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SURİYE VE AFGANİSTAN DEVRİMLERİNİN

Suriye ve Afganistan Devrimleri; Aralarında benzerlik 
ve ayrılık noktaları

İslam ümmeti ve hatta tüm dünya geçtiğimiz dönemlerde Afganistan 

topraklarında gerçekleşen ve dönüm noktası sayılabilecek olayları yakından 

takip etti. Şöyle ki, Afgan Taliban projesi, ABD öncülüğünde Uluslararası 

Koalisyon güçlerine karşı uzun süre devam eden bir direniş sürecinden 

sonra, yürütülen görüşmeler neticesinde Koalisyon güçlerini Afganistan’dan 

hızlı bir şekilde çekilmek zorunda bıraktı. Bundan sonra Taliban şaşırtıcı bir 

şekilde çok kısa bir sürede Afgan Hükümetini devirdi ve Afganistan Başkanı 

Eşref Gani’nin tüm ülkeyi bırakıp kaçmasıyla başkent Kabil’e girdi. Böylelikle 

Amerika’nın savaş tarihinde yürüttüğü en uzun savaş ve aynı zamanda 

çağdaş Afganistan tarihindeki en uzun savaş sonlanmış oldu.

Afganistan tecrübesi, yazar, aktivist, gazeteci, medyacı ve devrimcilerden 

gelişmeleri takip edip konuyla ilgilenen, özellikle de Arap ve İslam 

aleminden büyük bir kesimin takdirini almıştır. Arap Baharı ülkelerinde 

Afganistan tecrübesinden dersler ve tecrübeler çıkarılmasını ifade eden 

sesler yükselmeye başlamış, bilhassa Afganistan başarısının işgalcilere 

ve diktatör rejimlere karşı mücadelede “barışçıl yolları” benimseyen Arap 

Baharı devrimcilerinin başarısızlıkları ile aynı dönemde gerçekleşmesi ayrıca 

manidar bir zamanlama olmuştur.

Suriye devriminde, Suriye rejimi ve müttefiklerine karşı mücadelede askeri 

bir yöntem benimsenmesi, Afganistan sahası ile sürekli olarak mukayese 

edilmesine neden olmaktadır. Suriye sahasını takip edenlerden bazıları, 
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Afganistan tecrübesini olduğu gibi kopyalayıp Şam sahasına uygulamak 

isterken, diğer bazıları da devrim gruplarında Afganistan dersini öğrenmeleri 

gerektiğini dile getirmiştir. Başka bir kesim ise, iki saha arasındaki büyük 

farklılıkların bulunması nedeniyle iki tecrübeyi birbirinden ayrı tutmuştur.

Bu makalede Suriye ve Afganistan sahaları hakkında kısa değerlendirmelerde 

bulunup Suriye ve Afganistan’dan her birinin ayırıcı özelliklerine genel bir 

bakış sunmaya çalışacağız. Böylece bu konuda ortaya atılan bazı meseleleri 

cevaplandırmış olacağımızı umarız.

Başlangıçta genel bir göz atıldığında, Suriye sahasının uluslararası ortamda 

devletler arası ve bölgesel aktörlerin müdahalesi, toplumun karmaşık 

etnik ve dini yapılardan oluşması ve işgalci güçlere karşı askeri seçeneğin 

benimsenmesi yönleriyle Afganistan sahasına benzediği görülmektedir. 

Ancak kuşkusuz bu iki ülkeyi birbirlerinden ayıracak birtakım etkenler 

bulunmaktadır; coğrafi konum, sosyal düzen, düşman ve devrimcilerin 

yapısı ve ele alacağımız diğer etkenler bunlardan bazılarıdır. 

Birincisi: Başlık ve dava:

Yirmi yıl boyunca Taliban’ın Afganistan’daki başlığı tekti ve bu hiç 

değişmedi: “Yabancı işgalcilere karşı savaş.” Taliban hareketi, askeri, siyasi 

ve propaganda çabalarını işgalci Amerika’nın topraklarındaki varlığına karşı 

odakladı ve tüm gücünü bu uğurda seferber etti. Taliban ister açıktan ister 

gizliden olsun yabancı işgalcilerin işbirlikçileri ve uşakları olmaları itibarıyla 

Kabil Hükümeti ile herhangi bir görüşme ya da anlaşmayı reddetti. 

