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Suriye’nin Toplumsal ve Siyasal Bağlamı Açısından Bir Değerlendirme: 

İç Savaş mı Demokratikleşme Süreci mi? 

 

 

M. Umutcan Yüksel* 

 

Giriş: 

Bu çalışma ile öncelikle Suriye’de yaşanan süreç toplumsal, siyasal açıdan demokratikleşme 

deneyimi bağlamında değerlendirilmiş; daha sonra ise Suriye’nin bağlam analizi yapılmış ve çözüm 

önerisi olgunlaşma teorisi ışığında öngörüler ile açıklanmıştır. Demokratikleşme süreci bağlamında 

etnik mezhepsel heterojen durumu incelenen Suriye’nin toplumsal yapısı çatışma riskinin 

doğurganlığını bünyesinde barındırmaktadır.  Diğer açıdan yıllardır içsel ve dışsal bağlamda iktidarını 

perçinleyen rejimin direnci de siyasal anlamda değerlendirilmiştir. Çalışma hem kavramsal analizlere 

hem de pratik yansımalara yer vermiştir. Bu bağlamda sonuç bölümünde bir örnek olarak Tunus’un 

demokratikleşme süreci Suriye’deki süreç ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın temel sorunsalını 

Suriye’deki sürecin iç savaş niteliği mi demokratikleşme süreci niteliği mi gösterdiği oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Suriye, Nusayri, Arap Baharı, Mezhepsel Çatışma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü - Lisans 



2 | S a y f a  

 

M. Umutcan Yüksel 
 

Demokratikleşme Süreci Açısından Suriye’nin Toplumsal Yapısı 

 Suriye’de heterojen bir toplumsal yapı mevcuttur. Suriye’nin parçalanmış toplumsal yapısı 

daha çok coğrafyasının bir sonucudur. Aynı zamanda bir geçiş noktası olan Ortadoğu bölgesinin 

dışlanmış halk kesimlerinin sığındığı ve yurt edindiği bir coğrafya olan Suriye’nin her bir dağlık bölgesi 

farklı bir etnik gruba korunak olmuştur. Ülkedeki farklı etnik, dinsel, toplumsal ve coğrafi aktörler 

varlıklarını ve özerkliklerini bugüne kadar koruyabilmiş; parçalanmış toplumsal yapı ülke siyasetinin 

ve ekonomisinin en önemli nedenlerinden biri olarak etkisini devam ettirmiştir.1  

Suriye nüfusunun yaklaşık %90’ı Arap, %9’u Kürt ve %1’i de Ermeni, Çerkez ve Türkmen gibi 

küçük etnik gruplardan oluşmaktadır.12 Ülkede konuşulan diller de buna denk düşen oranlarda 

konuşulmakta, ülkede yaşayan nüfusun %90’ı Arapça, %9’u Kürtçe, %1’i ise Ermenice, Çerkezce ve 

Türkmence konuşmaktadır. Bu yerli dillerin dışında özellikle şehirli ve eğitimli insanlar Fransızca ve 

İngilizce dillerini de bilmektedirler. Özellikle sömürge döneminde okullarda zorunlu dil olarak 

okutulan Fransızca okur-yazar Suriyeliler arasında oldukça yaygındır. Ülkedeki parçalanmışlık inanç 

boyutunda daha fazla dikkat çekmektedir. Suriye nüfusunun yaklaşık %90’ı Müslüman’dır. Toplam 

nüfusun yaklaşık %73-75’i Sünni Müslüman, %12’si Nusayri (Şii, Alevi)2,13 %10-12’si Hıristiyan ve 

%3’ü Dürzî’dir.14 Ülkede ayrıca küçük bir Yahudi ve Yezidi topluluğu da yaşamaktadır. 

Dini anlamda Suriye’nin geleneksel hâkim unsuru Sünni Araplar olmuştur. İslami ve Araplık 

bilinçleri gelişmiş olan Sünniler Baas rejimine kadar ülkedeki en önemli siyasi ve ekonomik aktör 

olarak ön planda kaldılar. Dinsel ve kültürel bir grup oluşturan Nusayriler ise daha önceleri dağlık 

bölgelerde yaşayan köylü kesimden oluşmasına rağmen Baas rejimiyle birlikte ülke siyasetinin hâkimi 

oldular. Nusayriler tarihleri boyunca baskıya uğramış olmalarına rağmen 20. yüzyılda nüfuslarıyla 

