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YÖNETİCİ ÖZETİ

Suriye çatışmasının onuncu yılında; nüfusunun yarısından fazlasının yerinden edilmesi, Suriye 
rejiminin baskı ve yolsuzluğu, çeşitli devlet ve devlet-dışı aktörlerin varlıklarını ve nüfuzlarını 
sağlamlaştırmaya çalışması sonucu ülkenin parçalanması ve siyasi sürecin topyekun çöküşü 
giderek artan bir şekilde devam ettikçe  Suriye toplumu her geçen gün daha da derinden 
parçalanıyor. 

Suriye içinde yerinden edilmiş Suriyeliler için, fakat aynı zamanda ve giderek artan bir şekilde 
Komşu ülkelerdeki ve başka yerlerdeki Suriyeli mülteciler için de gündelik hayatın gerçekliği  
kasvetli. Yerinden edilenlerin büyük bir çoğunluğu hala geri dönmek istiyor, ancak güvenli bir 
ortamın ve başlangıçta onları yerinden eden güvenlik aygıtı reformunun garantileri uzak bir 
ihtimal gibi görünüyor. Yine de Rus müttefikleri tarafından yönetilen Suriye rejiminin 
normalleşmesi çabası sürecinde, yerinden edilmiş Suriyeliler neredeyse kesin olan keyfi 
tutuklama, gözaltında kaybetme, zorla alıkoyma ve taciz olasılıklarıyla yüzleşmek için giderek 
artan bir baskıyla karşı karşıyalar.

Lübnan ve Danimarka gibi hükümetler, artık Suriye'nin Esad'ın elindeki bölgelerindeki gerçeği 
görmezden gelme ve Suriyeli mültecileri bir erken geri dönüşe zorlamak için muhtelif önlemlere 
başvurma yönündeki  niyetleri konusunda şeffaflar. Bu erken geri dönüş esnasında; hala on 
binlerce Suriyeliyi işkence altında cezaevlerinde tutan, kuşatma altındaki İdlib`de okul ve 
hastaneleri düzenli olarak bombalayan ve milyonları açlığa maruza bırakan  bir rejimin onların 
temel güvenlik ve geçim ihtiyaçlarını garanti edeceği varsayılıyor. Bu hükümetlerin politikaları; 
Suriye`nin, Suriye rejimi tarafından kontrol edilen alanlarında “güvenlik ve yaşam şartlarında 
iyileştirme” gibi yalan bir anlatıya dayanıyor. Hakikat ise önem taşımıyor gibi görünüyor.  

Esad yönetimindeki Suriye'deki hayatın bu kadar bariz bir şekilde yanlış temsil edilmesine katkıda 
bulunan faktörlerden biri, BMMYK gibi kurumların rejimin elinde tuttuğu bölgeleri hiç terk 
etmemiş Suriyeliler de için dahi yaşam şartlarındaki bozulma ve yolsuzluk düzeylerinin yanı sıra 
geri dönenlerin karşı karşıya kaldıkları  tehditler hakkında kapsamlı ve gerçeklere dayalı rapor 
vermemesidir.  Bu durumun, Suriye rejiminin dolaysız baskısına erişim eksikliğinden başlayarak 
(bunu defalarca bildirdik).sayısız nedeni var. Sonuç olarak, bu bilgi boşluğunu doldurmak SACD 
(Suriye Vatandaşlık Onuru Derneği) gibi örgütlere ve hareketlere düşüyor. 

Bu rapor, ilgili politika-yapıcılar arasında Suriye`de ülkenin korkunç durumunun gerçekliğinin 
inkar alanını daraltmaya yönelik bir başka girişimdir. Bu rapor; yerinden edilmiş Suriyeliler için 
güvenli, gönüllü ve onurlu bir geri dönüşü ihtimali ve Suriye`de kalıcı bir barış umudu sunabilecek 
nihai siyasi çözüm hakkında her türlü müzakereyi şekillendirebilecek olan en ilgili meselelerin 
bazıları hakkında Suriyelilerin bakış açısı ve algıları hakkında vukuf sağlayan dördüncü rapordur.  
Geri dönenler bir yana Esad`ın kontrolü altındaki bölgeleri zaten hiç terk etmemiş olanlar için dahi 
güvenlik ve yaşam şartlarının çöküş kapsamı ve eğilimler hakkında tam bir resme ulaşmak için 
daha önceki raporlarımızla bir arada okunmalıdır.

Rapor; güvenlik duygusu, yaşam koşulları, yolsuzluk, Covid19 pandemisinin etkisi ve ABD-AB 
yaptırımlarının etkililiği hususundaki algılar gibi konularda yapılan 500'den fazla mülakatla 
Esad'ın elindeki bölgelerdeki insanların yaşamlarına odaklanıyor. Rejimin işleyişine dönük 
herhangi bir eleştiriyi dile getirmenin dahi kişinin kendisinin ve ailesinin yaşamını riske atmak 
anlamına geldiği şartlarda araştırmacılarımızın yanı sıra görüşme yapılan kişileri de korumak için 
katı güvenlik protokollerine bağlı kalarak hazırlanan bu rapor; kendisine karşı sadakatsiz veya 
düzene muhalif gördükleri şöyle dursun çatışma boyunca kendisine sadık kalanları dahi hedef 
alan bir rejimin gaddarlığı, paranoyası ve çürüyüşü altında çözülen bir toplumu resmediyor. 
Ekonomideki çöküş ve devletin tüm seviyelerindeki kanser gibi metastaz yapan yolsuzluk, rejimin 
güvenlik aygıtını  keyfi gözaltı ve gözaltında kaybetme ve gasp gibi yöntemleri, gözaltına 
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ÖNEMLİ BULGULAR

Bu araştırmanın ortaya çıkardığı belki de en trajik gerçeklerden biri, Esad'ın elindeki bölgelerdeki 
Suriyelilerin, geri dönmek zorunda bırakılanlar da dahil olmak üzere, rejimin güvenlik aygıtının 
uyguladığı şiddet ve baskıyı hayatın olağan bir gerçeği olarak görmeye başlamış olmalarıdır.  
Tutuklamalar ve gasp, özellikle de çöküş halindeki ekonomik şartlarda yaşam koşulları gittikçe 
kötüleştikçe, kişinin yaşayacağı ve başa çıkmak için stratejiler geliştirmesi gereken  olağan 
tehditler olarak kabul görmeye başlamış durumda. 

Ancak Suriyeliler hala onurlu ve özgür bir hayatın hayalini kuruyor ve bu rapor bu gerçeği sadece 
başka bir rapor. Örnek olarak, suçları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle rejime karşı uygulanan 
yaptırımlarla ilgili yanlış algılamalara rağmen, Suriyeyi hiç terk etmemiş olanlar da dahil olmak 
üzere, görüşme yapılan kişilerin büyük çoğunluğu, şayet rejimin çözülmesine ve güvenlik 
aygıtının yeniden yapılandırılmasına neden olacak ise, en sert yaptırımların sonuçlarına dahi 
katlanmaya gönüllü olduklarını ifade ettiler. 

Suriye ile ilgili her türlü siyasi müzakerede hakim konu tüm Suriyeliler için güvenli bir ortamın 
yaratılması olmak durumundadır. Ancak ve ancak böylesi bir yaklaşım, 13 milyondan fazla 
yerinden edilmiş Suriyelinin güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşü için uygun şartları yaratabilir 
ki bu da her türlü siyasi çözüm ve hem Suriye hem de bölgenin kalıcı istikrarı için temel 
anahtardır. Bu rapor, Suriye hakkındaki bu temel gerçeğin bir başka hatırlatıcısıdır. Önemini 
görmezden gelmeyi veya asgari düzeye indirmeyi seçenler, aslında aktif olarak Suriyelilerin 
acılarının  ve bunun sonucunda bölgenin istikrarsızlığının uzamasına katkı sağlamış olacaklardır.

Çok sayıda Suriyeli, güvenlik algısının büyük ölçüde bölgenin rejime tehdit olarak algılanması 
durumuna bağlı olması nedeniyle kendilerini güvensiz hissediyor. Gitmek zorunda kaldığı yerden 
geri dönmek veya “uzlaşma” yoluyla rejim kontrolüne geri dönmek zorunda kalan insanlar, 
günlük yaşamlarında önemli ölçüde daha yüksek korku seviyeleri ile kendilerini güvende 
hissetmemekteler. Bu insanların güvenliksizlik duygusu, doğrudan tanık oldukları ya da 
deneyimledikleri olaylar tarafından şekillendirilmektedir. Esad kontrolündeki sahalardaki 
insanların yaklaşık yüzde 50'si, hiç ayrılmamış olanlar da dahil olmak üzere, kendilerini güvende 
hissetmemekteler; Suriye dışından geri dönenlerin yüzde 67'si kendilerini güvende hissetmiyor 
ve uzlaşmanın olduğu sahalardaki kişiler en kötüsünden korkmakta ve bunların yüzde 94'ü 
kendilerini güvende hissetmediklerini söylemektedirler. Çoğu, kendilerini güvende hissetmeme 
nedenleri olarak güvenlik yetkililerinin tutumunu ve yaygın güvenliksizliği ve suçu 
göstermektedir. Bununla birlikte, aynı otoritenin güvenlik politikalarından kaynaklanan, 
güvenliğin her yerde zayıf olduğunu gösteren daha pratik güvenlik parametrelerinden bazıları ile 
birlikte, güvenli sahalar yoktur.

Suriyeliler, hala krize siyasi bir çözüm görmek istiyor. Bu çalışmaya katılanların çoğu (yüzde 72), 
güvenlik aygıtının davranışını ve politikalarını değiştiren siyasi bir çözümü desteklediğini ifade 
etmiştir. Ayrıca siyasi bir çözümün mülteci dönüşü için gerekli olduğunu belirtmişler ve krize bir 
çözüm getirmesi halinde devam eden ekonomik zorluklara tahammül etmeye istekli olduklarını 
göstermişlerdir.

Tutuklular ve çaresiz aileleri belirsizlikle karşı karşıya kalıyor ve rüşvet ödemek ve zorla 
alıkonmak zorunda kalıyor. Gözaltına alınmış sevdikleri olan katılımcıların yüzde 72'si, 
kendilerinden para talep edildiğini ya da sadece tutuklunun nerede olduğu hakkında bilgi almak 
karşılığında para ödediklerini, yüzde 60'ı ise tutukluyu serbest bırakma vaatleri karşılığında para 
ödediklerini belirtmiştir. Aileler, vakaların yüzde 53'ünde sevdiklerinin nerede tutulduğunu 
bilmemekte ve vakaların yüzde 71'inde onları ziyaret edememektedir.

Suriye rejiminin ve Rusya'nın garantileri uygulamada hiçbir şey ifade etmiyor. “Uzlaşma 
anlaşmaları” kapsamındakiler ve rejim tarafından çıkarılan af kapsamında yer alanlar da dahil 
olmak üzere tutuklama ve zorla kaybetme kampanyaları halen devam etmektedir ki bu da 
Suriye'de herhangi bir güvenlik garantisinin bulunmadığını vurgulamaktadır. Tutuklananların 
yüzde 19'u af kapsamına girerken, yüzde 26'sı “uzlaşma anlaşması” kapsamına alınmıştır. Af 
yasaları neredeyse yanıltıcıdır, siyasi nedenlerle gözaltına alınanların gerçekten serbest 
bırakılması gibi bir durum söz konusu olmaksızın sahte bir iyi niyet gösterisi için kullanılmakta 
ve bir garanti teşkil etmemektedir.
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Yolsuzluk çok yaygın ve önceki sekiz yıllık döneme göre geçen yıl katlanarak artan yolsuzluk 
algıları ile birlikte, artan bir oranda yayılıyor - Ankete katılanların yüzde 54'ü,  2011 yılındaki yüzde 
20'ye, daha sonra 2019 yılındaki yüzde 39'a kıyasla 2020 yılında çok yüksek yolsuzluk oranları 
olduğunu anlamaktadır/ bu da yolsuzluk algısının yalnızca geçen yıl bile büyük ölçüde arttığı 
anlamına gelmektedir. İnsanlar bunu da rapor etmeyeceklerini söylüyor, yarısından fazlası 
yolsuzluğu bildirmenin bir anlamı olmadığını söylüyor. Ankete katılanların yüzde 48'i yolsuzluk 
sorunlarıyla mücadele etmek için yargı sistemine erişimlerinin olmadığını söylemektedir. Ankete 
katılanların yüzde 59'u, belge almak veya devlet izinlerini elde etmek gibi vatandaşlık haklarını 
elde etmek için rüşvet vermeleri gerektiğini söylemektedir. Tutuklular ve aileleri, özellikle yaygın 
yolsuzluktan mustariptir.

Rejim bölgelerinde yaşayanların, mutlaka onu ve politikalarını destekledikleri anlamına gelmez. 
Popüler bir lider olmak şöyle dursun, Esad kontrolündeki sahalardaki insanların yaklaşık yüzde 
75'i rejimin davranışlarından memnun değildir. Katılımcıların yüzde 89'u ister güvenlik, ister 
yaşam, ister ekonomi ve ister hizmetler olsun, mevcut durumdan her açıdan memnuniyetsizlik 
bildirmiştir. Bu da gösteriyor ki Suriye'de, insanların pek çok nedenle yaptıkları gibi,  Esad'ın elinde 
kalan sahalarda yaşamak ile sadakat veya onayı aynı kefeye konmamak önemlidir. Üstelik Suriye 
bir özgürlükler mezarlığı: Esad kontrolündeki sahalardaki insanların yüzde 78'i ifade özgürlüğünün 
olmadığını düşünürken, yüzde 85'i barışçıl gösterilere katılma haklarının korunmadığını 
düşünüyor. Memnun olmayan kişilerin bunu ifade etme yolu yoktur.

İnsanlar geri dönüş için güvenli olmadığını düşünüyorlar, ancak ülkenin geleceği ve herhangi bir 
siyasi çözüm için geri dönüşün gerekli olduğunu düşünüyorlar –Katılımcıların sadece yüzde 26'sı 
yerinden edilmiş kişilerin rejim kontrolündeki sahalara geri dönmelerini tavsiye etmiş olup 
katılımcıların yaklaşık yarısı bu bölgelerden ayrılmak istemektedir; yerinden edilmiş insanların 
geri dönmeleri ve ülkenin istikrarının yeniden inşasında önemli bir rol oynamaları gerektiğine dair 
hâlâ ezici bir inanç mevcuttur. Katılımcıların yüzde 70'i yerinden edilenlerin geri dönmesinin 
Suriye'nin toparlanması için bir ön koşul olduğunu düşünmektedir.

Satın alma gücünün düşmesi ve yaşam maliyetlerinin artmasıyla yaşam koşulları lötüleşti. 
İnsanlar, geçimlerini sağlamak için birden fazla gelir türünü bir araya getirmektedir. Buna rağmen, 
bu insanlar rejim patronlarının parsaları toplamasını ve kendilerinin hizmetler için rüşvet 
ödemeye zorlanmalarını izlemektedir.

Covid19- yaygındı ve sahanın rejime yönelik algılanan tehdidine bağlı olarak korumanın 
bulunması zor ve çarpıktı. Covid'e yakalananların ya da sevdiklerine Covid bulaşanların yüzde 58'i 
gerekli sağlık hizmetini almadıklarını söylemiştir. Katılımcılar uygun tıbbi bakıma 
erişebileceklerini düşünmemekteler ki buna bir örnek,  “Uzlaşmanın olduğu” sahalarda bulunan 
insanların yüzde 87'sinin ve rejim tarafından askeri olarak fethedilen bölgelerdekilerin yüzde 
70'inin bakıma erişemediklerini söylemesidir.

Rejimin Sezar yasasıyla ilgili hikayelerinin, bu hikayelere inanmak için bir miktar cazibeye sahip 
olmasına ve insanların Sezar'ın hayatlarını etkilediğini düşünmelerine rağmen, çok yüksek bir 
sayı, yaptırımların neden var olduğu konusunda hiçbir yanılsama içinde değildir ve çok şaşırtıcı 
bir sayı, şayet bu yaptırımlar, kalıcı bir değişiklik sağlamak için kullanılırsa bu yaptırımlardan 
kaynaklı olacak fazla acıya katlanır – Ankete katılanların yüzde 86'sı Suriye rejimine yaptırım 
uygulama nedenlerinden birinin, bu rejimin uygulamaları ve güvenlik politikaları olduğu 
konusunda hemfikirdir. Rejimin hikaye savaşının bir sonucu olarak, katılımcıların yüzde 53'ü kötü 
ekonomik koşulların, son ABD yaptırımlarına (Sezar Yasası) ek olarak birkaç yıl önce başlayan 
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20191 ortasından bu yana, Suriye Vatandaşlık Onuru Derneği (SACD), Suriye'deki yerinden edilme 
sorunu hakkında kapsamlı bir araştırma ve bilgi topluluğu oluşturmakta ve bu de benzeri 
görülmemiş bir insanlık felaketini anlamak ve nihayetinde ele almak için bütünsel bir yaklaşım 
sağlamaktadır. Bu yaklaşım üç ana alana odaklanmıştır:

1. Rejim kontrolündeki sahalarda güvenlik ve yaşam koşulları
2. Suriyelilerin evlerini terk etme kararlarının ve daha sonra geri dönme girişimlerinin 
ardındaki nedenler
3. Yerinden edilmiş Suriyeliler için mevcut geri dönüş koşulları

Bu rapor, 20191 yılı Ekim ayında yayınlanan ve Suriye rejiminin elindeki sahalardaki güvenlik, 
yaşam koşulları ve haklara odaklanan bir raporun genişletilmiş bir güncellemesidir. Ayrıca, bu 
rapor, geçen yılki önemli yeni gelişmelere de odaklanıyor: Suriye rejiminin COVID19- pandemisine 
tepkisi ve ABD ve AB yaptırımlarının etkisi ve algıları.

Rapor aynı zamanda rejim kontrolündeki bölgelerde güvenlik ve yaşam koşullarında ortaya çıkan 
eğilimleri ve kalıpları da incelemektedir. Yeni veriler sağlamakta olup ayrıca bağlamdaki 
değişiklikleri açıklamaktadır. Bazı Suriyelilerin yerinden edilme durumlarının 2019 raporundan bu 
yana, yalnızca yeni yerinden edilmeler (özellikle Rus liderliğindeki saldırı nedeniyle İdlib ve 
Hama’ya y da bu iller içerisinde) açısından değil, aynı zamanda, alternatif seçeneklerin olmaması 
nedeniyle rejim kontrolündeki sahaların yeni bölümlerinde ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin 
(IDP'ler) kalıcı hale gelmesi sonucu olan yerleşim nedeniyle de değiştiğini belirtmek önemlidir. Bu 
rapor, bu yeni durumun, bu husutan etkilenen Suriyelilerin beklentilerini ve düşüncelerini nasıl 
şekillendirdiğini ele almaktadır.

Bu bağımsız bir rapor olmasına rağmen, ayrıca, yerinden edilmenin son 2 yılda nasıl geliştiğine ve 
en önemlisi Suriyelilerin bugünleri ve gelecekleri hakkında nasıl düşündüklerine dair daha 
eksiksiz bir görüş oluşturmaya yardımcı olması için okuyucuların önceki raporların önemli 

ÖNCEKİ RAPORLAR

https://syacd.org/wp-content/uploads/2020/05/SACD_Vengeance_Repression_and_Fear_EN.pdf

mid -2019

COVID -19
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Bu nicel araştırma raporu, 2020 yılı Eylül ve Ekim aylarında, 533 kişiyle yapılan yapılandırılmış 
görüşmelere dayanmaktadır. Mülakatlar, rejim kontrolündeki sahalarda ikamet eden Suriye 
vatandaşlarının aşağıdaki temel konulardaki görüşlerini toplamak için aynı anketler kullanılarak 

Beşar Esad rejiminin açık güvenlik tehditleri ve sansür zorlukları nedeniyle, tüm görüşmeler, 
katılımcıları ve görüşmecileri korumak için şahsen veya şifreli iletişim kullanılarak uzaktan 
gerçekleştirilmiştir. Tüm isimler, katılımcıların kimliğini ve güvenliğini korumak için 
değiştirilmiştir.

Katılımın riskleri hem katılımcılara hem de araştırmacılara tam olarak açıklanmış ve SACD'nin Veri 
Toplama ve Analiz Birimi'nin politikalarına uygun olarak çalışmaya başlamadan önce katılımcıların 
bilgilendirilmiş onamı2 alındı.

Anketi (12 erkek ve 8 kadın olmak üzere) toplam 20 araştırmacı gerçekleştirdi. Tüm araştırmacılar, 
benzer projelerde en az 6 yıllık deneyime sahiptir ve en yüksek kalite standartlarını gözeterek 
araştırmanın güvenli ve özel bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gerekli özel eğitimi 
üstlenmiştir.

Güvenlik koşulları
Yaşam koşulları ve temel haklar
Ekonomik yaptırımların etkisi
Rejimin COVID19- pandemisini ele alış biçimi

2 Bilgilendirilmiş Onam, katılımcıya katılma riskleri açıklandıktan ve katılımcının, kendisi araştırmaya devam etmek istediğini 
belirttikten sonra araştırmaya katıldığı gönüllü bir anlaşmadır.

Örneklem, aşağıdaki parametreleri dikkate alarak, şu anda rejim kontrolü altındaki Suriye 
valiliklerinin çoğunda Suriye toplumunun çeşitli kesimlerini temsil etmektedir:

    Valiliklere göre coğrafi dağılım Cinsiyet
    Yaş
    Yer değiştirme durumu
    Eğitim

Örneklem, rejimin kontrolü altındaki sekiz Suriye vilayetinden (Şam, Şam kırsalı, Halep, Humus, 
Süveyde, Dera, Lazkiye ve Hama) katılımcıları içeriyordu (Şekil 1). Anket, lojistik zorluklar nedeniyle 
Tartus'ta uygulanmadı.

Aleppo - 2020 Lattakia - 2020

Çalışma Örneklemi
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Çalışma örneklemi, rejim kontrolündeki sahalarda dört tür yerinden edilme durumu tecrübesine 
sahip katılımcıları da içermekteydi (Şekil 2):

1. Çatışmanın 2011 yılında başlamasından bu yana rejim tarafından kontrol edilen sahalarda 
bulunan Suriyeliler: yüzde 336) 63 katılımcı)
2. Rejim kontrolündeki sahalardan zorla yerinden edilen, ancak hem asıl evleri hem de mevcut 
yerleri rejim kontrolündeki sahalarda bulunanlar: Yüzde 122) 23 katılımcı)
3. Rejim kontrolündeki sahalara dönen mülteciler: yüzde 46) 9 katılımcı)
4. Rejim kontrolündeki sahalardaki asıl evlerine dönen zorla yerinden edilenler: yüzde 5
(29 katılımcı).

