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Özet
Arap Baharı, 2010 yılının sonunda 
Tunus’ta başladıktan sonra kısa sürede 
Ortadoğu’daki birçok ülkeyi etkisi altına 
almıştır. Tunus, Mısır, Libya ve Yemen 
gibi ülkelerde kısa sürede siyasi iktida-
rın devrilmesine sebep olan bu olaylar 
Suriye’de Esed rejiminin protestoculara 
aşırı güç kullanımı sonrasında bir iç sava-
şa dönüşmüştür. Suriye’de Arap Baharı, 
diğer ülkelerle benzer taleplerle başla-
masına rağmen, ülkenin kendine has ta-
rihî ve toplumsal özelliklerinin bu süreci 
etkilediği görülmüştür. Suriye bugün 
on yıldır süren iç savaşın yıkıcı etkile-
rinden dolayı büyük bir dönüşüm geçir-
mektedir. Arap Baharı başladıktan sonra 
Ortadoğu’da devlet dışı silahlı aktörlerin 
yükselişe geçtiği gözlenmiştir. El Kaide, 
DEAŞ, PKK gibi devlet dışı silahlı aktör-
ler Suriye’deki iç istikrarsızlıktan ve dev-
let otoritesinin dağılmasından faydalana-
rak bu ülkedeki güçlerini arttırmıştır. Bu 
dönemde Suriye, El Kaide’nin en güçlü 
olduğu yerlerden biri olarak görülmesine 
rağmen DEAŞ ve El Nusra Cephesi ile ya-
şanan sorunlar El Kaide’nin Suriye’deki 
kapasitenin sınırlarını belirlemiştir.
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Abstract
After the Arab Spring started in Tunisia 
at the end of 2010, it soon affected many 
countries in the Middle East. These events, 
which caused the overthrow of the poli-
tical authorities in a short period of time 
in countries such as Tunisia, Egypt, Libya 
and Yemen, turned into a civil war after 
the Assad regime had used excessive force 
against the protesters in Syria. Although 
the Arab Spring in Syria started with simi-
lar demands with other countries, it was 
observed that the unique historical and so-
cial characteristics of the country affected 
this process. Today, Syria is undergoing a 
major transformation due to the devasta-
ting effects of the ten-year civil war. After 
the Arab Spring started, it was observed 
that non-state armed actors started to rise 
in the Middle East. Non-state armed ac-
tors such as Al-Qaeda, DAESH and PKK 
have increased their power in Syria by ta-
king advantage of the internal instability 
and the disintegration of state authority. 
Although Syria was seen as one of the pla-
ces where Al Qaeda was strongest during 
this period, the problems with DAESH and 
Al Nusra Front determined the limits of Al 
Qaeda’s capacity in Syria.
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