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SURİYE ÇIKMAZI 

 

Suriye’de Devlet Dışı Aktörlerin Kimlik İnşası ve Suriyeli Sığınmacılar 

Günümüzde kimi akademisyenler Ortadoğu’nun içinde bulunduğu durumun tek sorumlusunun,  Batı’nın kimlik 
üzerinden inşa edip desteklediği devlet dışı aktörler olduğu inancındadırlar. Bu çerçeveden bakıldığında, söz konusu 
devlet dışı aktörlerin temel faktörünün kimlik bilinci olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla gerçekleştirilen her eylemin 
kimlik mefhumu bağlamında ele alınması daha doğru olacaktır. Öyle ki 2010 yılında Tunuslu bir esnafın kendini 
yakmasıyla başlayan “Arap Baharı” protestoları dahi etnisite bağlamında isimlendirilmiş ve adına “Arap Baharı” 
denmiştir. 

 

Suriyeli Sığınmacılarda Kimlik Bilinci 

Hiç şüphesiz Arap Baharından en çok etkilenen ülkelerin başında, 2011’den bu yana hala suların durulmadığı Suriye 
toprakları gelmektedir. Suriye iç savaşı ile birlikte ülkede yaşayan 6.1 Milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış ve 
bu sığınmacıların bir kısmı kaçak olarak Avrupa sınırlarını geçmeye çalışırken hayatlarını yitirmişti.1 Birleşmiş Milletler 
Mülteci Örgütü (UNHCR) verilerine göre 22 Milyon olan savaş öncesi nüfusun yüzde 53’ü evlerinden edilmiş 5.6 
Milyonluk nüfus mülteci statüsünde farklı ülkelere sığınırken 6.1 Milyonluk nüfus ise ülke içinde yerlerinden edilmiştir. 
 

1 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43414137 
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Türkiye bu söz konusu kaos ortamında sadece sığınmacılara kol kanat germemiş, sahada da bulunması gerektiğini, 
hem Astana süreci ile hem de diğer uluslararası diplomatik ilişkileri ile yinelemişti. Resmi kayıtlara göre 3 Milyon 649 
bin Suriyeli sığınmacıyı ağırlayan Türkiye Arap Baharından dolaylı olarak etkilenmiş ve ülkenin güneyindeki olası bir 
terör yapılanmasını engellemek için sahaya çıktığını gerek Fırat Kalkanı Harekatı gerekse Zeytin Dalı Operasyonu gibi 
askeri birtakım operasyonlar ile göstermiş ve söz konusu terör koridorunun engellenmesi için sadece askeri değil 
diplomatik müdahalelerde de bulunmuştur. 

 

Mülteci sorunu sadece Türkiye’nin kendi iç sorunu değil küresel düzeyde çözülmesi gereken bir sorun olup 
günümüzde Avrupa Birliği tarafından bir kâbus olarak nitelendirilmektedir. İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkma 
(BREXİT)nedenlerden biri olarak gösterilen olası göç hareketini engelleme durumu bile Avrupa Birliği tarafından 
mülteci akınının nasıl değerlen-dirildiğinin bir kanıtı olarak gösterilebilir. Malum olduğu üzere Başkan Sayın Erdoğan 
sürekli olarak Avrupa’yı sınır kapılarını açmakla uyarmaktadır. Hatta bu anlamda Avrupa Birliği tarafından Türkiye’ye 
Suriyeli mülteciler için 30 Milyar Euro gibi bir fon ödenmesi kararı alınmış fakat 1,5 Milyar Euro gibi bir meblağ 
ödenmiştir. Unutulmamalıdır ki Suriyeli sığınmacılar için harcanan para 37 Milyar Dolar civarındadır.2 

 

Suriyeli sığınmacıları elbette sadece ekonomik bağlamda incelemek doğru olmayacaktır. Zira Suriye’den kaçan 5 
Milyon mültecinin %51.6’sının kimlik aidiyetinin henüz başladığı ergenlik ve çocukluk çağında olduğu düşünülürse, 
savaşın getirdiği travmanın ve zor yaşam şartlarının kimliklerini olumsuz yönde etkilememesi imkansızdır. Göç 
öncesinde insanların belirli kimlikleri vardır; ancak yeni çevrelerinden aldıkları şifreler/mesajlarla insanlar 
kimliklerini, kim olduklarını, nereye ait olduklarını sorgulamaya başlamaktadır (Ilgın & Hacıhasanoğlu, 2010).  