Suriye sahası ve devrimci güçler ise farklı başlıklarla meşgul oldular. 

Başlangıçta Suriye devrimi Esed rejimine karşı savaşma konusunda ittifak 

halinde olsa da, IŞİD’in çıkışı ve Esed rejimini desteklemek için İran ve 
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Rusya’nın müdahalesi ve terörle mücadele gerekçesi altında Amerikan 

müdahalesi pusulanın dağılmasına etki etmiştir. Bundan sonra Suriye 

meselesi savunucuları arasında kapalı bir hal almaya başlamıştır. Bazıları 

Astana sürecini benimsemiş ve bununla, Rusya ve İran işgalci iken garantör 

olmuştur. Bazıları kuzeydoğu Suriye bölgesinde ABD müdahalesine 

sığınarak Amerika’yı IŞİD’in pençesinden kurtarıcı olarak görmüştür. Başka 

bir kesim Rusya, İran ve Amerika’nın varlığını Suriye’deki bir yabancı işgal 

olarak değerlendirmekle birlikte bu devletlerin Suriye’de bulunan güçlerine 

yönelik gerçek bir eylem gerçekleştirmemiştir. Bu kesimin sıkıntısı, teoriyi 

pratiğe geçirememek olmuştur.

Ancak belirtilmelidir ki, Suriye’de bulunan akımlar bunlardan ibaret değildir. 

Suriye’deki sahne bir mozaiği andırmaktadır. Şu dönemde düşmanı 

tanımlamada ve uğruna ayaklanmamız gereken davanın belirlenmesi 

hususlarında devrim rumuzlarından bir komutanın bir diğeri ile görüş 

birliği içerisinde olduğuna rastlamanız zordur. Bu durum Suriye krizini daha 

karmaşık bir hale getirmiştir. Bugün Suriye krizi sadece Esed ve destekçileri 

olan işgalci Rusya ve İran ile sınırlı olmadığı gibi, kuzeydoğu Suriye 

bölgesinde Amerika’nın PKK milisleri ile birlikte varlığı ile sınırlandırılması da 

mümkün değildir. Bilakis durum uluslararası, bölgesel ve İran’dan başlayıp 

Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen’e kadar uzanan Sünnilerle Şiiler arasındaki 

mezhep çatışmalarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.



6

SURİYE VE AFGANİSTAN DEVRİMLERİNİN

İkincisi: Komuta ve çaba birliği:

Suriye ve Afganistan sahalarındaki aktif devrim güçlerine bakıldığında, 

Suriye’deki durum tamamıyla Afganistan sahasına uyumlu 

gözükmemektedir. İki dönem boyunca Taliban, Afgan direnişinin siyasi 

ve askeri alanda en bariz olan ve yaklaşık olarak tek yapısıydı. Bunu 

gösteren en belirgin olgu ise, Amerikan heyeti karşısında görüşme 

masasında tek başlarına oturmalarıdır. Başlangıcından beri Taliban’ın 

görüşleri ve siyasi projeleri net çizgilere sahipti. Taleplerinde, “yabancı 

güçlerin çekilmesi”, “İslam şeriatı menşeli bir İslami hükümetin 

kurulması”, “Afgan halkının tüm kesimlerinin kuşatılması”, “komşu 

devletlerle iyi ilişkiler geliştirilmesi” ve “Afganistan’ın diğer devletler 

için bir tehdit teşkil etmemesinin sözünün verilmesi” konuları öne 

çıkmaktadır.

Buna mukabil Suriye sahası, devrim güçlerinin çok parçalı oluşunun ve 

farklı alanlarda çaba göstermelerinin sıkıntısını çekmektedir. Askeri 

alanda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bine varmasa da yüzlerce grubu 

temsil etmektedir. ÖSO, açık bir projesi bulunan düzenli bir hareket 

olmaktan ziyade kendiliğinden oluşmuş bir halk ayaklanmasından 

ibarettir. Hatta İslami gruplar da onların altında zikredilmektedir. 