Şekil 1. Ankete katılanların vilayetlere göre dağılımı

Şekil 2. Katılımcıların yerinden edilme durumuna göre dağılımı

129

Şam 
Kırsalı

102

Şam

80

Halep

62

Humus

50

Hama

40

Süveyde

40

dera

30

lazkiye

63%

Rejim kontrolündeki 
sahaları henüz terk 

etmemiş

#336

23%

Zorla yerinden 
edilenler

#122 9%

Suriye dışından 
dönenler

#46
5%

Suriye’deki başka bir  
bölgeden dönenler

#29

7



Örnek aynı zamanda mevcut durumlarına göre üç tür alanı temsil etmekte olup bu da eksiksiz bir 
eğilim analizi yapmamızı sağlamaktadır (Şekil 3):

Çatışma dönemlerinde uzlaşmanın olduğu sahalar muhalefet kontrolündeydi. Bu sahalar, 
binlerce sivil ile birlikte muhalif güçler, yıllarca süren askeri saldırılar ve kuşatmalardan 
sonra zorla yerlerinden edildiklerinde rejim kontrolüne geri dönmüşlerdir. Kalmaya karar 
veren vatandaşlar, Rusya güvencesi3 altında rejimle “uzlaşma” anlaşmaları imzalamıştır. 
Örnekler arasında Dera ve Humus'un kuzey kırsalı mevcuttur; 53 katılımcı4 bu tür 
bölgelerde yaşamaktadır (yüzde 10).

Zorla rejim kontrolüne geçen sahalar, çatışma sırasında muhalefet kontrolü altındaydı, 
ancak rejim ve Rusya, herhangi bir anlaşma olmaksızın askeri taarruzlarda bu sahaları geri 
aldı. Sakinlerin çoğu (veya tümü) kaçmak veya yer değiştirmek zorunda kaldı. Örnekler 
arasında Daraya, Doğu Halep, Doğu Guta mevcuttur; 148 katılımcı bu tür bir bölgede 
yaşamaktadır (yüzde 28).

2011 yılından bu yana rejimin kontrolünde kalan sahalar hiçbir zaman muhalefetin 
egemenliğine girmemiştir. Örnekler arasında batı Halep şehri, Lazkiye, Şam'ın merkezi 
mevcuttur; 332 katılımcı bu tür bölgelerde yaşamaktadır (yüzde 62).

3 https://syacd.org/reconciliation-agreement-in-daraa-insecurity-continued-repression-and-collective-punishment
4 Her bir saha türündeki katılımcı sayısı, il vb. ve kırsal kesim dikkate alınarak, araştırmaya dahil edilen valiliklerin tüm nüfusuna göre o valiliğin 
nüfusunun yüzdesi esas alınarak hesaplanmıştır.

Şekil 3. Saha türüne göre katılımcıların yerinden edilme durumu

1.

2.

3.
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Zorla 
yerinden 
edilenler 

Hiç ayrılmamış 
olanlar

2011'den bu yana rejimin kontrolünde kalan sahalar Suriye rejimi tarafından zorla kontrol edilen sahalar Uzlaşmanın olduğu sahalar
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Örneklemin yüzde 61'i erkek (327 katılımcı) ve yüzde 39'u kadın (206 katılımcı) idi (Şekil 4).

Şekil 4. Katılımcıların cinsiyete göre dağılımı

61%

39%
Kadın

Erkak

8%

+60 yaş  60-43 yaş

32%

  26-42 yaş
 

45%

25-18 yaş
  

15%

The sample comprised four age groups distributed as follows:
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Örneklem, istihdam ve yaşam koşulları konularını daha doğru bir şekilde ele almak için farklı 
eğitim niteliklerine sahip çeşitli katılımcılardan oluşmaktaydı (Şekil 5).

Örneklem, aşağıdaki şekilde dağıtılmış dört yaş grubunu içermektedir:

Şekil 5. Ankete katılanların en yüksek eğitim vasfı

8%

25-18 yaş 42-26 yaş 60-43 yaş

Erkek Kadın

+60 yaş

34%

44%

14%

8%

25-18 yaş 42-26 yaş 60-43 yaş +60 yaş

29%

46%

17%

36%

Üniversite 
derecesi

22%

Ortaöğretim 
seviyesi

16%

Mesleki 
Eğitim

13%

Ortaokul
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Derecesiz

4%

Lisansüstü
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Şam kırsalı - 2020

Humus - 2020
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Bu çalışma, 2019 raporunda karşılaşılanlara benzer zorluklar sunmuştur. Kuşkusuz, güvenlik 
sorunları en tehditkar olmaya devam etmekte, ancak rejim kontrolündeki bölgelerdeki durum, üç 
ana kategoriye ayrılan yeni zorluklar ortaya çıkarmıştır:

    Zorla yerinden edilme tipolojileri/kategorizasyonu
    Kapsam ve erişim
    Anketler arası süreklilik (trend analizi)

Zorla yerinden edilme kategorizasyonu: İlk zorluk, rejim kontrolündeki bölgelerdeki yeni yerinden 
edilme dinamiklerini ve vatandaşların yerinden edilme durumunu temsili ve uygun bağlam 
sağlayacak bir şekilde doğru bir şekilde nasıl kategorize edebileceğini anlamak olmuştur. 

Zorla yerinden edilen kişilerin uzun süreli yerinden edilmeleriyle birlikte son 18 ay içinde büyük 
çaplı askeri operasyonların geçici olarak durdurulması, bir veya iki yıl önce zorla yerinden edilen 
kişiler olarak düşünülen – ya da kendilerini bu şekilde tanımlayan – bazı kişilerin yerleşimine yol 
açmıştır. Bu Suriyeliler, daha iyi seçeneklerin olmaması nedeniyle eski evlerine dönmekten 
vazgeçmiş ve rejim kontrolündeki bölgelere yerleşmiştir. Yeni “yer değiştirme durumları” anket 
cevaplarını etkilemiştir.

Bu zorluk yanında başka bir zorluk da vardı: yakın zamanda rejim sahalarına dönen insanların uzun 
vadeli niyetlerini değerlendirmenin zorluğu. Önceki raporumuzda, görüşülen geri dönenlerin 
yüzde 59'u, şansları varsa rejim kontrolündeki sahaları terk etme isteklerini ifade ederken, yüzde 
84'ü diğer yerinden edilmiş kişilerin geri dönmesini önermemiştir. Bu raporda, ankete katılanların 
yüzde 49'u rejim kontrolündeki sahaları terk etmeyi düşündüklerini bildirmiştir. Bu bariz bir düşüş 
gibi görünse de, bu tür tepkilerin bağlamını ve nedenlerini ve yerinden edilmiş Suriyelilerin yeni 
gerçeği nasıl anladıklarını anlamak önemlidir.

Kapsam ve erişim: İkinci zorluk, örneklemin kapsamının tipik olarak “rejim yanlısı” olarak 
sınıflandırılan valilikleri ve sahaları içerecek şekilde nasıl genişletileceği ve daha çeşitli bir siyasi 
geçmişe sahip Suriyelilere nasıl erişileceğiydi. Özellikle güvenlik bağlamında ve Suriyelilerin bu 
tür anketlere katılma konusundaki aşırı isteksizliği, görünüşte aşılmaz görünen bu zorluk, uzun ve 
titiz bir ilişki kurma ve ağ oluşturma süreciyle aşılmıştır.

Süreklilik (trend analizi): Üçüncü zorluğu ele almak için bu analiz, eğilimleri tespit etmek ve ortaya 
çıkan kalıpları belirlemek için 2019 yılı raporuyla süreklilik sağlamaya çalışmıştır. Bunu başarmak 
iki nedenden dolayı çok zor olmuştur: (1) anketin aynı katılımcılara uygulanması mümkün olmamış 
ve (2) Suriyelilerin durumlarının bazı yönlerindeki çarpıcı değişiklikler nedeniyle, bazı soruların 

Ek Zorluklar
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Note: şekil, katılımcıların “Kendinizi güvende hissediyor 
musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.

5 https://syacd.org/reconciliation-agreement-in-daraa-insecurity-continued-repression-and-collective-punishment

2020 yılı Mart ayı itibariyle, Rusya ve İran’ın da desteğiyle, Suriye rejimi, kontrolünü ülke 
topraklarının yaklaşık yüzde 60'ına çıkardı. Halep, Dera, Doğu Guta, Şam'ın güneyi, Humus ve 
Hama'da daha önce muhalif grupların elinde bulunan bölgelerin çoğunun kontrolünü yeniden ele 
geçirdi. Ne var ki bu gelişmeler, istikrar veya güvenliğe dönüşmedi. Dera, güvenlik eksikliğinin ve 
rejimin politikalarının başarısızlığının en iyi örneğidir5. Suriyelilerin rejimin ele geçirdiği neredeyse 
her bölgeyi terk etmesi dolayısıyla, toprak kontrolünün bu şekilde sağlamlaştırılması hükümet 
yönetimi altındaki nüfusu artırmadı. Şu anda 13 milyondan fazla Suriyeli -savaş öncesi nüfusun 
yüzde 54'ü- yerinden edilmiş bir şekilde ülke dışında ve rejimin kontrolü dışındaki bölgelerdedir. 
Bununla birlikte Suriye rejimi ve Rusya, Suriye'de hayatın “normale döndüğüne” dair yanıltıcı bir 
imaj ve rejim kontrolündeki bölgelerin güvenli olduğuna dair yanlış bir algı yaratmak için bir 
normalleşme hikayesini dayatmaktadır. Bu hikaye, rejimin kontrolü altındaki bölgelerde temel 
hizmetlerin yeniden inşası ve iyileştirilmesini finanse etmesi için uluslararası topluma baskı 
yapmak amacıyla yerinden edilmiş Suriyelilerin vaktinden önce geri dönüşünü başlatmaya 
yönelik samimiyetsiz bir çağrının öncülü olarak kullanılmaktadır.

Rejim, “güvenli bir ortam”ı askeri taarruzların ve geniş çaplı operasyonların olmaması 
olarak tanımlamaktadır. Ancak, gerçekten güvenli bir durum, tüm Suriyelilere sağlanması 
gereken çok daha geniş bir hususlar, koşullar ve haklar yelpazesi şartına bağlıdır. Daha 
fazla dikkate alınacak Bu hususlar, yerinden edilmiş insanların geri dönüşü ve Suriye'de 
kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm için ön koşullardır.

2020-2019 döneminde, Suriye'deki sivil bölgelere geniş çaplı askeri saldırılar düzenleyen taraf 
sadece Suriye rejimi ve müttefikleriydi. Rejimin saldırıları, Hama, İdlib ve Halep'te kendi “güvenli 
çevre” tanımını paramparça etmiş ve bu dönemde fazladan 1,3 milyon kişinin kendi ülkesinde 
yerinden edilmesine neden oluştur. Suriye rejimi ve müttefiklerinden böyle bir hikaye beklenirken, 
bazı Batılı hükümetlerin Suriye'de benzer bir “güvenli ortam” tanımını benimsemeye başlaması 
endişe vericidir. Bu rapor, kapsamlı bir anket ve analiz vasıtasıyla Suriyelilerin bu ortamdaki 
hislerini ve güvenlik görüşlerini vurgulamaktadır. Bir sonraki bir belgede, Suriye Vatandaşlık 
Onuru Derneği, Suriyelilerin kendileri tarafından tanımlanmış olan güvenli bir ortamın koşullarını 

Ankete katılanların sadece yarısı rejim 
kontrolündeki bölgelerdeki mevcut 
konumlarında “kendilerini güvende 
hissettiklerini” bildirmişlerdir (Şekil 6). Bu 
analiz, ankete katılanların “güvende 
hissetme” kavramını şunlara göre 
ayırmaktadır: rejim kontrolündeki 
bölgelere taşınmadan önce koşullara 
dayalı beklentiler, her bir katılımcının 
mevcut yerinden edilme durumu ve 
geçmişi ile en son yaşadıkları bölge ve yanı 
sıra bu duygunun algılara mı yoksa 

Güvenli Hissetme

Şekil 6. Güvenlik duygusu, tüm katılımcılar

50%

50%
Evet

Hayır
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Yerinden edilme durumuna ve yerinden edilmenin kaynağına bağlı olarak güvenlik duygularında 
dikkate değer bir fark vardır (Şekil 7). Yurt dışından rejim kontrolündeki bölgelere dönen mülteciler 
kendilerini en az güvende hissedenlerdir: Yüzde 67'si kendilerini güvende hissetmiyor ve kendileri 
veya aileleri için korkuyordu ve Suriye'nin başka bir bölgesinden dönen katılımcıların yüzde 62'si 
kendilerini güvende hissetmiyordu.

Rejim kontrolündeki bölgelerde taşınan ülkelerinde yerinden edilmiş kişiler kendilerini en güvenli 
hissedenlerdi, çatışmanın başlangıcından beri orijinal bölgelerini terk etmemiş olanlar bunları 
takip ediyordu. Rejimin elindeki bölgelerde kalan Suriyeliler ya kaçacak kadar tehdit altında 
hissetmiyorlardı ya da seçeneklerin olmayışı onları kalmaya zorlamıştı.

Katılımcıların güvenlik duygusu, rejim bölgelerinde kalanların yaşamak zorunda kaldığı kademeli 
uyum ve alışma sürecinden oldukça etkilenmiş ve bu da onları, karşılaştıkları güvenlik 
tehditlerinin ve yasal tehditlerin farkına varmalarını sağlamış ve onları yönetmek için stratejiler 
geliştirmeye zorlamıştır. Gerçekte, güvenlik durumu hepsi için eşit derecede tehlikelidir.

Rejimin kontrolündeki bölgelere (ve ülkenin çoğuna) geri dönmeyi düşünmekte olan mülteciler ve 
ülkelerinde yerinden edilmiş kişiler, güvenilir ve bağımsız bir kaynaktan güvenlik ve yaşam 
koşulları hakkında yeterli bilgiye sahip değiller. Bu nedenle, dar ve sınırlı algılara veya eksik ve 
yanıltıcı bilgilere güvenmektedirler.

Şekil 7. Katılımcıların önceki konumlarına göre güvenlik hissi

Evet Hayır

38% 62%Suriye'nin başka bir 
bölgesinden dönüş:

33% 67%Suriye'nin dışından dönüş:

64% 36%Ülkelerinde yerinden 
edilmiş kişiler:

49% 51%Ayrılmamış olanlar:

Not: şekil, katılımcıların “Kendinizi güvende hissediyor musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.
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6 https://bit.ly/2UL35u4

Uzlaşmanın olduğu sahalar, en güvensiz hissedenlerdir: Bu sahalarda yaşayanların yüzde 94'ü 
kendilerini güvende hissetmediklerini bildirmektedir (Şekil 8). Bu, uzlaşmanın olduğu bu 
sahalardaki güvenlik durumunun kırılganlığını göstermekte ve başarılı bir “uzlaşma” modeli 
efsanesini çürütmektedir. Bu durum aynı zamanda, bu modelin ülkenin başka bir yerinde 
yürürlüğe konulma hususuna şüpheyle yaklaşılmasını doğurmaktadır.

Bu güvensizlik duygusu, rejimin güvenlik ve zorunlu askerliğe dair uzlaşma anlaşmalarının 
şartlarını sürekli olarak ihlal etmesinden ve yaygın suikastlar ve keyfi tutuklamalardan 
kaynaklanmaktadır. Çok sayıdaki rapor, bu sahaların ve sakinlerinin, rejim açısından sorunlu 
olmaya devam ettiğini ve diğer sahalara göre çok daha yüksek oranlarda düzenli olarak 
hizmetlere erişimlerinin engellendiğini ve güvenlik baskınları ve sınırlı hareket özgürlüğü ile karşı 
karşıya olduklarını göstermektedir.

Bununla birlikte, bugün rejimin zorla ele geçirdiği sahalarda yaşayanların yaklaşık üçte biri (yüzde 
29) kendini güvende hissetmiyorken, çatışmanın başlangıcından bu yana rejim kontrolündeki 
bölgelerde kalan katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 52) kendilerini güvende 
hissetmemektedir. Bu düşük yüzdelik, rejimin ele geçirdiği sahalara taşınan Suriyelilerin 
çoğunlukla kendilerini yönetime sadık olarak görmelerinden ve rejimin güvenlik güçleri tarafından 
hedef alınmayacaklarına inanmalarından (veya neredeyse emin olmalarından) 
kaynaklanmaktadır. Normalde herhangi bir faaliyette yer almamışlar ya da rejim karşıtı 
düşüncelerini açıkça ifade etmemişlerdir; rejime karşı çıkanların (veya bunu yapan aile üyelerine 
sahip olanların) çoğu terk etmiştir.

Anket verileri, bölgelerin zorla ele geçirilmesinin nüfus üzerinde “temizleyici” bir etkiye 
sahip olduğunu ve rejim başkanı Beşar Esad'ın bir zamanlar “homojen toplum” dediği şeye 
yol açtığını göstermektedir6.

Şekil 8. Saha türüne göre güvenlik hissi

Not: şekil, katılımcıların, saha tipine göre, “Kendinizi güvende hissediyor musunuz?” sorusuna verdikleri
 yanıtları göstermektedir.

Evet Hayır

6% 94%Uzlaşmanın olduğu sahalar:

71% 29%
Suriye rejimi tarafından zorla 
kontrol edilen sahalar:

48% 52%2011'den bu yana rejimin
kontrolünde kalan sahalar:

Saha Tipine Göre Güvende Hissetme
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Nasıl ele geçirildiklerine bakılmaksızın, 
rejimin kontrol ettiği tüm sahalarda 
neredeyse aynı olan, rejimin güvenlik 
politikaları ve uygulamaları, 
güvenliksizliğin ana kaynağı olmaya 
devam etmektedir. Güvenliksizlik 
duygusuna neden olan bir diğer önemli 
faktör (ankete katılanların yüzde 65'i 
tarafından ifade edilen) adam kaçırma, 
zorla alıkoyma ve cinayet gibi organize 
suçların artmasıdır (Şekil 10). Bu tür 
faaliyetlerdeki artış, ekonominin 
çöküşü ve rejimin savunmasız sivilleri, 
özellikle de yerinden edilmiş insanları 
hedef alan organize suçlarla işbirliği 
yapan güvenlik güçlerine tam maaş 
ödeyememesi haliyle bağlantılı 
görünmektedir.

Rejimin kontrolü altındaki farklı sahalarda değişen derecelerde “güvende hissetme” 
durumlarına rağmen, tüm sahalardaki insanlar benzer düzeyde hak ihlalleri ve güvenliksizlik 
yaşamaktadır. Bu da rejimin elindeki tüm sahalarda benzer güvenlik politikaları ve tehditlerinin 
var olduğunu doğrulamaktadır; dolayısıyla, hiçbir bölge mülteci dönüşleri için güvenli değildir.

Kendini Güvende Hissetmeme Nedenleri

Şekil 10. Güvenliksizlik duygularının kaynakları

Suriyelilerin güvenliksizlik duygusu kanıta dayalıdır. Güvenliksiz hissettiğini bildiren katılımcıların 
çoğu, bunun sebebinin ilk elden yaşamış oldukları, kendilerine veya ailelerinden veya toplumdan 
başkalarına karşı uygulanan hak ihlalleri, suiistimal ve zorla alıkoyma olduğunu söylemiştir. 
Doğrudan ihlallere tanık olan kişilerin yüzdesi tüm sahalarda tutarlı olmuştur (Şekil 9).

Güvenliksizlik: Kanıta Dayalı veya Algı, Saha Tipine göre

Şekil 9. Saha türüne ve doğrudan ve dolaylı deneyimlere göre güvenliksizliğin temeli

Deneyimledim eylemlere dayalı Algılarıma dayalı

68% 32%Uzlaşmanın olduğu sahalar:

74% 26%Suriye rejimi tarafından zorla 
kontrol edilen sahalar:

62% 38%2011'den bu yana rejimin
kontrolünde kalan sahalar:

Not: Şekil, katılımcıların “Güvenliksizlik duygularınız, deneyimlediğiniz eylemlere mi yoksa algılarınıza 
mı dayalı?” sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.

Not: şekil, katılımcıların "Kendinizi güvenliksiz hissetmenizin nedenleri nelerdir?" sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.

65%

Güvenlik 
yetkililerinin 

tutumu:

65%

Yaygın 
güvensizlik 

korkusu:

65%

Ekonominin 
çöküşü sonucu 

suç:

44%

Sürmekte olan 
savaş korkusu:

44%

Yarı resmi milis 
korkusu:

4%

Diğerleri:
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Bu rakamlar, rejimin sakin ve güvenli bir ortamın esas ve yegane göstergesi olarak, yanıltıcı bir 
şekilde gerilimi düşürmeye veya tam ölçekli askeri operasyonların yokluğuna odaklandığı, rejimin 
güvenli çevreyle ilgili hikayesinin başka bir tehlikeli yönünü çürütmektedir. Rejimin güvenlik 
aygıtının eylemleri nedeniyle büyük çoğunluk kendini en güvenliksiz halde hissederken, 
katılımcıların aynı yüzdesinin (yüzde 44) devam eden savaş veya çatışma ve bunun sonuçları ve 
yarı resmi milislerin faaliyetleri nedeniyle korku ifade ettiğinin göstergesidir.

Bazı katılımcılar, korkularını ve güvensizliklerini başka nedenlere bağlamışlardır:

 “Kendilerine karşı suç işlemekle suçlandığımız diğer 
mezheplerden misilleme korkusu. Rejim ise savaşında ve bekasını 
sürdürmek için tarikatımızın gençliğini kullandı ve biz de çekiçle 
örs arasında kaldık.”

“Ülkenin genel durumu 
istikrarsız. Her zaman 
stresliyiz ve her gün yeni bir 
kriz çıkıyor.”

“Yedek askerlik yapmam 
gerekiyor, bu yüzden 
gözden kayboldum.”

“Açlık ve yoksulluk 
korkusu.”
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Güvensizliğin bazı nedenleri farklı bölge türleri arasında farklılık gösterse de, tüm sahalarda en 
yaygın ve tutarlı kaynak, hala güvenlik güçlerinden duyulan korkuyla bağlantılıdır (Şekil .(11 
2011'den bu yana rejim tarafından kontrol edilen bölgelerde bile, katılımcıların yüksek bir yüzdesi 
(yüzde 57), güvenlik güçlerinin otoritesinin kendilerini güvende hissetmeme nedenlerinden biri 
olduğunu bildirmiştir – bu, uzlaşmanın olduğu sahalarda yüzde 90'a kadar çıkmaktadır. Bu da 
güvenlik güçlerinin istikrar ve düzen sağlamak ve güvenlik duygusu getirmek için değil de, 

Kötüleşen ekonominin güvenlik durumu üzerinde gözle görülür bir etkisi bulunmaktadır:7 sürekli 
rejim kontrolü altındaki sahalardaki katılımcıların yüzde 67'si gibi, uzlaşmanın olduğu sahalarda 
katılımcıların yüzde 88'i de kötü ekonomik koşullar nedeniyle suç artışı olduğunu vurgulamıştır. 
Hem uzlaşmanın olduğu sahalardaki hem de sürekli rejim kontrolü altındaki sahalardaki 
katılımcıların yaklaşık yarısı, rejime bağlı milislerin varlığından korkmaktadır.
Bu grupların rolü, yetkileri ve komuta zinciri net değildir. Suriyeliler onlarla nasıl başa 
çıkacaklarından veya bu milislerin ne tür bir yetki ve yetkiye sahip olduğundan emin 
olmamaktadır. Sivillere büyük zarar ve korku verdiklerinden şüphe bulunmamaktadır.

