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Astana-Soçi Görüşmeleri, Çatışmasızlık Bölgeleri
ve İdlib'de Gerginliği Azaltma Kontrol ve Gözlem Noktaları

Ali Bilgin Varlık

Astana-Soçi Görüşmeleri
Suriye iç savaşının kalıcı bir barışla sonlandırılmasına yönelik çalışmalar BM Liderliğindeki
Cenevre ve Rusya, Türkiye ve İran garantörlüğündeki Astana ve Soçi görüşmeleri olmak üzere birbiriyle
ilişkili iki farklı eksende yürütülmektedir. Astana-Soçi süreci, Suriye ihtilafının siyasi çözümünün
parametrelerini ortaya koyan 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı esasları çerçevesinde garantör
ülkelerin yanı sıra BM'nin de katılımıyla yürütülmektedir.
Suriye'de 30 Aralık 2016'da alınan ateşkes kararının güçlendirilmesi gündemiyle 23-24 Ocak
2017'de Astana'da Türkiye ve Rusya öncülüğünde düzenlenen ve ABD'nin gözlemci olarak davet
edildiği toplantıda; Türkiye, Rusya, İran, BM, muhalefet ve rejim heyetleri, ateşkesi izlemek için üçlü
mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.
Yalnızca garantör ülkelerin katıldığı 6 Şubat 2017'deki toplantıda ise izleme mekanizmasına ilişkin
teknik detaylar ele alınmıştı. Tüm tarafların katıldığı ikinci toplantıda 15-16 Şubat 2017'de yapılmıştı.
Suriye hükümeti ve muhaliflerin heyetleri ile ateşkesi izleme mekanizmaları tartışılmış ancak büyük bir
uzlaşmaya varılamamıştı.
Üçüncü toplantıda (14-15 Mart 2017) Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın, da garantör olmasında
anlaşılmıştı. Ancak sivillere yönelik hava saldırılarının devam ettiği gerekçesiyle muhalif grupların bu
görüşmeleri boykot etmesinden ötürü Suriye Türkiye'yi suçlamıştı.
Çatışmasızlık Bölgelerinin İlânı
Suriye iç savaşında ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi maksadıyla başlatılan Astana sürecinin
Soçi'de yapılan dördüncü toplantısında (3-4 Mayıs 2017) Türkiye-Rusya-İran'ın garantörlüğüne
tarafların mutabakatıyla ülkede çatışmasızlık bölgelerinin tesisine karar verilmişti. Bu plan yürürlüğe
girmeden önce ayrıca ABD, Ürdün ve Mısır ile de koordine edilmişti.
Beşinci toplantıda (4-5 Temmuz 2017) garantör ülkeler, çatışmasızlık bölgelerinin sınırları üzerine
çalışması kararı almıştı. Toplantı sırasında ABD ve Rusya'nın, Suriye'nin güneyindeki Deraa ve
Kuneytra illerini kapsayan çatışmasızlık bölgesinde, ABD'nin de söz sahibi olacağı bir güvenli bölge
kurmak ayrı bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Yürürlüğe 9 Temmuz'da giren ateşkesi denetlemek için
Rus askeri polisi bölgeye konuşlanmıştı.
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Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Temmuz'da da Şam'ın doğusunda rejimin kuşatmada tuttuğu Doğu
Guta bölgesinde ateşkes için anlaşıldığını ilan etmişti. Rusya,3 Ağustos'ta da Humus'ta ateşkes
sağlandığını duyurmuştu. Eylül ayındaki son görüşmede ise üç ülke, İdlib bölgesinde oluşturulacak
olan dördüncü çatışmasızlık bölgesini beraber koruma konusunda anlaştı.
Altıncı toplantıda (14-15 Eylül 2017) İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinin sınırları konusunda
anlaşma sağlandı. Üç garantör ülkenin çatışmasızlık bölgelerinde gözetim için ortak bir koordinasyon
