düşünülmekte-

dir.2 Hizbullah’a yakın uyuşturucu kaçakçılık 

ağlarının, Temmuz 2006 savaşından sonra 

Hizbullah’ın savaştan zarar gören mali yapısı-

nı desteklemek maksadıyla yine Hizbullah’ın 

da yönlendirmesi ile faaliyetlerini artırdığına 

inanılmaktadır.3 Suriye’de savaşın başlama-

sıyla birlikte Captagon haplarının rejim kont-

rolündeki bölgelerde yayılmaya başlama-

sından önce, bazı silahlı muhalif gruplar ve 

Ulusal Savunma Milisleri arasında  Captagon 

kullanım vakaları gözlenmiştir. Ancak 2016 

yılının başlamasıyla birlikte Körfez Arap ül-

keleri, Sudan, Libya ve Türkiye gibi bölgede-

ki bazı ülkelerde, Suriye ve Lübnan kaynaklı 

uyuşturucu sevkiyatı daha fazla gözlenmeye 

başlamıştır. Bu sevkiyatlar, Suriye, Lübnan ve 

2 (400) thousand Captagon pills seized, Amman Net, 22 December 2009.
3 Captured by Captagon? Lebanon’s evolving illicit drug economy, The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 

May 2017.

Körfez ülkeleri arasındaki kara taşımacılığının 
ve transit geçişlerin 2018 ortalarından itibaren 
başlaması ve 2015 yılında muhalif güçlerin 
kontrolüne geçtikten sonra kapalı bulunan 
Suriye ve Ürdün arasındaki Nassib-Jaber ka-
pısının yeniden açılması ile birlikte yeniden 
artmaya başlamıştır.

UYUŞTURUCU ENDÜSTRİSİ 
VE KAÇAKÇILIĞI ESAD 
REJİMİ TARAFINDAN 
KOLAYLAŞTIRILMAKTA VE 
YÖNETİLMEKTEDİR

Bazı araştırma raporları, Esad rejimine ya-
kın iş adamlarının rejimin askerî ve güvenlik 
kurumlarıyla iş birliği içinde uyuşturucu üre-
tim sürecine dâhil olduğunu ortaya koymak-

Uyuşturucu haplar Hatay’ın İskenderun Limanı’nda bir gümrük deposunda görülmektedir.
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tadır. Bölge yetkilileri ve görev-
den alınan subaylarla yapılan 
görüşmelere dayanan bir New 
York Times araştırmasına gö-
re, Suriye cumhurbaşkanının 
kardeşi Mahir Esad’ın öncü-
lüğünde Dördüncü Tümen’in 
Güvenlik Ofisi Başkanı Tüm-
general Ghassan Bilal, Lazkiye 
Limanı’na ve komşu ülkelere 
uyuşturucu taşınmasını kolay-
laştırmanın yanı sıra uyuşturu-
cu imalatını ve kaçakçılık ağını 
yönetmekle ve hatta labora-
tuvarlara koruma sağlamakla 
suçlanmaktadır.4 Makalede ay-
rıca Ürdün Narkotik Kontrol Da-
iresi Başkanı Tümgeneral Has-
san al-Qudah’ın, Suriye’nin gü-
neyinde Dördüncü Tümen’e ait 
ve Ürdün sınırına yakın kontrol 
noktalarını ve üslerini Ürdün’e 
uyuşturucu kaçakçılığı ope-
rasyonlarının başlangıç nokta-
sı olarak değerlendirdiğine ve 
tümgeneralin bunu tehlikeli bir 
sorun olarak gördüğüne deği-
nilmektedir.

Al-Araby Al-Jadeed’in bir 
başka araştırması da Libya’nın 
doğusunda Tümgeneral Hali-
fe Hafter’in kontrolü altındaki 
bölgelerde aktif olarak faaliyet 
gösteren ve doğrudan Lazki-
ye Limanı’ndan bazen de Mı-
sır üzerinden uyuşturucu ithal 

4  Ben Hubbard and Hwaida Saad, On Syria’s Ruins, a Drug Empire Flourishes, The New York 
Times, 5 December 2021.

5  Hamza Khedher and Sami Ahmad, Syrian drugs... smuggled into Libya through the “al-
Tayr Network”, al-Araby al-Jadeed, 28 June 2021.