Suriye rejimi, kontrolü altındaki birçok sahada keyfi gözaltı ve tutuklama şeklindeki baskıcı 
politikasını sürdürmektedir (Şekil 12). Buna, uzlaşmanın olduğu sahalarda ve başka yerlerde 
kişisel uzlaşma belgelerini ("uzlaşma anlaşmaları") imzalayan kişilerin tutuklanması da dahildir. 
Tutuklamalar, aynı zamanda rejimi eleştiren veya rejimin politikaları ya da kötüleşen yaşam 
koşulları hakkındaki görüşlerini ifade eden kişileri de hedef almaktadır. Suriye İnsan Hakları Ağı, 
2020 yılında rejim güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen en az 908 keyfi tutuklama ve 
gözaltı vakasını belgelemiştir8.

Bu özel anket, katılımcıların yüzde 40'ının yakınlarından en az birinin 2011 ile 2020 arasında keyfi 
olarak tutuklandığını doğruladığını göstermektedir. Bu da sevdiklerinin salıverilmesini hâlâ umut 
eden Suriyeliler için tutukluluk meselesinin ve gözaltına alınan veya zorla kaybedilenlerin akıbeti 
hakkında sağlanan bilgilerin yaygın etkisini ve alakasını göstermektedir.

Saha Türüne Göre Güvenliksizlik Nedenleri

Gözaltılar 

Şekil 11. Saha türüne göre güvensiz hissetme nedenleri

Not: şekil, katılımcıların "Kendinizi güvenliksiz hissetmenizin nedenleri nelerdir?" sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.

2011'den bu yana rejimin kontrolünde kalan sahalar Suriye rejimi tarafından zorla kontrol edilen sahalar Uzlaşmanın olduğu sahalar

Yaygın güvensizlik 
korkusu

58%

21%

92%

Ekonominin çöküşü 
sonucu suç

67%

30%

88%

Güvenlik 
yetkililerinin tutumu

57%

65%

90%

Sürmekte olan savaş 
korkusu

53%

23%
30%

Yarı resmi milis 
korkusu

49%

19%

48%

Diğerleri:

6%

0% 0%

7https://www.numbeo.com/crime/country_result.jsp?country=Syria
8https://sn4hr.org/blog/55793/02/01/2021/

7

19



Tutuklamaların yaklaşık beşte biri (yüzde 19) daha önce bir tür af yasaları ve rejim tarafından 
çıkarılan kararnamelerin kapsamına giren kişilere yönelik olmuştur (Şekil 13). Tutuklananların 
yaklaşık dörtte biri (yüzde 26), rejim tarafından verilecek daha da güçlü bir vaadi/garantiyi 
göstermesi beklenen, bireysel veya toplu olarak uzlaşma anlaşmaları imzalamıştır (Şekil 14).

Not: Şekil, katılımcıların “Yakınlarınızdan herhangi biri keyfi olarak tutuklandı mı?” sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.

Not: Şekil, katılımcıların "Tutuklanan kişiler herhangi bir af kapsamına girdi mi?" sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.

Not: Şekil, katılımcıların "Tutuklanan kişi bireysel olarak bir uzlaşma imzaladı mı?" sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.

Şekil 12. Keyfi tutuklamanın yaygınlığı

Şekil 13. Sağlanan af sonrası tutuklamalar (tüm türler)

40%

60%
Evet

Hayır

#173Hayır

#40Evet

81%

19%

Şekil 14. Sağlanan af sonrası tutuklamalar (kişisel uzlaşma anlaşması)

#158Hayır

#55Evet

74%

26%
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Bu sonuçlar, rejimin kendi anlaşmalarına ve kararnamelerine uymadığını ve rejim kontrolündeki 
sahalarda yaşayan (veya geri dönmeyi planlayan) Suriyelilerin kendi gelecekleri hakkında bilinçli 
bir karar vermelerinin çok zor olduğunu teyit etmekte olup, bu da herhangi bir gerçek garantinin 
olmadığını bir kez daha göstermektedir.

Çatışmanın başlangıcından bu yana katılımcılar arasında tutuklanan kişilerin yüzdesi önemli 
ölçüde değişmektedir, ancak bu, eğilimin hala devam ettiğini doğrulamaktadır (Şekil 15). Rejimin 
2018'de İdlib ve Halep'e büyük askeri saldırılar başlatmasına ve daha fazla toprak kazanmasına 
rağmen, 2019 ve 2020'de (Eylül ayına kadar) 2018'e göre gözle görülür bir artış olmuştur.

Son 10 yılda tutuklanan kişi veya kişi yakını yüzdesindeki düşüşün önemli bir nedeni, rejimin ilk 
birkaç yılda rejim kontrolü altındaki sahalarda, rejime karşı olan herkesi bu sahalardan kaçmaya 
zorlayarak, muhalifleri ve eylemcileri hedef alan çok agresif ve ayrımcı bir tutuklama kampanyası 
yürütmesidir. Rejimin kontrolündeki sahalarda eylemcilerin büyük çoğunluğu öldürülmüş, 
tutuklanmış veya kaçmaya zorlanmıştır.

Bu uygulamalara paralel olarak, rejim güç kullanarak daha fazla toprak kazandıkça Suriyeliler, 
özellikle rejim tarafından arandığını düşünenler başta olmak üzere, genellikle bu sahalardan 
kaçmışlar ve bu da rejim karşıtı görülen insanların daha fazla tutuklanma ihtimalini en aza 
indirmiştir. Rejim, muhalefet sempatizanlarını "tükettiğinde", "uzlaşma anlaşmaları" imzalayan 
kendi yandaşlarına ve Suriyelilere düşman olmuştur. Bu gerçekler, güvenlik koşullarının ve gözaltı 
korkusunun, neden Suriyelilerin rejim kontrolündeki sahalara geri dönmelerinin önündeki en 
büyük caydırıcı unsurlardan biri olduğunu açıklamaya yardımcı olmaktadır.

Anket aynı zamanda, Suriye’nin mevcut anayasasının 2012 tarihli 94 sayılı Kararname ile çıkarılan 
53. maddesinin keyfi gözaltı ve işkenceyi yasaklamasına rağmen, katılımcıların veya yakınlarının 
tutuklanmalarının yüzde 82'sinin mahkeme kararı olmadan gerçekleştiğini göstermiştir (Şekil 16).

Af kararnameleri ve uzlaşma anlaşmalarını, acımasız önlemlere ve davranışlara güçlü bir geri 
dönüş takip ettiğinde, bu sarsıcı rakam, güvenlik ve adalet sektörlerinde artağan iyileştirmeler ve 
politika değişiklikleri sağlamanın zor olduğunu göstermektedir. Rejimin güvenlikle ilgili 
faaliyetlerinin çoğu herhangi bir yasal çerçevenin dışında gerçekleşmektedir. Bu bulgular, eksiksiz 
bir güvenlik sektörü reformunun gerekli olduğunu doğrulamaktadır.

Not: Veriler, 2020 yılı Eylül ayında toplanmıştır. O yıl muhtemelen daha fazla tutuklama meydana gelmiştir.

Şekil 15. Tutuklamaların zaman çizelgesi

7%

2011

11%

2012

19%

2013

13%

2014

14%

2015

10%

2016

6%

2017

4%

2018

9%

2019

6%

2020
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Katılımcıların gözaltına alınan yakınlarının yarısından fazlası (yüzde 53) bilinmeyen yerlerde 
tutulmaktadır (Şekil 17). Bu tutuklular ne ziyaret edilebilir ne de davaları (veya tutuklanma 
sebepleri) hakkında bilgi alınabilir. Bu da tutukluların haklarını garanti altına alan uluslararası 
yasaları ve sözleşmeleri ihlal etmektedir. Örneğin, Tüm Kişilerin Zorla Kaybedilmeden 
Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’de9 şöyle belirtilir: “Özgürlüğünden yoksun bırakılan 
bir kişinin yalnızca resmi olarak tanınan ve kontrol edilen bir yerde hapsedilmesini güvence altına 
alın”. Ayrıca şunun önemini de ortaya koyar: “Özgürlüğünden yoksun bırakılmış herhangi bir 
kişinin, yasalarla belirlenmiş koşullara tabi olmak üzere, ailesi, avukatı veya istediği herhangi bir 
kişi ile görüşebilmesini, bu kişiler tarafından ziyaret edilebilmesini güvence altına almalıdır.”

Tutukluların sadece yüzde 21'i bilinen yerlerde tutulurken, tutukluları bilinmeyen yerlerde tutma 
vakaları da son 10 yılda düzensiz bir dağılım göstermekte fakat çatışmanın ilk yıllarında daha 
aşikar görünmektedir (Şekil 18). Son yıllarda bilinmeyen yerlerde tutulan tutukluların yüzdesinin 
ortalama üçte bire düşmesine rağmen, bu hala yıkıcı bir oran ve temel insan haklarının sistematik 
ihlallerine yol açmakta ve Suriyeliler arasında korku faktörünü artırmaktadır.

Not: Şekil, katılımcıların “Yakınlarınız mahkeme kararıyla mı tutuklandı?” sorusuna verdikleri yanıtları 

Şekil 16. Mahkeme kararı ile yapılan tutuklamalar

9https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx

18%

82%
Hayır

Evet

Not: Şekil, katılımcıların “Gözaltı yeri biliniyor mu?” sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.

Şekil 17. Gözaltı yerinin bilinip bilinmemesine göre gözaltılar

47%

53%
Hayır

Evet
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Tutukluların ve yakınlarının temel haklarının inkar edilmesi, tutuklamanın önemini daha da 
artırmaktadır. Şekil 19, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (yüzde 71) gözaltındaki akrabalarını 
ziyaret edemediğini göstermektedir.

Not: Şekil, katılımcıların “Tutuklanma yeri biliniyor mu (tutuklanma yılına göre)?” sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.

Not: Şekil, katılımcıların “Gözaltına alınan yakınlarınızı ziyaret edebildiniz mi?” sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.

Şekil 18. Tutukluluk yerinin bilinip bilinmemesine ve tutuklanma yılına göre gözaltılar

Şekil 19. Gözaltındaki yakınlara erişim

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Evet Hayır

21%

36%

59%

44%

38%

55%

23%

56%

58%

69%

79%

64%

41%

56%

62%

45%

77%

44%

42%

31%

29%

71%
Hayır

Evet
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“Erkek kardeşim işkence 
altında şehit oldu ve nerede 
olduğunu bilmiyorduk. Ölüm 
haberini öldükten 4 yıl sonra 
aldık.”
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Tutuklamalar aynı zamanda önemli sayıda zorla alıkoyma vakasının başlangıç noktası haline 
gelmiştir. Pek çok tutuklama, yukarıda da bahsedildiği gibi herhangi bir kanuni emir olmaksızın ve 
görünürde bir sebep olmaksızın gerçekleştirilmektedir. Pek çok durumda tutuklamalar, kimlikleri 
uygun bir şekilde belirlenemeyen milisler veya ajanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Sonuç 
olarak, tutuklu ailelerinin önemli bir yüzdesi, tutuklamayı kimin yaptığını bilmemektedir.

Bu uygulamalar, tutukluların ailelerini resmi ve resmi olmayan taraflar ve bireylerden gelen 
şantajlara karşı daha savunmasız hale getirmektedir. Tutukluların aileleri, çaresizlik dolayısıyla, 
yakınlarının nereye götürüldüğünü öğrenmek ve onları ziyaret etmek ya da onlarla iletişim kurmak 
için genellikle rüşvet vermeye hazırdır. Anket, gözaltına alınan yakınlarıolan katılımcıların yüzde 
72'sinin, tutuklanan kişinin nerede olduğunu öğrenmek için para ödediğini (veya ödemesinin 

Aynı tür zorla alıkoyma, tutukluların serbest bırakılması konusunda da geçerlidir: Görüşülen 
kişilerin yüzde 60'ı, gözaltına alınan kişiyi serbest bırakmak için ödeme yapmıştır (veya ödeme 
yapması istenmiştir).

Zorla Alıkoyma ve Gözaltı

Not: Şekil, katılımcıların “Tutuklanan bir yakınızın nerede olduğunu öğrenmek için ödeme yapmak zorunda kaldınız 
mı?” sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.

Not: Şekil, katılımcıların “Gözaltındaki akrabanızı serbest bırakmanız için sizden para ödemeniz istendi mi veya para 
ödediniz mi?” sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.

Şekil 20. Yerlerini bulmak için rüşvet ödeyen tutuklu ailelerinin yüzdesi

72%

28%
Hayır

Evet

Şekil 21. Serbest bırakılması için rüşvet ödeyen tutuklu ailelerinin yüzdesi

60%

40%
Hayır

Evet
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Tutukluların haklarının sistematik olarak suiistimal edildiği ve rejimle bağlantılı milislerin ve 
yetkililerin, bir gelir kaynağı olarak tutukluların ailelerinden zorla para almak için yasadışı 
tutuklamalar yaptığı hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıktır. Bu uygulamalar, rejimin 
kontrolündeki bölgede faaliyet gösteren avukatlar, yargıçlar, güvenlik şube başkanları ve 
milislerden oluşan bir ağ tarafından daha da desteklenmekte ve bu da zorla alıkoyma ve yetkinin 

“Tutuklananların çoğu sebepsiz 
yere, asılsız raporlarla, zorla 
alıkoyma şeklinde veya 
ebeveynlerinden para almak 
için tutuklanmıştır.”
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Anket, 2011 yılında Mart ayında halk ayaklanmasının başlamasından bu yana Suriye rejimi 
tarafından çıkarılan 18 af kararının algısını ve etkisini ele almıştır. Bu kararların zamanlaması ve 
kapsamı incelendiğinde aşağıdaki örüntüler ortaya çıkmaktadır:

Bu örüntüler rejimin çıkardığı son iki af kararında (yukarıdaki ilk madde iminde bahsedilen) 
rahatlıkla gözlemlenebilir. 6 sayılı Karar, karar kapsamındaki tutukluların cezaevlerini boşaltarak 
COVID19- salgınıyla mücadele bahanesiyle çıkarılmış olup bu da çok spesifik bir suç türüyle sınırlı 
kalmıştır (Uyuşturucu kaçakçılığı suçları - adam kaçırma - Suriye para birimi harici bir para 
birimiyle ticaret - rüşvet - askerlikten kaçma). Suriye İnsan Hakları Ağına10 göre bu, çok sınırlı 
sayıda tutuklunun serbest bırakılmasıyla sonuçlanan bir “aldatmaca” olmuştur: siyasi suçlardan 
tutuklanan 130.000 tutukludan sadece 96'sını belgelemişlerdir. Ayrıca raporda, rejimin ya ceza 
gerektiren suçlardan ya da zorunlu askerlikten kaçma nedeniyle hapsedilen tutukluları serbest 
bıraktığı belirtilmiştir. Terörle veya “milli duyguyu zayıflatmakla” (rejimin siyasi rakiplere, 
eylemcilere veya muhalif grupların üyelerine yönelik başlıca suçlamaları) suçlananlar kapsam dışı 
kalmıştır.

13 sayılı karar, 2021 yılı Mayıs ayı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen önce, önceki kararlarda 
kullanılanla aynı yaklaşım ve uygulama kullanılarak yayınlanmıştır. Kaç kişinin bundan 
yararlandığını gösteren resmi bir rakam mevcut değildir. Af karalarının rejim tarafından 
uluslararası baskıyı hafifletmek ve hem Suriyelileri hem de uluslararası aktörleri yanlış 
yönlendirmek için (bazen başarıyla) kullandığı siyasi araçlar olduğu açıktır.

Bu örüntüler, anket sonuçlarımızda açıkça yansıtılmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu (yüzde 
64), af kararlarının yararlı olmadığını ve iyi niyetle yapılmadığını, ancak bir dış propaganda aracı 
olduğunu doğrulamıştır (Şekil 22). Rejim görevlileri ve yandaşları, bunları, etkilenen vatandaşları 
ve bunların yakınlarını zorla alıkoyarak mali kazanç sağlamak için kullanmaktadır. Örneğin 
yetkililer, (yürütme düzenlemelerinin yokluğundan ve güvenlik hizmetlerinin yargı ve yasama 
mercilerinde sahip olduğu yetkiden yararlanmak suretiyle) bir aile üyesinin adının af 
düzenlemelerine dahil edilmesi karşılığında rüşvet talep etmektedir.

Af kararları, genellikle rejim: (1) uluslararası toplum tarafından baskı veya inceleme altındayken 
(örneğin, 2020/6 sayılı karar), (2) yüksek düzeyde iç hoşnutsuzluk hissederken ve (3) seçimler 
gibi kilit olaylardan önce imajını iyileştirmesi gerekiyorken (örneğin, 2021/13 sayılı karar) 
çıkarılmıştır.
Çoğu, kapsamına alınması gereken bireyleri ve toplumun sektörlerini hedef alan çeşitli 
muafiyetleri olan kısmi kararlar olup, ayaklanmadaki rolleri veya siyasi konumları nedeniyle 
tutuklanan tutukluların serbest bırakılmasının kapsam dışı kalmasıyla sonuçlanmaktadır.
Afların kısmi ve seçici doğasına rağmen, kararın uygulanması ve icrası bunların etkisini daha da 
azaltmaktadır; bunlar, genellikle önemli düzeyde yolsuzluk ve zorla alıkoymayla 
uygulanmaktadır.

Af Kararları

10https://bit.ly/3CQZpIN

COVID-19

2
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 "Af, uzun zaman önce tutuklanan kişileri kapsıyordu ve tutuklanmalarının nedeninin sadece 
şüphe ve adaletsizlik olduğu kanıtlanmış oldu."

 “Bu af, siyasi veya düşünce mahkumlarının serbest bırakılmadığı önceki kararlarla aynı.”

 “Bu af, ailelere yardım etmek, ilaç sağlamak vb. dahil, yüzlerce kişinin tutuklanmasına, 
hatta rejim karşıtı gösterilere neden olan sebepleri içermiyor.”

 "O, serbest bırakıldıktan sonra bile hala bir takipçi ve gözlemci oluyor."

 “Af, kamuoyu baskısını hafifletmek için çıkarıldı. Siyasi suçluları değil, sadece suçluları ve 
soyguncuları içeriyordu.”

 ”Affedilseler bile, sadece onların salıvermek istedikleri serbest bırakılıyor.”

 “Her şey politik olarak planlanmıştır. İyi niyetli bir şey yok.”

 “Rejim iyi niyetten bihaber”

 "Af, çok sayıda tutukluyu içermeyecek şekilde tasarlandı, mahkumları serbest bırakmak 
için koşullar zor ve bu kararnamelere güven neredeyse yok denecek bir noktada."

 “Aynı anda hem katil hem de affedici olduğunu hiç duymamıştım.”

 “Arada bir af kararnameleri çıkarıldığında, kararın uygulanmasından sorumlu olan görevliler 
ve sorumlular akıl almaz meblağlar çıkarıyorlar. Af listelerindeki [isimler dahil] karşılığında 
hediye ve rüşvet alıyorlar. Çok az Suriyeli yararlanıyor bu karardan.”

  Bazı tutukluların affından sonra Şam'da hırsızlık ve suçlarda artış görmekteyiz. Failleri 
sorduğumuzda kısa süre önce affedildiklerini öğreniyoruz. Aslında aflar, kafa karışıklığını, 
ıstırabı ve güvenlik duygusunun kaybolmasını artırmak için çıkarılıyor.”

Şekil 22. Katılımcıların af kararnamelerinin gerçekliği ve faydasına ilişkin görüşleri

15%
21%
Evet

64%
Hayır

Af iyi niyetle verildi, 
ancak uygulanmasına 

güvenmiyorum
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Katılımcıların yaklaşık beşte biri (yüzde 21) bu kararların iyi niyetle çıkarıldığını, vatandaşlara fayda 
sağladığını ve genel koşulların iyileştirilmesine katkıda bulunduğunu belirtmiştir (Şekil 23).

 "Ara sıra çıkarılan afların, insanların daha iyi bir gelecek umuduna tutunmalarına yardımcı olmak 
için iyi bir jest olduğunu hissediyorum."

 " Affı, ülkeyi yıkan ve Suriyelileri öldüren teröristlere verildiği için desteklemesem de, ülkedeki 
savaş halinin bitimine kadar iyi niyetle çıkarıldığına inanıyorum."

 “Güveni yeniden inşa etmek, her iki tarafın sahip olacağı iyi niyetle yapılacak bu tür eylemleri 
gerektirir.”
“İdare makamı, insanlar arasında güvenliği ve uyumu yeniden sağlamak istiyor.”

Katılımcıların yüzde 15'i bu kararların iyi niyetle ve belirli bir amaç için alındığını söylerken, bu 
kişiler, bu kararları uygulamaktan sorumlu şahısları, bu kararların kapsam ve içeriklerini 
manipüle etmekten ve değiştirmekten sorumlu tutmuştur.

“Güvenlik şube başkanları, af yasasını bir hırsızlık kaynağı haline getiriyor. Fazla ödeyen kişinin 
adı, bu kişi yanlışlıkla veya çoğu zaman sebepsiz yere gözaltına alınsa da af listelerine yazılıyor.”

 "Rejim tarafından yapılan, kendi üzerindeki baskıyı hafifletmek için sahici girişimler var, ancak 
bir yandan yargı kurumları ile diğer yandan güvenlik kurumları arasında bir anlaşmazlık var."

 “Güvenlik dairelerinde yolsuzluk var. Kanunları uyguladıklarına inanmıyorum.”

 “Avukatlık görevim vasıtasıyla, affın kötü niyetle yapıldığını söyleyemem ama affın sistem 
tarafından kişisel veya güvenlik amacıyla nasıl yanlış uygulandığını veya affı hak etmeyen bazı 
şahısların serbest bırakılması için yapıldığını görüyorum."

"Af ile ilgili herhangi bir yürütme talimatı verilmiyor ve her kurum bunu kendi isteğine göre 
uyguluyor."

Not: Şekil, katılımcıların “Gözaltına 
alınan yakınlarınız af yasaları nedeniyle 
mi serbest bırakıldı?” sorusuna 
verdikleri yanıtları göstermektedir.11

11 Sahte af: Cezalarının tamamını tamamladıktan sonra serbest bırakılan veya aftan önce sebepsiz yere tutuklanan ve 
yararlananların sayısını artırmak için serbest bırakılan tutuklular

Şekil 23. Af yasasının katılımcılar ve yakınları üzerindeki etkisi:

Hayır

Evet

Gerçek af Sahte af

#168
79%

#27 18%
13%

18%
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Teoride çıkarılan af kararlarının kapsamına giren katılımcıların yüzde 79'u bu kararlardan doğrudan 
yararlanmamış ve af yasaları nedeniyle bu katılımcıların topluluklarında herhangi bir tahliye 
olmamıştır. Af kararlarının olumlu etkilerine atıfta bulunan katılımcıların yüzde 21'i, bunların etkin 
değerlerine bölünmüştür. Sadece yüzde 12'si faydalarının gerçek olduğuna inanmaktaydı; geri 
kalanlar ise aftan “faydalanan” kişilerin ya cezalarını çektiklerini ya da kısa bir süre önce sebepsiz yere 
tutuklandıklarını söylemiştir.

Af yasalarından yararlanmayan tutuklulara ilişkin bir başka sınıflandırma ise aşağıdaki hususları 
açığa çıkarmıştır (Şekil 24):

• Yüzde 82'si, tutuklulukları yargısız olduğu için af kararlarından yararlanmamıştır
• Tutukluların yüzde 8'i af kriterlerine tabi değildir
• Vakaların yüzde 10'u, Af kriterlerini karşılamasına rağmen bilinmeyen nedenlerle tahliye 

Anket sonuçları, af yasalarının tutukluların durumları üzerinde çok sınırlı bir etkiye sahip olduğunu ve 
genellikle seçici bir şekilde uygulandığını ve hak sahibi vakaların bile yararlanmaktan yoksun 
bıraktığını göstermektedir.