Bunlardan neredeyse her birinin yönelimleri ve projeleri birbirinden 

farklıdır. Siyasi alanda da birden fazla Suriye girişimi olmuştur. 

Örneğin Koalisyon, Geçici Hükümet ve Kurtuluş Hükümeti gibi projeler 

bulunmaktadır. Bunlardan her biri diğerinden farklı hedef ve araçlara 

sahiptir. Ve yine bunlardan bazıları uluslararası siyasi süreçlerin aracı 

olmanın dışında bir işlev görmemektedir.
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IŞİD’in çıkması ve ülkede büyük bir alanı ele geçirmesi, Esed’in kendisini 

teröre karşı mücadele eden birisi olarak sunmasına katkı sağlamıştır. 

Bu durum Rusya’nın Esed’e destek vermesinin gerekçesi olmuş ve 

Güvenlik Konseyi’nde rejimi savunup önce ekonomik, ardından askeri 

olarak Esed rejimini desteklemiştir. Aynı şekilde İran da Hizbullah 

ve Fatimiyyun grubu gibi yetiştirdiği silahlı milislerle rejimi güçlü bir 

şekilde savunmuştur. Washington liderliğinde Uluslararası Toplum ise, 

Esed düşmanlarını destekleme yerine cihatçılara karşı Kürt grupları ve 

müttefiklerini desteklemeye odaklanmıştır. 

Üçüncüsü: Sosyal sistem:

Afganistan sahasını ayırıcı noktalarından birisi de, Afgan toplumunun kabile 

ve dini yapısıdır. Afganlar, Batı yaşam tarzından etkilenmemiş muhafazakâr 

bir toplumdur. Batı medeniyeti onların birbirleriyle olan kabile bağlarını 

çözememiştir. Bu, Taliban destekçileri ile ve hatta Taliban’la genel halk 

arasında bir tür bağ oluşturulmasına katkı sağlayan başlıca etkenlerdendir. 

Yine bu din ve kabile oluşumunun Pakistan gibi devletlere uzanması 

hareketin bazı komşu ülkelerle ilişkiler geliştirmesine katkı sağlamıştır. 

Bölgede kesin hatlarla belirginleşen etnik yapılar bulunsa da, temelde Sünni 

ve Peştun bir hareket olan Taliban, Tacik, Özbek ve Şii Hazaralarla ittifaklar 

geliştirmede başarılı olmuştur.1

1  Afganistan etnik yapısına göre milletler: Peştun: %42, Tacik: %27, Özbek: %9, Aymak: %4, Türkmen: 
%3, Beluş: %2, diğer etnik yapılar: %4.
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Afganistan’ın aksine Suriye’de mezhepçi rejim uzun süren iktidarı 
döneminde birleştirici zeminleri ve kabilesel olsun dini olsun 
aradaki bağları zayıflatmaya çalışmıştır. Ülkede Baas Partisi 
devletin ve Suriye toplumunun tek lideri konumuna gelmiştir. Bu 
durum hakim rejime karşı insanların tek bir yapı altında bir araya 
gelmelerini neredeyse imkansız hale getirmiştir. Yine hem baba 
hem de oğul dönemlerinde Esed rejimi Suriye toplumu içerisinde 
yerel dini ve etnik çatışmaları beslemede başarılı olmuş ve baba 
Esed yetmişlerden bu yana ülke idaresinde aynı taksimatlardan ve 
çatışmalardan yararlanmıştır. 
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Dördüncüsü: Tarihi deneyim:
Afganistan, uzun dönem devam eden iç ve dış savaşlar tarihiyle 

tanınmaktadır. 1989 senesinde Sovyetler Birliği’nin Afganistan’dan 

çekilmesiyle ülkedeki iç savaşlar dönemi başlamıştır. Ve bugün Afganların 

Sovyetler Birliği ve Amerika’ya karşı yürüttüğü mücadelenin ömrü yarım 

asrı bulmaktadır. Daha öncesinde ise İngiliz işgaline karşı özgürlük savaşları 

yürütülmüştür. Bu durumda Afgan halkının tabiatı itibariyle savaşçılığı ve 

eskiden beri silahlı olduğu anlaşılmaktadır. Savaş deneyimi uzun dönemlere 

dayanmaktadır; İngiliz işgaline karşı uzun bir özgürlük savaşına girmiş, bu 

durum Sovyetler Birliği ve ardından Amerika ile devam etmiştir.