orantısız bir siyasal güce kavuşmuşlardır. Bu süreç Fransızların ayrı bir Nusayri devleti kurma 

girişimleriyle başlamış, Nusayrilerin Fransızların desteğiyle orduda kilit noktalara alınmasıyla devam 

etmiş ve 1963 Baas Darbesiyle ve 1970’te kendisi de bir Nusayri olan Hafız Esed’in devlet başkanı 

olmasıyla ordu ve siyasette bir tahakküme dönüşmüştür. Hafız Esed devletin başına geçer geçmez 

gerek Suriye’deki Hıristiyanlar ve Şii mezhebinin diğer ayrıksı inançlarıyla gerekse bir takım şehirli 

Sünni elitle geniş bir koalisyon kurarak, rejimin varlığını garanti altına almaya çalışmıştır. Bu amaçla 

ordu ve Baas Partisi’nde kendisine sadık gördüğü bu gruplara ayrıcalıklı bir muamele göstererek, 

önemli pozisyonlara getirmiştir. Örneğin, 1963 Baas darbesini takiben atanan üst düzey ordu 

görevlilerinin %90’nı Nusayridir. (Kaynak)Mevcut durumda ordudaki subay ve üst düzey komutanların 

%70’inin Nusayri olduğu tahmin edilmektedir. Nusayriler dışında rejimin diğer destekçilerinden 

Dürzîler, Hıristiyanlar ve rejimle ittifak halinde olan Sünniler de Suriye ordusunda önemli görevler 

üstlenmişlerdir.3 

Suriye toplumu sınıfsal olarak da üç farklı kesimden oluşmaktadır.4 Birincisi, ekonomik, siyasi, 

kültürel ve toplumsal gücün merkezleri olan şehirlerde oturan kesimdir. Kendilerini Arap 

                                                             
1 Muhittin Ataman, ‘Suriye’de İktidar Mücadelesi: Baas Rejimi, Toplumsal Talepler ve Uluslararası Toplum’,  SETA Rapor, 
Nisan 2012, s. 10 
2 Nusayrilik, kökleri İsmailiye fırkasına dayanan ve Şam’da (Nusayriye/Semman Dağı) ortaya çıkan bir dini gruptur. Bunlar Hz. 
Ali’nin ölmediğine, onun ilah ve/ya ilaha yakın biri olduğuna inanırlar. Şeriatın hem zahiri hem de batıni yönü olduğunu iddia 
ederler. Geleneksel Şiiler, bir sentez sonucunda gelişen Nusayriliği kendilerinden saymazlar. 
3
 Bkz. Matti Moosa (1988), Extremist Shiites: the ghulat sects, New York: Syracuse University Press. 

4 Muhittin Ataman, ‘Suriye’de İktidar Mücadelesi: Baas Rejimi, Toplumsal Talepler ve Uluslararası Toplum’,  SETA Rapor, 
Nisan 2012, s. 11 
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medeniyetinin asıl taşıyıcıları olarak gören şehirliler, köylü ve bedevilerden daha ayrıcalıklı ve üstün 

olduklarını ileri sürmektedirler. Sahip oldukları güç dolayısıyla Suriye’de şehirlerin denetimi ülkenin 

denetimi anlamına gelmektedir. 1960 ve 1970’li yıllarda bu şehirlileri denetim altına alamayan Baas 

rejimine karşı ülke içinden en ciddi tehditler bu sınıftan gelmiştir. Yönetimde yeterince temsil 

edilmeyen doktorluk, avukatlık ve mühendislik gibi meslek sahiplerinin oluşturdukları birlikler 1970’li 

yıllarda Müslüman Kardeşlerin başını çektiği muhalefetin temel dayanakları olmuşlardır. İkinci önemli 

toplumsal sınıf olan Bedeviler, geleneksel Arap değerlerinin gerçek taşıyıcısı ve temsilcisi olduklarını 

düşünmektedirler. Ancak Bedevilerin hem sayıları hem de etkileri giderek azalmıştır. Üçüncü 

toplumsal kesim olan köylüler ise genellikle kırsal yerleşim bölgelerinde belirli bir toprak parçasından 

bile mahrum yaşayan kesimi oluşturmaktadırlar. Toprak ağalarının toplumsal, ekonomik ve siyasi 

kontrolünde bulunan köylülerin ülkedeki etkileri de minimal düzeydedir. 

