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Giriş
2019 yılından beri Suriye’deki çatışmaların

seviyesinde önemli bir azalma gözlenmektedir.
Ayrıca, 2020 yılında küresel düzlemdeki koro-
navirüs salgını da çatışmasızlık dönemini daha
da pekiştirmiştir. Türkiye-Rusya arasında imza-
lanan 5 Mart Mutabakatı, sonrasında küresel
salgın ile bölgede bir süreliğine de olsa bir detant
dönemi yaşanmasına neden olmaktadır. Ancak
Esad rejim güçlerinin çeşitli stratejik bölgelerde
tahkimat yaptığına dair raporlar bulunmaktadır. 

2018 yılı tahminlerine göre 19,5 milyon
nüfusa sahip Suriye Arap Cumhuriyeti’nde kabaca
%87 nispetinde Müslüman nüfus (%74 Sünni
ve %13 Arap Alevi) ile beraber %10 civarında
Hristiyan toplumu ve %3 civarında Dürzi inanç
mensubu bulunmaktadır.1 Dünya Bankası, Bir-
leşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon
Ofisi ve birtakım demografik veri toplayan ku-
ruluşlardan derlenen istatistiklere göre, ülke
içinde göç etmek zorunda kalan Suriyeli sayısı
ülke toplam nüfusunun yaklaşık 1/3’ü kadardır.
Suriye’de 11,1 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç
duymakta ve bu muhtaçların çoğu da yardımlara
sınırlı seviyede erişebilmektedir.2

Ayrıca, ülke nüfusunun yarısından fazlası ya
ülke içinde başka bir yere ya da yurt dışına göç
etmek zorunda kalmış durumdadır. Savaş süre-

cinde ülkeyi terk edenlerin sayısı 5,9 milyondur
ve bu sayı savaş öncesi 21 milyon olan nüfusun
yaklaşık %28’idir. Göç edilen ülkede doğan ço-
cuklar da dâhil edildiğinde üçüncü ülkelerde ya-
şayan Suriye vatandaşı sayısı 6,6 milyon kişidir
(Bakınız Grafik-1). Suriyeli sığınmacı ve mül-
tecilerin %83’ü komşu ülkelerde (Türkiye, Lüb-
nan, Irak, Ürdün) barınırken sadece %17’lik
kısmı dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelere
gitmiştir. Grafik-1’de de gösterildiği gibi Türkiye
3,6 milyon sığınmacıyı barındırmakta ve bu
rakam yurt dışına çıkmak zorunda kalan Suriye-
lilerin %55’ine eşit durumdadır. Daha sonra
Lübnan, Ürdün ve Almanya sıralanmaktadır.3

Suriye vilayetlerinden en fazla demografik kayba
uğrayan şehir olan Rakka sakinlerinin yarıdan
fazlasının (%53) Suriye içinde başka yerlere göç
ettiği tahmin edilmektedir; bunu sırasıyla Halep
(%27), Haseke (%27) ve Deyri-Zor (%27) izle-
mektedir.4 Ülkeyi terk edenlerin yanında hayatını
kurtarmak için ülkenin bir yerinden diğerine
giden ve hatta birden çok kez yer değiştirmek
zorunda kalan insanların sayısı savaş öncesi nü-
fusun %33’üne (kabaca 7 milyon kişi) eşittir.5

BM’nin Temmuz 2019 verilerine göre 6,5 milyon
insanın yaşadığı yeri terk edip Suriye içinde
başka bölgelere göç ettiği raporlanmıştır. Bu ta-
rihten sonra 2019 sonundan itibaren İdlib’den
gerçekleşen büyük göçle sayının 7 milyonu aştığı
hesaplanmaktadır.6

Suriye’de altyapı tamamı ile yok
olmuş durumdadır.  Başta sanayi
olmak üzere ülkede birçok sektörde
üretim ciddi anlamda geriledi.
Hizmetler sektörü ise sadece birkaç
şehirde cılız bir şekilde
sürdürülmektedir.
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Bu bağlamda Suriye’de 2011 yılından günü-

müze 13,5 milyon insan ya ölmüş ya yurt dışına

kaçmış ya da ailesinin canını kurtarmak için bir

yerden diğerine göç etmek zorunda kalmıştır.

