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V ietnam, savaş sırasın-
da Amerikan kuvvet-
lerinin kullandığı
“agent orange” isimli

kimyasal silahın etkilerinin günü-
müzde hala devam ettiği ve 1991
yılında Irak kuvvetlerinin Ku-
veyt’ten çekilirken yaktığı petrol
kuyularının yarattığı çevresel fe-
laket savaş ve çevre arasındaki
ilişkinin en bilinen örnekleridir.

2011 Mart ayında Suriye’de baş-
layan olaylar ilk başta bir iç savaş

görüntüsü vermese ve Şam yöne-
timinin “Arap Baharı” denilen sü-
reçte diğer ülkelerde görüldüğü
gibi, hızlı bir şekilde düşeceği yo-
rumları yapılsa da gelişmelerin bu
yönde gerçekleşmediği görülmek-
tedir. Özellikle 2015 yılında baş-
layan Rusya’nın yoğun askeri des-
teğiyle Hizbullah ve İran faktörü-
nün alanda kendini yoğun bir şe-
kilde hissettirmesi, çatışmaları
Şam yönetiminin istediği yöne
doğru şekillendirmiştir.

Savaşın neden olduğu
çevresel sorunların

başında kullanılan silah
ve patlayıcıların yol açtığı

sorunlar gelmektedir.
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Suriye ’nin
büyük bölümünde

egemenliğini yeniden
sağlayan Şam, artık iç savaşın

sona ermesinde esas muhataplar-
dan biri olarak kabul edilmekte-
dir.

Yaklaşık 8 yıldır devam eden bu
çatışma süreci ciddi insani ve eko-
nomik kayıplara yol açmış durum-
dadır. Ülkesini terk etmiş Suriyeli
sayısı 5,6 milyonu aşmış durum-
dadır. Bu rakamın büyük kısmı
ise Türkiye’de bulunmakta ve Tür-
kiye’ye ek olarak Lübnan, Ürdün
başta olmak üzere bölge ülkelerine
dağılmış durumdadır. Ülke içinde
yerinden olmuş insan sayısı ise
6,6 milyon olarak verilmektedir.
Tam olarak hesaplanması mümkün
olmamakla birlikte iç savaşın eko-
nomik maliyeti 2017 yılı sonu iti-
barıyla 226 milyar ABD Doları
olarak belirtilmektedir. 

Suriye’deki çevre yönetimi,
savaşla birlikte tamamen
etkisiz hale gelmiş ve ülkede
çevre, toplumsal yapı ile
birlikte büyük darbe
almıştır.

Savaşın insani, toplumsal ve eko-
nomik sonuçları her zaman sıklıkla
ilgilenilen konular olmakla birlikte
bu iki konu ile ayrı tutulamayacak
ve karşılıklı etkileşim içinde olan
çevre, genellikle ihmal edilmekte
ya da ikincil bir konu olarak gö-
rülmektedir. Bu durum aslında
uluslararası ilişkiler disiplininin
ortaya çıkmasında büyük rolü olan
realist paradigmanın yüksek sevi-
yeli konular (high politics) ve ikincil
konular (low politics) ayrımına
dayanan; günümüzde ise terk edil-
diği iddia edilse de hala ciddi bir
şekilde dikkate alınan ve bütünün
görülmesini engelleyen bir tutum 

olarak kabul
edilmelidir. Sosyal

bilimlerde aşırı bölünme
ve ayrımın bu tür sonuçlar

doğurması, kaçınılmaz olarak bir-
biri ile doğrudan ilişki içindeki
konuların ayrı olarak ele alınmasına
ve “karşılıklı etkileşimin olmadığı”
gibi yanlış anlaşılmaya yol açmak-
tadır. Suriye İç Savaşı’nın nedenleri
arasında sayılan, özellikle ülkenin
güneyinde yer alan Yarmuk Nehri
havzasındaki azalan su kaynakları
ve buna bağlı olarak tarımsal üre-
timdeki çöküş, iç savaş süresince
ülkenin tamamında artarak devam
etmiştir.