Genel hatlarıyla bakıldığında Suriye’deki sosyal yapının heterojen bir nitelik arz etmesinin 

parçalanmış bir toplumsal yapı oluşturduğu gözlemlenmektedir. Suriye’deki kompleks sosyal yapı 

toplumsal değişimi de zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda Suriye’de, Lübnan ve Irak gibi etnik-mezhepsel 

çatışmanın doğurganlık oranının yüksek olduğu bir politik yapılanın varlığını ve bu yapılanmanın 

ülkede iç çatışma riskini maksimize ettiğini söyleyebilmek mümkündür. Bu noktada O’Donnell’in 

“bürokratik otoriter devlet” konusundaki yaklaşımı Suriye örneğinde oldukça faydalı olacaktır. 

O’Donnell’in bürokratik otoriter devletin temel karakteristik özellikleri olarak işaret ettiği sosyal taban 

olarak yüksek burjuvazi, sosyal yapının büyük kesiminin siyasi sistemden dışlanması, vatandaşların 

baskı altında tutulması, toplumun büyük kesiminin siyasi sistemden dışlanması, vatandaşların baskı 

altında tutulması, toplumun büyük kısmının ekonomik alandan dışlanması, toplumun 

uluslaşsızlaşması, apolitikleştirilmesi ve hükümete ulaşım kanallarının sınırlı olması5 Suriye’deki 

duruma uymaktadır. O’Donnell’a göre bürokratik otoriter devlet üç unsurun yani halkın siyasi alandan 

dışlanması, siyasi demokrasinin temel kurumlarının yasal yokluğu ve siyasi alandaki kısıtların ortadan 

kalkması ile sona ermeye başlar.6 Bu bağlamda Suriye’deki otoriter rejimin sona erdiğini 

söyleyebilmek mümkün değildir. Çünkü 2011 yılında başlayan protestoların bu üç unsuru ülkede 

değiştirmediği görülmektedir. 

Diğer yandan Suriye’deki otoriter rejimin değişmemesinin ardındaki temel dinamiğin sosyal 

heterojen durumun neden olduğu ulusal kimlik kaybı olduğunu söylemekte fayda var. Demokratik 

dönüşüm sürecini arka plan koşulları, hazırlık evresi, karar evresi ve alışkanlık evresi olarak dört ana 

aşamaya ayıran Rustow, demokratikleşme süreci için arka plan koşulu olarak sadece ulusal birliği yani 

vatandaşların hangi siyasi topluluğa ait oldukları konusunda herhangi bir karmaşanın olmamasını 

göstermektedir.7 Bu bağlamda hazırlık aşaması için gerekli yegane koşul olan ulusal birlik konusunda 

karmaşanın olmaması durumu Suriye’de görülmemektedir. Aksine heterojen etnik-mezhepsel 

nitelikteki sosyal yapı Suriye’deki süreci bir demokratik dönüşüm sürecinden çok iç savaşa 

sürüklemektedir. Rejim yanlısı ve muhalif grupların kutuplaşması ve bunun yanında toplum içerisinde 

hala azımsanamayacak bir çoğunluğun iç siyasi ortama karşı nötr kalması süreci karmaşık hale 

getirmektedir.  

                                                             
5
 Guillermo O’Donnell, “Tension in the Bureacratic-Authoritarian State and the Question of Democracy” in “Counterpoints” 

edt. By O’Donnell, University of Notre Dame Press, 1999, s. 38-39. 
6 Guillermo O’Donnell, (1999), s. 111. 
7
 Danwart A. Rustow, Trasition to Democracy in “in “Trasitions to Democracy” edt by Geoffrey Pridham, Dartmouth Press, 

1995, s. 72. 
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Suriye’de Siyasal Yapı 

Suriye’deki rejim, ülkedeki siyasal, toplumsal ve ekonomik hayatı baskı altında tutan, 

milliyetçi, realist ve pragmatik totaliter bir rejim niteliği göstermektedir. 1963 yılında iktidarı ele 

geçiren Baas partisi 1971 yılındaki referandumda Hafız Esed’in oyların %99.2’sini alarak devlet 

başkanı seçilmesiyle iktidarını perçinlemiştir. Bu bağlamda Esed’in devlet başkanlığı koltuğuna 

oturmasıyla oluşturduğu iç içe geçmiş halkalarla ifade edilebilecek çok-yönlü bir tarzda oluşturulmuş 

iktidar yapısı günümüzde dahi hemen hemen bütün alanlarda etkisini sürdürmektedir.8   

En dar halkaya bakıldığında Esed’in kişiliği görülür ve siyasal sistem kişisel (personalistic) 

özellikler gösterir. İktidarın üç temel kurumunu denetimi altında tutarak otoritesini sağlama alan 

Esed, genel sekreter olarak partiyi, devlet başkanı olarak bütün idari yapıyı ve silahlı kuvvetler 

başkomutanı sıfatıyla da orduyu kontrolü altında tutmakla ülkenin siyasal sistemini kişi merkezli bir 

iktidara dönüştürmüştür.  

