
TAKVİMLER 15 Mart 2011’i göster-
diğinde Suriye’nin başkenti Şam’ın
banliyösü Deraa kasabasında top-
lanan birkaç yüz kişi, 9 gün önce

duvarlara slogan yazdıkları gerekçesiy-
le Muhaberat tarafından gözaltına
alınan çocuklarının bırakılması için
gösteri düzenliyordu. Gösteriye mü-
dahale eden Suriye polisi, pek çok ki-
şiyi daha gözaltına aldı ve olaylarda
halkın üzerine gerçek kurşunlarla sal-
dırıldı. Bu olayla birlikte Tunus’ta
başlayan Arap Baharı’nın kıvılcımı
Suriye’yi bir harabeye çevirecek bü-
yük bir yangına döndü. İkinci yılı
tamamlanan Suriye iç savaşında
bugün geride 70 bin ölü sayısı
tam olarak bilinemeyen ama
yüzbinlerle ifade edilen yaralı 1
milyonu aşkın mülteci bıraktı. 

Kentler yerle bir oldu 
Halkına karşı ağır silahlar, va-

ril bombaları ve hatta Scud füzelerini kul-
lanmaktan çekinmeyen Esad rejimi kar-
şısında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) safla-

rında toplanan muhalifler dünyanın ses-
siz bakışları altında büyük bir direniş ser-
gilemeye başladı. BMGK’da muhalifler

için yapılan tüm görüşmeler Rus-
ya ve Çin’in vetosuna takılırken
süper güçler de ÖSO’nun yardım
çağrılarına kulaklarını tıkadı.
Buna rağmen ülkenin kuzey kesi-
mi tamamen Esad rejiminin
kontrolünden çıktı. Başta Halep
olmak üzere Humus, Hama ve

başkent Şam’ın banliyölerinde
Esad rejimi ile ÖSO arasındaki sa-

vaş şiddetini her geçen gün artırarak
devam etti. Uluslararası İnsan Hakla-

rı örgütleri ve Suriye merkezli örgütle-
rin aktarımlarına göre ülkede günde or-

talama 100 kişi çatışmalarda hayatını
kaybediyor. Suriye’nin kadim kentleri

ise savaşın ağır izlerini bundan böy-
le uzun süre taşımak zorunda kala-
cak. Mültecilik yerine savaş koşulla-
rında ülkelerini terk etmeyen Suri-

yeliler ise açlık, yoksulluk ve yokluk
içinde ülkelerinin hızla büyük bir yok

oluşa sürüklenişini izliyor. Bugün Suriye
2 yıl öncesine göre artık harabe bir halde.
Dünya ise hala diplomatik bir çözüm bul-
mak için uğraşıyor. 8DIŞ HABERLER 

Ü

SAYFA 13 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

REJİMİN ANA
HALKASI

SAVAŞIN
KRONOLOJİSİ

86 Mart: Deraa’da duvara 
“rejim karşıtı sloganlar yazan
gençler tutuklandı.

815 Mart: Şam’da ilk eylemler
başladı.

81 Haziran: Antalya’da 
“Suriye’de Değişim 
Konferansı”yapıldı. 

820 Haziran: Türkiye Mahir
Esad’ın görevden alınmasını
istedi.

86 Temmuz : Uluslararası Af 
Örgütü: Suriye’nin insanlığa
karşı suç işliyor.

88 Temmuz : Hama’da  500.000
kişilik protesto 

83 Ağustos : BMGK’dan 
Suriye’ye ilk  kınama

89 Ağustos: Ahmet Davutoğlu
Şam’da Beşşar Esad’la 6 saat
görüştü. Esad reform sözü verdi.

823 Ağustos: Suriye Ulusal Kon-
seyi kuruldu.

821 Eylül 2011: Erdoğan, Suriye
ile ilişkileri askıya aldığını
açıkladı.

84 Ekim: Suriye’ye yaptırım 
kararı BMGK’da Rusya ve Çin
tarafından veto edildi. 

827 Kasım: Suriye’nin Arap Bir-
liği üyeliği askıya alındı.

84 Şubat: Rusya ve Çin, BMGK’da
Suriye kararını veto etti. 