Savaş öncesi 21 milyonluk nüfusun %64’ünden

fazlası ya canından ya da yurdundan yuvasından

ayrılmış durumdadır. İnsani Yardım Vakfı (İHH,

2019) tarafından hazırlanan Suriye Faaliyet

Raporu verilerine göre, Suriye hakkındaki ista-

tistiklerde epeyce sapma bulunmaktadır; Londra

merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR)

600 bine yakın insanın hayatını kaybettiği verisini

paylaşmışken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan Ekim 2018’de yaklaşık 1 milyon

Suriyelinin hayatını kaybettiğini açıklamıştır.7

Öte yandan, Suriye’de altyapı tamamıyla yok

olmuş durumdadır.  Başta sanayi olmak üzere

ülkede birçok sektörde üretim ciddi anlamda

geriledi. Hizmetler sektörü ise sadece birkaç şe-

hirde cılız bir şekilde sürdürülüyor. Diğer Ortadoğu

ülkelerine göre oldukça mütevazı petrol rezervine

sahip olan Suriye’de petrol, devletin önemli bir

gelir kalemiyken günümüzde bundan faydalanı-

lamamaktadır. 

Ekonomik ve sosyoekonomik olarak savaş

döneminde Suriye’deki tüm alt göstergelerde

ciddi kötüleşme gözlemlendi. Ancak bu değiş-

kenlerden bazılarının biraz daha derinlemesine

analiz edilmesi gerekmektedir. Nitekim ülkede

ekonomik rehabilitasyon muhtemelen siyaset ve

güvenlik konularında yürütülecek rehabilitasyon

ile eş zamanlı ve eş güdümlü bir şekilde yürütü-

lecektir. Bu süreçler gerek birlikte ve gerekse

ayrı ayrı ele alındığında iç savaştan sonra bu

alanlarda yürütülecek normalleşme adımlarının

ne denli kırılgan bir düzlemde ilerleyeceğini an-

lamak güç değildir. Bu bağlamda, makroekonomik

ve politik-ekonomi cephesinden resme bakmak

ve rehabilitasyon süreçlerinde belirlenecek eko-

nomik hedeflerin yanında bu hedeflere yönelik

atılan adımların farklı grup ve güç merkezlerinin

çıkarlarını nasıl etkileyeceğinin de tahlil edilmesi

gereklidir. Ülkede siyasi çözüm sürecine geçilmesi

ile ilgili masada yer alan bazı güçlü aktörlerin

Kaynak: https://www.statista.com/statistics/740233/major-syrian-refugee-hosting-countries-worldwide/

Grafik-1: 6,6 Milyon Toplam Suriyeli Göçmenin Bulundukları Yerler, Sayıları (bin) ve Oranları (%)  
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sadece kendi dar ve spesifik siyasi ve ekonomik
çıkarlarına odaklanmaları muhtemelen siyasi ve
ekonomik çözüm süreçlerini daha da kırılgan-
laştıracaktır. 

Ekonomik ve siyasi sorunların çözümü, savaş
sürecindeki askerî bakış açısından farklı bir
vizyon gerektirmektedir. Bazı aktörler rejime
canı gönülden destek verdiler ancak azımsana-
mayacak sayıda aktörün rejime verdiği desteğin
“kerhen” olduğu bilinmektedir. Kerhen destek
veren grupların barış döneminde bekledikleri
çıkar sağlanmazsa bu grupların nereye savrula-
cakları bilinmemektedir.  Ayrıca rejime yıllardır
gönülden destek verenlerin artık sıkıntı ve
sorunları görmekten bıktıkları ve mevcut gidişattan
yoruldukları gözlemlenmektedir. Sovyetlerin çö-
küşünü takip eden yıllarda birçok Doğu Avrupa
ülkesinde ekonomik sorunların had safhaya çık-
ması üzerine birikmiş sorunlara karşı politika
geliştiremeyen birçok rejimin tepetaklak çöktüğü
görüldü. Suriye rejiminin çevreyi kaybetmesinin
yanında derin ekonomik sorunların olması, rejimi
merkezi de kaybetme riski ile karşı karşıya bı-
rakmaktadır. Bu bağlamda siyasi güç ve ekonomik
çıkar için bu aktörlerin birbirleri ile mücadeleye
hatta çatışmaya girme ihtimallerinin de yüksek
olduğu söylenebilir. 