Esed’in liderliğinin ikinci halkasında kabile ve aile bağları ön plana çıkmaktadır. Esed ve 

ailesinin mensup olduğu Kelbiye Kabilesi, Suriye’deki Nusayrilerin dört temel aşiretinden birisidir.9 Bu 

aşiretin özellikle Esed ve Mahluf aileleri devletin temel kurumları ve bürokrasideki kilit görevlerin 

çoğunu ellerinde bulundurmuşlardır.  

Esed’in liderliğinin cemaatçi, mezhebe ve etnisiteye dayalı olması üçüncü halka olarak ortaya 

çıkmaktadır. Esed’le birlikte Suriye’de ilk kez bir Nusayri devlet başkanı olmuştur. Nusayrilik devletin 

temel bakış açısının şekillenmesinde başlıca rol oynadığından dolayı Esed rejimi, aynı zamanda 

Nusayri rejimi olarak da algılanmış ve nitelendirilmiştir. Esed tarafından oluşturulan siyasal sistemin 

dördüncü halkasında ideolojik bir grup olarak Baasçılar bulunmaktadır. Aslında bazıları Baas partisinin 

merkezi konumu dolayısıyla Esed yönetimini bir “ordu-parti ortaklık” rejimi olarak nitelendirmektedir. 

Milliyetçi ve sosyalist düşünceden hareketle geliştirilen Baas Partisi ideolojisi, 50 yıldan uzun bir 

zamandır Suriye devletinin genel işleyiş kurallarını ve siyaset eğilimini belirlemektedir. Esed 

liderliğinin ideolojik yönünü belirleyen Baas Partisi, bir taraftan tepeden inmeci ve militarist bir 

söylemle otoriter, baskıcı ve halktan kopuk bir yönetimin kurulmasını sağlarken, diğer taraftan 

yönetimin halkla iletişimini ve meşruluğunu sağlayan tek kurumsal yapı olmuştur. 

Son olarak, Baas rejimi, farklı amaç ve beklentilerle ve pragmatik nedenlerle Nusayrilere ve 

Baasçılara destek veren grupların bir araya gelmesinden müteşekkil bir siyasal sistemdir. Nusayrilere 

destek verenlerin başında Hıristiyan ve Dürzî gibi dinsel azınlıklar gelmiştir. Bireysel ve ortak çıkarlar 

temelinde düşünen bu gruplar, Baas rejimi altında sahip oldukları görece rahatlık ve güvenliği 

kaybetme korkusuyla Nusayrilere destek vermişlerdir. Bunların dışında özellikle kırsal kesimlerde 

yaşayan dışlanmış Sünni kabileler ile Şam merkezli zengin Sünniler de Baas yönetimine destek 

olmuşlardır. Toplumun her kesimini sadece Nusayrilerle kontrol edemeyeceğini bilen Esed, 

meşruiyetini artırmak amacıyla, kendi Sünni elitini yaratmış, bilhassa Şam’ın önde gelen Sünni 

aileleriyle ilişkilerini iyi tutmuş ve Sünnileri yatıştırmak için onlara hükümette yer vermiştir. 

 

                                                             
8
 Muhittin Ataman (2012), s. 13-14 

9 Diğer üç temel Alevi aşireti ise Hayattun, Haddadun ve Matavire aşiretleridir. Bkz. van Dam, Suriye’de İktidar Mücadelesi, 
s. 27-28. 
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Suriye’nin Bağlamsal Konumu 

 Suriye birçok özelliği ile Ortadoğu’nun, sahip olduğu kapasiteye nazaran güç sıfatı ile anılan 

nadir ülkelerinden biridir. Suriye’deki mevcut rejim Baas Partisi, ordu ve bürokrasiden oluşan üçlü 

sacayağı ile kamusal alanda tek söz sahibidir ve diğer özel yaşam alanları üzerinde de kontrolü elinde 

tutmaktadır. Bu sistemin en başında da devlet başkanı sıfatı ile günümüzde Beşar Esad oturmaktadır. 