Suriye’deki devrim güçleri ise bu etkenden yoksundur. Afganistan’a oranla 

Suriye devrimi hala ilk dönemlerinde sayılır ve bu bağlamda Afgan deneyimi 
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ile Suriye’yi kıyaslamak erkendir. Belki de bugün görmüş olduğumuz 

Afganlıların siyasi ve askeri olgunlukları, Afganistan sahasının art arda 

tanık olduğu yenilgi ve tökezlemelerin bir sonucudur. Bu durum onlara 

uluslararası toplum ve bölgesel alanlardaki uygulamalarında ve savaş 

sanatları ve taktikleri konusunda iyi bir deneyim kazandırmıştır.



11

SURİYE VE AFGANİSTAN DEVRİMLERİNİN

Beşincisi: Jeopolitik konum:

 

Afganistan stratejik ve siyasi düzeyde önemli bir coğrafi alanda 

bulunmaktadır. Çin, Pakistan, İran ve Orta Asya devletlerinin komşusudur 

ve eski dönemlerden beri dünyadaki en önemli ticaret yollarının birisinin 

güzergahında bulunmaktadır. Yine Afganistan büyük çapta bir ekonomi 

ve gelişme olanaklarına sahiptir. Afganistan, gaz, değerli madenler ve 

petrol gibi doğal kaynaklardan oluşan büyük bir servete sahiptir. Bazı 

değerlendirmelere göre, bu oran bir trilyon doların üzerinde bir değere 

varmaktadır.
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Bunun mukabilinde Suriye, Afganistan’dan ve diğer Arap Baharı bölgelerinden 

uluslararası öneme haiz olmasıyla ayrışmaktadır. Suriye, bölgede bulunan 

uluslararası ana aktörler için en önemli jeopolitik ve ekonomik noktalardan 

birisidir. Doğu Akdeniz kıyısındaki konumu Suriye’yi Asya kıtasının sahil 

kapısı yapmaktadır. Bölge, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine 

bağlamaktadır ve bu konumu nedeniyle bu kıtalar arasındaki ticaret hattının 

kesişme noktasıdır. Suriye’nin bu konumu asırlar boyunca büyük devletlerin 

bölgeye ilgi duymasına neden olmuştur.

Bunların yanında Suriye’nin kuzeyi Avrupa kıtasının girişi olarak kabul 

edilen Türkiye ile uzun bir sınıra sahiptir. Yine Suriye, Türkiye ile Arap Körfezi 

ülkeleri arasında canlı bir ticaret güzergahıdır. Doğuda ırak, güneyde Ürdün 

ve Suudi Arabistan’ın bulunması, coğrafi olarak Suriye’ye (petrol ve gaz gibi) 

enerji kaynaklarını üreten devletlerle tüketen devletler arasında deniz ve 

kara geçidinin olduğu özel bir konum bahşetmektedir.

Tüm bunların yanında Suriye, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana 

Lazkiye Hımeymim Havaalanı bölgesinde ilk Rus askeri karargahına ev 
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sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Rusya Akdeniz’e bakan Tartus Limanı’na da 

sahiptir ve burası Akdeniz’in doğusunda ve orta doğuda büyük bir jeopolitik 

oyuncu olma emelleri taşıyan Rusya için önemli stratejik bir Rus deniz üssü 

olmuştur. Yine Esed rejimi gölgesinde Suriye, bölgede İran imparatorluğu 

heveslerine hizmet eden Şii İran mihverinde temel öğelerden birisi 

durumundadır.

