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Özet

Suriye’de  muhalif grupların siaysi alan’da aktif olamak için arzularını göstermiştir,bu 
arzulara dayanıp muhalif gruplar kendi içlerinde siyasi ofis teşkil ederek  siyasi gö-
rüşlerini  medya’da ses duyurmuştur ,yerel,bölgesel ve uluslararsı alanlar’da ve diger 
siyasi olaylarda ,başkaların katılımlarıyla katılmış ve faaliyet göstermiştir

Ancak çeşitli faktörlerin dengesizliğiden dolayı  bu siyasi  varlık hala sınırlıdır,bunun 
en önemlisi grupların arasında sağlam bir koorinasiyon olmamasıdır,siyasi görüşün za-
yıflamsı bu dengesizlikleri  tamamlamaz, cografi yönden  ve ulslararası,yerl ve bölesel 
güçerin reddetiği güçer arasında koordinasyonu’da böler 

Suriye’deki askeri gruplar iki seviye’ye ayrılmıştır, düzenleyici i  ve fikirsel ilerki za-
manlarda siyasi çözüm sağlandığında bu gruplar siyasi alan’da varlıklarını geinşleterek 
temsilini  garantiye alabilir, en önemlisi gerçek bir göüş üretebilmek ve bu görüşleri  
küçük gruplarala paylaşarak  bütün grupları tek vuct gibi birleştirip iyi bir şekil’de si-
yasi alanda çözümle başaçıkılabilir.

Tanımlama

Suriye’deki Askeri Teşkilat Sayısı Konusun’da Çalışmalar ve Raporların Çok Olması-
na Rağmen Şimidiye Kadar Gerçek Bir Sayıya Uluşılamamıştır, Bugün Yaklaşık 250 
Temel Muhalif Teşkilatı Bulunmaktadır

Küçük Teşkilatların Sayısı 1000 Üzerini Aşabilir,Bu Teşkilatların Boyutları Farklı Bir 
Şekil’de ,Bölesel Etkin Kontrol’de,Siyasi Alan’da Ve Birçok Faktöre Bağlı Olarak Et-
kileri Değişebilir.

Ancak Biz Bu Yazı Ve Buna Benzer Yazılarda Bu Teşkilatların  Bir Gurp Olarak İşaret 
Ederek Kullanıyoruz Ve Bu Kullnım Daha Araştırma Sınırlarıdır Ayrıca Bu Gurpların 
Dağınık Ve Çok Olduğu İçin Net Bir Şekil’de Tanımlanmamaktadır Ama Bütün Olu-
şumlar Rejimin Devirlmesi İçin Silahlı Mücadele Vermekledir 

Suriye’nin Sürekli Olarak Yerel Yada Bölgesel Uluslararası Düzeyde Siyasi Dosya-
sı’nın Varlğına Rağmen, Askeri Teşkilatların Siyasi Görüş Ürertmeyi Başaramamıştır 
,Siyasi Alan’da Dengeli Bir Varlık Oluşturamamıştır ve Hatta Askeri Bir Karara Eri-
şememiştir,Bu Durum Suriye’de Aktif Olan Farklı  Aktörlere, Askeri Kürt Güçleri, 
Suriye Rejim Güçleri, IŞİD Ve Elnusra Gurpları Gibi.

Hızlanan Uluslarlarası Verilerine Göre Suriye Dosyası ile İlgili Rusların MüdahalesinU-
den İtibaren, Amerikan ve Rus Yaklaşmasına Kadar Her İki Tarafın Siyasi Bir Çözüme 
Ulşıma Artan İmkanı Sağlanabilir ,Rus Ve Amerikan Baskıları Sonucunda Yada Diğer 
Yerel Ve Bölgesel Güçlerin Taahhutlerleri ve Bağlılıklarını Garanti Edip ve Bölgede 
Aktif Olan Aktörlerin Çekilmesini Sağlanıdığın’da Askeri Teşkilatları Ortak Bir Görü-
şe, ve Tek Vücut Pozisyona Ulaştırarak Hızlı Gelişmelerle Başa Çılabilecek Bir Güce 
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Ulaşabirlir .