823 Şubat: Kofi Annan BM Suri-
ye özel temsilcisi oldu.

824 Şubat: İlk Suriye’nin Dostla-
rı Grubu toplantısı Tunus’ta
düzenledi. 

827 Mart: Suriye Annan Planı’nı
kabul etti.

81 Nisan: 2. Suriye Halkı’nın
Dostları Toplantısının  İstan-
bul’da yapıldı.

825 Mayıs: Rejim yanlısı Şebbi-
ha’nın  Hula’da katliam: Yarısı
çocuk 110 sivil öldürüldü.

822 Haziran: 2F4 tipi Türk jeti
Suriye tarafından düşürüldü.
Türkiye angajman kurallarını
değiştirdi.

830 Haziran: Cenevre’de yapılan
uluslararası toplantıda geçiş hü-
kümeti için anlaşma sağlandı. 

81 Ağustos: Rejim kuzeyden çe-
kilince bu bölgelerde kontrol
PYD’ye ve Kürt gruplara geçti.

82 Ağustos: Annan istifa etti
86 Ağustos: Suriye Başbakanı Ri-

yad Hicab m Türkiye’ye sığındı.
817 Ağustos: Lahdar İbrahimi

BM Suriye Özel Temsilcisi oldu.
817 Eylül: Mısır’ın önerisi ile

Türkiye, Mısır, İran ve Suudi
Arabistan arasında çözüm için
görüşmeler başladı. Suudi Ara-
bistan toplantıya katılmadı.

82 Ekim: Akçakale’de  5 Türk vatan-
daşı hayatını kaybetti. Türkiye,
saldırıya misliyle karşılık verdi. 

84 Ekim 2012: TBMM hükümete
yabancı ülkelere asker gönde-
rilmesine izin veren tezkereyi
kabul etti. 

810 Ekim: Şam’a uçaksavar sis-
teminin parçası olan kargo ta-
şıyan bir Rus uçağı  Ankara’ya
inişe zorlandı.

812 Kasım: Muaz el Hatip liderli-
ğinde Suriye Ulusal Koalisyo-
nu kuruldu.

821 Kasım: Türkiye, NATO’dan
“patriot”  talebinde bulundu.

811 Aralık: ABD Nusra 
Cephesi’ni terör listesine 
koydu. Karar Koalisyon 
tarafından eleştirildi.

89 Ocak: IHH’nın öncülüğünde
tarihin en büyük esir takasın-
da 48 İranlı’ya karşı 2130 kişi
takas edildi.

827 Ocak: İsrail Suriye’de kim-
yasal silah deposu olduğunu
iddia ettiği bir hedefi vurdu. 

814 Mart: İngiltere ve Fransa,
AB’nin muhaliflere uyguladığı
silah ambargosunu tanımaya-
bileceğini açıkladı.

RAKAMLARLA

81 milyon Suriyeli mülteci oldu.

870 bin kişi hayatını kaybetti. 

82 milyon çocuk travma geçirdi.

83 bin 717 çocuk öldü.

819 gazeteci hayatını 

kaybetti.

8Halep, Hama ve 

Humus yerle bir oldu.

Suriye’deki gösteriler 
başladığından bu yana muhale-

feti kanla batıran rejimin 
tepesindeki isim. 

Esad’ın kardeşi, acımasızlığı ile
tanınıyor. Suriye’deki ikinci en
güçlü kişi olarak düşünülüyor. 

Suriye’nin en zengini ve ‘ Suri-
ye’nin kralı’ olarak biliniyor.

Suriye’nin ekonomik olarak en
güçlü kişisi ve Esad’ın kuzeni. 

Güvenlik Departmanı’nın ba-
şındaki isim ve Esad’ın kuzeni. 

Güvenlik Departmanı’nın eski
başkanı ve gösterilerin bastırıl-
masındaki en etkin kişi. 18 Ha-

ziran saldırısında öldü.

Savunma Bakanıydı. 18 Hazi-
ran’da Şam’da yapılan güvenlik

zirvesindeki bombalamada öldü.
Kabine’ni tek hristiyan üyesiydi.  

Suriye Ulusal İstihbarat’ın baş-
kan yardımcısıydı.