 
 

2  https://www.takvim.com.tr/video/haber-videolari/baskan-erdogan-multecilere-37-milyar-dolar-harcadik-video 
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Kültür, söylem ve dil gibi sosyokültürel faktörleri de içerisinde ihtiva eden mülteciler arasındaki kimlik sorunu ve genç 
nüfusun kimlik inşası bugün Suriyeli sığınmacıların bu problemin ortadan kaldırmak için çeşitli çözüm arayışlarına 
girmesine sebep olmuştur. Bugün Türkiye’de Suriyeli mültecilerin bir arada yaşamasının en önemli sebebi kendi 
kültürlerini yaşayabilecek ve kendi kimliklerini oluşturabilecek bir alan yaratmaya çalışma gayretinin söz konusu 
olmasıdır.  

 

Suriye’de Devlet Dışı Aktörlerin Kimlik İnşası ve Küresel Yansıması 

Mülteci meselesinin küresel bir kriz olmasının yanı sıra bölgenin stratejik önemi de Suriye meselesini körüklemekte 
ve egemen devletler tarafından cezbedici rol oynamaktadır. Bu anlamda Ortadoğu coğrafyasında gelişen bu olaylar 
hiç şüphesiz en çok Rusya tarafından büyük bir fırsat olarak nitelendirilmiş, asırlardır süre gelen sıcak denizlere inme 
hayali Arap Baharı vakası ile gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bu anlamda Esed’le ciddi iş birlikleri yapan  Rusya 
bölgedeki petrolden de nasiplenme gayesi ile Esed karşıtı muhalifleri vurmuş ve bu anlamda kendisine diplomatik 
olarak yakınlaşmaya çalışan Esed’e iktidarını sağlamlaştırması için ciddi yardımlarda bulunmuştur. Ancak 
unutulmamalıdır ki; Esed her ne kadar Rusya’ya yakınlaşsa da, Rusya Esed’i sadece bölgedeki vekili olarak 
konumlandırmaktadır. Birçok alanda olduğu gibi Suriye meselesinde de ABD’nin çıkarlarına ters hareket eden Rusya, 
bölgede vekaleten söz sahibi olma konumunda bulunmakla kalmayıp bölge üzerinde diplomatik olgulara da sahip 
olmuştur.   

 

Dmitri Trenin’nin de söylediği gibi eğer Rusya ve Batı özellikle de ABD birbirleri ile işbirliği yapmanın bir yolunu 
bulamazsa bu Suriye anlaşmazlığının çözümü için pek de hayra alamet olamayacaktır. Zira günümüzde Suriye adeta 
vekâlet savaşlarının yaşandığı bir arena haline gelmiştir. Bölgede hâkimiyet oluşturmaya çalışan ülkelerin hepsi,  
grupları din ve ırklarına göre ayırmakta ve kendilerine kazandırdıkları kimlikleri ile birbirlerine karşı kışkırtmaktadır. 
Bu anlamda Amerika örneği kimlik üzerinden inşa edilen devlet dışı oluşumların desteklenmesi hususunda iyi bir 
örnek olacaktır. Özellikle Kürt kimliği çatısı altında toplanan PKK ve alt oluşumları birçok hususta ABD tarafından 
desteklenmekte ve çoğu zaman ABD’nin bölgedeki üssü konumunda kullanılmaktadır. Bu plan Amerika ekseninde 
PYD-YPG ve DEAŞ aracılığıyla gerçekleşirken, İran ise Irakta ve Lübnan’da Şii kimliği üzerinden oluşturduğu milis 
yapılanmaları ile Ortadoğu’daki ve hususen Suriye’deki İran etkisini sürdürme gayreti içerisindedir. 