Suriye Durumuna Benzer Bir Durumu Dikatli Bir Şekilde Okunduğun’da Genelikle  
Siyast Alanın’da Olmayanlar Çözüm Üretildiği Zaman Bu Alanın Dışın’da Kalabilir, 
Ve Bu Çozümleri Bozabilecek Gibi Düşününlerin  Sınırlı Bir Kapasiteye Döüşerek 
Dengesiz Bir Şekilde Uygulanabilir Ama Bu Çözümün Genel Plan Saviyesini, Değişi-
mini Ve Düzeyini Etkilemez.

Jusoor araştırma merkezi bu yazıda askeri teşkilatların temsil durumunu araştırarak 
geçerli aşamada bu teşkikatların siyasi çözüm sağlandığında yardım etmiştir.

Siyasi temsilin tecrübeleri ve rolü

Suriye’de askeri grupların ilk kurlduklarında siyasi alan’da rölünü ve etkisini göster-
mek istemiştir ancak zaman geçtikçe siyasi kuruluşarla ve diğer askeri gruplarla, hatta 
kendi içlerinde bazen karşı karşıya gelmiştir ve siyasi rolülerini böyece zayıflatmıştır 

(cenevre ,viyana vs.. konferansların’da) Siyasi çözüm sağlandığı zaman, iç ve dış fa-
körlerin etkisi atında kalan  askeri gruplar siyasi alan’da rölü’de zayıf olabilir.

Birincisi :Siyasi ofisler
Suriye’deki askeri grupların bir çoğu kendi gruplarına bağlı siyasi ofis teşkil etmek is-
temiştir,bu ofislerin önemli iki hedefi olmaktadır,birincisi diğer askeri grupların koum-
tanlarıyla istişare ve bilgi alışverişi yapmak,ikincisi askeri grubu dünya kamuoyun’da 
ve siyasi etkinlikler’de temsil etmek,ancak bu grupların siyasi ofislerin varlıkları,açık-
lamalar,beyaname ve diğer siyasi etkinlikler’de sınırlanmıştır ve istratecik ve siyasi 
görüş üretmemiştir,hatta devlet şeklini veren siyasi edebiyatı bu gurplarda yok sayıl-
mıştır,ama hepsi esad rejimi’nin devirilmesi için silahlı mücadele verip askeri alnda 
yetinmiştir.

grupların siyasi ofisleri diğer siyasi kuruluşlarla birlikte ortak açıklamalr yapmıştır, 
ulusal koalisyon gibi ,bu ortak açıklamalar gurpların ve siyasi kuruluşların arasında 
pozitif bir girişim görünerek siyasi ve askeri konularda birlik sağlanıp gelecek aşama-
lar’da istifade edilebilir.

İkincisi :Ulusal koalisyon
Ulusal koalisyon kurulduğun’da genel kurmaydan 15 kişi katılmıştır,31/05/2013 tari-
hinde koalisyonu genişlettirerek ilk adım askeri ve diğer siyasi grupları bir çatı altın’da 
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temsil etmekti,anca bu temsil bazı askeri grupları razı etmemiştir ve hatta gelkurmaya 
bile bağlılıklarını reddetmişerdi ve bu zaman içersin’de koalisyon’da olan siyasi tem-
silciler kendi aralarında anlaşmaz hale gelip  ve ciddi tartşmalar yaşanmış ve böylece 
askeri grupları temsil edemez hale geldiler,genel olarak siyasi ve askeri ilişkilerde ger-
kinlik ve cezbedici tavırlar sergilenmiştir.

2015’te yeni koordisanyon ilişkileri başlayıp her iki tarafı ,siyasi ve askeri farklı  etkin-
likler’de 25/04/2015/ askeri gruplar ve ulusal koaliyon istişare toplantısı yapmıştır ve 
topantı takip ve ortak çalışmalarla iligi bir komite oluşutrarak sonuçlanmıştır[1] .

15/06/2015/ tarihin’de ulusal koalisyonun genel konseyi askeri yükesk komutasını teş-
kil edilmesine karar vermişti ve bu komuta sayesinde suriyede savaşan muhalif gurp-
ların temsinini garanti etmek aynı zaman’da askeri meclisini durdurmak için ve yeni 
komuta teşkil edilmesi için yeni komite [2]hazılanmıştır.