Şekil 24. Af yasalarından yararlanmayan tutuklular

8%
10%

82%

geçirilen kanun 
uyarınca af 
standartlarına tabi 
değil

Yargılanmadan 
tutuklu olduğu için af 
kapsamına alınmamış

standartlara tabi 
fakat tahliye 
edilmemiş

As-Suwayda, 2020
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Hama, 2020

Not: Şekil, katılımcıların "Rejimin şu anda kontrol ettiği sahalardaki uygulamalarını ve politikalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?" sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.

Şekil 25. Rejim tarafından geri alınan bölgelerdeki güvenlik algıları

Katılımcıların Suriye rejiminin davranışının iyileşmekten ziyade kötüleştiğini ifade etme olasılığı iki 
katından fazla olmuştur. Bölgeyi geri alırken daha az acımasız olmak yerine, kontrolü altında 
yaşayanlara göre, rejim daha sorunlu davranmaktadır. Katılımcılar, rejimin acımasız 
uygulamalarının nedeninin “terörle mücadele” olmadığını ve bu bölgelerde artan rejim kontrolü ile 
artan güvenlik arasında fark edilebilir bir bağlantı olmadığını iddia etmektedirler (askeri 
operasyonlar sırasında sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin yapılan saldırıların durdurulması 
hariç olmak üzere).

Suriye Rejiminin Davranışı

38%

Azaldı

37%

Önceki 
kadar 

olumsuz

18%

 İyileşti

7%

Önceki 
kadar 

olumlu

Damascus, 2020
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“İyi” veya “kabul edilebilir” koşullar için ortak olarak kabul edilmiş standartlar oluşturmanın 
zorluğu dolayısıyla, bu bölüm 2011 yılında barışçıl gösterilerin başlamasından hemen önceki 
güvenlik durumunu temel almıştır. Katılımcıların yaklaşık yüzde 82'si, 2011 yılındaki güvenlik 
koşullarının asgari düzeyde bir “onurlu yaşam”ı garanti etmeye uygun olmadığını onaylamıştır.

Çalışmaya katılanların çoğu (yüzde 72), güvenlik aygıtının davranışını ve politikalarını değiştiren 
siyasi bir çözümü desteklediğini ifade etmiştir (Şekil 26). Bu sonuç, 2020 yılı Haziran ayında 
hazırlanan, katılımcıların yüzde 73’ünün (hepsi, rejim tarafından kontrol edilen sahaların dışında 
yerlerinden edilmiş kişiler) güvenlik güçlerinin politikalarının değiştirilmesi ihtiyacında ısrar 
ettiğini ortaya çıkaran, “Biz Suriye'yiz” raporu kapsamında gerçekleştirilen anketin sonucunu daha 
da güçlendirmektedir (bu yüzde, şu anda rejim kontrolündeki bölgelerde bulunan Suriyelilerle 
neredeyse aynıdır). Bu şekildeki bir değişiklik, her türlü siyasi uzlaşmaya dahil edilmelidir.

Katılımcılar, kendilerine yakışır bir yaşam sürmelerine yardımcı olacak bir dizi güvenlik 
standardı örneği sunmuşlardır:

 “Güvenlik şubeleri Suriye'de yok edilmesi gereken bir şeytandır. İnsanların hayatlarını, 
geçimlerini ve kaderlerini kontrol eden korkunç bir sistemdir. Hükümetten Tamamen 
yürürlükten kaldırılmalı, hükümetten ayrılmalı ve görevi vatandaşa hizmet etmek ve onu 
korumak olan birimlere dönüştürülmelidir, aksi olmaz.”

 "Güvenlik hizmetlerinin yürürlükten kaldırılması ve güvenlik şubelerinin parka 
dönüştürülmesi."
“Güvenlik hizmetlerinin yürürlükten kaldırılması ve tüm güvenlik sisteminin değiştirilmesi, 
hatta insanların kafasındaki güvenlik fikrinin, güvenlik aygıtı korkusundan bu aygıta güvenmek 
haline dönüştürülmesi gerekmektedir.”

  “Güvenlik sistemleri izlenmelidir. Bu sistemler, insanları kontrol etmeyi ve sivil işlere 
karışmayı bırakmalılar.”

  "Savaşın sona ermesi, güvenlik önlemlerinin hafifletilmesini sağlamalıdır."

  "Devlet güvenlik sistemleri maliyetlidir, bu yüzden bunlar yeniden yapılandırılmalı ve sayıları 
azaltılmalıdır."

  "Güvenlik hizmetlerinin kaldırılması ve görevlerini polise ve yargıya devretmesi."

  “Hukuk mahkemeleri kamu güvenliğinden sorumlu olmalıdır.”

  "Şube başkanlarını ve cinayete karışanların değiştirilmesi ve bunların hesap vermelerinin 
istenmemesi."
 “Olağanüstü hal kanunun yürürlükten kaldırılması ve tutuklamanın durdurulması.”

 “Rejimin değiştirilmesi, ordunun ve güvenlik sistemlerinin yeniden yapılandırılması ve keyfi 
tutuklamaların önlenmesi.”

  “Güvenlik, iktidardaki rejimi değil, bireyleri korumalıdır. Bu siyasi sistem değişmelidir.”

Güvenlik Koşullarının Değerlendirilmesi
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Not: Şekil, katılımcıların “Güvenlik sisteminde reform yapan bir siyasi çözümü destekliyor musunuz?” sorusuna 
verdikleri yanıtları göstermektedir.

Şekil 26. Güvenlik sektörü reformuna destek

72%

28%
Hayır

Evet
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Not: Şekil, katılımcıların “İfade özgürlüğünden faydalandığınızı düşünüyor musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtları 
göstermektedir.

Not: Şekil, katılımcıların “Düşüncenizi özgürce ifade edebileceğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna verdikleri 
yanıtları göstermektedir.

Şekil 27. Düşünceyi ifade özgürlüğü algısı

Şekil 28. Bölge türüne göre düşünceyi ifade özgürlüğü

Düşüncesini özgürce ifade edebildiğini hisseden insan sayısı bölgenin türüne göre değişmektedir, 
ancak tüm sahalarda ezici bir çoğunlukla olumsuz olmaktadır. Bu kadar düşük düzeyde ifade 
özgürlüğü ile herhangi bir özgür ve adil seçim yapmak imkansız olurdu. Görüş ve düşüncelerin 
ifade edildiği güvenli bir ortam, demokrasiye giden her türlü nihai yol için kritik bir ilk adım olup 
her türlü siyasi uzlaşmaya dahil edilmelidir.

22%

78%
Hayır

Evet

8% 92%Uzlaşmanın olduğu sahalar

16% 84%Suriye rejimi tarafından zorla 
kontrol edilen sahalar

27% 73%2011'den bu yana rejimin
kontrolünde kalan sahalar

Evet Hayır

Ankete katılanların dörtte üçünden fazlası (yüzde 78) düşüncelerini özgürce ifade edemediklerini 
ve kilit konularda gerçek konumlarını gösteremediklerini söylemiştir (Şekil 27). “Rejim” yerine 
“Suriye devletine” yönelik açık eleştiriler, ekonominin ve hizmetlerin çöküşü ve rejimin kontrolü 
altındaki sahalarda yükselmekte olan hoşnutsuzluklar nedeniyle geçen yıl önemli ölçüde 
artmıştır. Buna rağmen, son aylarda hükümet ülkedeki mevcut koşulları eleştirdikleri için birkaç 
sadık şahsa karşı sert önlemler almış ve bu şahısları tutuklamıştır.

Düşünceyi İfade Özgürlüğü
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Katılımcıların büyük çoğunluğu (yüzde 85) barışçıl gösteri yapma haklarının korunmadığına 
inanmaktadır (Şekil 29). Bu sonuç, rejimin düşüncelerin ifade edilmesi konusundaki tutumunun 
değişmediğini ve mevcut Suriye anayasasının toplanma hakkını güvence altına almasına rağmen 
bu hakkın hala kırmızı bir çizgi olduğunu teyit etmektedir.

Barışçıl Protestolar

Not: Şekil, katılımcıların “Barışçıl gösterilere katılma hakkınızın korunduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna 
verdikleri yanıtları göstermektedir.

Şekil 29. Protesto hakkı

 "Suriye'de özgürlüklerin sınırları var ve bu herkes tarafından biliniyor."

 "Siyaset ve rejim konuları dışında her konuda düşüncemi özgürce ifade edebiliyorum."

 “İfade özgürlüğümüz yok. Dün Suriye rejimine bağlı iki gazeteciyi düşüncelerini ifade 
ettikleri için tutukladılar... Peki biz nasıl ifade edelim?”

 “Bir yazar olarak, yazdığım her kelimeyi gözden geçirmeden hiçbir metin yazamıyorum. 
Rahatsız oldukları her harften, çöp kutusu eleştirisi bile olsa sorumlu tutuluyorum.”

 "Kesinlikle hayır: yeğenim, annesi Facebook'ta dekanı eleştirdiği için üniversite sınavına 
girmekten men edildi."

 "Bunun için soru sormaya gerek yok. Sokaklarda yürüyüp binalara baktığınızda cevabı 
anlayacaksınız.”

 “Kardahalı bir avukat olmama rağmen bunu yapamam .. zorla ortadan kaybedilen 
arkadaşım Abdülaziz gibi.”

 “Yapamam: Size tam adımı söylemeye cesaret edemiyor olmam da bunun kanıtı.”

 "Savaş bu yüzden çıktı – çünkü insanlar düşüncelerini ifade etmeye karar verdi."
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85%
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Katılımcılar, 2011 ve 2019 yılları arasında iki katına çıktıktan sonra, 2019 anketinden bu yana bile, 
Suriye'deki yolsuzluk seviyesinin hızla arttığını vurgulamışlardır (Şekil 30).    

Yolsuzluk 

“Geçen yıl, ek sınav kararı çıkmadığı için öğrencilerin barışçıl protesto kararı aldıkları gün, 
güvenlik güçleri sokakta yürüyen herkesi tutukladı.”

“Kölenin efendisini protesto etme hakkı yok: rejimin Suriye halkına bakışı bu – köleler.”

"Çünkü ben bir memurum."

"Ben bir devlet çalışanıyım ve herhangi bir protesto işimden kovulmama neden olabilir."

"Hükümet, muhalif görüşlerin ifade edilmesini, şiddetle cezalandırılması gereken, terörizm 
ve ülkenin yıkımı olarak görüyor."

"Dokuz yıl cevabı bulmak için yeterli."

"Geçmiş yıllarda barışçıl bir şekilde protesto etmeye çalıştığımda, devlete komplo kurmak 
ve milli duyguları zayıflatmaktan tutuklandım."

"Protesto, Şam için kültürel olarak tuhaf bir şey ve halkla konuşmayan bir hükümetle karşı 
karşıya gelmek istemiyorum."

“Süveyde'de son zamanlarda hiçbir şeyin, hatta camların bile kırılmadığı barışçıl protestolar, 
polisler, güvenlik güçleri, devlet çalışanları ve Suriye Arap Baas Partisi üyeleri tarafından 
şiddet ve tutuklamalarla karşılandı. Buna ek olarak, Süveyde'deki üniversite öğrencileri de 
bu gösterilere karşı çıkmaya zorlandılar, emirlere uymadıkları takdirde işten atılmakla tehdit 
edildiler ve tutuklandılar."

“Barışçıl protestolar sırasında iki oğlum tutuklandı.”

Şekil 30. Yolsuzluk oranları, 2011–2020
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Neredeyse 10 yıllık bir çatışmadan sonra, hiçbir katılımcı mevcut durumu “yolsuzluktan uzak” 
olarak tanımlamamıştır. Katılımcıların dörtte üçünden fazlası (yüzde 2020 ,(77 yılında yolsuzluğun, 
yüksek veya çok yüksek bir oranda, yaygın olduğuna inanmaktadır (Şekil 30).

Son rejim politikaları ve belirli organlara kısıtlama veya kontrol olmaksızın verilen yetkiler de dahil 
olmak üzere, ülkenin azalan ekonomik durumu ve devlet çalışanlarına ödenen düşük maaşlar gibi 
bir dizi faktör yolsuzluğun yayılmasını şiddetlendirdi.

Sıradan Suriyelilerin hayatlarında yolsuzluğun kendisini göstermesinin bir yolu, vatandaş olarak 
haklarına erişmek için rüşvet verme ve kişisel ilişkiler ve nüfuz ağlarını kullanma ihtiyacıdır (Şekil 
31). Katılımcıların ifadelerinin çoğu, devlet kurumlarında rüşvetin normal olduğunu ve yetkililer 
tarafından bilindiğini belirtmiştir. Bunun nedeni kısmen, devlet çalışanlarının düşük ücret alması 
ve rüşveti gelirlerinin önemli bir parçası olarak görmesidir. Ankete katılanlara göre, bu, gıda ve 
yakıta erişim, eğitim ve istihdam gibi hükümetin kontrol ettiği sözde duyarlı yaşam alanlarında 
bile çoğu devlet kurumu için geçerlidir.

Şu anda ekmek hakkımız, ısınma hakkımız, su hakkımız, elektrik hakkımız ve hatta yaşam 
hakkımız için rüşvet ödüyoruz.”

 “En önemli hak, insana yakışır bir yaşam hakkıdır. Bu hakkımızı ancak rüşvet vererek elde 
ederiz, onlara verecek paramız olmasa da bu böyle.”

 “Oğlum devlet okuluna gidiyor. Hakaret ve şiddete başvurmadan öğrenme hakkına rağmen 
dayak yememesi için öğretmenlerine rüşvet ödedim ve hediyeler verdim.”

“Bazı derslerde, bu dersleri veren profesörlere rüşvet ödemezseniz veya cinsel iyilik 
sunmazsanız başarılı olamazsınız. Bu sebeplerden ötürü ilk yıldan itibaren bir dersi 
geçemedim.”

“Elbette güvenlik şubelerine, parti görevlilerine, belediye başkanlarına, alt ve üst düzey 
personele rüşvet veriliyor. Bu ülkede istediğiniz her şeyi elde etmek için, bu şey hakkınız olsa 
bile, para ödemeniz gerekiyor.”

“Umarım rüşveti yasal hale getiren ve eklenen faizin yüzdesini belirleyen bir yasa çıkarırlar. 
Zaten istediğiniz her şeyi elde etmek için para ödemeniz gerektiği için böyle daha iyi olur.

Not:  Şekil, katılımcıların “Vatandaşlık haklarınızı elde etmek için rüşvet vermeniz gerektiğini düşünüyor 
musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.

Şekil 31. Rüşvet verme zorunluluğu
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 “Herhangi bir iş yaptığınızda veya hakkınız olarak kabul edilen herhangi bir şeyi almak 
istediğinizde rüşvet vermelisiniz. Rüşvet normalleşti ve gelecekte bunun kanunla 
yasalaşmasını bekliyorum.”

 "Çünkü bir çalışanın yaşamını iyileştirmek için rüşvete ihtiyacı var, bu yüzden haklarımı 
rüşvet olmadan alamam."

 “Yolsuzluk yaygın ve çalışanların maaşları düşük, bu yüzden vatandaşlardan rüşvet 
istiyorlar.”

 "Suriye'deki kötü yönetim, idari yolsuzluklar ve mevkilerini rüşvette kullanan güçlü 
adamların varlığı, vatandaşları temel haklarını elde etmek için rüşvete başvurmaya yöneltti."

 “ Süveyde'de yaşadığımız yer ile Dera'da büyüdüğümüz yer arasındaki tüm güvenlik 
bariyerlerini, hakkımız olmasına rağmen, geçebilmek için para ödüyoruz. Ayrıca benzin ya da 
herhangi bir resmi evrak almak için çok para ödüyoruz.”

  “Kötü ekonomik koşullarda, insan haklarından sorumlu memur, maaşı yeterli olmadığı için 
halktan rüşvet alıyor.”

  "Arabamı yakıtla doldurma hakkım var ama yakıt olmadığı için ve yakıta erişmek için rüşvet 
ödüyorum."

Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 52), hakları yolsuzluk ve bağımsızlık eksikliğinden 
etkilendiği için, yargı sistemine adil ve şeffaf bir şekilde erişime sahip olduklarına 
inanmamaktadır (Şekil 32).

Yolsuzluk Vakalarında Yargı Sisteminin Rolü

Not: Şekil, katılımcıların “(yolsuzluk vakalarında) mahkemeye gidip adil bir sonuç alabileceğinizi düşünüyor 
musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.

Şekil 32. Yargı tarafsızlığı algısı
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Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 52) yolsuzluğu bildirmenin yararlı olduğuna 
inanmadıklarını söylemiştir (Şekil 32). Ankete katılanların çoğu, yolsuzluğun sorumlu dairelerin ve 
yetkililerin lütfuyla ve nezaretinde gerçekleştiğine ve rejimin yolsuzlukla mücadele konusunda 
gerçek bir ilgi göstermediğine inanıyor.

“Yargı sistemi güvenlik aygıtını takip ediyor ve ona atıfta bulunmadan herhangi bir karar 
veremiyor.”

  “Bunlar terör mahkemeleri: Avukatlar 5 milyon veya daha fazla alıyor, avukatın davayı 
kazanma kabiliyetine göre ücret artıyor. Sonunda yozlaşmış yargıçlar için çalışıyorlar.”

  “Rejim bir diktatörlük olduğu için gerçek bir hukuk makamı yok.”

  "Yargı kurumu, yolsuzluğu koruyan en önemli kurumdur."

 ” Hakimin tarafsız olduğu veya rakibin yetkisinin olmadığı bazı durumlarda yargı yoluyla 
haklarınızı koruyabilirsiniz.”

  “Yargı kurumu en yozlaşmış kurumdur. Bu kurum dürüst olsaydı, bu kurum adil olsaydı, 
ülkenin durumu çok farklı olurdu.”

  "Ben bir avukatım ve ne yazık ki Suriye'deki yargı sisteminin yüzde 80'e varan oranda 
yolsuzluktan zarar gördüğünü çok iyi biliyorum."

 “İtiraz edip yazılı olarak şikayette bulunabilirsiniz ama sonuç alınamıyor. Aksine, bu şikayet 
Suriye'deki güçlü bir şahsa karşı gerçekleştirilirse, bu şahıs, bunu gerçekleştiren kişiye 
sorun çıkarabilir.”

 “Kişisel deneyimime göre, işimde kanunun uygulayıcısı olması gereken kişiden adil bir karar 
elde edemedim.”

 “Adeta itirazın yasak olduğu bir ülkede yaşıyoruz.”

 “İdari kurumlar güvenlik aygıtlarını, bakanlıkları ve diğerlerini takip ediyor. Güçlü şahıslardan 
birine karşı şikayette bulunursam, korkarım ki şikayetçi yerine fail olurum.”

 “Yöneticinin itirazdan haberi olacaktır. Aslında tüm usulsüzlükleri biliyor ve bunlara ortak 
kabul ediliyor.”

 "Mevcut idari sistem, güvenlik aygıtı tarafından yönetildiği için yanlış bir temele 
dayanmakta olup çalışanlarının çoğu yozlaşmış insanlardır."
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Not: Şekil, katılımcıların “Şu anki ikametgahınızdan ayrılmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtları 
göstermektedir.

Şekil 33. Mevcut ikametgahtan ayrılma planları

Suriye'nin savaş öncesi nüfusunun yarısından fazlası şu anda yerinden edilmiş durumda. 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre, Suriyeliler dünyadaki zorla yerinden 
edilmiş kişilerin en büyük grubunu temsil etmektedir12. Beşar Esad rejimine karşı protestoların 
başladığı 2011 yılından bu yana, 13 milyondan fazla Suriyeli evini terk etmek zorunda kaldı. Kabaca 
bu insanların yarısı ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır; Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Almanya en 
fazla sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerdir. Diğer 6,2 milyon kişi ise, çoğunlukla 
ülkenin kuzey-batı ve kuzey-doğusunda, Esad güçlerinin kontrolü dışındaki bölgelerde ülke içinde 
yerinden edilmiş durumdadır13.

Suriye'deki mevcut duruma rağmen, rejim ve Rusya, yeniden yapılanma finansmanını teşvik 
etmek ve siyasi süreci baltalamak için, çatışmanın sona ermesi, normale dönüş ve yerinden 
edilmiş insanların geri dönme olasılığı hakkında güven verici bir hikayeyi ortaya koymaktadırlar. 

Bu bölüm, rejim kontrolündeki bölgelerde ikamet edenlerin şimdi ve gelecekte ikamet ettikleri ve 
arzu ettikleri yerle ilgili niyetlerini ve görüşlerini incelemektedir. Katılımcıların yaklaşık yarısı 
(yüzde 49) Suriye rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerde mevcut ikamet yerlerini terk etmek 
istediklerini belirtmiştir (Şekil 33).

Katılımcıların nedenleri ve güdüleri, ayrılmanın olası yollarını ararken farklılık arz etmiştir. 
Katılımcılar aşağıdaki nedenleri vurgulamıştır (birden fazla neden seçebilmişlerdir) (Şekil 34).

Halihazırda Suriye'de yaşayanlar için ekonomik nedenler, yeni güvenlik gerçeğine alıştıkları ve onu 
yönetmeyi öğrendikleri için ayrılmanın ana nedenidir. Güvenlik nedenleri, Suriye dışındakiler için 
geri dönüşün önündeki en büyük engeldir.

Rejimin Yönetimindeki Sahaları Terk Etme

12 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği “Küresel eğilimler, 2019 yılında zorla yerinden edilme”
13 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, ‘9 yıllık trajedi, direnç ve dayanışmadan sonra dünya, yerinden edilmiş Suriyelileri unutmamalı’, 10 Mart 2020,  
https://www.unhcr.org/news/%20press/2020/3/5e67ade92d6/9-years-tragedy-resilience-solidarity-world-must-forget-displaced-syrians.htm
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 “Suriye'den ayrıldım ve bir Avrupa ülkesinde yaşadım. Suriye'de yaşamakla insana saygı 
duyan bir ülkede yaşamak arasındaki büyük farkı yaşadım. Ailemi Suriye dışına 
götüremediğim için Suriye'ye geri döndüm. Şimdi geri dönüp ailemi Suriye'den çıkarma 
fırsatına sahip olmayı umuyorum.”

 “İyi bir hayat olmaksızın stresten ve uzun çalışma saatlerinden bıktım.”

 “Hiçbir hizmetin olmaması, akıllı kart kullanımı ve insanların temel ihtiyaçlara ulaşmak için 
aşağılanması.”

 “Ülkenin durumunu ve orada yaşama biçimini karşılayamadım.”

 “Çocuklarıma daha iyi bir yaşam ve yabancı uyruklu bir vatandaşlık sağlamak istiyorum.”

 "En önemli sebep, Esad ailesi ve onlar gibilerin yönetmediği bir ülkede, itibarımın ve 
haklarımın korunduğu bir ülkede yaşamak istememdir."