Suriye’nin coğrafi konumunu önemli kılan nedenlerden bir diğeri de, başta 

ABD olmak üzere birçok devletin desteğini alan uluslararası sistemin de 

kurulmasına yardımcı olduğu İsrail devletinin yanında bulunmasıdır. Maarif 

gazetesinin eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz’tan aktardığı 

habere göre; İsrail, İslamcı unsurların Suriye’de yönetimi ele geçirmeleri 

çekincesiyle Esed rejiminin kalmasını tercih etmektedir. Tel Aviv hiçbir 

zaman Esed’in bitirilmesi seçeneğini masaya koymamış, aksine kalması 

için öneriler sunmuş ve Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman üzerinden 2018 

senesi yazında, işgal edilen Golan’da çatışmaların sonlandırılması ve sınıra 

güçlerini geri getirmesini resmi olarak onaylamıştır. Bugün İsrail, olayların 

akışının değişmesi noktasında herhangi bir çaba göstermemektedir ve 

ilgilendiği noktalar neredeyse dondurulmuş ve çıkmaz meselelerin olduğu 

gibi kalması, İran’ın sınırlarından uzak durması ve Suriye’deki kriz döneminin 

uzamasından ibarettir.

Sadece birkaç sene içerisinde Suriye Devrimi düşmanları hanesine, uzun bir 

dönem boyunca Afganistan’a gelen düşmandan daha fazlası toplandı. Daha 

devrimin ilk dönemlerinde uluslararası tarafların Suriye’ye müdahalesi, 

uzun bir dönem boyunca Afganistan’da olandan daha hızlı ve daha derin 
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oldu. Bununla Afganistan’ın büyük olaylarını küçümsemiyoruz. Her ne 

kadar Amerika’nın çekilmesi sürecinde Afganistan uluslararası sistemin 

fırtınasının ortasında olsa da, gene de Suriye devriminin denginde değildir 

ve onun konumunda olmayacaktır. Şam, uluslararası güvenliğin merkezidir. 

Afganistan’ın inançsal durumu bir yana, siyasi, güvenlik, uluslararası ve 

bölgesel koşulları da orası için geçerli olmayacaktır.

Altıncısı: IŞİD

IŞİD örgütü, Irak ve Suriye’de ortaya çıkışından bir sene sonra 2015 

senesinde ilk kez Afganistan’da da görüldü. Ancak bu örgütü kabul 

etmeyen ve güçlü bir şekilde bunlara karşı savaş veren Taliban hareketi 

varlığı gölgesinde gerilemeye maruz kaldı. Burada ele alamayacağımız 

birtakım nedenlerden ötürü Taliban iç saflarını korumayı başardı. 

Ancak bu nedenlerin en önemlisinin, Taliban’ın Afganistan’da yerel 

kabile kültüründe derin köklere sahip olması ve orada tabi olunan dini 

mezhep yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum, Baas Partisi’nin 

toplumsal, kabilesel ve dini nüfuz merkezlerini iyice zayıflatması 

nedeniyle Suriye’de bulunmamaktadır.

 



15

SURİYE VE AFGANİSTAN DEVRİMLERİNİN

Ana merkezi ve kadrosu hem Suriye hem de Irak’ta bulunan IŞİD her iki 

sahada da güçlü bir rüzgar estirmiştir. IŞİD’in 1014 tarihinden itibaren 

nüfuzunun artışı, muhalifleri siyasi ve askeri olarak zayıflatmıştır. Binlerce 

yabancı savaşçı devşirmesi ve dışarıda kanlı eylemler gerçekleştirmesiyle, 

Washington liderliğinde Uluslararası Toplum IŞİD’in tehlikesine karşı 

koymak için Kürt grupları ve müttefiklerini desteklerken, eş zamanlı olarak 

devrimci grupların saflarında büyük çözülmeler baş göstermiştir.