[1]  Toplantya katılan askeri grplar,İslam ordusu,Şam askerlerinin isam birlği ,Faylak el-şam,Devrimm-
ci şam tugayları,Faylak humus ,Yarmuk cephesi,Ansar islam cephesi,Ebabil ordusu,Fastaukam kama 
umirt topluluğu,24 tümen piyadeleri,Habibül mustafa tugayları,69 tümeni,Özür yargı meclisi,İdlip 
meclisi,Halep meclisi,Kırsal şam meclisi,Hama meclisi,Bedir askerleri toplululuğu 313 tugayları,Amud 
horan tümeni,Muutaz billah tugayı,Hımus meclisi,Birinci faylak ,Güney tugaylarını birleştirme toplu-
luğu,Fursan el-hakk tugayı,101 tümen 
Ulusal koalisyon muhalif gruplarla yapığı istişare toplantısı ve yapykları açıklamalar
http://goo.gl/NUECda

[2]  Ulusal koalisyon muhalif gruplarla yapığı istişare toplantısı sonucu ortak çalışmalarla iligi oluşan  
komite 15/06/2015
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Bu toplantılar ortak bir şekilde siyasi pozisyonlar sergilemeye yardımcı 
olmuştur, bu toplantılar gibi 28/09/2016[3] , 02/10/2015[4] ve 23/01/2016[5]

Üçüncüsü :Müzakere yüksek heyeti
09-10/12/2015/ tarihin’de suudi arabistan suriye muhalefetini toplantıya davet etti ve 
bu toplantı müzakere yüksek heyeti [6]ilan edilmesiyle sonuçlandı .

Toplantıya askeri gruplar’da katıldı,bunlardan ahrar el-şam ve islam ordusu ancak ah-
rar el-şam ruslara ve rejime[7]  siyasi röl verimesini reddederek toplantıdan çekildi 

Diğer muhalif gruplar toplantılarda temsil edilmiş ve bazıları müzakereleri desteklemiş 
ve bazıları reddetmişti ve sonra viyana toplantılarına’da müzakere heyetiyle beraber 
çoğu gruplar temsil edilmiştir.

Uluslararsı verilr  fırsatlar ve krizler:

Suriye’ye askeri rus mudahelesinden ötürü uluslarası camiasın’da,Suriye dosyasını 
farkı bir şekil’de tekrar dizayn edilmesine yol açtı ve Bundan önce birçok taraflar etki-
leri sonucun’da,ruslarda bunların  arasında önemli bir faktör oldu .

Bu değişimler abd’nin suriye dosyasıyla ilgili gerilemeler kaydetti,suriye rejimi’nin 
bölgesel tarftarların destekçilerine ve muhalefetlerine baskı yaparak geri adım atmsına 
yol açıp  suriye dosyasın’da seçenekleri sınırlandı, böylece siyasi alan’da boşluk oldu 
ve bu boşluğu saha’da olan güçer,  rejim ve PYD terör örgütü vs....

doldurdu

Suriye konusun’da Abd ve Rus anlaşmaları arka arkaya gemeleri sonucunda IŞİD’i ve 
El-nusra’yı hedef almak için her iki taraf,askeri alan’da ortak bir çalışma yapamadı-

[3]  Ulusal koalisyon askeri gruplarla ortka olarak siyasi gelişmeleri değerlendiriyorlar
http://goo.gl/F9wKR4 
[4]  ulusal koalisyon askeri gruplarla birlikte suriyenin siyasi çözüm hakkında ortak açıklamaları
http://goo.gl/83Mn9z 
[5]   Ulusal koalisyon askeri gruplarla birlikte suriye devriminin hedefleri hakkında tutumluklarını 
gösteriyorlar http://goo.gl/XnjxEK 
[6]  Suriye muhalefeti rıyad konferansı Aljezira Net. 11/12/2015 http://goo.gl/gdo3hw 
[7]  Rıyad konferanısından,ahrar el-şam gurubunun çekşlmesi . reuters 2015/12/10
http://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN0TT0Y520151210 
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lar,bölgede ortak çıkarlar[8] oldğundan dolayı  siyasi bir çözüm üertemediklerine işaret 
ettiler

 bir yandan abd rus anlaşmaları,diğer yandan bölgesel seçenekleri baskıları askeri grup-
ların bölgede azalmalarına  yol açtı ve bunun sonucunda hızılıklsız olan grupların hızıl 
bir şekilde siyasi kararlar  alınmasına mecbür oldu.