Yerinden edilmiş kişilere ülkeye geri dönüp dönmemek konusunda tavsiyede bulunup 
bulunmayacakları sorulduğunda, yanıt verenlerin yalnızca yüzde 26'sı Suriye'den ayrılan kişileri 
geri dönmeye teşvik ettiğini belirtmiştir (Şekil 35). Bunu yapmalarının sebebi, çoğu vasıflı insan ve 
uzman ülkeyi terk ettiğinden, dönüşlerinin ülkenin durumunu iyileştirmeye yardımcı olabileceğine 
inanmaları olmuştur.

Şekil 34. Ankete katılanların mevcut ikametgahlarından ayrılmak isteme nedenleri
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 “Tüccarların ve sermayenin dönüşü, gençler ve ülkenin ekonomik iyileşmesi için iş fırsatları 
yaratır.”

 “Ülke beyin göçü, uzmanların ve emeğin göçü nedeniyle ekonomik açıklar yaşıyor. Ülkeyi 
yeniden inşa etmek ve geliştirmek için bunların geri gelmeleri önemli.”

 “Belirli bir alanda deneyimi olan herkese ihtiyacımız var. Uzmanlar olmadan Suriye eskisi 
gibi olamaz.”

 “Değişim olmaması, rejimin baskıcı politikalarındaki ısrarı, kötü davranışları, yaşam 
koşulları ve gerekli yaşam tedarikini sağlamanın zorluğu.”

 “Bu ülkede insan hakları ve onuru heba ediliyor; hayat kölelik gibi. Sadece bizi beslemeye 
yetecek gıda için çalışmak.”

 “Eğer göçmenliği düşünüyorsam, neden insanlara geri dönmelerini tavsiye edeyim ki?”

 “Bugün bir litre benzinin fiyatı 1.500 liraya denk geliyor. Aracınızı benzinle doldurabilmek 
için işten üç gün ayrılmanız gerekiyor. Neden geri dönmelerini isteyeyim ki?”
“Onlara her bakımdan iyi bir durumdan her bakımdan kötü bir duruma geçmelerini tavsiye 
etmem.”

 ”Şu anda Suriye'de koşullar çok kötü ve geri dönmek ölüm cezası gibi.”
“Benzin ve ekmek kuyruğuna girmeye hazırlarsa, kuyruklar ülkesine hoş gelsinler.”

Not: Şekil, katılımcıların “Yerinden edilmiş kişilere geri dönmelerini tavsiye eder misiniz?” sorusuna verdikleri
 yanıtları göstermektedir.

Katılımcıların yaklaşık dörtte üçü (yüzde 74), rejim kontrolündeki bölgelerdeki mevcut durum 
nedeniyle yerinden edilmiş insanlara geri dönmelerini tavsiye etmeyeceklerini söylemiştir (Şekil 
35).

Şekil 35. Diğerlerinin geri dönmesi gerekip gerekmediğine dair görüşler
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 “Hayır, başkalarına seyahat edip kaçmalarını tavsiye ederim. Ben bir mühendisim ve 
maaşım yarım gram altına bile denk gelmiyor.”

 "Hayat zorlaşıyor, yolsuzluk yaygın ve çocuklar için bir gelecek yok."

 “Çocuklarıma ve anneme bakmak için burada kalıyorum ama yurtdışında yaşayanlar 
burada ne yapacaklar? Gaz ve ekmek için kuyrukta mı bekleyecekler?”

 “Suriye dışındaydım ve geri döndüm. O zamanlar geri dönmek gerekli bir seçenek olmasına 
rağmen çok pişmanım, ancak bu korkunç durum beni çok pişman etti. Bu ülkede hayat yok."

 
“Kişisel durumlarım nedeniyle geri döndüm, ama bana kalsa yapmazdım.”

 "Lübnan'dan döndükten sonra, beni başkalarına geri dönmelerini tavsiye etmeye teşvik 
eden hiçbir şey görmedim."

 "Anneme bakmak için geldim. Buradaki durum çok kötü ve katlanılmaz."

 ”Suriye'ye dönüş yolculuğum esnasında, pasaportumun damgalandığı yerden, geçtiğim her 
yerde, evraklarımda herhangi bir ihlal olmamasına rağmen kapı görevlisine rüşvet verdim."

 
"İdlib'de yerimden edildikten sonraki ilk iki yılda, işimi yapıp tutuklanmamak için güvenlik 
sistemlerine çok fazla rüşvet vermek zorunda kaldım."

 ”Suriye'de hainlere, korkaklara, paralı askerlere yer yok.”

 “Ülke, istediğiniz zaman ziyaret edebileceğiniz bir otel değil. Kim ülkenin, kendisine ihtiyaç 
duyduğu halde ülkeden kaçarsa, onun orada yeri yoktur.”

Başkalarına geri dönmemelerini tavsiye edenlerin bir kısmı, bu şahısların ülkeye ihanet ettiklerine 
ve hoş karşılanmayacaklarına inanıyorlar ki bu, rejim başkanının ve bazı kilit şahsiyetlerin ifade 
ettiği resmi hikaye ile uyumludur14.

Yerinden edilmiş kişilere geri dönmemelerini tavsiye edenlerin büyük çoğunluğu (yüzde 86), 
tavsiyelerini algılardan ziyade kendi kişisel deneyimlerine dayandırdıklarını doğrulamıştır.

14 Middle East Eye, “Deyrizor'da Öldürülen Mültecileri Tehdit Eden Suriyeli General”, 19 Ekim 2017, 
https://www.middleeasteye.net/news/syrian-general-who-threatened-refugees-killed-deir-ezzor
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 "Bana bağlı değildi, Lübnan'daki mezhepsel durum çok kötü. Ailem öldürülmesin diye geri 
döndüm.”

 "Ailemi bir araya getiremedim"

 ”Lübnanlılar çalıştığım bölgede Suriyelileri taciz ettiği için geri döndüm.”
“Geri dönmeyi seçmedim, sadece beni sınır dışı ettiler.”

 “Kalıcı olarak dönmeye niyetim yoktu. Sadece tatile gidiyordum ama seyahat edemedim.”

 "Altı çocuğum var ve vergiler çok yüksek."

 “Üç yıl boyunca Almanya'da yaşadım. Dili öğrenemedim ve yaşamın büyük bedellerine ek 
olarak mutlu da hissetmiyordum.”

 “Ailemle birlikte yaşamak için buradayım, bu yüzden üzgün hissetmiyorum. Ailemle birlikte 
Lübnan'da yaşayacak kadar param yoktu.”v

 “Ülkenin durumundan veya durumundan memnun değilim, ancak kararımdan memnunum. 
Danimarka'da ailemi bir araya getiremediğim için geri döndüm. Birkaç deneme yaptım ve 
başarısız oldum. Ailemle kalmak hayattaki en önemli şey ve Avrupa'dan daha önemli.”

 
“Bir kararım yoktu, kardeşlerim olmadığı için anneme bakmak zorunda kaldım. BAE'ye 
gitmesine izin verilmedi. Hastalanıp kalp ameliyatına ihtiyaç duyduğunda geri 
dönmeliydim.”

Geri dönenler bu kararı “çekici” nedenlere değil “itici” nedenlere bağladılar: Katılımcıların yüzde 41'i 
kişisel nedenleri belirtirken, yüzde 19'unun geri dönüşünün arkasında ekonomik nedenler vardı ve 
yüzde 18'in itici gücü yeni ev sahibi toplumlara entegre olamamaktı (Şekil 36).

Şekil 36. Geri dönüş nedeni

41%

Kişisel nedenler

19%

Ekonomik nedenler

18%

Toplumlara 
entegre 

olamama

10%

Sosyal nedenler

13%

Diğerleri
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 “Özellikle gençlerin ve gelişimsel düşünceye sahip ve fark yaratmak isteyenlerin fikirlerini 
sunmalarına olanak sağlamak.”

 "Şeffaf seçimler uluslararası denetim altında yapılmalı"

 “Mevcut rejimin kaldırılması ve seçimlerin takip edeceği bir geçiş dönemi hükümeti.”

 "Savaşın sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması ve her iki tarafı da memnun edecek yeni 
bir hükümet seçmenin kabul edilmesi."

 “Hükümet başkanının ve güvenlik sistemlerinin çalışmalarını iptal eden anayasa 
değişiklikleri.”

 “Daha fazla ifade özgürlüğüne izin verilmesi.”

 “Eski rejim başkanı ve oğlu, anayasada yasa dışı bir değişiklik yaparak iktidarı ele geçirdi. 
Çözüm, yetki devrinde en iyi standartları dikkate alan, yetkileri birbirinden ayıran, 
vatandaşların özgürlüğünü garanti altına alan ve etkin bir şekilde uygulanan bir anayasa 
oluşturmaktır.”

 “Uluslararası toplum tarafından Suriye rejimine dayatılan siyasi bir çözüm, buna uygun 
olarak cumhurbaşkanı iktidardan ayrılır ve serbest seçimler yapılır.”

 “Siyasi yaşam özgürlüğü ve birden fazla partiye izin. Bunun yanında, medyanın herhangi bir 
kısıtlama olmaksızın çalışmasına izin verilmesi.”

 “Rejimin kaldırılması, siyasi geçiş, seçimlerin yapılması, farklı partilerin Suriye halkının tüm 
gruplarını temsil etmesine izin verilmesi ve daha fazla özgürlüğe izin verilmesi.”

“Ülkeyi mevcut durumdan daha iyi koşullara taşımak için yetkinin en yetkin ve yetenekli 
taraflara devredilmesini garanti eden demokratik bir siyasi geçiş.”

Katılımcılardan, ikamet ettikleri yerdeki, siyasi sistem, yönetim türü ve sahip olunan siyasi 
özgürlüklerin de dahil olduğu siyasi koşullar hakkında görüşlerini bildirmeleri istendi.

Onurlu ve insana yakışır bir yaşam sürmenin asgari temelini oluşturan siyasi koşullar 
sorulduğunda, ankete katılanların yüzde 79'u 2011 yılındaki koşulların yetersiz olduğunu ve insana 
yakışır bir yaşam standartlarını karşılamadığını belirtti.

Katılımcılar, kendilerine insana yakışır ve iyi bir yaşam sağlayabilecek siyasi koşullar hakkında 
çeşitli görüşler dile getirdiler:

Siyasi Koşullar
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Bu bölüm, sakinlerin temel ihtiyaçlarını 
karşılama yeteneklerini etkileyen istihdam, 
maaş ve diğer ekonomik konular dahil 
yaşam koşullarını incelemektedir.

YAŞAM 
ŞARTLARI
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Suriye Vatandaşlık Onuru Derneği, son birkaç yıldır Suriye'deki durumu sistematik ve düzenli bir 
şekilde izlemiştir. Bu raporda analiz edilen 2020 yılı Eylül ayı araştırmasının tamamlanmasından 
bu yana, rejim kontrolündeki sahalarda ekonomik ve yaşam şartlarını, bu şartların o zamandan bu 
yana nasıl geliştiğini belirlemek için yakından takip etmeye devam etmiştir.

Suriyelilerin ekonomik ve yaşam şartları son yıllarda önemli ölçüde kötüleşmiş ve Suriye lirasının 
serbest düşüşü, rejimin döviz büroları ve döviz ticareti yapan şahısları tutuklamak ve bunlara karşı 
sert önlemler almak da dahil olmak üzere hem parasal hem de güvenlik açısından aldığı 
önlemlere rağmen durdurulamaz görünmektedir.

Suriye lirasının değer kaybı anket tamamlandıktan sonra da devam etmiş ve 2021 yılı Mart ayında 
ABD doları karşısında tarihin en düşük seviyelerine ulaşmıştı (1 ABD Doları = 4.500 SYP ve üzeri).15 
Lira 2021 yılı Haziran ayında 3.000-3.500'de sabitlendi ancak 2021 yılı Ocak ayında 5,000 SYP’lik 
banknotlar basması (ülke tarihinin en yükseği), genel olarak Suriyelilere, ekonomi ve piyasa 
uzmanlarına olumsuz işaretler göndermiş ve rejimin gelecekte bir ekonomik gerileme beklediği 
izlenimini bırakmıştır.

Para birimindeki bu değer kaybına, artan enflasyon ve yaşam maliyetlerinde keskin bir artış eşlik 
etmiştir. BM Dünya Gıda Programı'na (WFP) göre, temel gıda maliyeti 2020 yılında yüzde 274 
artmıştır.2021 16 yılı Şubat ayında yayınlanan WFP verileri, “rekor sayıda 12.4 milyon Suriyelinin 
(nüfusun yaklaşık yüzde 60'ı) artık gıda güvencesiz olduğunu” ve “bir yıldan biraz fazla bir süre 
içinde 4.5 milyon Suriyelinin daha gıda güvencesiz hale geldiğini” göstermektedir.17

Bu durum, kuşkusuz 10 yıllık çatışma ve rejimin dayattığı politikalarla bağlantılıdır, ancak özellikle 
son 18 ayda yerel para biriminin değerinde en keskin düşüşe yol açan bir dizi şoktan 
kaynaklanmaktadır. Lübnan'da devam eden mali kriz, Suriye'de zaten zayıflamış olan ve eskiden 
büyük ölçüde Lübnan'ın mali sistemine dayanan bir ekonomiyi istikrarsızlaştırmış ve bunu bir de 
KOVİD19- pandemisinin etkileri takip etmiştir ki tüm bunları, veri eksikliği ve Suriye ekonomisini 
kontrol eden derinden yerleşik bir yolsuzluk ağı sebebiyle değerlendirmek zordur. Tüm bu 
unsurlar, Sezar Yasası ile getirilen yeni ABD yaptırımlarından önce de mevcuttu, ancak bunlar 
birlikte, Suriye rejimini ve rejimin müttefiklerini ülkenin tam bir anarşiye ve çöküşe sürüklemesini 
önlemeleri için muazzam bir baskı altına sokan faktörlerin “mükemmel bir fırtınasını” oluşturdular. 
Bununla birlikte, rejimin ve politikalarının doğası ve Suriye ekonomisinin son on yılda muazzam bir 
ölçüde daralması nedeniyle seçenekler sınırlıdır. Ülke, öngörülebilir gelecekte çözümü olmayan 
uzun vadeli bir zorlukla karşı karşıya kalmıştır.

Dikkate değer bir diğer gelişme de, Suriye toplumunun omurga sektörlerinden biri olan ulaşım 
sisteminin 2021 yılı başlarında çökmesi olmuştur. Bu çöküş, kısmen, 2021 yılı Nisan ayında İran 
petrolü akışının kesintiye uğramasıyla daha da yoğunlaşan yerel yakıt kıtlığının doğrudan bir 
sonucu meydana gelmiştir. Rejimin tepkisi, petrol ürünlerine yönelik sübvansiyonları büyük 
ölçüde azaltmak ve devlet araçlarının yanı sıra toplu taşıma araçlarına yönelik yakıt tahsislerini 
kesmek olmuştur. Bu durum, Şam'da yüzlerce taksiyi ve küçük otobüs şoförünü yakıt almak için 
günlerce beklemeye zorladı ve rejim, büyük kuyrukların oluşmasını önlemeye çalışmak için 
bireysel sürücüleri, bu ürücülerin benzin alım sıraları ve kendilerine atanan benzin istasyonları 
konusunda bilgilendirmek için SMS tabanlı bir sistem kullanmak zorunda kaldı.

Ekonomik ve yaşam şartlarının kötüleşmesine bir başka örnek de, yakıt ve elektrik krizlerinin 
çalışanların işe zamanında gelmelerini engellemesinin ve hatta işe hiç gitmelerine neden 
olmasının ardından hükümetin 4 Nisan 2020 tarihinde devlet çalışanlarının çalışma saatlerini 
yüzde 60 oranında azaltması olmuştur. 2020 yılının sonundan bu yana Suriye'deki durumla ilgili 
toplanan tüm veriler ve yayınlanan raporlar, yaşam koşullarının çarpıcı bir şekilde kötüleştiğini ve 
rejimin ekonomideki gerilemeyi durdurmak için etkili önlemler alamadığını tartışmasız bir 
biçimde göstermektedir.

Çalışmadan Bu Yana Ekonomik ve Yaşam Şartları

15 https://sp-today.com/en/currency/us_dollar/city/damascus
16 https://twitter.com/WFP_AR/status/1346762034789175299?s=08
17 https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/twelve-million-syrians-now-grip-hunger-worn-down-conflict-and-soaring

COVID-19
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 “Babası olmayan ailemi geçindirmek için ekonomi mezunu olmama rağmen hamal olarak 
çalışıyorum.”

 “Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Sabahları şoför olarak çalışıyorum. Akşamları aileyi 
desteklemek için Şavurma restoranında muhasebeci olarak çalışıyorum.”

 “Hayatlarımız az iş ve kaynakla çok zorlaştı. Yazar olarak işim pazarlama, takip ve ilişki 
kurmayı gerektiriyor ki bu da mevcut koşullarda bende birçok krize neden oldu. İnsanların 
okumaya ve edebiyata ayıracak vakti yok. Piyes okumak ve izlemek artık insanların yüzde 
60'ı için bir lüks.”

Farklı yaş ve eğitim seviyelerindeki kadınların işsizliği – erkekler için yüzde 8'e kıyasla yüzde 45 – 
haneler umutsuzca ek gelire ihtiyaç duysa da ve birçok kadının, kocasının veya babasının ölümü, 
gözaltına alınması, zorunlu askere alınması veya kaybolmasından sonra ailenin ana ve/veya tek 
geçim sağlayıcısı haline geldiğine dair sert gerçekliğe rağmen, kadınlar için iş fırsatlarının 
eksikliğini teyit etmektedir (Şekil 37).

İşsiz katılımcıların yaklaşık üçte ikisi (yüzde 65), aynı tür ve eğitim düzeyinde gündelik veya 
mevsimlik iş yapanların yüzde 68'i ile karşılaştırıldığında, liseden mezun olmuş veya üniversite 
diplomasına, çıraklık programına ya da lisansüstü çalışmalara sahiptir (Şekil 38).

Genel olarak, rejim kontrolündeki bölgelerde, yerinden etme, tüm piyasanın ve şehir merkezlerinin 
yıkımı dolayısıyla, ciddi bir profesyonel ve hatta zanaatkar sıkıntısı yaşanmaktadır.

İşsizlik

Şekil 37. Cinsiyete göre katılımcı grupların şu anki meslekleri

Şekil 38. Eğitim vasıflarına göre eksik istihdam ve işsizlik

Kendi işinde çalışan kadın İşsiz kadın Hükümet işçisi kadın Özel sektör çalışanı kadın

Gündelik işçi kadın Diğer işlerde kadın Çiftçi kadın

Erkek 33% 6%9%18%11%15%8%

Kadın 45% 17% 20% 5% 4% 1%8%

Lisansüstü düzeyinde gündelik işçi Üniversite dereceli gündelik işçi Mesleki eğitim almış gündelik işçi

Ortaöğretim düzeyinde gündelik işçi Ortaokul düzeyinde gündelik işçi Herhangi bir derecesi olmayan gündelik işçi

Gündelik işçi 16%16%31%18%19%

Mesleği olmayan
 kişi

20% 15%17% 15% 32%1%
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Şekil 39 ve Şekil 40, rejim kontrolündeki bölgelerdeki ortalama gelirlerin, bireylerin ve hane 
halklarının satın alma gücüyle birlikte son 10 yılda önemli ölçüde düştüğünü göstermektedir. 
Rejim kontrolündeki bölgelerde (Nisan 2021) cari USD döviz kurunun 3.500 SYP civarında 
olduğunu belirtmekte fayda var.

Çalışma, katılımcıların gelirlerini cinsiyete, mesleğe, bölgeye ve eğitim seviyesine göre üç zaman 
diliminde analiz etti:18

Gelir

18 Suriye lirasının (SYP) ABD doları (USD) karşısında değerindeki dalgalanmanın açıklamasını sunmak için döviz kurları yaklaşık olarak hesaplandı. 
https://sp-today.com/en/ sitesindeki geçmiş verilere dayalı olarak, ortalama dövizi temsil etmektedir.
2019 yılının 12 ayı boyunca 2019 oranı.

Şekil 39. Ortalama aylık gelir, SYP

Şekil 40. Ortalama Aylık Gelir, ABD Doları

1 50
US$

SYP

2011 yılından önce

1685
US$

SYP

2019

1
2,200

US$

SYP

Araştırma dönemi
Eylül – Ekim 2020

2020 #265,340 SYP

2019 #168,630 SYP

2011 
yılından 
önce

SYP#47,500

2020 120$

2019 245$

2011 
yılından 
önce

950$
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Kadın katılımcıların ortalama geliri, kötü ekonomik koşullar ve Suriye lirasının devalüasyonu 
nedeniyle büyük ölçüde – ve erkek katılımcıların ortalama gelirinden daha fazla – düşmüştür. 
Yukarıda tartışıldığı gibi, hane reisinin kadın olduğu hane sayısının artışı da göz önüne alındığında, 
bu tür düşüşlerin ailelerin refahı üzerinde potansiyel olarak daha büyük etkileri vardır. Bu 
çalışmaya katılan çalışan kadınların ortalama geliri (dolar cinsinden) 2011 yılı öncesine göre 
yaklaşık yüzde 90 daha düşüktür; erkeklerin geliri yaklaşık yüzde 86 oranında azaldı. Yine de 
mevcut kriz, cinsiyetler arasındaki ücret farkını genişletmektedir: 2011 yılında kadın katılımcıların 
maaşları erkek meslektaşlarının yaklaşık yüzde 96'sı iken 2020 yılında kabaca yüzde 63'e 
düşmüştür. Bu düşüşler, aynı dönemde enflasyonda eşi benzeri görülmemiş bir artışla daha da 
şiddetlenmektedir.

Cinsiyete Göre Gelir

Şekil 41. Sektöre göre ortalama aylık gelir (ABD Doları)

Şekil 42. Ortalama Aylık Gelir, SYP

Çiftçi Diğerleri  Gündelik  
işçi

Özel sektör 
çalışanı

 Hükümet
çalışanı

Özel

98$

242$

1,573$

200$

337$

1,154$

46$
98$

465$

86$

180$

863$

26$ 66$

427$

225$

456$

1,368$

20202019Before 2011

2020

2019

Before 2011

Kadın

85$
168$

920$

Erkek

134$

275$

959$
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Çalışma ayrıca, 2011 yılından bu yana rejimin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan anket 
katılımcılarının ortalama gelirinde, rejimin ele geçirdiği bölgelerde, özellikle de “uzlaşmanın 
olduğu sahalar” olarak adlandırılan bölgelerde yaşayanlara kıyasla, bir artış olduğunu 
göstermektedir.
Şekil 43. Ortalama Aylık Gelir, SYP

Şekil 44. Gelir kaynakları

Uzlaşmanın olduğu  
sahalar

75$
141$

678$

Suriye rejimi tarafından 
zorla kontrol edilen 

sahalar

67$
152$

922$

2011'den bu yana 
rejimin kontrolünde 

kalan sahalar

149$
299$

995$

202020192011 yılından önce

1%

Diğerleri

12%

Organizasyon 
yardımı

13%

Mesaiye 
kalma

15%

Tasarruf – varlık 
satışı

39%

Aile 
yardımı

43%

Başka bir aile 
üyesinin geliri

78%

Mevcut iş
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Şekil 45. Gelir kaynakları, çalışan ve işsiz

Bir işi olan katılımcıların yalnızca yüzde 22'si yalnızca ana iş gelirlerine bel 
bağlamaktadırlar. Geri kalanlar kendilerini ve ailelerini geçindirmek için diğer gelir 
kaynaklarına (örneğin aile yardımı, tasarruf, varlık satışı) güvenmektedirler.