6  Mark Micallef, Shifting sands: Libya’s changing drug trafficking dynamics on the coastal 
and desert borders, The Global Initiative against Transnational Organized Crime, 28 
November 2019

eden ve Suriyeliler tarafından 
yönetilen bir uyuşturucu kaçak-
çılık şebekesini ortaya çıkarmış-
tır.5 Libya hem Afrika hem de 
Avrupa ülkelerine uyuşturucu 
geçiş kapısı olmasının yanı sıra, 
yıllardır devam eden çatışma ve 
güvenlik ağı zayıflığı nedeniyle 
Ortadoğu’daki en önemli uyuş-
turucu varış noktalarından biri 
olarak değerlendirilmektedir.6 
Araştırmaya göre, Suriye-Libya 
vatandaşı Mahmoud Al-Dajj’a 
2019’da Bingazi Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından gıyabi idam 
kararı verilmiştir. Hüküm, Yunan 
polisinin Aralık 2018’de seyir 
hâlindeki “NOKA” gemisinde 
Al-Dajj’ın sahip olduğu bir sev-
kiyatta çok miktarda uyuşturu-
cu bulduğuna dair bir istihba-
ratı iletmesinden sonra Libya 
polisinin Bingazi Limanı’nda 
şahsa ait bir şirketin depola-
rında çok miktarda uyuşturu-
cu ele geçirmesi üzerine ve-
rilmiştir. Araştırma, Mahmoud 
Al-Dajj’in aynı zamanda ABD 
ve Avrupa yaptırımlarına tabi 
olan ve Beşar Esad’ın kuzeni 
Rami Makhlouf’un Al-Dajj’in bir 
bölümüne sahip olduğu şirket-
lerden biri olan Cham Wings 
Airlines’ın münhasır acentesi 
olduğunu ortaya koymaktadır 
ve Suriye’de kayıtlı bu şirketin, 

Libya, Suriye’den 
diğer Afrika 
ülkelerine 
uyuşturucu 
transfer 
noktası olarak 
kullanılmaktadır ve 
bu transferler Halife 
Hafter güçlerinin 
gözü önünde 
gerçekleşmektedir.
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Esad rejimiyle güçlü bağları ve rejimin hi-
mayesi olmadan uyuşturucu kaçakçılığı fa-
aliyetlerinde bulunması mümkün görülme-
mektedir. Ayrıca, Suudi gümrüklerinin Nisan 
2021’de Lübnan’dan gelen bir nar sevkiyatın-
da yaklaşık iki milyon Captagon hapı bulma-
sından sonra, bir başka Suriyeli iş adamı Ha-
san Daqo’nun adı Lübnan üzerinden yapılan 
Captagon ticaretinde ortaya çıkmıştır. Sev-
kiyatın ortaya çıkmasından sonra, Lübnan 
güvenlik güçleri Daqo’yu tutuklamış ve üze-
rinde, Malezya’da bir ticaret gemisinde bulu-
nan Captagon kargosu ile bağını kanıtlayan 
belgeler bulmuştur. Enab Baladi gazetesinin 
araştırmasına göre, Hizbullah ile olan yakın 
ilişkisi sayesinde Daqo’nun, son iki yılda hem 
Suriye hem de Lübnan makamlarının gözü 
önünde iki ülke sınırında geniş arazileri zorla 
ele geçirmesine izin verilmiştir.7 Soruştur-
ma, Daqo’nun Dördüncü Tümen’in koruması 
altında nasıl Suriye topraklarında Captagon 
üretimi için laboratuvarlar kurduğunu ve nar 
sevkiyatının Suriye’den Lübnan’a nasıl girdi-
ğini ve ardından Cidde Limanı’na nasıl sevk 
edildiğini açığa çıkarmaktadır.