Bu nitelikler rejimin otoriter niteliğini ortaya koymaktadır. Otoriter sıfatı ile beraber Suriye rejiminin 

diğer bir özelliği başkanlık monarşisi olmasıdır.  

Rejim her zaman kendini ideolojik bir zemin içinde ifade etmiş ve bu yöntemle toplumsal 

destek sağlamıştır. Bu ideoloji, etkisi günümüze kadar da devam eden Arap Milliyetçiliğidir. Suriye’nin 

en önemli özelliklerinden bir diğeri de ülkede rejimin kimyası ve dayandığı toplumsal tabandır. Suriye 

rejimi en üstte küçük bir Nusayri gruptan, Sünni elit kesimden ve ülkedeki diğer azınlıklardan oluşan 

geniş bir toplumsal tabana sahiptir. Bu bağlamda rejimin azınlık rejimi olduğunu söyleyebilmek 

mümkündür.  

Suriye’de rejim hem Hafız Esad hem de Beşar Esad döneminde değişen koşullara uyum 

sağlamaktan ziyade düzen sağlayıcı ve düzeni devam ettirici olmayı tercih etmiştir. Rejimin istikrarı ve 

sürdürülebilirliği her zaman başta gelen hedef olmuştur. Suriye toplumu dünyadaki gelişimin etkisiyle 

de değişirken ülkedeki siyasi sistem durağan kalmıştır. Gelişen ve değişen toplum ile buna mukabil 

durağan kalan siyasi sistem arasındaki uçurum arttıkça rejim bu açığı güvenlik araçları ile çevreleyip 

etkisiz hale getirmeyi, en azından susturmayı başarmıştır.10 Böylece Suriye sanal olsa da bir düzel ve 

istikrar ülkesi olarak tanımlanmıştır.11 

 Değişimler kaçınılmaz süreçlerdir. Ancak Suriye’ye bakıldığında uzun vadeli değişim 

stratejilerinden ziyade kısa vadeli adaptasyonlar ve uyarlamalar çözüm olarak tercih edilmiştir. İlk 

başlarda yeni dengeleri ve adaptasyonları Beşar Esad hünerli bir şekilde yönetse de gelinen nokta 

uzun vadede bunun böyle devam ettirilemeyeceğinin sinyallerini vermiştir. Bu  küçük uyarlamalar kısa 

vadede rejimi ayakta tutsa da uzun vadede eklenerek artıp, ayaklanma ve protestoların nedenlerine 

dönüşmüştür. Beşar Esad var olan otoriter sistemi sınırlı liberalleşme ile yeniden şekillendirirken bu 

reformları pekiştirerek güçlendirecek siyasi değişim bir türlü gerçekleşememiştir. Bu bağlamda 

rejimin bir kısır döngü içerisinde olduğunu söylemek mümkündür.  

 Sonuç 

 Suriye’deki rejimin otoriter niteliği ve sosyal durumun hetorojen niteliği tartışılırken temel 

sorunsal sürecin iç savaş niteliği mi demokratikleşme süreci niteliği mi taşındığı yönünde olmalıdır. 

Eğer cevabımız sürecin iç savaş niteliği arz ettiği yönünde olacaksa düşünülmesi gereken ikinci husus, 

bu iç savaşın demokratikleşme sürecini sağlayıp sağlamayacağı yönünde olacaktır. Suriye’deki pratik 

yansımalar ile senkronlu olarak demokratikleşme sürecini yaşayan Tunus’un karşılaştırmalı analizi bu 

noktada önemlidir. Tunus “Arap Baharı” adı altında Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki halk hareketlerinin 

demokratikleşme sürecin tetikleyebileceğini kanıtlayan önemli bir örnektir. Kısa vadede Tunus’ta 

yaşanan demokratikleşme sürecinin bölgede görünüm etkisine sebep olması mümkün 

                                                             
10

 Michel Kilo, “Syria… the road to where?”, Contemporary Arab Affairs, Cilt 4, Sayı 4, Ekim 2011, s.432-433. 
11 Berna Süer, “Suriye’de Değişim Çabaları: Bir Bağlam ve Süreç Analizi”, Akademik Ortadoğu, Cilt 6, Sayı 2, 2012, s.4 
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gözükmemektedir. Ancak Tunus’taki süreç Suriye’nin durumunu anlamlandırmamızda yararlı 

olacaktır.  