Faaliyetle’de katılım fırsatları:
Suriye’deki askeri grupların siyasi süreç faaliyetlerine katıma fırsatları vardır çünkü

1- Suriye’deki askeri grupların kontrolünde olan bir çok bölgeler bulunmakta -
dır,ancak bu konuda ulusal koalisyon ve diğer siyasi kurumlarda eksiktir ve bu-
nun anlamı,siyasi alanda  bir çözüm ütetilecese askeri gurpların onayı gerektirir 
ve bu onaya gurplara destek çıkan ülkerin krarsız kaldıklarında,mali,askeri ve 
lojistik desekleri kesildiğin’de ,grupların onayı mecür bir şekilde verir.

2- Tüm askeri grupların  siyasi alada  katılım arzuwu vardır,bu arzular yansıması 
ilk olarak grupların siyasi ofisler kurmaları olmuştur ve sonra ister takip edip 
ister ekin birşekilde siyasi formlarda valık sağlamaktır, bazıları siyasi konuları 
uluslararası çerçevesinde olamak için Suriye’ile ilgili medyalar’da ve röpotajlar-
la kinidisi göstermektedir.

Etkin katılım önündeki engeller:

İster maddi ister saha alanın›da muhalif gruplar katılım imkanları olmasına rağmen, 
siyasi güçelrin ağırlıklı bir şekil’de karşı karıya geldiği engeller vardır 

bu engellerin en önemlisi :

1- Muhalflerin el-nusra’yla beraber paylaştıkların bölgeler vardır ve El-nusra güçlü 
bir güç olduğu için siyasi seçenekleri ksıtlayıp durduabilir ve el-nusra uluslararsı 
camiyasında reddedimiştir ve terör örgütü sayılmıştır ve ilerki süreçte hedef ha-
line gelebilir,el-nusra’nın zayıflaması diğer muhalif grupların kazanımlarına’da 
yansıyabilir.

2- Suriye’deki muhalif gruplar,rejimin devrilmesi sonrasın’da beklenen bir strate-
cik vizyon’da yokusunlarıdır,sadece edebiyat  referanslarıyla ve önemli genel 
görüşlerle yetinmiştir, grupların ne istedikleri hakkında,sunulan önerilerin bir 
çoğunu reddeilmiş ve araların’daki ortak bir vizyon erişimi kısıtlanmış ve  istras-
tecik görüşler’de  yoksunluk olmuştur.

3- Gruplar arasında birleşik bir cismin yokluğu ve araların’da koordinasyon za-

[8]  Rusya ve Abd dışişleri başkanları IŞİD’i ve El-nusrayı hedef alacaklarını açıkıyorlar..reuters 
15/07/2016http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-usa-idUSKCN0ZU25O 
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yıflığı olmasına rağmen  kısıtlı birşekil›de koordinasyon sağlıyarak Belirli bir 
coğrafi veya savaş alanlarıyla ilgili ortak bir operasyon odaları oluşturmuştur,bu 
durum diğer gruplar,siyasi,bölgesel ve uluslararası güçlerin karşısında varlık za-
yıflamasına yol açabilir.

4- tek grup içersinde ideolojik ve fikirsel görüşlerle faklılık olması yada böl-
geselleşme ve farklı kişisel çıkaralar sebepleriyle,aralarındaki sorunlar ve 
anlaşmazlıkların olması ve bu durum grupların çekimsel davranıp ve gelecek 
zamanda net bir şekilde  görüş  göteremiyebilir ,bu durumun detaylrına girilirse 
grubun bölünmesine yol açabilir  ve biz bu sorunları  bir sonraki aşamaya bıra-
kıyoruz.

5- Grupların bir çoğu bağlılıkları ve destekçileri suriye dışından olmaktadır,bunla-
rın bazıları  devet düzeyinde ve diğerleri devet düzeyinin dışında ,destekçilerin 
çıkarları için gruplar arasındaki stratejik ortaklıklarına faklı tutumlar sergiliyeu-
rek engel olmşuştur,grupların ve destekçilerin aralarında sorunları uaşanmakp-
tadır,ayrıca bu  gurpların kendi siyasi karar bağımsızlığını engellemesine yol 
açmıştır.