Baas Partisi’nin önemli bir kişi-
siydi. Şam’daki saldırı sonrası

ağır yaralandı, daha sonra öldü. 

Esad’a yakın bir kişi, Genel Gü-
venlik Birimi’nin başındaki kişi. 

2009’dan bu yana Hava 
Kuvvetleri İstihbaratı’nın 

başındaki adam. 

Halep’teki askeri polis merkezi-
nin başındaki kişiydi. Şam’daki
saldırı da yaralandığı belirtili-

yor. Diğer kaynaklar öldü diyor. 

Esad’ın yakın adamı. 75 yaşın-
da ve güvenlik konularında

Esad’a yardım ediyor. 
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Suriye güvenlik yapısının te-
mel taşıydı. Etki alanı çok ge-

nişti. 18 Haziran’daki saldırıda
hayatını kaybetti. 

2011

2012

2013

Deraa’da 2 yıl önce masum bir gösteriyi kanla bastıran Esad rejimi, Arap Baharı’nın 
ülkesindeki kıvılcımını, Suriye’yi harabeye çeviren yangına dönüştürdü. Suriye’de ikinci yılını

tamamlayan iç savaşta 70 bin kişi öldü, 1 milyon kişi de mülteci oldu.

BiR GÜN DAHA
SÜRMESiN

uriye’de isyanın başlamasının üzerinden
2 yıl geçti. Esad yönetiminin isyanı bas-
tıramayacağı netleşti. Muhalefetin galip

gelmesi ise bazı kritik değişimlere bağlı. An-
cak daha önemlisi muhalefet galip gelse dahi,
Suriye’nin bundan sonra tek parça halinde na-
sıl kalacağı, çöken devletin kurumsal olarak
nasıl ayağa kalkacağı, iç savaşın bölgeye etki-
leri ve ne kadar süreceği ise halen belirsiz.
Savaşın uzaması çatışmaların toplumun kılcal
damarlarına kadar inmesine ve giderek tabana

yayılmasına yol açtığı için bu sorunları daha
da derinleştiriyor. İç savaşın biraz daha de-
vam etmesi Suriye’yi tüm sorunların artık
bölgeye de saçıldığı bir ‘çökmüş devlet’ hali-
ne getirebilir. Bu da şu an için ihtimal-
ler arasındaki en kötü alternatif. 

Sahadaki duruma bakıldığında
muhalefetin belli avantajları görülü-
yor. Halep ve civarındaki askeri üsle-
rin kaybedilmesi de Esad’ı lojistik açı-
dan zorluyor. Doğu eyaletlerindeki
petrol kaynakları, elektrik santralleri
ve sınır kapılarının kaybı rejimi zora sokuyor.
Bir yandan rejimin gelirleri azalırken, diğer
yandan rejimi destekleyen halkı da olumsuz
etkilediğinden, kontrolü altındaki bölgelerde
dahi rejime karşı rahatsızlığı artırıyor. Ancak

bunların muhalefet adına tam bir kazanıma
dönüşmesi için siyasi ve diplomatik kazanım-
lar gerekiyor. Bu kazançların resmi olarak ta-
nınan bir Konsey ya da hükümetle muhalefet
lehinde gelire dönüşmesi, muhalefeti hem
güçlendirecek hem de kendi gelirini sağladığı
için bağımsızlığı noktasında rahatlatacaktır.
Bu noktadaki asıl sorun ise Batı’nın 11 Eylül

2012 Bingazi saldırıları sonrasında
içselleştirdiği İslamcılık korkusu ne-
deniyle muhalefete ihtiyacı olan
desteği vermemesi. Bu nedenle mu-
halefetin zayıflaması, bölünmesi ya
da Batı’nın istediği çizgiye gelmesi
için yapılan baskılar rejim ile Batı’yı
aynı çizgiye getiriyor. Eğer muhale-

fet Batı desteği olmasa da mesafe alabilece-
ğini ispat edebilirse bu denge değişebilir ve
bu da muhalefete ivme kazandırabilir. Aksi
halde ise uzunca bir süre Suriye sorunu tüm
bölgeyi etkilemeye devam edecek.
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