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Suriye’nin içinde bulunduğu
yeni durumda Rusya ve İran’ın
sürece dair yaklaşımlarını ve
pozisyonlarını değerlendirmek
son derece önemlidir.
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011 Mart ayında Suriye'de
başlayan halk isyanları,
yaşanan birçok gelişme

sonrası Beşar Esad rejiminin ülke
topraklarının tekrardan kontrol
altına almasıyla çatışmaların azal-
dığı bir sürece doğru evrilmiştir.
Hâlihazırda müzakere edilmiş bir
çözümün geliştirilemediği ve kalıcı
bir istikrar sürecinin başlamadığı
ülkede rejim, savaşın kendisini en
bariz bir şekilde gösterdiği altyapı
ve konut sorunlarının ötesinde
çok büyük zorluklar ve meydan
okumalarla karşı karşıyadır. Bu

bağlamda ülkenin eğitim, sağlık,
elektrik ve su olmak üzere kamu
hizmetlerini yenilemek, ekonomik
toparlanma sürecine istikrar ka-
zandırmak ve para birimini den-
gelemek için ciddi bir kaynağa ih-
tiyaç duyulduğu muhakkaktır. Re-
jim, ülkenin toparlanma aşama-
sında yalnızca savaş sürecinde
kendine destek veren ve Suriye’ye
koşulsuz yardım sağlamayı kabul
eden ülkelerden dış yardım almayı
kabul edeceğini ifade etmiştir. Böy-
lelikle söz konusu süreçte rejime
destek veren ve yakın ilişkileri bu-
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lunan Rusya ve İran ön plana çık-
mıştır. Buradan hareketle Suri-
ye’nin içinde bulunduğu yeni du-
rumda Rusya ve İran’ın sürece dair
yaklaşımlarını ve pozisyonlarını
değerlendirmek son derece önem-
lidir.  

ŞAM’DA GERÇEKLEŞEN
SURİYELİ MÜLTECİLER
KONFERANSI

11-12 Kasım 2020 tarihinde Su-
riye’nin başkenti Şam’da Rusya’nın
öncülüğünde gerçekleştirilen Suriye
Mülteciler Konferansı’nda Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Suriye’de uluslararası terörizmin
neredeyse tamamen ortadan kalk-
tığını, sivil hayata dönüşün kade-
meli olarak başlaması gerektiğini
ve milyonlarca Suriyeli mültecinin
ülkenin yeniden inşasına yardımcı
olmak için evlerine dönmeye baş-
laması gerektiğini söylemiştir. An-
cak Suriyeli ve dış gözlemcilere
göre savaşın harap
ettiği ülkedeki

koşulların mültecilerin kitlesel dö-
nüşü için olgunlaşmamış olması
ve konferansa Suriye halkına ka-
pılarını açan tüm ülkelerin davet
edilmemesi nedeniyle bölgesel ve
uluslararası eleştirilere maruz kal-
mıştır. Bu durum Esad rejiminin
ülke çapında kapsamlı bir yeniden
yapılanma sürecini başlatmaktan
ziyade sınırlı bir aktör çevresi üze-
rinden ülkedeki güç tahkimatını
artırmaya çabalaması şeklinde yo-
rumlanmıştır. Suriye rejimi ülkenin
normalleşme sürecinde mülteci-
lerin geri dönmesine atfettiği rol
üzerinden meşruiyetini artırmaya
gayret etmektedir. Bu noktada re-
jimin yalnızca iç savaşta kendine
destek veren ve koşulsuz yardım
sağlamayı kabul eden ülkelerden
dış yardım almayı kabul edeceğini
ifade etmesi daha önce bahsi geçen
rejimin kapsamlı bir yapılanma
süreci istemediği tespitini doğru-
lamaktadır. Zira konferansa önemli
sayıda Suriyeli mülteciyi misafir
eden Türkiye davet edilmemiştir.
Bu durum rejimin Suriye’de kriz
sürecinde etkili olan Rusya ve
İran’ın yeni süreçte ülkedeki/böl-

gedeki nüfuzlarını artırmaları ve
kendi millî çıkarlarını gerçekleş-
tirmek için yeni alanlar bulmalarına
fırsat tanıması olarak yorumlan-
mıştır. 

Rus yönetiminin son
dönemlerde Suriye’nin
tekrardan normalleşme
sürecine girmesi için farklı
boyutlarda çaba gösterdiği
görülmektedir. Suriye’nin
tekrar istikrarlı bir sürece
girmesinin önemine işaret
eden Rus yönetimi mevcut
yükü bölgesel ve ulusal
aktörlerle paylaşmanın
yollarını aramaktadır.  