 

Demografik olarak incelendiğinde Suriye’nin büyük çoğunluğunu Sünni Araplar oluştururken yönetimde ülkenin 
azınlığını oluşturan Nusayri Baas rejiminin olması iktidarın çok önceden beri halk nezdinde karşılık bulmadığının 
kanıtıyken, ülkenin söz konusu Arap Baharından etkilenmemesi olanaksızdır. Bir yanda İran’ın desteklediği Şii 
mezhebinin kolu olan Nusayri yönetimindeki Baas rejimi varken ve söz konusu rejim Rusya tarafından da 
desteklenirken diğer taraftan ABD destekli PYD-YPG terör yapılanması bölge üzerinde hâkimiyet çıkarlarının çatıştığını 
ve ülkede suların bir müddet daha durulmayacağını göstermektedir. İlerleyen süreçte her ne kadar ABD ve Rusya 
bölgede diplomatik olarak anlaşsa da, bu anlaşma olası bir terör yapılanmasına olanak sağlayacağından Türkiye buna 
izin vermeyecektir. Özellikle İran ekseninden değerlendirdiğimizde gerçekleşecek olan olası bir ABD-Rusya 
yakınlaşması en son düşünülecek sahnedir.   

 

Bugün iki büyük güç olarak nitelendirilen ABD ve Rusya’nın bölge üzerindeki emelleri, anlaşmazlıkların temel nedeni 
olarak gösterilebilir. Özellikle Rusya’nın DEAŞ ile Mücadele kapsamında gerçekleştirdiği hava operasyonları ve yaptığı 
askeri desteğin Baas rejiminin iktidarını korumasında büyük önemi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu durumda 
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karşılıklı bir ilişki de söz konusu olmaktadır. Zira günümüzde Rusya’nın, Suriye’deki silah ithalatında yüzde 71’lik bir 
paya sahip olduğu bilinmektedir. Stratejik anlamda ise Ortadoğu’da iki üssü bulunan –Deyrizor ve Lazkiye- ve onunda 
Suriye topraklarında bulunduğu Rusya için, Suriye’de Esad Rejiminin düşmesi, uluslararası arenada müttefikini 
koruyamayan bir Rusya imajı çizecek ve kendisine yakın olan ülkeleri tedirgin edecektir. Dolayısıyla uluslararası 
arenada Rusya’nın büyük güç olarak görülmesi, Rusya’yı hem ekonomik anlamda hem de stratejik anlamda ciddi 
sıkıntılara sürüklemektedir. Diğer taraftan Rusya radikal İslam tehdidi ile karşı karşıya olduğunu düşünmekte ve 
çoğunluğu ayrılıkçı Çeçenlerden oluşan ve Rusya nüfusunun yüzde 15’ine denk gelen 18 Milyonluk Müslüman nüfusun 
DEAŞ’a katılarak savaştığını iddia etmektedir.  

 

Sonuç olarak 2011 yılında bir Arap Baharı furyası ile başlayan gösteriler, Suriye’de iç savaşa dönüşmüş; milyonlarca kişi 
evlerinden ve yurtlarından edilirken, yüzbinlerce kişi hayatlarını kaybetmiştir. Özellikle ülke, adeta vekâlet 
savaşlarının yaşandığı bir bataklık haline gelmiş ve birçok ülke bu bataklıkta kendi hayali dost ve düşmanlarını 
yaratıp, onlara bir kimlik biçmiş; kimisine Kürt, kimisine Şii, kimisine ise Sünni diyerek inşa ettiği devlet dışı aktörleri 
kimlikleri bağlamında ele alıp onları bölgedeki vekilleri konumuna getirmiştir.  

 

Suriye iç savaşı beraberinde siyasi bir karmaşa getirirken, aynı zamanda sosyolojik bir drama da sebebiyet vermiştir. 
Sosyolojik bir travma ile karşı karşıya kalan devletler ise bu iç savaştan dolaylı olarak etkilenmiş, özellikle Türkiye gibi 
sınır devletler büyük bir Suriyeli sığınmacı kitlesi ile karşı karşıya kalmıştır. Gelecekte ise hem Suriye’nin hem de 
Suriyeli sığınmacıların durumu belirsizliğini koruyacak gibi görünmektedir. Özellikle Türkiye’nin askeri operasyonlarla 
bölgede kurulacak olası terör koridorlarını engellemesi ise değişen dengelerin habercisi olarak anlaşılmaktadır. 