Yedincisi: Askeri yöntemler:

Her iki sahada düşman taktikleri birbirinden farklıdır. Afganistan savaşı 

örneğinde, coğrafyanın engebeli oluşu, yıkım politikası, düşmanın işlediği 

savaş suçları ve Afgan halkı üzerindeki etkileri, çoğu zaman cephe 

operasyonlarını ve uzun ribat hatları yöntemini zorunlu kılan Suriye savaş 

örneğinden çok farklıdır.

Afganistan, coğrafyası yoğun engebeli arazilere sahip olmasının yanında 

Suriye’ye kıyasla yüzölçümü çok büyük bir ülkedir. Ayrıca Afgan savaşçıları 

yüksek çapta geri çekilme ve manevra kabiliyetlerine sahiptirler. Tüm bu 

durumlar savaş yapısını düzensiz gerilla savaşı şekline çevirmiştir. Taliban 

savaşı, uzun ribat hatlarına ve doğrudan düzenli saldırılara dayanmamaktadır. 

Düşmanın teferruatlı bir istihbarat sistemine sahip olamaması, Taliban 

üyelerinin düşman şehirlerinde ve karargahlarında kolaylıkla hareket 

etmesine olanak sağlamaktadır. Bunlara ilaveten, Taliban bölgesinde büyük 

bir kısmı açık olan Afganistan-Pakistan sınırları bulunmaktadır ve bu durum 

Taliban’a Pakistan’da güvenli sığınaklar sağlamaya yardımcı olmuştur.
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Başka nedenlerle birlikte bunlar, engebeli arazilere ya da büyük coğrafi 

derinliğe sahip olmayan ve -Taliban savaşçılarında olduğu gibi- gerilla 

savaşında deneyimsiz savaşçıların bulunması Suriye sahasında farklı savaş 

yöntemleri kullanmayı gerekli kılmıştır. 

Sekizincisi: Dini merciler:

Taliban üyelerinin çoğu Sünni Peştun milletindendir. Taliban hareketi Ehli 

Sünnet katında muteber dört mezhepten birisi olan Hanefi mezhebine 

bağlı olan Sünni bir islami harekettir. Yine Taliban üyelerin büyük bir kısmı 

aynı dini medreseden mezun olmuştur. Bu durum Taliban üyelerine tek bir 

fikri altyapı sağlamış ve yapı içerisinde birbirlerine olan bağlılıklarını daha da 

artırmıştır. Yine bu üyeler fikirlerinde samimi ve kanaat getirmiş kimselerdir. 

Bunlar uğruna çalışmayı Allah yolunda cihad olarak görmektedirler. Hareket 

liderleri, kendilerine muhalefet etmeyi, tevbe gerektiren bir günah sayan 

üyeleri üzerinde manevi bir hakimiyete sahiptir.

Suriye devrimi ise, çok sayıda grupların bulunması, fikri ve mezhepsel 

mercilerinin farklı olması ve özellikle islami hareket gençleri arasında 

mezhepsizliğin ve delile tabi olmanın yaygınlaşması nedeniyle tüm bu 

etkenlerden yoksundur. Bunların yanında dini mercilerin çokluğu nedeniyle 

Suriye devriminin dini merciiyetini ele geçirmek için çıkan fikri çatışmalar da 

ayrı bir meşguliyet nedeni olmuştur.

Bu bağlamda Afganistan uzmanı  Dr. Ahmed  Zeydan  şunları söyler: 

“Afganistan ve Pakistan’da bulunan şeyh ve alim tabakası Taliban’ı 

desteklemede ya da sessiz kalmada açık bir başarı sergilemiştir. Diğer 

yandan Taliban büyük oranda onlara dayanmaktadır. Her iki ülkede de alimler 

ve şeyhler Taliban’ın işlerine ve hareketine yirmi yıl boyunca bir müdahalede 
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bulunmamıştır. Bununla birlikte onlardan bazılarının, Taliban hareketinin bazı 

tutumları ve eylemleri hakkında birtakım mülahazaları bulunmaktadır. Ancak 

her iki ülkede de alimler sessizliklerini koruyor; birleştiriyor, bölmüyorlar. 

