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KAYNAKÇA:

1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER :
Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945'te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini
korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak
için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği,
ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç
edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası ilişkilerde kuvvet
kullanılmasını evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma 26 Haziran 1945'te 50 ülke
tarafından imzalanan Birleşmiş Milletler Antlaşması'dır.

Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibarıyla üyeliği kaldırılan
Vatikan ve değiştirilen Çin son katılan üye Güney Sudan dahil 193'e ulaşmıştır.
Örgütün yönetimi New York'ta bulunan genel merkezinden yürütülür ve üye ülkelerle
her yıl düzenli olarak yapılan toplantılar yine bu genel merkezde gerçekleştirilir.

Örgüt yapısal olarak idari bölümlere ayrılmıştır; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi,
Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası
Adalet Divanı. Örgütün en göz önündeki mercii Genel Sekreterdir.

Birleşmiş Milletler fikri ilk olarak, II. Dünya Savaşı'nın bitiminde savaşın galibi ülkeler
tarafından, ülkeler arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırarak ileride meydana
gelebilecek ve kendi güvenliklerini tehdit edebilecek bir savaşın önüne geçebilmek
amacıyla ortaya atılmıştır. Örgüt yapısının hâlen bu amacı koruduğunu BM Güvenlik
Konseyi'nin varlığı ve çalışmalarıyla ortaya koymuştur. Güvenlik Konseyi on beş
ülkeden oluşmakta olup, bu üyelerden beşi daimi üye statüsündedir ve mutlak veto
yetkisine sahiptir. Bu ülkeler ABD, Rusya, Çin, Birleşik Krallık ve Fransa'dır. Güvenlik
Konseyinin karar alabilmesi için 9/15 oranı gerekli olup, daimi üyelerden herhangi
birisinin aksi yönde oy kullanmaması gereklidir. BM içtihatlarına göre Güvenlik
Konseyi karar alırken veto yetkisine sahip üyelerden biri veya birkaçının oylamaya
katılmaması bu üyelerin kararı veto ettiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca daimi
üyelerin çekimser kalmaları da aynı sonucu vermektedir.
Birleşmiş Milletler tabiri ilk olarak Franklin D. Roosevelt tarafından II. Dünya Savaşı
sırasında müttefik ülkeler için kullanılmıştır.

İlk resmî kullanımı ise 1 Ocak 1942 yılında Birleşmiş Milletler'in beyannamesinde ve
Atlantik Bildirisi'ndedir. Bu tarihten sonra müttefik devletleri kendilerini "United
Nations Fighting Forces" olarak adlandırmışlardır. Birleşmiş Milletler fikri 1943 yılında
Moskova, Tahran ve Kahire'de müttefiklerin toplantıları sırasında çıkmış olup Fransa,
Çin, Birleşik Krallık, ABD, SSCB'nin temsilciliğiyle oluşmuştur.



25 Nisan 1945'te 50 ülkenin temsilcileri, San Francisco Konferansı'nda bir araya
gelerek 111 maddeden oluşan Antlaşma'ya son şeklini verdiler. Antlaşma, 25 Haziran
1945'te oy birliği ile kabul edildi ve ertesi gün imzalandı. 24 Ekim 1945'te Güvenlik
Konseyi'nin beş daimi üyesinin yanı sıra imza sahibi öteki devletlerin çoğunluğunun
da onaylamasıyla Antlaşma yürürlüğe girdi ve Birleşmiş Milletler kuruldu.

2.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Mİlletler’in, üye ülkeler
arasında güvenlik ve barışı korumakla yükümlü en güçlü organı. Birleşmiş Milletler'in
diğer organları sadece tavsiye kararı alabilirken, Uluslararası Adalet Divanı ile birlikte
bağlayıcı karar alma yetkisine sahip iki Birleşmiş Milletler organından biridir. Bu
bağlayıcılık, üye ülkelerin tamamına yakını tarafından imzalanmış olan Birleşmiş
Milletler Antlaşması'nda açık bir şekilde belirtilmiştir.Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi, 15 üye ülkeye sahiptir. Bu ülkelerden beş tanesi daimi üye, on tanesi ise
seçilmiş üyelerdir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri, aynı
zamanda Birleşmiş Milletler'in kurucu üyeleri olan Rusya ve Çin, SSCB ve Çin
Cumhuriyeti'nin halefleri olarak, konsey tarafından tanınmışlardır. Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi'nde, kararları veto etme hakkı bulunan daimi üyeler Amerika
Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya ile on
geçici üye ülke bulunur. Dönüşümlü 10 üye ülke her iki yılda bir Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerle belirlenir. Konsey Başkanlığı ise ayda bir üye
ülkeler arasında el değiştirir.Birleşmiş Milletler'in üyeleri, örgütün hızlı ve etkili hareket
etmesini sağlamak için, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında başlıca
sorumluluğu Güvenlik Konseyi'ne bırakırlar ve bu sorumluluk gereğince görevlerini
yerine getirirken Güvenlik Konseyi'nin kendi adlarına hareket ettiğini kabul ederler.
Güvenlik Konseyi, bu görevleri yerine getirirken Birleşmiş Milletler'in Amaç ve
İlkeleri'ne uygun hareket eder.
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SURİYE İÇ SAVAŞI:

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş süreci ve günümüze değin devam eden
çatışmalar ülke için içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Ancak bu durumun nedenleri
sadece Suriye’nin yakın dönemde yaşadığı politik konjonktürden kaynaklanmamakta
ve dahi farklı pek çok dinamiği bünyesinde barındırmaktadır.2011 yılının Mart
ayından beri Suriye’yi kasıp kavuran iç savaş, o günden itibaren tüm dünyanın ilgi
odağı olmuş, etkileri ülke sınırlarını aşmıştır. Özellikle halen üzerine kalıcı bir çözüm
üretilememiş olan mülteci krizi, durumun vahametinin yalnızca devletler bazında
değil, aynı zamanda halklar bazında da sürdürdüğünü ortaya koymuştur. Diğer bir
deyişle, savaşın kendisi her ne kadar ülke sınırları içerisinde gerçekleşse de,
yansımaları dünyanın pek çok yerinde, pek çok insanın hayatında hissedilmektedir.
Öyle ki bu savaşın ortaya çıkışıyla başta Suriye’nin komşuları -yakın çevresi-
olaylardan etkilenmiş ve içerideki kutuplaşmalarda başat rollere haiz olmuşlardır.
Sonrasında iç savaş, bir kelebek etkisi oluşturmuş ve küresel aktörlerin de dâhil
oldukları çok bilinmeyenli bir çatışma sarmalına evrilmiştir. Başlangıçta kabaca Arap
Baharı’nın Suriye ayağı olarak görülen bu krizin zamanla çok daha büyük bir ölçekte
olduğu ve nedenlerinin daha derin köklere sahip olduğu anlaşılmıştır.



Suriye İç Savaşı Başlama Nedeni: 15 Mart 2011: Suriye iç savaşı, ülkenin
güneyindeki Dera ilinde bir grup gencin düzenlediği rejim karşıtı barışçıl
gösterilerle başladı. Gösteriler hızla ülke geneline yayıldı.Protestolara
güvenlik güçlerinin müdahalesinde onlarca insan ölmüş, protestolar
şiddetlenmişti.Ordudan ayrılan subaylar yanlarına bazı askerleri de alarak
silahlanmaya başlayan muhaliflere katıldığını duyurdu. 30 Temmuz'da, çoğu
ordudan ayrılan subaylardan oluşan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO)
kurulduğu duyuruldu.Bu tarihten sonra Suriye'deki olaylar için "iç savaş"
ifadesi kullanılmaya başlandı.Ocak-Şubat 2012: Rejim-muhalifler arasındaki
çatışmalar şiddetlendi.26 Nisan 2011: Suriye ordusu, ayaklanmanın fitilinin
ateşlendiği Dera’ya girdi.30 Haziran 2012: Cenevre'de siyasi geçiş
müzakereleri başladı.Temmuz-Aralık 2012: Terör örgütü YPG/PKK, Aynularab
(Kobani) ve Afrin ilçeleri ile Haseke’nin Amude ilçesini çatışmadan rejimden
devraldı.
Suriye İç Savaşı Blokları: Birçok ülke ve uluslararası kuruluş,
cumhurbaşkanı Beşşar Esad ve yönetimini halka zulm çektiriyor söylemiyle
yaptırımlara uğratmıştır; Beşşar Esad ve tüm çevresinin mal varlıkları
dondurulmuştur.