6- Askeri grupların bir çoğu siyasi deneyimde etkin katılım sahibi  olmamaktadır 
ve bir çok gruplar kendi siyasi kararlarını,siyaset  alanın dışında olan kişilere 
güvenerek vermektedir hatta bazıları siyast teorisi deneyimi yok sayılmaktadır.

Öneriler:

Geşmiş verilere dayanarak bu yazıda askeri gruplar, ilerki zamanda siyasi alnlarda ak-
tif olmaları için kendilerine  yardımcı olmup önerileri sunuyoruz ve bu öneriler grle-
cekte siyasi çözüm sürecinde gurplara yardımıcı olmasını inanıyoruz taki normel hayta 
dönüşene kadar.

Düşunce ve  Fikir Yapısı:
1- Suriyedeki muhalif gruplar gelecek suriyede ne istediklerini detaylı bir şekilde 

göstermelidir,yada diğer grupların görüşlerine katılarak ortak bir düşünce ve fi-
kir belirtip beraber hem fikir olmalıdır ve aynı fikri düşünenler detaylara girme-
den fikir yapısını dış ve iç etkileri göze alarak inşa edebilir

2- Gurplar bir açıklama veya hitab ettiklerinde  iç, kendi halkına   ve dış güçlere 
seslerini duyurmak amacıyla bu açıklamaları resmi bir şekilde olması için birleş-
melidir aksi takdirde bu açıklamalarda çlişke olabilir ,gruplarda böyle sorunları  
olmaması için bunu ve buna benzer  konular göze alınmalıdır

3- uluslararası camia Suriyede yaşanan olayları ele almaktadır,gurplara gönderilern  
silah,maddi ve lojistik desteklerinede hakim olmaktadır, bu konuyla ilgili gurp-
ların stratejileri ve siyasi vizonların tekrar dizayn edilmelidir
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4- Suriyedeki gruplar siyasi,askeri ve sahayla ilgili verileri göze almalıdır,grup-
lar el-nusrayla beaber  Suriye  toplarklarının 15,2%  hakim olmaktadır[9]  ama 
5 yıldan beri bu gurplar,ilan edilmiş büyük hedeflerine ulşamamaktadır,cografi 
yönden daha fazla toplarkları ele geçirememktedir ve daha fazla nufuz edeme-
mektedir .

Koordinasiyon  yapısı:
1- Gruplar arasın’da siyasi koordinasyon sağlamk için tek bir cisim olmalılar-

dır,çünkü bu cisim başta kısıtlı olarak koordinasyon sürecini,cografi alanın’da 
yüksltip  grupların hakim olukları bölgeler’de ve diğer gruplarla bilikte   koor-
dinasyon sağlıyabilir.

2- Siyasi kuruluşlara karış durmak ve işlerini aksatmak yerine bu gruplar siyasi 
kuruluşlarla koordinasyon sağlayıp veya kenilerine katılarak siyasi görüşlerini 
üretmelidir

3- cografi mudahalelerde ve bazen  el-nusrayla koordinasyon sağlamak zordur ve 
bu koordinasyon grupların siyasi katılımlarına etkilemetedir,gelecekte çözüm 
süreci olduğunda grupların varlığı soz konusu olabilir çünkü el-nusra dış güçlere 
bağlıdır suriye devrimini temsil edemez ve siyasi alanlarda varlık bösteremez .

4- herhanigi bir cismin grup haline gelmek için bölgesel ve uluslararası düzeylerde 
dış ilişkileri kurarak  yardım edilmelidir 

5- en önemlisi grupların bolgesel bir ortak bularak destek almalıdır ve bu devlet 
düzeyine olmalıdır ki bu  gurplara destek olan ülkeler kenilerine emin olarak ve 
kanunlarla ilgili sorunlar yaşamamak için  gurplara yükümlülük ve sormluluk 
yükemektedir.

[9]  Jusoor araştırma merkezi,askeri nufuzla ilgili harita
 Haziran 2016, 04/07/2016/ http://goo.gl/gCKrh5 
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