merkezi kurması ve bu bölgelerde her ülkeden 500'er olmak üzere toplam 1.500 gözlemci
konuşlandırılması kararlaştırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları 13 Ekim'de İdlib gerginliği azaltma
bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak amacıyla bölgeye intikal etmeye
başladı.
Yedinci toplantıda (30-31 Ekim 2017) güven artırıcı önlemler üzerinde duruldu. Bunlar; esirler,
rehine ve öldürülenlerin takası ile kayıpların aranması konularını kapsıyordu. Bu turada Kasım ayı
ortalarında Suriye'deki tüm etnik grupları içeren bir "halk kongresi" toplanması teklifi kabul edildi. 18
Kasım 2017'de yapılması planlanan toplantı PYD'nin de davet edilmesi nedeniyle Türkiye tarafından
boykot edilince 22 Kasım'a ertelendi. Bu tarihte Soçi'de buluşan Türkiye, Rusya ve İran liderleri PYD
dışındaki Kürt temsilcilerin kongreye katılması formülü üzerinde uzlaştı. Ayrıca yeni bir anayasa
hazırlanması ile serbest ve adil seçimlerin düzenlenmesi kararı alındı.
Sekizinci toplantıda (21-22 Aralık 2017) zorla alıkonan kişilerin karşılıklı olarak serbest
bırakılmasına ve insani mayın temizleme faaliyetleri yürütülmesine ilişkin iki belge kabul edildi. Ayrıca
düzenlenecek halk kongresinin detayları görüşüldü. Suriye heyeti Türk ve ABD askerlerinin derhal
ülkeden ayrılmasını talep etti. Bir hafta sonra 29-30 Ocak 2018'de düzenlenen kongrede PYD temsilcileri
yer almadı.
Çatışmasızlık Bölgeleri
Plana Göre Çatışmasızlık 2016'da adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren ve El Kaide'den
ayrıldığını duyuran Nusra Cephesi ile son süreçte başka cihatçı gruplarla birlikte kurduğu Heyet Tahrir
el-Şam ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve bunlarla ilişkili grupları kapsamıyordu. Altı aylık süre için
yürürlüğe konan planın başarılı olması halinde uzatılmasına karar verilmişti.
Suriye'de başarısız birkaç ateşkes denemesinin ardından yürürlüğe konan bu plana göre, 1) İdlib,
2) Rastan ve Talbise (Humus Vilayeti), 3) Doğu Guta (Şam Vilayeti) ve 4) Deraa ve Kuneytra (Kuneytra
Vilayeti) çatışmasızlık bölgeleri olarak ilân edilmişti.
İdlib çatışmasızlık bölgesi İdlib'in tamamını, Lazkiye'nin kuzeydoğusunu, Halep'in batısını ve
Hama'nın kuzeyini kapsıyor. Bölgede 1,5 milyon kadar sivilin yaşadığı değerlendiriliyor. Bölge ağırlıklı
olarak HTŞ (Heyet Tahrir el-Şam ) ve El Nusra gibi ateşkes kapsamı dışındaki gruplar ile ılımlı
muhaliflerin elinde bulunuyor.
Rastan ve Talbise çatışmasızlık bölgesi Humus'un kuzeyinde yer alıyor. Bölgede 180.000 kadar
sivilin yaşadığı değerlendiriliyor. Bölge ağırlıklı olarak cihatçı örgütler ve daha ılımlı başka İslamcı
grupların yönetimi altında.
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Doğu Guta çatışmasızlık bölgesi Şam'ın kuzeyinde yer alıyor. Bölgede 700.000 civarında sivilin
yaşadığı değerlendiriliyor. Bölge Astana görüşmelerinde de yer alan Ceyş-ül İslam'ın kontrolü altında.
Deraa ve Kuneytra çatışmasızlık bölgesi Ürdün sınırında Deraa ve Kuneytra'nın belli bölgelerini
kapsıyor. Bölgede 800.000 sivilin yaşadığı değerlendiriliyor. Bölge Batı'nın desteklediği, 2014 yılında
50'den fazla silahlı grubun birleşmesiyle oluşturulan Güney Cephesi adlı muhalif grubun kontrolü
altında.