Suriye kaynaklı uyuşturucu sevkiyatla-
rının güzergâhı, kaçakçılığı gizlemek için 
kullanılan yöntemler ve genel olarak Capta-
gon’un üretiminin laboratuvar ve çeşitli kim-
yasallar gerektirmesi hususları göz önüne 
alındığında, rejimin bu faaliyetleri doğrudan 
yönetmese bile bu yasa dışı faaliyetlerin reji-
min kontrolü altındaki alanlarda gerçekleşti-
rildiği ve hepsinden önemlisi rejimin bu faali-
yetleri kolaylaştırdığını ileri sürmek mantıklı-
dır. Nitekim rejim, ithalatçılara döviz satış sü-
recini düzenleyen bir dizi kanun yoluyla ithal 
edilen malzemeler üzerinde sıkı kontroller 
uygularken, bu kontroller Captagon imalatı 

7  Enab Baladi, Hasan Daqo lays hands on property in Syria and extends the second to drug trafficking, 30 April 2021.

amacıyla ithal edilen tıbbi ve kimyasal mad-
delerin takibi üzerinde uygulanmamaktadır. 
Ayrıca, bölge ülkeleri Suriye’den kaynakla-
nan büyük miktarda uyuşturucu madde bul-
duklarını yönünde açıklama yapmaktayken, 
rejim tarafından kaçakçılık amaçlı uyuşturu-
cu bulunduğu haberi neredeyse hiç ilan edil-
memektedir. Suriye valilikleri ile sınır kapıları 
arasındaki kontrol noktalarında, kamyonlara 
verilen geçiş hakkı uygulamasına rağmen 
mal yüklü ticari kamyonların denetlenmediği 
açıkça görülmektedir.

Suriye rejimi bağlantılı iş adamlarının, 
uyuşturucu ve Captagon kaçakçılığına ka-
rıştığına dair ilave kanıt, Suriye’den uyuştu-
rucu taşımak için kullanılan temel yönteme 
bakıldığında ortaya çıkmaktadır. Bu yöntem 
bazen iyi bilinen markalı ürünlerin de kulla-
nıldığı Suriye’de üretilmiş ticari ürünler içe-
risine uyuşturucu hapların gizlenmesi şek-
linde uygulanmaktadır. Captagon, Suriye 
kaynaklı giysi, metal, elektrikli ev aletleri ve 
gıda ürünlerinin yanı sıra sebze ve meyve 
sevkiyatlarının içerisinde de tespit edilmiştir. 
Nisan 2020’de Port Said Limanı’ndaki Mısır 
gümrükleri, Rami Makhlouf’a ait Milkman 
Şirketinin süt paketlerinde yaklaşık 5 ton es-
rar bulmuştur. Yunan polisi, Noka gemisinde, 
30 yıldan fazla bir süre Hafız ve Beşar Esad’ın 
sekreterliğini yapan Muhammed Daaboul’un 
oğlu Salim Daaboul’a ait ünlü “Altın Madal-
ya/Golden Medal” deterjan paketlerinin 
içerisine gizlenmiş milyonlarca narkotik hap 
tespit etmiştir. Ayrıca, Nisan 2020’nin sonla-
rında Suudi Arabistan, Cidde Limanı’nda Su-
riye’nin en önemli gıda ticaret şirketlerinden 
biri olan ve Mahir Esad’a yakınlığı ile bilinen 
iş adamı Adib Kabour’a ait Kabour Internati-
onal Group şirketi tarafından üretilen Yerba 
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Mate içecek kutularının içinde 

yaklaşık 19 milyon Captagon 

hapı bulmuştur. Üç şirket, mal-

larında uyuşturucu bulunma-

sıyla ilişkilerini inkâr etmesine 

ve Suriye makamlarından ül-

ke ekonomisine zarar verdiği 

gerekçesiyle uyuşturucu ka-

çakçılığının durdurulması için 

çalışmalarını talep etmesine 

rağmen, iş adamlarının rejimle 

ilişkileri ve bundan elde ettik-

leri karşılıklı ekonomik fayda, 

imalatında yer almasalar bile 

uyuşturucu kaçakçılığına doğ-
rudan dâhil olduklarına işaret 
etmektedir.