Savaşın neden olduğu çevresel so-
runların başında kullanılan silah
ve patlayıcıların yol açtığı sorunlar
gelmektedir. Sanayi bölgelerini he-
def alan saldırılar sonucu ortaya
çıkan zararlı maddeler havaya,
toprağa ve suya karışmaktadır.
Yine stratejik öneme sahip olan
elektrik santralleri, elektrik iletim
hatları, su ve kanalizasyon sis-
temleri büyük zarar görmüştür.
Ayrıca savaşın tüm taraflarının
sivil yerleşim yerlerini hedef alması
sonucu ortaya çıkan büyük mik-
tardaki moloz da, Suriye’nin karşı
karşıya kaldığı büyük bir çevresel
sorundur. Ek olarak çevreye yönelik
çalışmalar yapan devlet kurumla-
rının da savaş süresince etkisiz
kalması bu sorunun daha da bü-
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yümesine neden olmaktadır. Savaş
öncesinde de çok iyi durumda ol-
mayan Suriye’deki çevre yönetimi,
savaşla birlikte tamamen etkisiz
hale gelmiş ve ülkede çevre, top-
lumsal yapı ile birlikte büyük darbe
almıştır. Su yönetiminde ve atık-
ların bertaraf edilmesinde yaşanan
aksaklıklar, sanayi kaynaklı emis-
yonların kontrol edilememesi gibi
nedenlerden dolayı ulusal düzeyde
zayıf olan çevre yönetiminin sa-
vaşla birlikte tamamen ortadan
kalktığını söylemek yanlış olma-
yacaktır.

Savaş öncesinde yaklaşık 6
bin firmaya ev sahipliği
yapmak için planlanan
Adraa bölgesi, 2014 yılında
Suriye ordusunca yeniden
ele geçirilmiş; ancak bu
çatışmalar sırasında tüm
alan tahrip olmuştur.

Savaş sırasında petrol üretim ve
nakil hatları önemli ölçüde saldırıya

maruz kalmıştır. Hem gelir kaynağı
yaratmak isteyen hem de karşı ta-
rafın gelirini kesmek isteyen grup-
lar petrol üretim alanlarını ve ra-
finerileri ele geçirmek için ciddi
çaba sarf etmişlerdir. Ayrıca hem
Rusya’nın hem de ABD’nin, IŞİD’in
petrol tankerlerine yönelik saldı-
rıları ilk bakışta küçük çapta çev-
resel etkiler yapıyor gibi görünse
de, Suriye’de çıkan ham petrolün
ağır petrol olması nedeniyle bu
saldırıların su ve toprak kaynak-
larına daha fazla zarar verdiğini
söylemek yanlış olmayacaktır.
Şam’ın kuzeyinde bulunan Adraa
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gibi sanayi bölgelerinin Suriye İç
Savaşı’nın en şiddetli çatışmaları-
nın yaşandığı bölgeler olması da,
ekonomik kaybın yanı sıra çevresel
etkilerin de artmasına neden ol-
muştur. Savaş öncesinde yaklaşık
6 bin firmaya ev sahipliği yapmak
için planlanan Adraa bölgesi, 2014
yılında Suriye ordusunca yeniden
ele geçirilmiş; ancak bu çatışmalar
sırasında tüm alan tahrip olmuştur.
Sanayi tesislerinin tahrip edilmesi
sonucu suya, havaya ve toprağa
karışan zehirli kimyasalların te-
mizlenmesi savaş sonrası dönemin
ciddi sorunları arasında yer al-

maktadır. Çünkü bu tesislerden
yayılan canlı yaşamına zararlı kim-
yasalların uzun yıllar Suriye nü-
fusunu etkilemesi kaçınılmaz gö-
rülmektedir.

Su ve kanalizasyon sistemlerinin
sürekli hale gelen enerji kesintileri
ile karşılaşması da, salgın hasta-
lıkların hızlı bir şekilde yayılmasına
yol açmaktadır. Çatışmaların yo-
ğunlaştığı 2014 yılında Suriye’de
su ve kanalizasyon sistemlerinin
savaş öncesi döneme göre erişile-
bilirliği üçte bire kadar düşmüştür.
Bunun kaçınılmaz sonucu ise tifo,

dizanteri gibi salgın hastalıkların
yayılması olmuştur.

Suriye İç Savaşı’nın ne zaman sona
ereceğine ilişkin tahminde bulun-
mak doğal olarak zor olsa da son-
suza dek sürmeyeceği de açıktır.
Bu çerçevede savaş sonrasında Su-
riye’nin tekrar yaşanabilir bir ülke
haline gelebilmesi için siyasi, top-
lumsal ve ekonomik düzenlemeler
kadar çevresel düzenlemeler de
gündemde üst sıraları işgal etmeli
ve özellikle tarafların öncelikleri
arasında yer almalıdır.