Bazı ülkeler muhalif gruplara silah yardımı yapmıştır. Net olmasa dahi bazı
iddialara göre bu ülkeler Suudi Arabistan, Katar, ve Türkiye'dir. BM Güvenlik
Konseyi, Suriye rejimine yaptırım kararı almak için toplansa da, rejime yakın
Rusya ve Çin bunları veto etmiştir.Konseyde net karar alınamayınca Amerika
Birleşik Devletleri ve Fransa Suriye Halkının Dostları Grubu adlı bir grup
oluşturmuştur. Birçok kez grup toplanıp yaptırım karar almıştır. Son olarak
Suriye, Türkiye'nin F-4 savaş uçağını düşürmesiyle (Haziran 2012 Türk
uçağının düşürülmesi), NATO olağanüstü toplanmış ve olayı çok sert bir 3
ülke Suriye'yi destekler ve dış müdahaleye karşı çıkar. Bunlar; Rusya, Çin ve
İran.Ayrıca Hizbullah ve beraberinde birkaç aşiret (Lübnan'dan) rejimin
yanında savaşmaktadır.şekilde kınamıştır.Birleşmiş Milletler, Suriye'deki Baas
Partisi Hükûmeti'ni meşru otorite olarak tanımaktadır.Muhalifleri destekleyen
ülkelerin önde gelenleri Suudi Arabistan, Katar, ABD, Birleşik Krallık, Fransa,
Almanya, Libya ve Türkiye'dir. Askeri ve ticari destek veren ülkeler ise sadece
Türkiye, ABD, Katar, Suudi Arabistan ve Libya'dır.

c)Suriye İç Savaşı Nedir:Suriye İç Savaşı, Suriye ordusu, Suriye hükûmeti
ve Suriye'deki iç isyancılar arasında başlayan, sonrasında Irak ve Şam İslam
Devleti, El Nusra ve bazı Kürt, Türkmen, Dürzi ve Süryani grupların da
katıldığı, son dönemde ise Rusya, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve
İsrail gibi dış güçlerin de sınırlı ve düzenli olarak dahil olduğu çatışmalardır.
Gösteriler 15 Mart 2011'de başlamış ve Nisan 2011 tarihinde ülke çapında
yayılmıştır.
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d)Suriye İç Savaşı Güncel Durumu:YPG/ PKK’nin etkin olduğu
Haseke’de ABD’nin yeni üs kurma planlarının olduğu açıklandı.Buna
karşın Rusya’nın da aynı bölgede yerel unsurlardan oluşan
askeri birlik kurma girişimi başlattığı belirtiliyor.YPG/PKK ile Şam
arasındaki güç dengesini, Şam lehine bozmak için Rusya’nın Haseke
bölgesine önem verdiği anlaşılıyor.Rus ordusunun geçen aralık
ayında Haseke’de bin civarında asker konuşlandırdığı ve Esad
bölgesinde de “Savunma Görevlileri” adı verilen yeni bir oluşuma
başladığı bildiriliyor.Suriye’de Haseke bölgesi öne çıkıyor, çünkü bir
bölgede bir yandan ABD’nin yeni üs kurma, öte yandan Rusya’nın
yeni bir askeri güç oluşturma girişimleri sürüyor.Suriye dağıtılmak ve
parçalanmak istenmişti. Esad ortadan kaldırılmak istenmişti. Esad
giderek güçlendi. On yıldır süren çatışmaların sonunda Suriye,
ABD-Rusya arasındaki güç mücadelesinin Ortadoğu’daki merkezi
durumuna geldi.

e)Suriye İç Savaşına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Bakışı:
BM Güvenlik Konseyi İnsani Müdahale Doktrini’ne göre herhangi bir devletin
ülkesinde soykırım, zorunlu göç, iç savaş vb. çok vahim düzeyde insanî
felâketler olduğu durumlarda, Güvenlik Konseyi’nin sorunu çözmek için
gerekirse askerî müdahale kararı alabileceği hükmü bulunmasına karşın;
Suriye iç savaşı ve daha önce yaşanan küresel krizleri önlemedeki
başarısızlıkları, şu an için alternatifi bulunmayan BM sistemini sorgulanır hale
getirmiştir. Arap Baharı’nın Suriye’ye yansıması sonucu Suriye’de başlayan iç
savaş kısa sürede büyük devletlerin çıkar mücadelesine dönüşmüş, yaşanan
insani dramların çokta fazla dikkate alınmadığı bu krize yönelik BM, Güvenlik
Konseyi’nin yapısı nedeniyle, etkili politikalar oluşturamamıştır. BM’nin Suriye
iç savaşına yönelik politikalarının değerlendirildiği bu çalışmada; BM’nin genel
yapısı ve işleyişine yer verilerek, Suriye’de yaşanan çatışmalara değinilmiş ve
BM’nin Suriye sorununa yönelik politikaları değerlendirilmiştir.
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