RUSYA’NIN POZİSYONU

Arap Ayaklanmaları sürecinin Su-
riye’ye doğru yayıldığı süreçle be-
raber kriz, Esad rejimi tarafından
terörist faaliyetler olarak değer-
lendirilmiş ve ülkede yaşanan ayak-



lanmalara terör gruplarının neden
olduğu iddia edilmiştir. Sorunun
ülkede yaygın olan polis şiddeti,
aile yönetimi ve kleptokrasi kökenli
olduğunu kabul etmeyen Esad re-
jimi, güç kaybetmeye başlaması
ile Temmuz 2015 tarihinde Rus
yönetiminden yardım talep etmiş-
tir. Süreç içinde diplomatik ve as-
kerî araçlar üzerinden rejimin ayak-
ta kalması için destek veren Rus
yönetimi, kriz sürecinin önemli
bir oyuncusu olmuştur. 

Rus yönetiminin son dönemlerde
Suriye’nin tekrardan normalleşme
sürecine girmesi için farklı boyut-
larda çaba gösterdiği görülmekte-
dir. Suriye’nin tekrar istikrarlı bir
sürece girmesinin önemine işaret
eden Rus yönetimi mevcut yükü
bölgesel ve ulusal aktörlerle pay-
laşmanın yollarını aramaktadır.
Suriye’ye dönük yaptırımların kal-
dırmasını ve ülkenin yeniden in-
şasını desteklemeye davet ettiği
Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı

mülteci sorununu bu yolla çöze-
bileceğine işaret etmektedir. Bu
yolu küresel istikrara giden tek
makul yol olarak değerlendiren
Rusya, bu konuda verilen desteğin
Avrupa'nın kendi çıkarına oldu-
ğunu savunmaktadır. Rus yönetimi
bu desteğin bir taraftan Suriye’nin
istikrara kavuşmasında Rusya’nın
yükünü azaltacağına inanmakta
diğer taraftan Esad rejiminin ulus-
lararası alandaki rehabilitasyonu-
nun önünü açacağını düşünmek-
tedir.  

Somut eylemler açısından bakıl-
dığında, Rusya’nın öncelikli olarak
Suriye’de devlet mekanizmasının
tekrardan işlevsel hâle gelmesi ve
ülke güvenliğinin sağlanması ama-
cıyla Suriye ordusunun gerek duy-
duğu reform ve iyileştirme çalış-
malarına katkı sağladığı görül-
mektedir. Fakat diğer taraftan ül-
kenin normalleşme sürecine gir-
mesi için en temel gerekliliklerden
biri olan ve şu anda mülteci sta-

tüsünde bulunan milyonlarca in-
sanın geri dönmesi öncelikli olarak
ülkenin kapsamlı bir imar sürecine
girmesini gerektirmektedir. Rus
yönetiminin kriz sürecinde rejime
vermiş olduğu çok boyutlu destek
Rusya’nın bu yeni sürecin doğru-
dan bir aktörü olmasına sebebiyet
vermiştir. Fakat dış politikada ya-
şamış olduğu sorunlar nedeniyle
yaptırımlara maruz kalan Rus-
ya’nın, yeni sürecin önemli aktör-
leri arasında olmasına rağmen Su-
riye’nin yeniden inşasını karşıla-
yacak maddi imkânlara sahip ol-
duğunu söylemek zordur. Rus yö-
netiminin son zamanlarda Suri-
ye’de gerçekleştirdiği yatırımları
ve rejim ile yaptığı ticaret anlaş-
malarını bu olgu üzerinden oku-
mak mümkündür. Rusya bu an-
lamda ileriye dönük kazançlı ya-
tırım projelerinden pay alarak sa-
vaşın Rusya açısından ortaya koy-
duğu maliyeti telafi etmeye çalış-
maktadır. Rusya’nın Tartus'taki
deniz üssünü genişletmek, Palmira
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yakınlarında fosfat çıkarmak/üret-
mek, Humus'ta gübre fabrikası iş-
letmek, Suriye ve kıyı sularında
petrol ve gaz için özel arama ve
sondaj haklarına sahip olmak gibi
Esad rejiminden elde ettiği imti-
yazlar ve imzaladığı anlaşmalar
bu gerçeğe işaret etmektedir. Ayrıca
askerî üsler, liman ve ulaşım bağ-
lantılarını kontrol altına tutmaya
çalışan Rus yönetimi, Suriye’deki
uzun vadeli stratejik çıkarlarını
güvence altına almayı da ihmal
etmemektedir. 

Esad rejimine kayıtsız şartsız
destek veren İran yönetimi,
rejimin değişmesi durumunda
bölgedeki önemli bir
müttefikini kaybedeceğine
inanmıştır. Esad rejiminin
devrilmesi durumunda dış
politika ve savunma
stratejisinde kritik öneme
sahip Hizbullah ile bağlantı
sağlanmasında önemli rol
oynayan bir aktörü
kaybedeceğini düşünen İran
yönetimi, süreç içinde
Suriye’deki varlığını giderek
artırmıştır.