Uzaktaki akrabalardan gelen paralar, bireylerin gelirinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır: En 
az bir çalışan üyesi olan ailelerin yüzde 36'sı ve şu anda çalışan üyesi olmayanların yüzde 49'u, 
akraba ve tanıdıklardan gelen yardım ve mevzubahis paralara güvenmektedirler (Şekil 45). Ayrıca, 
çalışan katılımcıların ailelerinin yüzde 11'i (ve çalışmayan katılımcıların yüzde 18'i) STK yardımı 
almaktadır.

Anket ayrıca, katılımcıların aile harcamalarının yüzde 57'sinin mevcut gelirlerini aştığını 
göstermiştir; çoğu, iki yakalarını bir araya getirmek için yakınlarından veya tanıdıklarından borç 
almaktadır. Ayrıca, ankete katılanların yüzde 68'i mevcut gelirlerinin, insan onuruna yakışır bir 
yaşam sürmek için yetersiz olduğunu söylemiştir. Aşağıda katılımcılardan bazı örnekler 
verilmiştir:
Samer 35 yaşında ve ailesinin altı üyesi var. Ayda yaklaşık, faturalarının kabaca yüzde 40'ını 
karşılayan, 60.000 SYP (yaklaşık 19 ABD Doları) karşılığında gündelik işçi olarak çalışıyor. Eksikliği 
gidermek için STK yardımına ve yakınlarının desteğine güveniyor.

Rami 45 yaşında ve ailesinin dokuz üyesi var. Ailesinin temel giderlerinin yalnızca dörtte birini 
karşılayan yaklaşık 50.000 SYP (yaklaşık 16 ABD Doları) geliri olan bir devlet çalışanıdır. Gerisi 
yakınlarının yardımı ile karşılanıyor.

Nadia 39 yaşında ve ailesinin yedi üyesi var. Yaklaşık, faturalarının yaklaşık yüzde 30'unu 
karşılayan, 90.000 SYP (kabaca 28 ABD Doları) geliri olan serbest meslek sahibidir. Yakınlarından 
ve STK'lardan yardım alıyor.

Başka bir aile üyesinin geliri Uzaktaki akrabalardan ya da tanıdıklardan gelen paralar Mevcut iş

Gelir – gelir getiren aktifler Mesaiye kalma Organizasyon yardımı Diğerleri

37% 36%

22%
14% 17%

11%

1%

Çalışan

93%

49%

0%

21%

0%

18%

2%

İşsiz
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“Toplumda sömürü ve ülkenin mallarını yağmalayan zengin bir savaş sınıfının ortaya çıkışı.”

  
“Bölgemiz halkı için, gençleri yüksek maaşlar karşılığında Rusların Libya'daki savaşlarında 
Ruslara katılmaya teşvik etmek”

 “Rejimin müttefiklerinin komploları ve ülkenin malları için açgözlülükleri.” 
"Ülkeyi terk etmemizi istiyorlar"

 “Gençlik göçü ve ticaret ve ekonominin belirli şahıslar tarafından ele geçirilmesi.”

 “Kaynakları uygun şekilde harekete geçiren akıllı topluluk geliştirme politikalarının eksikliği.”

Şekil 46. Ekonomik gerilemenin nedenleri

Katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ı, ekonomik gerilemenin nedenlerini uzun süren savaşa 
bağlamıştır (Şekil 46). Hemen hemen aynı yüzde, mevcut ekonomik durumu yolsuzluğa ve 
devletin kötü yönetimine bağladı. Neredeyse aynı sayıda kişi (yüzde 53), kötü ekonomik koşulların, 
son ABD yaptırımları (Sezar Yasası) yanında, yaptırımlar ve ekonomik boykottan kaynaklandığını 
bildirmiştir. Yaklaşık yüzde 24'ü, kötü ekonomik koşulların, Suriye rejiminin siyasi nedenlerle 
kasıtlı uygulamalarının sonucu olduğunu bildirmiştir.

Katılımcılarla yapılan uzun süreli mülakat ve görüşmeler, mevcut ekonomik durumun genç 
Suriyelileri silahlı milislerde çalışmaya ve hatta Rusya ve İran tarafından askere alınmaya ittiğine 
dair bir algıyı ortaya çıkarmıştır.

Bazı katılımcılar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kötü ekonomik koşulların diğer nedenlerinden 
bahsetmiştir:

Ekonomik Koşullar ve Mali Politikalar

61%

Uzun süren 
savaş

60%

Yolsuzluk ve 
devletin kötü 

yöntemi

53%

Yaptırımlar ve birkaç 
yıl önce başlayan 
ekonomik boykot

53%

Son ABD  
yaptırımları 

(sezar yasası)

24%

Siyasi nedenlerle  
kasıtlı uygulamalar

Diğerleri

2%
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 "Bir aile üyesine ilaç alamadığınızda, neden üzgün olduğumu anlarsınız."

"Hepimiz evin masraflarını karşılamak için evde çalışıyoruz ve bunu zar zor 
karşılayabiliyoruz."
“Yakın vadede yaşam durumunun düzeleceğine dair hiçbir işaret yok.”

“Yüksek yaşam maliyeti ve tarım aletlerinin yüksek maliyeti ve mahsullerin düşük fiyata 
satılması yüzünden.”

 “Ekonomik düzeyin düşük olması ve sadece hayatta kalmak için temel ihtiyaçlarla yaşaması 
yüzünden.”
“Oğlunuz bir şey istediğinde ve siz onu veremediğinizde bu kötü bir duygu.”

  “Kocam ve oğlumun çok çalışmasına rağmen aşırı yoksulluk çekiyoruz.”

  “30 yaşındayım ve hala hiçbir şeyim yok. Tüm maaşımı yeme, içme ve ulaşıma harcıyorum. 
Bu koşullar altında kendimi tamamen kaybolmuş hissediyorum.”

  “Paralı asker olmak istemiyorum. Her an ölebilirdim, ancak yaşam maliyeti ve işsizliğim 
bunu yapmama neden oldu. Hayatta kalırsam, boya atölyesi açmak ve bunun malzemelerini 
almak için sermaye biriktirdiğimde, bu işi yapmayı bırakacağım.”

Şekil 47. Katılımcıların ekonomik durumdan memnuniyetleri

Katılımcıların sadece yüzde 10'u ekonomik durumdan memnun olduklarını veya çok memnun 
olduklarını bildirmiştir; Yüzde 90'ı memnuniyetsiz, üzgün veya çok üzgündü (Şekil 47).

Katılımcılar ekonomik zorluklara ilişkin birkaç örneği açıklamakta gönüllü olmuşlardır:

Ekonomi Hakkındaki Kamuoyu Algısı

38%

Üzgün
Memnun

29%

Menuniyetsiz

23%

Çok üzgün

9%

Memnun

1%

Çok 
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“Çocuğumuz olmamasına rağmen kocamın maaşı ve benimki yeterli değil. Ayın ortasında 
ebeveynlerimizden ve arkadaşlarımızdan borç almaya başlıyoruz ya da öğünleri azaltıyoruz 
ya da diğer ihtiyaçlardan vazgeçiyoruz.”

 "Henüz mezun olmadım. Çalışmak ve aileme yardım etmek için eğitimimi erteledim.”

  “67 yaşındayım ve ailemin ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Keşke ölseydim ve daha önce 
böyle hissetmedim. Oğlum bana para gönderiyor.”

  “Kızınızdan yardım ve para beklemek iyi bir duygu değil.”

  “Bütün gün taş fırında ekmek pişiriyorum. Kocam Abu Emad'ın emekli maaşı var ve bizim 
topraklarımızda çiftçi olarak çalışıyor. Oğlum Ali bir asker. Bütün bunlar ihtiyaçlarımız için 
yeterli değil. Kızlarım üniversitede okuyor ve masrafları çok büyük. Kendilerini her şeyden 
mahrum ediyorlar. Allah'tan bize yardım etmesi için dua ediyoruz, yorulduk.”

  “Tarım işinde çok çalışmamıza rağmen aşırı yoksulluk içinde yaşıyoruz. Gelirimiz bize 
yetmiyor, sürekli borçlanıyoruz.”

  “Ben bir memurum ve babam emekli bir memur. Kız kardeşim özel sektörde çalışıyor. Bütün 
bunlara rağmen gelirimiz temel ihtiyaçlarımıza yetmiyor.”

  “Bakkal, kasap ve diğerlerine olan borçlarımı ödemek istiyorum ama bu mümkün değil. Her 
ay borcum var.”

19 Bu kararname, 2013 tarihli 54 sayılı Kararnameyi tadil kararnamesidir.
https://bit.ly/3fFT5dP

Şekil 48. Döviz ticareti yasalarının katılımcılar üzerindeki etkisi

Beşar Esad, Suriye lirası dışındaki para birimleriyle işlem yapan kişilere ağır cezalar (en az yedi yıl 
ağır çalışma ve işlem gören miktarın iki katına kadar para cezası) uygulayan 2020 tarihli 3 sayılı 
kanun hükmünde kararnameyi yayınlamıştır.19 Döviz veya değerli metal bulundurmak yasalara 
aykırı olmasa da, güvenlik kontrol noktalarında bunu yapan bir şahıs tutuklanabilir. Bu nedenle 
yurtdışından, özellikle Lübnan'dan para transferi yapmak zordur. Bununla birlikte, rejim 
kontrolündeki bölgelerdeki Suriyelilerin büyük bir kısmı, akrabalarından ve arkadaşlarından 
genellikle döviz cinsinden gönderilen paralara güvenmekte olup, resmi döviz kuru son derece 
düşüktür (bazen karaborsada bulunanın yarısı) ki bu da sadece para alma ve onu Suriye lirasına 
çevirme eylemini riskli bir görev veya bir kayıp kaynağı haline getirmektedir.

Döviz Ticaretine İlişkin Çıkarılan Kanunlar

47%

53%
Hayır

Evet

Not: Şekil, katılımcıların “Döviz ticareti ile ilgili kanunlardan etkilendiniz mi?” sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.
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 "Akrabalarımın bana resmi fiyattan gönderdiği dövizleri bozdurduğumda çok para 
kaybediyorum, çünkü piyasada bulunan malzemelerin fiyatları karaborsadaki para 
birimlerinin döviz kuruna göre hesaplanıyor."

  “Yarı dolar değerinden daha az olan merkez bankası kuruna göre dolar alışverişi yapan döviz 
büroları dışında, dışarıdan döviz alımları yasaktır.”

  “Dışarıdan pek döviz gelmiyor bana ve döviz kurunda bir fark var.”

  “Bu yasaların yürürlüğe girmesinden sonra dışarıdan döviz gönderimlerinin maliyeti keskin 
bir şekilde arttı. Güvenlik kontrolleri ile birlikte bu durum sürekli bir korku hissine yol 
açmıştır. Yurtdışındaki akrabalarımdan para aldığımda herhangi bir yanlış yaptığımı 
düşünmüyorum.”
“Bu karar bizi döviz sorununa düşürdü. Başka seçeneğimiz yok. Güvenlik sorunları ve 
devletin döviz tacirlerine yönelik tehditlerinin yanı sıra merkez bankası ile karaborsa 
arasındaki kur farkı nedeniyle karaborsadan lira satın alıyoruz. Dürüst olmak gerekirse, 
dışarıdan gelen dövizler olmadan burada hayatın yükünü taşıyamazdık.”

  “Yurtdışındaki akrabalarımdan döviz alıyorum. Düzenleyici yasaların yürürlüğe girmesinden 
sonra dışarıdan gelen döviz giderleri arttı. Ayrıca devlet kurunun adaletsiz olması nedeniyle 
güvenlik engelleri ve karaborsa kuruna göre alım ve satım korkusu var.”

Şekil 49. Döviz ticareti kanunlarına ilişkin görüş

Ankete katılanların yaklaşık yarısı (yüzde 47) döviz ticareti yasağından olumsuz etkilendiklerini 
söylemiştir (Şekil 48). Dera gibi uzlaşmanın olduğu sahalar, bu kararlardan en çok etkilenenler 
olmuştur. Bu şehir, 2011 yılından önce ülkedeki en yüksek sürgün oranına (yüzde 65) sahip olup, şu 
anda ülke dışından aile desteği alan en yüksek Suriyeli yüzdesine sahiptir. Diğer bölgelerde 
etkilenenlerin oranı yüzde 47'ye yakın olmuştur.

Not: Şekil, katılımcıların “Rejim kararnamelerinin amacının ulusal para birimini korumak olduğunu düşünüyor 
musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.

43%

57%
Evet

Hayır
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“Suriye lirasını ve Suriye vatandaşını korumadı. Aksine, Suriye lirası değersiz hale geldi ve 
çalışanların maaşları aynı kalırken, fiyatlar keskin bir şekilde yükseldi.”

 
"Küçük bir güçlü şahıs grubunun ve tüccarın çıkarlarını korumak."

  “Bu nasıl koruma? ... Korumayı görmek için fiyatlara bakın.”

 "Lira hala değer kaybediyor, fiyatlar yükseliyor ve yaşanan gerçek daha da kötüye gidiyor."

  “Çünkü Suriye lirasının değerini kontrol eden ile dövizi kontrol eden, aynı kişidir.”

Katılımcıların yaklaşık yarısı (yüzde 43), yabancı paraların dolaşımına ilişkin kararname ve 
kanunların, yetkililer ve rejimle bağlantılı yolsuzluk ağları için yeni bir irat ve gelir kaynağı 
yaratmak üzere tasarlandığına inanmaktadır (Şekil 49).

Katılımcıların büyük çoğunluğu (yüzde 89), ister güvenlik, ister yaşam, ister ekonomi, ister 
hizmetler olsun, her açıdan mevcut durumdan memnuniyetsizliklerini bildirmiştir (Şekil 50).

İnsanca Bir Yaşam Şartlarına Kavuşmak

Not: şekil, katılımcıların “Şu anda genel durumdan memnun musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.

Şekil 50. Genel memnuniyet

11%

89%
Hayır

Evet
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Bu çalışmanın sonuçları, katılımcıların son 10 yılda yaşadığı ekonomik koşullardaki son 
dönemlerdeki bozulmayı göstermektedir. Katılımcıların yarısından biraz fazlası (yüzde 2011  ,(52 
ekonomik koşullarının kendilerine insanca bir ekonomik yaşam sağladığını belirtirken, yüzde 44'ü 
sağlamadığını belirtmiştir (Şekil 52). Katılımcıların sadece yüzde 1'i mevcut ekonomik koşulların 
insanca bir yaşam standardını sağlamasından memnun olmuştur – 2019 yılındaki ile aynı düzey.

Bu sonuçlar, hemen hemen tüm katılımcıların ekonomik koşullardan memnun olmadığını ve Sezar 
Yasası'nın yaşamları üzerinde çok az etkisi olduğunu göstermektedir.

Ekonomik Koşullar

Ankete katılanların yaklaşık dörtte üçü (yüzde 73), güvenlik, ekonomi, hizmetler ve siyasi koşullar 
sorulduğunda mevcut durumda iyi bir yaşam standardına ulaşmanın imkansız olduğuna 
inanmaktadır (Şekil 51). Ayrıca katılımcılara, bu dört kategoride, insanca bir yaşam için gerekli 
koşullar hakkında kendi fikirlerini sunma şansı verilmiştir.

Not: Şekil, katılımcıların “Ekonomik koşullar ne zaman insanca biryaşama katkıda bulundu?” sorusuna verdikleri yanıtları 
göstermektedir. Cevap seçenekleri: “Mevcut koşullar insanca bir yaşam için uygundur”; “2011 koşulları, insanca bir yaşam 
için uygundur”; “2019 koşulları, insanca bir yaşam için uygundur (Sezar Yasası çıkmadan önce)”; ya da “2011'de bile koşullar 
insanca bir yaşam için uygun değildi”.

Not: Şekil, katılımcıların “'Mevcut koşullar altında, her bakımdan insanca bir yaşama sahip olabilir misiniz?' sorusuna 
verdikleri yanıtları göstermektedir.

Şekil 51. Mevcut yaşam standardından memnuniyet

Figure 52. Role of economic conditions in respondent satisfaction
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“Maaşları, işçiler için ücretleri yükseltmek, gençler için istihdam fırsatlarını güvence altına 
almak ve yolsuzluk ve hırsızlığı azaltmak.”

  “Suriye'deki rejim değişikliğinin mevcut yolsuzluğu ve güvensizliği azaltır. Suriye 
ekonomisini kontrol eden rejimin ekonomik sınıfının ortadan kaldırılması, ekonomik 
yaptırımların ve yeniden yapılanmanın kaldırılması ekonomik durumun iyileşmesine katkı 
sağlayacaktır.”

  “Kişi başına ortalama gelirin 400 ABD doları olması gerektiği, emtia fiyatlarıyla orantılı 
maaşlarla iş güvencesi.”

  “Uzun vadeli kredi sağlamak ve işsizliği azaltmak.”

  “Bu şartlar, Suriye toplumundaki yolsuzluk tohumları ortadan kaldırıldığında ve kanun 
herkese uygulandığında sağlanır.”

 "Güvenlik kontrolünün ortadan kaldırılması, güvenlik cihazlarının tüccarlar ve üreticilere 
müdahalesi ve ithalat ve ihracata izin verilmesi ülkedeki ekonomik durumu iyileştirir."

  
“Vatandaşlar, haklarını, ülkenin güçlü şahıslar arasında paylaşılan servetinden almalıdır.”

 
"Yaptırımları kaldırmak, savaşı bitirmek, gençleri geri döndürmek ve yeniden yapılanmaya 
başlamak."
“Yeterli ekonomik koşullar, yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele ederek, Suriye halkına 
yönelik yaptırımları kaldırarak, yatırım kapılarını açarak ve iş olanakları sağlayarak sağlanır. 
Ayrıca hükümet ve rejim, vatandaşın geçimine müdahale etmeyi bırakmalıdır.”

 "Savaşı bitirmek ve istikrarı sağlamak."

 "Barış ekonomik refahı getirir."

  “Ekonomiyi tüccarlar, memurlar ve çeteler tarafından değil, halk tarafından kontrol edilen 
bir ulusal ekonomiye dönüştürmek.”

Birkaç katılımcı, insanca bir yaşam için uygun olan asgari ekonomik koşulların sağlanması 
olasılığına ilişkin görüşlerini dile getirdi:
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 "Altyapının yeniden yapılandırılması, sağlık kurumlarının ve Tüketici Derneklerinin 
desteklenmesi ve kişi başına düşen gelirin artırılması."

 "Su, elektrik, gıda gibi temel hizmetler sağlanmalı. Nasıl olur bilmiyorum ama umarım olur."

 
"Devlet kurumlarını destekleyerek."

 "Harap olmuş binaların onarılması, hastanelerin, okulların ve devlet dairelerinin yeniden 
inşası, gecekondu mahallelerinin kaldırılması, iyi kanalizasyon şebekelerinin, elektrik 
kablolarının ve telefon hatlarının genişletilmesi, verilen hizmetlerin koşullarının 
değiştirilmesine katkıda bulunacaktır."
"Hizmet kurumlarının inşa edilmesi ve geliştirilmesi."

  “Vatandaşların arabuluculuk veya kayırmacılık olmaksızın hizmetlere erişimini sağlamak 
için yasalar çıkararak."

 "Kriz yönetiminde deneyimli bir hükümetin kurulması."

 "Dürüst olmak gerekirse, bunun yalnızca yönetim hiyerarşisinin değiştirilmesiyle 
gerçekleşeceğini görüyorum."
"Valiler kriz bittiğinde bir çözüm bulurlar."

Bazı katılımcılar, beklentilerini ve isteklerini karşılayacak bu koşullara ulaşma olasılığını ele 
almıştır:

Katılımcıların yaklaşık yüzde 52'si, 2011 hizmet sağlama düzeyine geri dönmenin insanca bir 
yaşam için asgari gereksinimleri karşılayacağını ifade etmiştir (Şekil 53). Ancak bu seçenekler 
açıkça göreceli olup mevcut zorlu koşullara bağlıdır. Neredeyse aynı sayıda katılımcı (yüzde ,(47 
2011 yılındaki hizmet koşullarının insanca bir yaşam standartlarının üzerinde olmadığını 
bildirmiştir. Örneğin, savaştan önce Şam şehri, diğer kısıtlamalar ve hizmet eksikliğinin yanı sıra 
düzenli elektrik ve su kesintileri yaşamıştı.

Asgari Hizmetler

Şekil 53. Hizmet sunumunun savaş öncesi seviyeleri
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1%
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"Anayasalarda, kanunlarda ve yönetmeliklerde bir dizi değişiklik ve tadilat, bundan sonra 
hizmet koşullarında bir değişiklik olur."

"Savaşın bitmesi ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi."

"Adil sosyal politikalar, hizmet merkezlerinin yenilenmesi, hizmetlerin sayısının artırılması, 
insan onurunun korunması ve günlük olarak yaşadığımız ölümcül bürokrasi olmadan 
hizmetlerin sunulması."

"Hizmet sistemlerinin eski haline getirilmesi, bu sektörde etkin eylem planlarının 
geliştirilmesi ve insanlara onurlarını ve hayatlarını garanti altına alacak şekilde hizmet 
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YAPTIRIMLAR – 
SEZAR KANUNU

2011 yılında Suriye'de barışçıl gösterilere yönelik acımasız baskıların 
başlamasından bu yana, birçok ülke (başta Avrupa Birliği ve Amerika 
Birleşik Devletleri olmak üzere), sistematik insan hakları ihlalleri ve Suriyeli 
sivillere karşı işlenen belgelenmiş savaş suçları nedeniyle rejime 
yaptırımlar uyguladı. Bu yaptırımlar arasında petrol ithalatı, varlıkların 
dondurulması, önde gelen rejim yetkililerinin bireysel olarak hedef 
alınması, rejimin Suriye halkına baskı yapmak için kullanılan ekipman ve 
teknolojilerin ithalatını kısıtlaması ve 2020 yılı Haziran ayında yürürlüğe 
giren ABD Sezar Yasası yer almaktaydı.
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Şekil 54. Katılımcıların yaptırım uygulama motivasyonlarına ilişkin algıları

Ankete katılanların dörtte üçünden fazlası (yüzde 86) Suriye rejimine yaptırım uygulanmasının 
nedenlerinden birinin, rejimin uygulamaları ve güvenlik politikaları olduğunu kabul ederken, yüzde 
79'u da bu yaptırımların siyasi olduğunu ve rejimi iktidardan düşürmek için uygulandığını 
bildirmiştir (Şekil 54).

Yaptırım Nedenleri

79%

Siyasi yaptırımlar

86%

Suriye rejiminin 
eylemlerinin ne olduğu

5%

Bilmiyorum

3%

Diğerleri

Yaptırımların mahiyetinin siyasi olduğuna inananlar arasında olumlu veya olumsuz bir çağrışım 
belirlemek zordu: rejim yanlısı katılımcılar bunu olumsuz ve komplocu bir perspektiften görürken, 
muhalefet yanlısı katılımcılar bunu uluslararası toplumun Suriye rejimine baskı yapma yolu olarak 
yorumlayabilirler. Tabii ki, bazı katılımcılar, fikirlerini, kendi kişisel deneyimlerine ve çıkarlarına 
göre de şekillendirmektedirler.

