
 
 

Suriye’deki Ateşkes Türkiye için bir Fırsat mı? 
 

İnanması güç. Ama nihayet Suriye’de hala kısmi olan bir ateşkese ulaşıldı gibi. Kısmi çünkü 

İŞİD veya nam-ı diğer DAİŞ’e ateş serbest. Garantörler, istisnasız olarak şu veya bu şekilde 

DAİŞ’in tek, ezeli ve ebedi düşman olduğunu kabul etti. Artık sıra rejim ve muhaliflerin 

uzlaşmasında.  

 

Yabancı haber ajansları, Rusya’nın becerisinden bahsediyor. Kralın hakkı krala tabii. Esat ve 

Suriye rejiminin arkasında duran da Rusya, işe yaramayan Cenevre görüşmelerini bir kenara 

iterek, bir Astana mutabakat süreci başlatan da Rusya, ABD ve AB yi saf dışı bırakan da,  en 

önemlisi Türkiye’yi gönüllü veya zorunlu garantörlük statüsünde, Suriye rejiminin haklılığına 

ikna eden de yine Rusya. Tabii muhalefeti merkeze çeken de, masa başına oturtan da  Rusya 

olacak.  

 

Laik ve Demokratik bir Suriye İçin 

İlkesel olarak üzerinde anlaşılan ateşkesin gerekçeli ilanında, “çok mezhepli” Suriye’de 

“demokratik ve laik” bir geleceğin tesisi öngörülüyor. Evet Esat yerine geçiş dönemini 

müteakkip yine bir “nusayri” iş başına gelebilir. Ama bu çoğunluğa karşı azınlık 

tahakkümünün devamı değil, Irak’ta yapıldığı gibi yok edilmemiş olan(de-Baathification) 

Suriye baas rejiminin, laikliğin tek güvencesi, olduğunun kabulü anlamına geliyor. Doğru veya 

yanlış, bunların arasında Hristiyan Suriye’lilerin de,  laik Suriye sünnilerle, Nusayrilerin ve 

Kürtlerin de bulunduğunun bilinmesi lazım. Elbette bunlar laik bir Suriye’yi güvence altına, 

ancak DAİŞ tehdidi tamamen ortadan kaldırılırsa alabilirler. Bu konuda Türkiye’nin destek ve 

garantisi çok önemli. Ancak demokrasinin yerleştirilmesi uzun bir zaman Suriye için iyi niyetli 

bir dilek olarak kalacaktır. Bu da bilinmesi gereken bir gerçek.   

 

Sıfırın Tükendiği bir Ülke 

5 yıllık hunhar boğuşmadan sonra Suriye’de taş üstüne taş, Suriye şehirlerinde kan ve 

gözyaşından başka bir şey kalmadı. Tarafların da savaşma gücünün sonuna gelmiş olması 

gerekir. Açıkçası Suriye kendi kanında yeterince boğulduysa, ateşkes geçici değil kalıcı 

olabilir. Ancak kalıcı bir barışın tesisi, üreten, paylaşan, doyan ve doyuran bir Suriye’den 

geçecektir. Ateşkes, buna yön ve umut veren bir aşama olarak düşünülmeli.  

 

 

 



 
 

Şimdi Artık Evli Evine, Kövlü Kövüne 

Amaç gerçekleşme yoluna girdiyse bu birçok bakımdan iyi haber. Ancak mültecilerin 

terkettikleri topraklara, İdlib’e yeni nakledilenlerin Halep’e dönmeleri zaman alacaktır. Buna 

karşılık şimdi Suriye’de askeri varlığı olan tarafların artık Suriye topraklarını terketme zamanı 

gelmiştir. Rusya’nın bile asker çekeceği ihtimali var. Ama üsleri, askeri bilgi ve denetim 

desteği Suriye’de ebediyen kalacaktır. Buna mukabil, koalisyon ile anlaşması, sadece Suriye 

içine 20 km girmek olan, buna rağmen kendine özgü gerekçeler ve Rusya’nın icazeti ile çok 

daha güneye kayan Türkiye’nin, ivedilikle askeri gücünü meşru sınırların içine, bu ülke ile ilgili 

emellerini de akılcı ve geleneksel  dış politika ayarlarına çekmesi gerekmektedir. 

 

Zafer İlanı ve Ricat Zamanı (Declare Victory and Withdraw) 

Türkiye’nin askeri olarak El Bab’a ilerleyip orada tutumasının mümkün olmadığı, bunu 

yaparsa hem fiili ve maddi, hem de meşruiyet kaybının büyük ve kesin olacağı, Rakka’ya 

ilerlemesinin ise yeni felaketlere gebe olacak bir işgalcilik, hiçbir meşru gerekçesi olmayan bir 

hayal olduğu ifade ediliyor.  Membiç’e girmesinin anlaşılmayacak bir hata olacağı, riskleri bu 

kadar yükseltip, hedef tahtası haline gelmenin ise bir çılgınlık olduğu belirtiliyor.  

 

İşte Türkiye’nin Rusya icazeti ile garanti altına alıp desteklemesi gereken ateşkes, şimdi 

hükümete ve genelkurmaya tarihi bir görev yüklüyor. Ateşkes bir zaferin ilk adımıdır. Türk 

askeri birlikleri artık meşru sınırlara, en fazla, koaliyon’un öngördüğü Azez-Cerablus hattına 

doğru çekilmelidir.  

 

Geri Dönüş bir Basiret Olacaktır  

Bu bir “hatanın neresinden dönülse kardır” mantığı olarak değil, Türkiye’nin geleneksel 

“yurtta, bölgede ve dünyada barış” ilkesi ile bağdaştırabileceği bir hamle olarak mütala 

edilmelidir.  

 

2017 ye girerken Türkiye zafer ve ricatı aynı anda ve ivedilikle ilan etmelidir ki, hem daha 

fazla can, hem de daha büyük ve acı sonuçları olabilecek meşruiyet kayıplarından kaçınsın. 

Rusya’ya da daha fazla rehin olmaktan kendini korusun. Bu riski de minimize etsin. 

 

2017 hem Suriye’ye, hem de başta Türkiye olmak üzere komşularına barış, huzur ve refah 

getirsin. Dileğimiz bu. 

 

Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu 

 



 
 

 