İRAN’IN POZİSYONU

Suriye’de hükûmet karşıtı göste-
rilerin başlaması sonrasında İran
yönetimi, gelişmeleri yabancı güçler
tarafından Suriye ile beraber oluş-
turdukları ittifak eksenine karşı
gerçekleştirilen bir komplo olarak
değerlendirmiştir. Bu bakış açısı
ile Esad rejimine kayıtsız şartsız
destek veren İran yönetimi, rejimin
değişmesi durumunda bölgedeki

önemli bir müttefikini kaybede-
ceğine inanmıştır. Esad rejiminin
devrilmesi durumunda dış politika
ve savunma stratejisinde kritik
öneme sahip Hizbullah ile bağlantı
sağlanmasında önemli rol oynayan
bir aktörü kaybedeceğini düşünen
İran yönetimi, süreç içinde Suri-
ye’deki varlığını giderek artırmıştır.
Bölge ülkelerinin de dikkatle takip
ettiği bu gelişmeye en somut kar-
şılık ABD yönetimi tarafından gel-
miştir. ABD’nin bu bağlamda uy-
guladığı baskı ve yaptırımlar, İran’ı
ülkedeki nüfuzu ve görünürlüğü
açısından bazı geri çekilmeler ya-
şamaya mecbur bırakmıştır. Yu-
karıda bahsedilen sebepler nede-
niyle Suriye’deki nüfuzundan vaz-
geçmek istemeyen İran yönetimi,
ittifak içinde olduğu milis güçleri
desteklemek ve Suriyeli yerel grup-
larla bağlarını güçlendirmek su-
retiyle ülkedeki nüfuzunu koru-
manın yollarını aramaktadır.

İran yönetimi Rusya’ya benzer şe-
kilde rejimin ayakta kalmayı ba-
şardığı bu sürecin normalleşme
süreci ile devam etmesini iste-
mektedir. Fakat ABD tarafından
bilhassa Donald Trump dönemin-
de Kapsamlı Ortak Eylem Planı
çerçevesinde yaşanan gelişmeler
nedeniyle uygulanan yaptırımların
etkisi ile Suriye'nin yeniden inşasını
finanse edecek büyük ölçekli kay-
naklara sahip değildir. İran yöne-
timi mevcut durumda Rusya’ya
benzer şekilde Esad rejimi ile Su-
riye’de yapacağı yatırımlara ilişkin
birtakım anlaşmalar imzalamıştır.
Bu noktada Rusya ile karşılaştı-
rıldığında daha yavaş ilerleme kay-
deden İran yönetimi, Lazkiye Li-
manı’nı kullanabilmek, ülkede yeni
elektrik santralleri inşa etmek ve
bir cep telefonu ağı kurmak için

Esad rejimi ile mutabakat anlaş-
ması imzalamıştır. Bilhassa petrol,
gaz, mineral ürünler, elektrik,
tarım ve turizm sektörlerine odak-
lanan İran yönetiminin ayrıca fos-
fat madenciliği, petrol ve gaz sek-
törlerinde Rusya’ya karşı avantaj
sağlamaya çalıştığı görülmektedir. 

Suriye’nin normalleşme sürecinin
bir parçası olan yeniden yapılanma
süreci bir taraftan devam etmek-
tedir. Fakat sürecin ülke çapında
kapsamlı bir toparlanma programı
üzerinden ilerletilmesi yerine kriz
sürecinde rejime destek veren ak-
törler tarafından gerçekleştirildiği
görülmektedir. Bu durum sürecin;
mülteci, göçmen, yerlerinden edil-
miş gibi farklı statülerde bulunan
Suriye halkının talep ve doğrul-
tuları yerine uluslararası kamuo-
yunda meşruiyetini kaybettiği ilan
edilen Esad rejimi, Rusya ve İran’ın
çıkar ve önceliklerine hizmet et-
mesi sonucunu doğurmaktadır.
Rusya ve İran’ın uluslararası sis-
temde çıkarlarını gerçekleştirmeyi
hedefleyen devletler olarak kriz
sürecini stratejik çıkarlar ve ön-
celikleri üzerinden şekillendirmeye
çalışmaları, uluslararası ilişkilerin
doğası açısından bakıldığında bir
ölçüde anlamlandırılabilir bir du-
rumdur. Zira Esad rejiminin so-
nuna kadar iktidarda kalamaya-
cağının farkında olan Rusya ve
İran yönetimleri ülkede uzun dö-
nemli nüfuzlarını artırmanın yol-
larını aramaktadır. Fakat ülkenin
yönetimini elinde bulunduran re-
jimin, kapsamlı bir normalleşme
süreci üzerinden ülkenin tekrardan
ayağa kalkmasına imkân tanımak
yerine Rusya ve İran’a alan açmaya
devam etmesi, yaşanan süreçten
gereken dersleri almadığına işaret
etmektedir. 
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