Suriye rejimine yönelik halk desteğini zayıflatmak ve ona karşı kızgınlığı artırmak.”

 "Uluslararası toplum, bu yaptırımları uygulayarak kendi itibarını kurtarmaya çalışıyor."

 " İran’ın Suriye'deki varlığı"

 "Batı ülkeleri, yaptırımlar yoluyla Suriye halkına, rejime karşı olmaları için baskı yapmayı 
amaçlıyor."

 "Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların, rejimin suçlarını örtbas etmek ve uluslararası 
toplum tarafından varlığını sürdürmeye çalışmak için bir yalan olduğunu düşünüyorum ki bu, 
rejim başkanının varlığını, Suriye'de devam eden gerilimi ve bu konunun uluslararası 
amaçlara ulaşmak için istismar edilmesini açıkça desteklemektedir.”

 “İktidardaki rejimin devamını desteklemeyi amaçladığını hissediyorum. Suriye halkının isyan 
etmesini engellemek bir tür aptalca oyun çünkü uluslararası toplum gerçekten Suriye 
rejiminin yaptıklarına sınır koymak isteseydi, onu en baştan iktidardan indirebilir ve 
yönetimini sona erdirebilirdi.”
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Şekil 55. Sezar Yasası`nın genel etkisi

Şekil 56. Sezar Yasası`nın ayrıntılı etkisi

17 Haziran 2020 tarihinde Sezar Yasası`nın uygulanmasına, Suriye'de, temel malzeme kıtlığı ve 
para biriminin rekor seviyelerde düşük değerlere gerilemesi ile birlikte, daha önce hiç görülmemiş 
bir şekilde artan enflasyon ve yaşam maliyetlerinde görülen artışın hemen ardından başlanmıştır. 
Dolayısıyla yasanın ekonomiye ve rejim kontrolündeki bölgelerdeki Suriyelilerin yaşam koşullarına 
etkisi, özellikle de             yılında Q4’teki araştırma esnasında belirsizdir.

Araştırmaya katılanların yaklaşık dörtte üçü (yüzde 73) bu yasadan ekonomik olarak 
etkilendiklerine inandıklarını belirtti (Şekil 55).

Suriyelilerin Sezar Yasası'nın onları nasıl etkilediğine inandıklarına daha ayrıntılı bakıldığında, 
algılanan etkinin, bu kişilerin eğitim düzeylerine, istihdam durumlarına, mesleklerine ve yaş 
gruplarına göre değiştiği açıktır. Algılanan en büyük etki, yaşam maliyeti ve temel malların 
fiyatlarındaki artıştır (yüzde 95); gelirdeki düşüş ikinci sırada gelmiştir (yüzde 33) (Şekil 56). 

Yaptırımların Etkisi

Not: Şekil, katılımcıların 'Sezar Yasası'nın uygulanmasından etkilendiniz mi?' sorusuna verdikleri yanıtları 

  “Şimdi size satın almak istediğiniz her şeyin Sezar Yasası nedeniyle fiyatının arttığı söyleniyor.”

202020

73%

27%
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Evet

20 Bu bölümün amacı, Sezar Yasası'nın ekonomi ve yaşam koşulları üzerindeki etkisini analiz etmek değil, rejim 
kontrolündeki sahalardaki Suriyelilerin algılarını ve yasanın uygulanmasından kişisel olarak nasıl etkilendiklerine 
inandıklarını incelemektir.
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Şekil 57. Katılımcıların Sezar Yasası'nın etkililiğine ilişkin algıları

Katılımcılara Sezar Yasası'nı rejimin politikalarını ve güvenlik yaklaşımını değiştirmesi için bir 
baskı aracı olarak görüp görmedikleri sorulduğunda, katılımcıların yüzde 44'ü böyle 
düşünmediğini söylerken, geri kalanların cevapları buna katılmak veya Sezar Yasası'nın rejimin 
davranışını nasıl etkileyebileceğini bilmemek arasında değişiyordu (Şekil 57).

Bu sonuçlar, akılda başlıca iki uyarı ile değerlendirilmelidir. Birincisi, Suriye halkı son elli yıldır 
uluslararası toplumu, özellikle Batı'yı şeytanlaştırmaya ve politikalarını komplocu bir şekilde 
sergilemeye çalışan çok güçlü bir rejim propagandasına maruz kalmıştır. Bu eğilim son 10 yıl 
boyunca devam etti ve Sezar Yasası, Suriyelilere, Batı'nın (özellikle ABD'nin) Suriye'ye karşı 
savaşının yeni bir bölümü olarak yoğun bir şekilde sunulmuştur.

İkinci uyarı ise, uluslararası toplumun (Suriye algılarına göre), özellikle siviller rejim tarafından 
kuşatılıp aç bırakıldığında veya kimyasal silahlarla bombalanıp saldırıya uğradığında, bunların 
acılarını durdurmakta başarısız olmasıdır ve ileriye dönük net bir stratejinin olmaması, 
Suriyelilerin uluslararası toplumun rolüne ve sürdürülebilir bir çözüm bulma konusundaki gerçek 
kararlılığına ilişkin şüphelerini derinleştirmiştir. Bütün bunlar, rejimin ABD'nin ve uluslararası 
toplumun yaptırımların arkasındaki niyetleri hakkındaki hikayesine daha fazla inanılırlık 
kazandırmıştır.

Siyasi Değişim

Not: Şekil, katılımcıların "Sezar Yasası'nın rejime eylemlerini ve güvenlik yaklaşımını değiştirmesi için baskı yaptığını 
düşünüyor musunuz?" sorusuna verdikleri yanıtları göstermektedir.

"İthal hammaddeler kaybedildi ki bu da ilaçların fiyatlarını ve piyasada bulunabilirliğini 
olumsuz etkiledi."

 “Tüccarlar ve ithalatçılar tarafından yaşamsal ihtiyaçlardan birçoğunun elde edilmesinin 
zorluğu ki bu da bunların fiyatlarının artmasına neden oldu. Buna ek olarak, Suriye 
hükümetinin petrol ürünlerini elde etme zorluğunun artması ki bu da genel olarak elektrik, 
kalorifer yakıtı vs. açısından yaşamımızı olumsuz yönde etkilemiştir.”

“Hammadde ithalatı ve ihracat zorlukları arttı, bu da satış durgunluğuna yol açtı.”

“Yaşam maliyetinin yüksek olduğunu ve fiyatlarda çılgınca bir artış olduğunu fark ettim. 
Bunun Sezar Yasası nedeniyle olup olmadığını bilmiyorum. Buna Korona salgınının patlak 

30%
Evet

26%
Bilmiyorum

44%
Hayır
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Şekil 58. Siyasi değişime yol açması halinde yaptırımlardan kaynaklanan zorluklara dayanma istekliliği

Raporun en açıklayıcı sonuçlarından biri, rejim kontrolündeki sahalardaki insanların yaptırımlar 
veya diğer baskı araçları nedeniyle, şayet bunlar rejim ve politikalarında gerçek bir değişikliğe yol 
açacaksa,  daha fazla sıkıntıya devam etme istekliliğidir.

Katılımcılara, ülkedeki her düzeyde somut ve gerçekçi değişikliklerle birlikte olması kaydıyla 
yaşam koşullarının zorluğuna ve kötüleşen ekonomiye bir süre daha dayanma istekleri 
sorulduğunda, katılımcıların yüzde 56'sı bu görüşe katıldığını ifade etti (Şekil 58).

Çoğu vatandaşın insanca bir yaşam sürmek için gereken asgari geliri sağlayamadığı 
düşünüldüğünde, bu bulgu, yüksek fiyatlara rağmen değişim arzusunun hala çok yüksek 
olduğunu ortaya koyuyor.

Bir Değişim Aracı Olarak Yaptırımların Kabulü

56%
Evet

44%
Hayır
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COVID19 hakkında soru sorulduğunda, katılımcıların yüzde 
32'si kendilerine (veya bir yakınına) virüsün bulaştığını 
doğrulamıştır; virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 58'i gerekli 
sağlık hizmetini alamamıştır. Anket, büyük yaz dalgasının 
bitiminden önce ve müteakip Aralık ayındaki ikinci 
dalgadan ve 2021 yılı Mart/Nisan aylarındaki daha büyük bir 
dalgadan önce Eylül/Ekim aylarında gerçekleştirildi. 
Virüsün o zamandan beri çok daha fazla kişiye bulaşmış 
olması muhtemeldir.

KORONAVİRÜS

32
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“Sadece Coronavirüs ile ilgili olanlar değil, Suriye'deki tüm hizmetler, güçlü şahıslar ve rüşvet 
verenlerin tekelinde. Bu durum,sağlık hizmetine ihtiyacı olanları rüşvet ve iltimasa sevk 
ediyor.”

  “Basitçe anlatmak gerekirse, hastane müdürünün bir akrabasının yoğun bakımda yatağa 
ihtiyacı varsa, ona yatak olmadığı söylenir mi? Tabii ki hayır ama basit vatandaşa şöyle denir: 
Evine git ve kendini karantinaya al.”

  “Kişisel olarak evde tedavi edildim çünkü hastaneye gidip gerçek bakım alacak kadar param 
yok. İhmal ve dikkatsizlikten hastaneye gidip orada ölmekten korktum.”

  
“Cevabım evetti, ancak sadece parayı ödeyip doktorlara hediyeler vermiş olduğum için. Bana 
olan da buydu."

  “Hediyeler verdim ve çok para ödemiştim. Virüs kaptığımda tedavi gördüğüm devlet 
hastanesinde bana çok iyi bakıldı ve ben de iyileştim.”

  “Özel hastaneler kaliteli tıbbi bakım sağlayabiliyorlar, ne var ki önce hasta kabulü, ardından 
konaklama ve tedavi için çok büyük meblağlar alıyorlar; halkın yüzde 80'i bu meblağları 
ödeyemiyor.”

Şekil 59. Sahaya göre tıbbi hizmetlere erişim

Katılımcılar, uygun tıbbi bakıma erişebileceklerini düşünmemekteler. Uzlaşmanın olduğu sahalar 
en kötü olarak derecelendirilmiş (yüzde 86) ve askeri kontrol altındaki sahalardaki katılımcıların 
yüzde 70'i bakıma erişemediklerini söylemiştir (Şekil 59). Katılımcılar, vatandaşların gelirlerine ve 
yaşam standartlarına orantısız yüksek bir ücret ödeyebilecek durumda olanlara özel sağlık 
hizmetlerinin sunulmasından memnuniyetsizliklerini ve eleştirilerini dile getirmişlerdir.

14% 86%Uzlaşmanın olduğu sahalar

30% 70%Suriye rejimi tarafından zorla
kontrol edilen sahalar

49% 51%2011'den bu yana rejimin
kontrolünde kalan sahalar

Evet Hayır
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Ayrıca, katılımcıların yüzde 79'u Suriye rejimi tarafından yayınlanan istatistiklere güvenmediklerini 
ve şeffaf bir şekilde işlediğini düşünmediklerini söylemiştir.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 87'si, temel hizmetlere erişmek veya temel emtiaları elde etmek için 
vatandaşlara uygulanan süreçlerin ve lojistiğin pandeminin yayılmasına katkıda bulunduğunu 
iddia etti. Bu duruma, sağlık sektörü uzmanlarından gelen yardım çağrılarını veya COVID19- 
enfeksiyonlarının sayısı hakkında daha gerçekçi veriler elde etme girişimlerini susturmak 
amacıyla rejimin sıkı güvenlik ve göz korkutucu önlemleri eşlik etmiştir.

Bu rakamlar, Suriye Vatandaşlık Onuru Derneğinin 2020 yılı Mayıs ayında yayınlanan brifinginde 
ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, rejim tarafından pandemi ile başa çıkmak için benimsenen 
acımasız önlemlerin doğal bir sonucudur.21

  “En basit hak, hasta nefes alamadığında solunum cihazı alabilmesidir. Al Razi Hastanesi'ne 
girmek için çok fazla iltimasa ihtiyacınız var."

 "Bizim gibi basit insanların bu ülkede yaşama hakkı yok, sağlık hizmetlerine, eğitime, hiçbir 
şeye erişimi yok."

 "Bütün ülke, tüm hizmetleri ve kaynaklarıyla, bir grup yozlaşmış güç sahibine adanmıştır."

“Temel hizmetlerin sunulduğu merkezler, temel kaygıları, önleyici tedbirlere ve sosyal 
mesafeye bakılmaksızın, ihtiyaçlarını karşılayabilmek olan çok sayıda vatandaşla dolu; Bu da 
virüsün yayılma olasılığını artırıyor.”

“Şam'daki hizmetlere erişim, vatandaşlar için salgını önlemekten daha önemli. Buradaki 
insanlar hastalıktan ölmekte sorun yaşamıyorlar ama açlıktan ve yoksulluktan ölümü kabul 
etmiyorlar. Bu da hizmet sağlama merkezlerinde gerçek bir krize yol açtı. Rejim her şekilde 
insanlara zarar vermeye çalışıyor, insanların hayatları ve onurlarıyla ilgilenmiyor.”

"Devlet kurumları durumun ciddiyetini göz önünde bulunduruyor, ancak vatandaş yetilerinin 
olmaması hükümetin aldığı önlemlere engel teşkil ediyor."

“Ben kuyruklar ülkesinden geliyorum! Herkes ekmek, gaz vb. için toplanıyorsa ben nasıl 
Koronavirüs kapmayayım?”

"Hükümet tarafından sağlanan önleyici tedbirler, aşırı kalabalıklaşmaya ve virüsün 
yayılmasının artmasına neden olan hizmet eksikliği ışığında, üzerinde durmaya değmeyecek 
kadar önemsiz konudur."

“Mezze'deki tüketici tesisinden et alırken virüs bulaştı bana. Toplantılar ve tedbirlere uyum 
eksikliği vardı. Maske takmış olmama rağmen, Şam'daki çok sayıda enfeksiyon nedeniyle 
virüsü kaptım."

Vatandaş yardım malzemesi dağıtan kurumların, ekmek dağıtım yerlerinin, kliniklerin ve 
hastanelerin kapılarına bir göz atarsanız, Korona'nın tüm insanlar arasında yayıldığını 
bilirsiniz."

21 https://syacd.org/assads-model-of-fighting-covid19-forget-syrian-lives-use-the-crisis-to-annul-economic-sanctions/
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Şekil 60. Yaptırımların COVID19 müdahalesi üzerindeki etkisi

Katılımcıların sadece yüzde 30'u yaptırımların rejimin pandemiyi etkili bir şekilde ele alma 
becerisini engellediğine inanmaktadır; yüzde 37'si yaptırımların rejimin salgını nasıl ele aldığını 
etkilemediğine inanmaktadır (Şekil 60).

“Hükümet salgının başında panik ve kafa karışıklığından etkilenmişti ama bunu atlatmayı 
başardı.”

“Hükümet, yasak nedeniyle tıbbi ekipman ve ilaç ithal edemediğini defalarca belirtti.”

“Kesinlikle etkiledi, ama ne ölçüde bilmiyorum. İlaç ve koruyucu malzemelerin yaptırımların 
dışında tutulduğunu düşünüyorum.”

“Bilmiyorum ama savaş, hırsızlık ve yaptırımlar nedeniyle sağlık sektörü çok zayıf. 
Vatandaşların üzerindeki yük arttı ama görevliler etkilenmedi.”

“İlaç ve tıbbi malzeme eksikliğine yaptırımlar ve ithalat yasakları neden olmuş olabilir, ancak 
hastalığın yayılması üzerinde olumsuz etkisi olan, ambargonun yanlış zamanlaması ve 
kaldırılması gibi diğer aptal ve plansız hükümet kararları, yaptırımlarla ilgili değil.”

"Suriye'de salgının yayılmasıyla başa çıkmak için tıbbi yardım ve araçların alınması ekonomik 
yaptırımlara rağmen engellenemedi, dolayısıyla yaptırımlar bu konuyu etkilemedi."

“Çünkü tıbbi malzeme var ama gelir düzeyine göre hayal mahsulü fiyatlarla. Tıbbi yardımın 
çoğu Çin, Hindistan, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi dünyanın tüm ülkelerinden 
Suriye'ye ulaşıyor. Bu yardım ücretsiz olsa da hiçbir vatandaşa tek bir maske bile ücretsiz 
olarak verilmemektedir.”

  “Koronavirüs için tıbbi yardım yaptırımlara veya Sezar Yasası’na tabi değildir.”

Not: Şekil, katılımcıların “Yaptırımların ülkenin Corona pandemisi ile mücadele etme şeklini olumsuz etkiledi mi?” sorusuna 
verdiği yanıtları göstermektedir.
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“Hükümet, mevcut sağlık koşullarında Vatandaşlara mali yardım yapılmamasının nedeninin 
yaptırımlar nedeniyle ekonomik durumun kötü olması olduğunu söylüyor. Bunu yaparken 
hükümet, kaybolan milyarları zimmetine geçirdiğini ve vatandaşlara hiçbir şey verilmediğini 
veya hiçbir şeyin ekonomiyi desteklemek için kullanılmadığını ortaya koyuyor.”

“Aslında yaptırımlar ve sağlık sisteminin kötüleştiğini duyuyoruz ama sebep yaptırımlar 
değil; bu gerçek uzun zamandır süregelmekte."

“Rejim ülke içinde ve dışında her şeyi alabiliyor. Ekonomik yaptırımlar sadece halkın 
sempatisini kazanmaya yönelik bir taktik.”

“İlaçlar ve koruyucu malzemeler, Sezar Yasası'nın çıkarılmasından kısa bir süre sonra 
piyasadan kayboldu. Kısa bir süre sonra tekrar kullanılabilir hale geldiler. Yani yaptırımlar 
yüzünden değil, tüccarların açgözlülüğü yüzünden ortadan kayboldular.”

“Hükümete göre, hükümet yaptırımlardan etkileniyor ve bu yüzden hükümetin salgınla baş 
etmesi zor. Ancak aynı zamanda her hafta Suriye'ye çok sayıda tıbbi yardım geldiğini 
görüyoruz."

“Yaptırımlar, askeri yetileri etkilemezken salgın kontrol araçlarını nasıl etkiler?”

“Tıbbi ihmalimi nasıl gizleyebilirim ve bunun sebebi yaptırımlar diyerek insanların öfkesini 
nasıl sindirebilirim?”

“Salgın, hayali Halk Meclisi seçimleri gibi birçok yerel ve uluslararası siyasi foruma hizmet 
etmek için kullanıldı. Şeffaflık ve dürüstlük yoktu. Sandık önünde kalabalıklaşma karşıtı 
argüman kullanıldı, sahte ve boş kağıtlar ibraz edildi.”
 

“Salgın, Corona virüsü kapma bahanesiyle Şam'da birçok dini şahsiyete suikast düzenlemek 
için kullanıldı. Birçok siyasi mahkûm da uluslararası mahkemelere hesap verme korkusu 
olmadan öldürüldü. Rejim ayrıca Corona ile mücadele kabiliyetinden yoksun olduğu 
bahanesinin arkasına sığınmak suretiyle yaptırımların kaldırılmasını da talep etti.”

“Rejim, kendisinin Suriye'de yaptırımlar nedeniyle krizde olduğunu bildirerek halka baskı 
yapmaya çalışıyor. Rejim, sorumlu vaziyetle mücadele etmek yerine, halkın fikrini yabancı 
ülkelerle savaşmaya yönlendirmeye çalışıyor. Rejim bu konuyu uluslararası sempati 
kazanmak ve Avrupa ülkelerindeki Suriyeli gurbetçilerden bile yardım istemek için 
kullanıyor.”

“Rejim, Suriye'de yaptırımlar nedeniyle krizde olduğunu bildirerek halka baskı yapmaya 
çalışıyor. Rejim, sorumlu devletle savaşmak yerine, halkın fikrini yabancı ülkelerle 
savaşmaya yönlendirmeye çalışıyor. Rejim bu konuyu uluslararası sempati kazanmak ve 
Avrupa ülkelerindeki Suriyeli gurbetçilerden bile yardım istemek için kullanıyor.”
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Katılımcılarla görüşülürken gündeme gelen çok 
açıklayıcı bir konu da kendilerinden, yerinden edilmiş 
Suriyelilerin geri dönüşüne ve bu adımın Suriye'yi 
yeniden inşa etme ve gelecek için sürdürülebilir bir 
çözüm uygulama süreciyle ilgisine ilişkin görüşlerini 
ifade etmeleri istendiğinde ortaya çıkmıştır.

EĞİLİMLER VE 
AMAÇLAR
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Katılımcıların yaklaşık yüzde 70'i yerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşünün ülkenin geleceği 
için kilit bir konu olduğuna inanmaktadır (Şekil 61). Bu sayı, aşağıdaki bağlama yerleştirildiğinde 
daha fazla anlam kazanır:

Katılımcıların yüzde 74'ü mevcut koşullarda yerinden edilmiş kişilerin rejim kontrolündeki 
sahalara geri dönmemelerini tavsiye etmesine ve katılımcıların yaklaşık yarısı şu anda bu 
sahalardan ayrılmaya çalışıyor olmasına rağmen, yerinden edilmiş insanların geri dönmeleri ve 
ülkenin istikrarının yeniden inşasında önemli bir rol oynamaları gerektiğine dair hâlâ ezici bir 
inanç mevcuttur. Bu arzu, geleneksel zanaatkarların ve vasıflı profesyonellerin kıtlığı, ülkenin 
2011 yılından beri yaşadığı amansız beyin ve gençlik göçü ve toplumun sosyal dokusunun derin 
kırılmasıyla bağlantılıdır. Bu sonuçlar, mevcut acımasız gerçekliğe rağmen ülkenin geleceği 
hakkında gerçek endişeyi göstermektedir.

Rejim yanlıları ve bağlantılı medya platformları, çatışma sırasında ayrılan Suriyelileri, zor ve 
tehdit dönemlerinde ülkeyi terk eden, dolayısıyla geri dönmeyi hak etmeyen “hainler” olarak 
gösteren kısır bir kampanya yürütmekte. Hatta bazı rejim yetkilileri geri dönenleri öldürmekle 
tehdit bile etmiştir. Yerinden edilmiş kişilerin şeytanlaştırılması ve insanlıktan çıkarılması, 
rejim kontrolündeki bölgelerde Suriyeliler arasında sınırlı bir etkiye sahip gibi görünmekte, 
ancak bu bölümdeki anket sonuçlarını değerlendirirken de dikkate alınması gerekmektedir.

Şekil 61. Yerinden Edilmiş Nüfusların Geri Dönüşünün Önemi

70%
Evet

30%
No

Not: Şekil, katılımcıların “Yaptırımların ülkenin Corona pandemisi ile mücadele etme şeklini olumsuz etkiledi mi?” sorusuna 
verdiği yanıtları göstermektedir.
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 "Zamanla ve yolsuzluğun ortadan kaldırılması yoluyla."

 "Esad rejimini azletmek, demokratik bir hükümet kurmak, devleti yeniden inşa etmek ve 
servetini adil bir şekilde dağıtmak."

  “Çatışan tarafları uzlaştırarak ve hukukun üstünlüğünü tüm tarafların üzerinde tutarak.”

  “Halkın rızasına ve pozisyonların doğru kişilere, doğru bir şekilde dağılımına dayalı 
demokratik bir siyasi geçiş yoluyla.”