Suriye’de Çatışmasızlık Bölgeleri
1. İdlib Çatışmasızlık Bölgesi:
•İdlib'in tamamı, Lazkiye'nin kuzeydoğusu, Halep'in batısı ve Hama'nın kuzeyi.
•1,5 milyon kadar sivilin yaşadığı değerlendiriliyor.
•Bölge ağırlıklı olarak HTŞ ve El Nusra gibi ateşkes kapsamı dışındaki gruplar ile
ılımlı muhaliflerin elinde bulunuyor.

2. Rastan ve Talbise Çatışmasızlık Bölgesi:
•Humus’un kuzeyi.
•180.000 kadar sivilin yaşadığı değerlendiriliyor.
•Bölge ağırlıklı olarak cihatçı örgütler ve daha ılımlı başka
İslamcı grupların yönetimi altında.
3. Doğu Guta Çatışmasızlık Bölgesi:
•Şam'ın kuzeyi.
•700.000 yakın sivilin yaşadığı değerlendiriliyor.
•Bölge Astana görüşmelerinde de yer alan Ceyş-ül İslam'ın
kontrolü altında.

4. Deraa ve Kuneytra Çatışmasızlık Bölgesi:
Deraa ve Kuneytra’nın belli bölgeleri.
800.000 sivilin yaşadığı değerlendiriliyor.
Güney Cephesi adlı muhalif grubun kontrolü altında.

İdlib Çatışmasızlık Bölgesi
İdlib çatışmasızlık bölgesi, rejimin kalpgâhını oluşturan Lazkiye'nin kuzeydoğusundaki konumu
ile Rusya'nın bu bölgedeki askerî üsleri bakımından önem arz ediyor. Bölge Suriye'deki iki ana stratejik
ulaştırma hattından birincisi olan Şam-Humus-Hama-Halep istikametini kuzeyden, doğuda Haseke ve
Deyrizor'dan gelen ve Rakka-Halep-Lazkiye istikametinde devam eden güzergahı kuzeybatıdan kontrol
ediyor. Türkiey'de Reyhanlı'dan güneye doğru devam eden Suriye hududu bölge ile sınır teşkil ediyor.
Bab El Hava sınır kapısı bu bölgede bulunuyor. Halep'in Aralık 2016'da rejim kuvvetlerinin eline
geçmesinden, Hama ve Humusta direnişin zayıflamasından sonra buraya sığınan muhalif grupların
mevcudiyeti bölgenin hassasiyetini artırıyor. Ayrıca kapsadığı alanın genişliği ise bir diğer hassasiyet
nedeni.
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2015 yılında, farklı isyancı güçlerin kurduğu, bünyesinde Nusra Cephesi ve Ahrarı Şam'ı da içeren
Fetih Ordusu, eyaleti ele geçirmişti. Daha sonra bu iki grup arasında çatışmaların yaşandığı görüldü.
2016'da adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren ve El Kaide'den ayrıldığını duyuran Nusra Cephesi,
son süreçte başka cihatçı gruplarla birlikte Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) adında bir çatı örgütü kurdu. Her
ikisi de aynı aşırı çizgide olan örgütler arasında müzakerelere bakış açısından farklılıklar bulunuyordu.
HTŞ'nin görüşmelere katılma çabası, ABD, Ruya ve Suriye tarafından terör örgütü olarak kabul edilmesi
nedeniyle kabul görmedi.
Eylül 2017'de yapılan Astana görüşmelerinin beşinci turunun ardından 13 Ekim 2017'de ilk Türk
askeri birliklerinin İdlib'e girdiği bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol
Gücü'nün görevi; ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması
ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak olarak
açıklandı. Bu maksatla TSK tarafından 12 gerginliği azaltma kontrol noktası (KN) tesis edildi. Bu
aşamanın ardından Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile
muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.

Gerginliği Azaltma Kontrol Noktaları
TÜRKİYE

1

19 Kasım 2017

2

13 Ekim 2017
23 Ekim 2017

3

4 17 Mart 2018

5 9 Mayıs 2018
6 5 Şubat 2018
Yayladağı
03 Nisan 2018

Sarakib

Cisr el Şugur

12
7 9 Şubat 2018

11 16 Mayıs 2018
Maaret el
Numan

8 15 Şubat 2018

10 14 Mayıs 2018
9 07 Nisan 2018
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