Birleştirici unsurlara saygı duyuyor, ihtilaf ve çekişme nedenlerinin önünü 

kesiyorlar. Ne hizip ne de grup çatışmalarına ve ne de pişman olacakları 

anlık fetvalar vermeye girmediler. Onlar her zaman yönetimin üzerinde, 

siyasi, partisel ya da gruplar arası birleşmelerin üzerinde oldular. Sorunlarda 

ve önemli yeni meselelerde onlara müracaat edilir. Bu nedenle fetvalarının 

bir olduğu görülür. Savaşta Taliban’ın desteklenmesinde de durum böyle 

olmuştur. Bu tutumları, onların sözlerinin ve -ender yayınlanan- fetvalarının 

Afgan halkı gözünde değerli ve saygıdeğer bulunmasına neden olmaktadır.2

2  Ahmed Zeydan; Arabi 21
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Sonuç

Taliban Hareketi Suriye Devrim Grupları

Yoğun engebeli arazi Sınırlı engebeli arazi

Ülkenin geniş bir alana sahip oluşu Ülke alanının sınırlı oluşu

Zayıf hükümet kurumları Köklü ve hakim hükümet kurumları

Bir takım insani değerlere sahip bir 

d ü ş m a n

Bir değeri olmayan ve insan haklarını hiçe 

sayan bir düşman

Muhafazakar kabile toplumu Sivil ve birbirinden kopuk toplum

Tek bir mezhebe bağlılık
Dini kurumların azlığı ve mezhepsizliğin 

yaygınlığı

Hedefleri ve sınırları net siyasi proje Tek bir siyasi görüşün bulunmaması

Doğası itibarıyla silahlı savaşçılar Sınırlı savaş deneyimi ve silah azlığı

Açık ülke sınırları
Kapalı ve gözlem altında tutulan ülke 

sınırları

Ülkedeki uluslararası çatışmaların sınırlı 

oluşu

Uluslararası güçlerin bölgedeki büyük 

çapta çekişmeleri

Afganistan’da bulunup başka yerlerde bulunmayan ve Suriye gibi sahalara 

taşınması mümkün olmayan birtakım etkenler bulunmaktadır. Zira bunlar, 

Allah Teala’nın Afgan halkı için kaderi olarak seçtiği koşullardır. Örneğin, 

engebeli arazi yapısı, geniş coğrafya, Afgan halkının savaşçılığı, mezhep ve 

kabile bağı ve coğrafi konum gibi. Bununla birlikte yine Taliban’da bulunup 

diğer devrim cephelerinde de oluşturulabilecek başka birtakım etkenler de 
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vardır. Örneğin, siyasi ve askeri komuta birliği, olgun siyasi proje, diplomatik 

girişimler, nizami olmayan askeri taktikler gibi.

Bu durumda Afganistan tecrübesinin olduğu gibi Suriye’ye kopyalanması bir 

tür hayal olarak kalacaktır. Nitekim iki ülke arasındaki sosyal, siyasi, coğrafi 

ve dini koşullar birbirinden o kadar farklıdır ki, bunların bir olduğunun kabul 

edilmesi başlı başına bir başarısızlık nedeni olabilir.

 Afganistan zaferini kopyala-yapıştır şeklinde bir nüsha olarak değil de, 

istifade edilecek, anlayıp hakkında fikir yürütülecek bir saha olarak görülmesi 

gerektiğine inanıyoruz.

Son olarak, en sonuncusu ABD işgali olan dünya güçlerine karşı uzun 

bir dönem yürütülen mücadele ve savaşlardan sonra gelen Afganistan 

başarısı, öncelikle övgüye ve saygıya layık bir başarıdır. İkinci olarak, 

Afganistan tecrübesi, Suriye Devrimi ve diğer Arap Baharı devrimlerinin 

istenilen özgürlüğe kavuşulmasında vakıalarına uygun ders ve deneyimlerin 

çıkarılması, bu başarısına ulaşana kadar Afganistan sahasının kat ettiği 

uzun mesafeleri kısaltmada yararlanılması gereken bir süreçtir.
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