Nitekim, özellikle Ürdün sı-
nırlarından kaçakçılığı yapılan 
tüm uyuşturucu sevkiyatları-
nın tespit edilememesi ve Afri-
ka ülkeleri Libya ve Sudan’dan 
başlayıp Körfez ülkeleri ve 
Irak’a kadar genişleyen deva-
sa pazar nedeniyle Suriye’de 
uyuşturucu ticareti, üretimi ve 
üretim kolaylığı Esad rejimi-
ne çok büyük maddi faydalar 

Captagon kolayca 
üretilir ve diğer 
ilaçlara kıyasla 
güvenli görünebilir 
ancak yan etkileri 
özellikle gençler 
üzerinde çok daha 
tehlikeli olabilir.

Burseya Dağı’ndaki sığınaklarda bulunan PYD/PKK’ya ait uyuşturucu haplar
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sağlamaktadır. Operasyonel 
Analiz ve Araştırma Merkezi 
(COAR) tarafından yayımlanan 
tahmini rakamlara göre, bölge 
ve Avrupa ülkeleri tarafından 
ele geçirilen Suriye kaynak-
lı uyuşturucu madde miktarı 
2020 yılında yaklaşık 3,4 milyar 
doları bulmuştur.8 Bu rakam, 
700 milyon dolar civarındaki 
toplam Suriye ihracatıyla kar-
şılaştırıldığında, uyuşturucu 
ticaretinin rejim için nasıl te-
mel bir gelir hâline geldiğini 
ve ticaretle uğraşan yetkililerin 
ve rejim savaşçılarının maaş-
larının yanı sıra milis liderleri-
nin hesaplarına nasıl geçtiğini 
açıkça göstermektedir.

UYUŞTURUCU 
ÜRETİMİ VE TİCARETİ 
İÇİN ÇIKARIMLAR

Uyuşturucu ticareti Esad 
rejimine sağladığı büyük ge-
lir kadar başka nedenlerle de 
kullanılmak istenmektedir. 
Büyük hacimli Suriye kaynaklı 
uyuşturucu, rejim tarafından 
bölgede ve Arap ülkeleri üze-
rinde, onları uyuşturucu akışını 
sınırlandırması için rejimle ye-
niden temas kurmaya itecek 
bir baskı unsuru olarak kulla-
nılmak istenmektedir.

Esad rejiminin bu planına 
Eylül 2021’de Ürdünlü yetkili-
lerin Amman’da rejim yetkilile-

8  The Syrian Economy at War: Captagon, Hashish, and the Syrian Narco-State, COAR, 27 
April 2021.

9  Every day, 79 people are arrested in drug cases, Al-Ghad, 19 December 2021.

riyle görüşmesi ve geçtiğimiz 
kasım ayında Kahire’de düzen-
lenen “Arap İstihbarat Forumu” 
toplantısı örnek olarak göste-
rilebilir. Hem Ürdün hem de 
Suudi Arabistan özellikle genç 
nüfus arasında uyuşturucunun 
yaygınlaşmasından mustarip 
durumdadır. Ürdün hükûmeti 
kayıtlarına göre, 2021 yılında 
kaçakçılık, suistimal ve uyuş-
turucu kaçakçılığı vakalarının 
sayısı ortalama 54 vakaya ulaş-
mış ve günde 79 kişinin tutuk-
lanması ile sonuçlanan yakla-
şık 20 bin vakaya ulaşmıştır.9 
Bu da önemli sosyal ve güven-
lik sorunları doğuran işsizlik 
oranının 2021 ortalarında %25 
ve özellikle gençler arasında 
%50 gibi rekor seviyelere ulaş-
masına yol açmıştır. 2019’daki 
uluslararası istatistiklere göre, 
Suudi Arabistan’daki uyuştu-
rucu bağımlılarının yüzdesi 
Covid-19 krizi ile ilişkili şekilde 
artma olasılığı ile birlikte yakla-
şık %9’dur. Resmî Suudi verile-
rine göre, krallıktaki uyuşturu-
cu bağımlılarının yaklaşık %40’ı 
Captagon kullanıcısıdır. Suudi 
gümrükleri tarafından Lübnan 
ve Suriye kaynaklı sevkiyat-
larda tespit edilen hap sayısı-
nın son altı yılda 600 milyon 
olduğu tahmin edilmektedir. 
Irak da gençler arasında “Kris-
tal Meth”den sonra en yaygın 
uyuşturucu konumuna yükse-