  “Gerçek siyasi değişim, tüm taraflardan suçluların kovuşturulması ve Vatandaşlık ve 
adaletin tesisi ve ayrıca etkilenenlere tazminat ödenmesi yoluyla.”

  “Yabancı ülkelerden ayrılmak, siyasi bir çözüm ve demokratik ve dürüst bir hükümet 
bulmak.”

  “Toplum birliği, işbirliği ve herkesin görüşlerine saygı duyma yoluyla.”

  “Suriyelilerin taleplerini yerine getirerek, bedelini canları ve kanlarıyla ödedikleri 
haysiyetlerini boşa harcamayarak, bu savaşı çıkaranları ve masum insanların 
öldürülmesinden menfaat sağlayanları yargılayarak. Bundan sonra Suriye halkı arasında 
onurunu ve haklarını güvence altına alacak şekilde uzlaşma sağlanmalıdır.”

  “Yeni bir siyasi sistem. Gerçek şeffaf seçimler. Siyasi ve idari reformlar ve uluslararası 
izleme.”

  “Savaşı durdurmaya, çatışan taraflar arasında barış ve uzlaşma sağlamaya, insanların 
taleplerini dinlemeye ve yaşam ve hizmet durumlarını iyileştirmeye çalışarak.”

  “Sempati ve hoşgörü ilkesinin tesisi ve nefret duygusunun reddi ilkesini oluşturma ihtiyacı 
yanında, Suriye toplumunun tüm grupları, özellikle marjinal gruplar arasında diyalog 
toplantıları yoluyla.”

  “Şu anda bunun bir olasılık olduğunu düşünmüyorum.”

  “Bence konunun uluslararası müzakerelerden geçmesi gerekiyor ve Suriye tarafında 
uluslararası bir yükümlülük olması gerekiyor.”

  “Devleti onaylıyor olmama rağmen, tüm takımları dahil etmekten ve herkesin anlayışını 
teşvik etmekten başka bir çözüm yok.”

  “İktidar grubu, İran ve takipçilerinin fiilen ayrılmasıyla.”

 "Anayasada ve rejimin başında kapsamlı bir değişiklik."

 "2245 sayılı Cenevre Kararı’na dönüş"

Tüm katılımcılara, ülkenin istikrarlı bir barış sağlama ve ülkeyi yeniden inşa etme yeteneği 
hakkındaki görüşlerini ifade etme fırsatı verilmiştir. Katılımcıların görüşleri ve cevapları şu şekilde 
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“Uluslararası anlaşmalara uyarak, tutukluları serbest bırakarak ve güvenlik hizmetlerinin 
yetkilerini sınırlayarak.”

  “İşgali bırakmak, yasayı uygulamak, hükümeti kapsamlı bir şekilde değiştirmek ve 
demokratik olarak seçilmiş bir hükümeti benimsemek.”

  “Ekonomik yaptırımları kaldırarak, yeniden inşa ederek ve Suriyeli gençler için iş fırsatlarını 
temin ederek.”

  “Barış için tüm tarafların ortak bir çözüme ulaşması gerekir. Siyasi çözümün tek çözüm 
olduğunu düşünüyorum.”

 "Silahların önlenmesi, yetkinin barışçıl bir şekilde transferi, Suriyelilerin dönüşü ve 
Suriye'nin Suriyeliler tarafından yeniden inşası."

  “Tüm ulusal, etnik, dini ve mezhepsel bağlantılardan tüm Vatandaşların haklarını güvence 
altına alan yeni bir anayasa taslağının hazırlanması yoluyla. Yasanın uygulanmasının yanı 
sıra, tüm suçluların ve Suriye'nin yıkımına neden olanların soruşturulması ve mağdurların 
tazmin edilmesi."

  “Rejimi azledip iktidarı toplumun zor gerçeğinin farkında olan insanlara teslim ederek.”

 
“Diğer ülkelerle ekonomik ticaret başlatmanın yanı sıra bu rejimi azledip Vatandaşların oy 
kullandığı adil seçimleri getirerek.”

  “Ülke, sağlıklı bir Suriye vatandaşı inşa ederek, hasarı onararak ve insanların tüm kayıplarını 
tazmin ederek istikrarlı bir barışa ulaşacaktır. Belki bu, barış ve istikrara katkı sağlar.”

 
“Devletin tüm toprakları üzerindeki gücünü ve prestijini geri kazandırarak, ayrıca 
yozlaşmışlar ile Suriyeli kanı tacirleriyle mücadele ederek.”

 "Uluslararası anlaşmalar yoluyla Suriye hükümetini iktidarı bırakmaya ve geçiş dönemine 
geçmeye zorlayın, ardından seçimler yapın ve Suriye'yi yeniden inşa edin."

 "Barış için herkesin hemfikir olduğu bir hükümet lazım, bu yüzden başlangıç, hükümeti 
kökten değiştirmek ve seçimler yapmak olmalı."

  “Yalnızca gençlerin serbest bırakılması, yerinden edilenlerin geri dönüşü. Ülkeler arasında 
gerçek bir varlık göstermeli ve ülkeyi yeniden inşa etmeyi amaçlayan bir iktidar rejimine 
sahip olmalıyız.”
“İstikrarlı bir barış için müzakere lazım. Uzun yıllardır rejim ile muhalefet arasındaki 
müzakereler sonuç vermedi.”

 "Ülke halkı arasında köprüler kurarak, sahiplerine haklarını geri vererek ve çözülmemiş 
ulusal sorunları ele alarak."
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“Su anda Suriye'de savaşan tüm uluslararası tarafların çıkarılmasına ve tüm Suriye taraflarını 
bir araya getiren ulusal bir diyaloga ek olarak daha önce bahsedilen değişikliklerle.”

 "Evet, Suriye ordusunun kontrolündeki tüm sahaların geri verilmesinden sonra mümkün 
olacak."

“Merkezi olmayan yönetim.”

  “Çok partili bir hükümet sistemi.”

  “Yanıt yok.”

  “Suriye eskisi kadar güvenli ve bağımsız.”

 "Siz gitmelisiniz; biz yaşayacağız."

 "Artık geleceği düşünmek için umudum yok."

 "Uzak gelecekte durumun parlak olacağını ve tüm bu savaşların, çatışmaların ve 
hastalıkların sona ereceğini umuyorum."

 “Suriyeliler dönerse Suriye düzelir, gelmezlerse öksüz kalır.”

 “Rejim ve hükümet değiştirilirse, gerçek bir devlet kurulursa ve yerinden edilmiş kişiler ile 
mültecilerin geri dönüşü ve ülkenin yeniden inşası sağlanırsa, iyi ve parlak bir gelecek.”

 “Mevcut durum bir yıl daha devam ederse, gerçek bir kıtlık olmasını bekliyorum.”

 "Yakın vadede, kara ve ürkütücü bir gelecek, anavatan değil, Rus ya da İran kolonilerinden 
biri."

 "Güvenlik geri dönecek ve fiyatlar istikrar kazanacak."

 “Savaşa katılan diğer ülkeler tarafından serveti paylaşılan bölünmüş bir ülke.”

 “İnsanları olumsuz yönde etkileyecek olan, ekonomik tahribat ve ülkenin zenginliğine el 
konulması nedeniyle ülkenin düzeleceğini düşünmüyorum.”

 "Ülke için en iyisini dilesem de bir vizyonum yok, ama en azından yakın gelecekte iyimser 
değilim."

 “Yıkımlarına yol açan savaşları ve devrimleri olan ülkeler gibi, onlar şimdi en iyiler 
arasındalar.”

 “Suriye bölgeleriyle bölünen bir takım güçler olacak ve güçlerin çokluğunun acısı 
bitmeyecek.”

Katılımcıların geleceğe ve olası çözümlere ilişkin görüşleri ve kişisel algıları geniş çapta çeşitlilik 
arz etmekteydi:
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 "Çok zor bir soru, cevaplayamam."

 “Yalnızca hükümetin başkanının değiştirilmesi, yaptırımların iptal edilmesi ve mevcut 
yönetim sembollerinden bazılarının korunması.”

 "Her iki tarafta da paralı askerler olmadan."

 "Medeniyetin beşiği olması dolayısıyla medeniyet için bir platform."

 İyi bir gelecek, bugünden ve geçmişten daha iyi, ancak hükümetin ve halkın büyük 
çabalarından sonra.”

 Suriye üniter bir ülkedir ve güvenliğin 2011 yılından önceki haliyle geri dönmesi, teröristlerin, 
çetelerin ve IŞİD'in ortadan kaldırılması."

 "Bu, aradan uzun yıllar geçene kadar olmayacak, ama sonunda gerçeğin güneşi yeniden 
doğacak."

 “Suriye'nin inşa edilebileceği ve Vatandaşlara güvenlik ve saygının yeniden sağlanabileceği 
siyasi bir çözüm yoluyla.”

 "Yakın gelecek çok kötü çünkü ülke şu anda farklı yönlerden işgal altında, ancak uzak 
gelecekte daha iyi olacağını umuyoruz."
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Uzlaşmanın olduğu sahalar, ankete katılanlar arasında güvenliksizlik algısındaki daha kötü 
bozulmayı göstermektedir. Suriye Vatandaşlık Onuru Derneğinin 2019 yılı anketine katılanların 
yüzde 74'ü sahalarında kendilerini güvende hissetmediklerini bildirirken, bu rakam 2020 yılı 
anketinde yüzde 94'e yükselmiştir. Şaşırtıcı bir şekilde, aynı eğilim, 2019 yılında yüzde 39 olan 
güvenliksizlik algılarının 2020 yılında yüzde 51'e sıçradığı, 2011 yılından bu yana rejim tarafından 
kontrol edilen sahalarda gözlenmiştir. Bu rakamlar, uzlaşmanın olduğu sahaların Vatandaşlara 
güvenlik sağlamadığını ve rejimin güvenlik politikalarının ve genel uygulamalarının Suriyeliler 
arasındaki güvenlik algısını zayıflattığını açıkça göstermektedir.

Son 10 yılda, 2019 yılında yüzde 53 olan tutuklanan veya bir yakını tutuklanan Suriyelilerin genel 
oranı 2020 yılında yüzde 40'a düşse de, bu dönemde uzlaşmanın olduğu sahalarda, dikkate değer 
bir şekilde, yüzde 64'ten yüzde 89'a yükselmiştir. Bu durum, uzlaşma anlaşmalarının 
başarısızlığının diğer bir açık göstergesidir. Tutuklanan kişilerin yüzdesi iki ana nedenden dolayı 
azalmıştır. Birincisi, örneklem büyüklüğü arttı ve bazıları Lazkiye gibi, rejimin güvenlik 
politikalarından daha az etkilenen daha geniş bir illeri kapamaktaydı. İkincisi, rejim 2019 yılına 
kadar kontrolü altındaki sahalardaki muhaliflerin çoğunu çoktan hedeflemiş veya onları yerinden 
etmeye zorlamıştır.

Özellikle 2011 yılından bu yana uzlaşmanın olduğu sahalarda ve kontrol edilen sahalarda rejim 
kontrolündeki sahaları terk etme niyeti gözle görülür şekilde artmıştır. Uzlaşmanın olduğu sahalar 
söz konusu olduğunda, 2019 yılında anket katılımcılarının yüzde 48'i rejim kontrolündeki sahaları 
terk etme niyetindeyken, bu oran 2020 yılında yüzde 68'e yükseldi. 2011 yılından bu yana rejim 
tarafından kontrol edilen sahalarda, bu yüzde, 2019 yılında yüzde 23'ten 2020 yılında yüzde 47'ye 
yükseldi. Bu rakamlar, çatışmanın devam etmesi halinde Suriye'nin önümüzdeki on yıl içinde 6 
milyon mültecinin daha yerinden edileceğini öngören Mart 2021 tarihli Norveç Mülteci Konseyi 
raporunda22 ayrıntılı olarak verilen rakamlarla uyumludur.

2019 yılında olduğu gibi, katılımcıların Suriye'den ayrılmalarının ana nedenleri güvenlik, ekonomik 
ve yaşam koşulları ile ilgilidir, bu da Vatandaşlar için en önemli olan – ve kendilerinin yerlerini terk 
etmelerinin ana nedenleri olan – bu kilit konuların ele alınmadığı anlamına gelir.

2019 ve 2020 yıllarında katılımcıların, sarsıcı bir rakam olan, yüzde 97'si rejim kontrolündeki 
sahalarda yolsuzluk seviyelerinin yüksek veya çok yüksek olduğuna inanmaktadır. 2020 yılında, 
katılımcıların yüzde 72'si ülkenin 2011 yolsuzluk düzeylerini yüksek veya çok yüksek olarak 
değerlendirmiştir. Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 201123 yılında Yolsuzluk Algılama Endeksi'nde, 
Suriye'yi 182 ülke arasında 129’uncu sırada ve 202024 yılında 180 ülke arasında 178’inci sırada 
vermiştir. Bu rakamlar, rejimin politikalarının daha fazla yolsuzluğu körüklediğini ki bunun da 
rejim kontrolündeki sahalardaki Suriyeliler arasında daha fazla itaatsizliğe neden olacağını ve 
daha fazla insanı ülkeyi terk etmeye ittiğini açıkça göstermektedir. Bu durum, en önemlisi, 
ekonomik toparlanmayı zorlaştıracaktır.

Hizmetlerden memnuniyetsizlik hala çok yüksek olup, katılımcıların yüzde 94'ünün hizmetlerden 
memnun olmadığı ve hizmetleri 2011 yılından daha kötü olarak değerlendirdiği 2019 yılından bu 
yana biraz kötüleşmiştir. Bu sayı 2020 yılında yüzde 99'a yükselerek ekonominin ve temel hizmet 
tedarikinin şiddetli çöküşünü yansıtmıştır.

Rejim kontrolündeki sahalardan ayrılma konusuna benzer şekilde, yeni anket, uzlaşmanın olduğu 
sahalarda ve rejim tarafından kontrol edilen yerlerde yaşayan Suriyelilerin daha azının diğer 
Suriyelilere geri dönmelerini tavsiye ettiğini göstermiştir.

2019 yılında, uzlaşmanın olduğu sahalardan olan katılımcıların yaklaşık yüzde 12'si diğer 
Suriyelilerin geri dönmesini tavsiye etmiştir.

Rusya ile rejimin uzlaşmanın olduğu sahalardaki rezil başarısızlığının bir başka göstergesinde, bu 
rakam yüzde 4'e düşmüştür.

2011 yılından bu yana sürekli rejim kontrolü altındaki sahalarda da benzer bir eğilim fark 
edilmiştir:

Katılımcıların yüzde 50'si 2019 yılında Suriyelilerin geri dönmesini tavsiye etmiş, ancak 2020 
yılında sadece yüzde 21'i bu tavsiyede bulunmuş olup, bu da genel koşullarda belirgin bir bozulma 
olduğunu ve Suriyeliler açısından geri dönüş koşullarının henüz karşılanmadığını belirtmiştir.
22https://www.nrc.no/news/2021/march/syria-another-decade-of-crisis-on-the-horizon-expected-to-displace-millions-more/
23https://www.transparency.org/en/cpi/2011
24https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/
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Tüm Suriyeliler için güvenli bir ortamın oluşturulması, siyasi sürecin önceliği ve merkezi haline 
gelmeli ve Özel Temsilcilik Ofisi, bu konuyu önümüzdeki aylarda Suriye ile ilgili siyasi gündemin 
en üst sıralarına taşımalıdır. Bu raporun (ve öncekilerin) sonucundan, yerinden edilmiş 
Suriyeliler için güvenli, gönüllü ve onurlu bir geri dönüşün ve Suriye'de sürdürülebilir bir çözüme 
ulaşmanın önündeki kilit meselelerin ve zorlukların hepsinin, güvenli ortamın gerçekçi, 
pragmatik ve kapsayıcı bir tanımına ve ardından tüm bunların başarılı bir şekilde 
uygulanmasına bağlı olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

Suriye rejiminin Suriyelilere verdiği garantiler ve vaatler uygulanmamaktadır. Uzlaşma 
anlaşmaları ve aflar uygulanmamakta, uzun vadeli koruma sağlamamakta ve mevcut haliyle bir 
başarı olarak lanse edilmemelidir. Bu nedenle, Suriye halkının, özellikle yerinden edilmiş 
kişilerin, uluslararası toplumun rejime koşullar dayatma kapasitesine güven duyması için, siyasi 
yol ve bundan kaynaklanan her türlü girişim, kapsamlı güven artırıcı önlemler ve dış garantilerin 
gözetimini ve izlenmesini içermelidir.

Bir coğrafi bölge içinde yaşamak, çatışmanın bir tarafını desteklemek anlamına gelmez ve 
zaten rejim bölgelerindekiler bundan derinden memnuniyetsizdir ve bunu ifade edemezler ve 
Suriye'deki mevcut etki ve hakimiyet haritasını bir oldubitti olarak kabul etmek ve bunun 
üzerine varsayımlar ve çözümler inşa etmek büyük bir hata ve ciddi bir adaletsizlik olur. 
Uluslararası arenada kabul görmüş, temel hatları ve ilkeleri kullanan tüm tekliflere ve 
müzakerelere hak temelli bir yaklaşımın çerçeve olarak uygulanmasını sağlamak esastır.

Gözaltındaki ailelere, bilgi eksikliğinden, bilgi karşılığında alıkonmaya kadar, nasıl davranıldığına 
ilişkin önemli sorunlar mevcuttur. Hukukun üstünlüğüne erişim eksikliği, bilginin saklanması ve 
rüşvetsiz bilgi sağlamanın yollarını bulmak için acil bir ihtiyaç vardır. Gözaltı konusunda, şu 
anda yapılandan çok daha fazla yapılması gereken şey var ve büro, bunun gerçekleşmesi için 
mağdurlardan ve aile kuruluşlarından yola çıkmalıdır. Bu konuda herhangi bir ilerleme, hatta 
kısmen başarı sağlanması, Suriyelilerin gözünde uluslararası toplumun ve Özel Temsilcilik 
Ofisi’nin turnusol testidir ve bu nedenle bu, siyasi çabanın ön saflarında yer almalı ve gerçek bir 
ilerlemenin ön koşulu olmalıdır.

Suriyeliler siyasi bir çözüm istemekte, ancak bu, ne pahasına olursa olsun, asgari koşullar ve 
sağlam uluslararası garantiler olmadan olmaz. Siyasi yol çabalarını gerçek sorunlardan (yani 
yerinden edilmiş kişilerin dönüşü, tutukluların kaderi, vb.) uzaklaştırmak veya geciktirmek, 
çatışmayı çözmeyecek, hatta dondurmayacak, aksine daha da şiddetlendirecek ve daha fazla 
mülteci dalgasına yol açacaktır. Kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm sağlama çabalarının 
iki katına çıkarılması elzemdir.

“Güvenli çevre”nin tanımı ve bunu sağlayacak mekanizmalar ve garantiler konusunda ortak bir 
fikir birliğine varılması, siyasi süreçteki bir sonraki adım ve onu canlandırmanın ana aracı 
olmalıdır. Bu tanım, kritik bir husus olan, Suriyelilerin katılımıyla geliştirilmelidir.

Güvenlik, Suriyeliler için ana endişe ve tehdit kaynağı olmaya devam etmektedir. Güvenlik 
sektörü reformu, herhangi bir anlaşmanın temel ve kritik bir bileşeni olmaya devam etmektedir. 
Böyle bir reform veya çözümden önce mülteci dönüşünü tartışmak erkendir ve bu tartışmaya 
devam edilmemelidir. 

Özel Temsilcilik Ofisi’ne (OSE) öneriler:

Siyasi çözüm arayan tüm aktörlere öneriler:
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Yaşam koşulları kötüleşmesine rağmen, yolsuzluk ve zorla alıkoyma gelişiyor. Sivil belgeler gibi 
temel hizmetler bile zorla alıkoymayla örtüldüğü için herhangi bir Suriye rejimi kuruluşuna fon 
sağlamaktan kaçının. Programların artan yolsuzluk ve eşitsizlik algısını daha fazla 
desteklememesini sağlamak için ekstra özen gösterin.

Hizmet sunumu, Suriye'deki bölgenin tipolojisine ve rejimin kontrolündeki sahalardaki farklı 
toplulukların arka planına ve siyasi yakınlıklarına dayalı olarak çarpıktır. Yardım ve sağlık 
hizmetleri gibi temel hizmetlerin, uzlaşmanın olduğu sahalardaki ve daha hassas ayak izine 
sahip diğer sahalardaki kişilere sunulmasını sağlamak için ekstra özen ve dikkat gösterilmelidir.

Başlıca bağışçı devletlere ve yardımseverlere öneriler:

Koruma eşiklerine karşı ve geri dönenler için koşulların izlenmesi hayati bir iş olup, koruma 
eşikleri sahadaki gerçeğe ve Suriyelilerin karşı karşıya olduğu gerçek tehditlere göre 
ayarlanmalıdır. Bu, acil bir mesele olarak ele alınmalı ve politika yapıcılara ve mültecilere benzer 
şekilde etkili bir şekilde iletilmelidir.

Afların ve uzlaşma anlaşmalarının uygulanması, uygulamada, duyurudan ziyade boylamsal 
olarak izlenmelidir. Gözaltına alınanların büyük bir kısmı aflardan veya uzlaşma 
anlaşmalarından fayda sağladıklarına inanmaktaydı ve bu anlaşmaların uygulanmasının 
Suriyeliler için daha güvenli sonuçlar sağlayıp sağlamadığını tüm koruma eşiklerine karşı 
yapılan izlemelerde vurgulamakta fayda var.

Ankete katılan Suriyelilerin büyük çoğunluğu rejim kontrolündeki sahalarda kendilerini güvende 
hissetmiyor ve birçok güvenlik ve yaşam koşuluyla ilgili derin şikayetleri vardır. Bu gerçekler 
hakkında ses çıkarmak, erken veya baskı sonucu geri dönüşlerin olmamasını sağlamak ve 
Suriyeliler nezdinde inandırıcılık kazanmak için elzemdir.

Zorla ve erken geri dönüşü önlemek için, özellikle rejim kontrolündeki sahalardaki (ve genel 
olarak Suriye'deki) güvenlik durumu hakkında, sahadaki gerçeklerle ilgili temel gerçekleri 
yansıtan doğru raporlar hazırlayıp bunları Danimarka gibi ev sahibi kilit ülkelere iletin.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (BMMYK) öneriler:

Güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüş koşulları mevcut değildir. Ülkenin bazı bölgelerinde 
çatışma kaynaklı şiddette bir miktar azalma olmasına rağmen, Suriyeliler kendilerini güvende 
hissetmiyorlar ve güvende değiller. Bir uzlaşmadan önce hiçbir geri dönüş olamaz, bu nedenle, 
kişiyi güvence altına almak, bu nihai geri dönüşe doğru ilk adımdır. Çabaları siyasi yola 
odaklamak, geri dönüşü güvence altına almanın tek yolu olup, devletler bu yöndeki çabalarını 
iki katına çıkarmalıdır.

Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere öneriler: 

Suriye'deki yaptırımlarla ilgili, bu yaptırımlara dair gerçekleri Suriyelilere açık ve etkili bir şekilde 
iletme çabasını iki katına çıkararak ve rejimin hikayesine karşı çıkarak, düzeltilmesi gereken 
yanlış anlamalar mevcuttur.

ABD ve AB’ye öneriler:
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