 İslamcı olarak tanımlanan Nahda partisi, merkez sol parti olarak bilinen Cumhuriyetçi Kongre 

Partisi ve sol parti olarak Ettakatol Partisi’nin bir araya gelerek oluşturdukları koalisyon hükümeti 

Tunus’ta siyasi anlamda oldukça kapsayıcı bir siyasi iradeyi temsil etmektedir. O’Donnell’e göre siyasi 

demokrasi, ya ılımlı muhalif gruplar ile rejimin ılımlı kanadı arasında kurulan ittifakın ya da ılımlı 

muhalif grupların geçiş sürecine liderlik etmeleri ile mümkündür.12 İlk durum Latin Amerika 

ülkelerinde sık rastlansa da Tunus’ta yaşanan süreç ikinci ittifak modeline uymaktadır. Ancak 

Suriye’de yaşanan süreç O’Donnell’in ittifak modellemesi içerisinde belirgin bir duruma sahip değildir. 

Özellikle sürecin “Özgür Suriye Ordusu” ve rejim arasındaki kutuplaşma dinamiğiyle ilerlemesi ve bu 

çatışmanın da genellikle mezhepsel düzeyde yaşanması sürecin Suriye’de sürecin demokratikleşme 

yönünde olmadığını göstermektedir. Bu bağlamda muhalif grupların siyasi fraksiyonlar arasında 

kapsayıcı bir nitelik göstermesi demokratikleşme açısından önemli olacaktır. Ayrıca siyasi 

yapılanmalara sivil toplum kuruluşlarının eklemlenmesi de demokratikleşme ve çok sesli siyasal 

sistem açısından önemlidir. 

 Rejimin dış güçlerin komplosu olarak nitelendirdiği “kriz”, muhalefetin ise “devrim” olarak 

nitelendirdiği Suriye ayaklanmaları, Suriye’nin kendi kapasitesinin çok üstünde oluşturduğu güçlü 

bağlamında ve kaçınılmaz olarak karşı karşı kaldığı zorlu süreç göz önünde tutularak 

değerlendirilmelidir. Suriye rejiminin içeriden ve dışarıdan değişim baskısına karşılık bu kadar dirençli 

olması rejimin uzun yıllardan beri kendisini konumlandırdığı bağlamda aranmalıdır. Ancak bu sürecin 

diğer bir etkisi aynı şekilde olgunlaşma teorisi bağlamında da değerlendirilmelidir.  

 Temel olarak uyuşmazlıkların çözümünde zamanlamanın önemine işaret eden olgunlaşma 

teorisi, sorunların olgunlaşmadan çözülmeye çalışılmasının beyhude çabalar olacağını ileri 

sürmektedir.13 Böylece olgunlaşma şartı, sorunların başarılı bir biçimde çözümü için tek başına yeterli 

olmayan, ancak oldukça kritik bir şart olarak ortaya konmaktadır.  Olgunlaşma teorisi bağlamında 

değerlendirilmesi gereken Suriye’de yaşanan süreç için önem arz eden iki temel sorun vardır: Birincisi 

doğurganlık riski yüksek olan mezhepsel çatışma riski, ikincisi ise bu riske hem bağımlı bir değişken 

hem de bu riskin itici gücü olarak dışsal faktörlerin sürece dahil olma durumlarıdır. Mezhepsel 

çatışma riskinin minimalize edilmesi durumu bir anlamda olgunlaşma teorisine göre krizin çözümüne 

olumlu bir girdi sağlayacaktır. Çatışma riskinin son bulması kapsayıcı ilkeleri de gündeme getireceği 

için dış müdahalelerin etkisini de minimalize edecektir. Bu durumda muhalifler ile rejimin ılımlı 

kanadının uzlaşısı sağlanabileceği gibi ılımlı muhalif grupların uzlaşısı da sağlanabilecek ve 

demokratikleşme süreci içerisine girilebilecektir. Temelde ulusal birliği de sağlayacak bu öngörü 

demokratikleşme sürecinin hazırlık evresini oluşturabilecektir. 
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 O’Donnell (1999), s. 111. 
13 I. William Zartman, “Ripeness: The Hurting Stalemate and Beyond”, Paul Stern and Daniel Druckman (ed.) International 
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