Bölge ülkelerinin 
bir uyuşturucu 
sorunu olduğu 

muhakkaktır 
ancak bu ticareti 

engellemek 
maksadıyla diğer 
ülkelerle iş birliği 

yapmamaları 
hâlinde tek 

başlarına 
çözebilecekleri bir 

sorun değildir.
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len Captagon bağımlılığından mustarip du-

rumdadır. Irak hükûmeti rakamlarına göre, 

Irak polisi 2021 başından ekim ayına kadar 

Suriye’den gelen 50-60 milyon Captagon 

hapı ele geçirmiştir, bu sayı son iki yılda ele 

geçirilen uyuşturuculardan yirmi kat daha 

fazladır.10

Bu rakamlar bir taraftan Arap ülkelerin-

de toplumsal bir sorunu yansıtırken, diğer 

taraftan Libya, Sudan, Irak ve Lübnan gibi iç 

çatışmaların yaşandığı ülkelerde uyuşturu-

cu ticareti ve kaçakçılığının uyuşturucunun 

çatışmaları kolaylaştıran etkisi nedeniyle 

gelecekte de büyük tehlike arz etmeye de-

vam edecektir. Uyuşturucu ticareti ve onu 

durdurmaya yönelik girişimler, aynı şekilde 

Avrupa için güvenlik tehdidi oluşturan Lib-

ya ve Suriye’deki çatışmalara siyasi çözüm-

ler geliştirmek gibi bölge devletlerine veya 

uluslararası topluluğa ek bir yük getirmek-

tedir. Yunanistan, İtalya, Türkiye gibi birçok 

Avrupa ülkesinde Suriye kaynaklı uyuştu-

rucu sevkiyatlarının tespit edilmesi ve Su-

riye’nin uyuşturucu üreten bir ülke hâline 

dönüşmesi sadece Ortadoğu ülkelerine ve 

uluslararası toplum politikalarına vereceği 

zararla kalmayıp Avrupa Birliği ve Türkiye 

için de doğrudan bir güvenlik tehdidi oluş-

turmaktadır.

10 Sinan Mahmoud, Watch Iraqi special forces raid drug rings ‘more dangerous than terrorism’, The National News, 25 October 
2021.

SONUÇ

Suriye’deki uyuşturucu sorunu, artık sade-
ce bazı silahlı grupların uyuşturucu tüketimi 
veya komşu ülkelere kaçak yollarla sokma 
girişimleriyle sınırlı değildir. Son yıllarda re-
jime karşı uygulanan yaptırımlar ve yaşanan 
şiddetli ekonomik krizin gölgesinde, Esad re-
jimi ve onun milisleri için milyonlar kazandıran 
karlı bir iş kolu hâline dönüşmüştür.

Aynı zamanda rejimin elinde bir dizi böl-
ge ülkesi üzerinde bir baskı unsuruna dönüş-
müştür ve 2003 ile 2010 arasındaki Lübnan 
krizinde cihatçı gruplar kartını kullanarak di-
ğer ülkeleri onunla temas kurmaya zorlama-
sını hatırlatmaktadır. Ancak normalleşme dahi 
rejimin milislerinin en önemli mali kaynakla-
rından birini kaybetmesini engelleyemez. Öte 
yandan, bu büyük miktardaki uyuşturucu akı-
şı, zaten istikrarsızlıktan mustarip ülkelerde, 
özellikle de silahlı çatışma, ekonomik sorun-
lar ve yüksek işsizliğin yaşandığı bölge ülke-
lerinde bir istikrarsızlık faktörü olmaya devam 
etmektedir. Bölge ülkeleri ve uluslararası top-
lum, rejime ve uyuşturucu üretiminden so-
rumlu olanlara karşı net bir duruş gerektiren 
ve son derece önemli bir konu olan uyuşturu-
cu üretimi ve kaçakçılığı konusunu ele almalı 
ve Suriye üzerinden kaçakçılıkla mücadelede 
çözüm ve mekanizmalar bulmak üzere birlik-
te çalışmalıdır.

10 Sinan Mahmoud, Watch Iraqi special forces raid drug rings ‘more dangerous than terrorism’, The National News, 25 October 
2021.
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