2. Suriye Politik Ekonomisi ve
Kırılganlıklar

2.1.Politik İktisat Bağlamında Suriye:
Ekonomik ve Siyasi Güç 

Suriye İç Savaşı esasen Beşar Esad’ın koltu-
ğunu kurtarma veya güçten vazgeçememe gü-
düsünün çok daha ötesinde anlamlar taşımaktadır.
Asıl mücadele yaklaşık 60 yıldır Suriye iktidarını
hiç kimse ile paylaşmaya niyeti olmayan Baas
rejimi ile rejimin ve devlet teşkilatının çelik çe-
kirdeğinde yer alan Arap Alevilerin iktidar ve
var oluş mücadelesidir denebilir. Farklı sosyal
kesimlerin devlet-toplum örgütlenmesinde temsil

edilmesine rağmen en kritik devlet birimlerinde
Arap Aleviler yer almaktadır.8 Nikolaos van
Dam, Suriye hakkında 1970’lerden itibaren göz-
lemlerde bulunan Hollandalı bir diplomat olarak
Esad hanedanının, iktidarını pekiştirmek için
kurduğu karmaşık sistemi anlattığı ve Suriye’deki
etnik ve dinî azınlıklar, fraksiyonlar ve muhalifleri
çok güçlü bir bürokratik mekanizma ile ayakta
tutan devlet sistemini incelediği kitabında iki
önemli parametreye vurgu yapmaktadır: Çıkar
dağıtım mekanizması ve gizlilik.9

Suriye Baas rejiminin sosyalizm yorumu ile
1920’lerde Sovyetler Birliği’nde uygulanan Le-
ninist sosyal gelişim anlayışı arasında taban
tabana zıtlık bulunmaktadır. Pek çok sıradan in-
sanın düşündüğünün aksine Vladimir Lenin, sos-
yalist sistemi bilimsel sosyalizm ilkeleri ile nis-
peten az eğitimli bir toplumda yeşertmenin yo-
lunun o toplumun kültürel mirasından ve özellikle
ana dilinden azami düzeyde yararlanmak suretiyle
bulunacağını düşünmüştü.10 Sovyetler Birliği’nin
ilk yıllarında yüzlerce farklı etnik ve inanç sis-
teminden gelen heterojen kültürel yapıdan,
modern bir Sovyet insanı ve ulusu yaratmanın
en pragmatik yolunu eğitim politikalarında gören
Lenin ve arkadaşları; halkın eğitimde hızlı ve
etkin bir şekilde yol alması için bu süreçte ana
dil ve kültürel özelliklerden istifade edilmesini
öngörmüştü. Sosyalist Baas Partisinin Suriye ta-
sarımında ise kamuya açık alanlarda ana dil
mezhep, din, etnisite gibi konuların konuşulması
devlet aleyhinde yıkıcı bir faaliyet olarak gö-
rülmüştür. Halbuki 1960’larda kurulan Baas
Partisi ve 1970’lerde kurulan Suriye devlet reji-
minin temel dayanağı olan Arap Alevi mezhebi,
devletin politik ekonomisinde can damarlarını
karmaşık bir dağıtım ağı ile elinde tutmaktaki
kararlılığını hep korumuştu. 2011 yılında patlak
veren Arap Baharı sürecinin belli bir bölümünü
oluşturan Suriye İç Savaşı’nın özünde de Baas
rejiminin kurduğu baskıcı sisteme çok yüksek
perdeden bir eleştiri tonu bulunmaktaydı.



Öte yandan bazı Ortadoğu uzmanlarına göre
(Bassam Haddad), Suriye makro siyasetini veya
politik ekonomisini sadece mezhepçilik merke-
zinde açıklamak da doğru değildir. Daha isabetli
bir analiz, Suriye toplumunun neredeyse yarısının
farklı azınlıklardan oluştuğunu görmezden gel-
memelidir çünkü çok küçük bir mezhebî grubun
büyük çoğunluğa hükmettiği yönündeki yanlış
iddia daha da yanlış yorumlar getirebilecektir.11

Suriye’de son 40 yılda tesis edilen devlet kimli-
ğinin ideolojik tonunu doğru anlamlandırmak
gereklidir. Suriye devletinin asıl tanımlayıcı özel-
liği sosyalist-milliyetçi hayat görüşüdür ki bunun
iz düşümlerini Suriye’nin millî eğitim politika-
larında, resmî söylemlerinde ve tüm ekonomik
kalkınma planlarında (bkz. 10. Beş Yıllık Kal-
kınma Planı,2006-2010) görmek mümkündür.12

Mısır’da Nasır iktidarı ile başlayan Arap milli-
yetçiliği dalgasının Suriye’deki en ateşli savu-
nucularından biri Esad ailesi idi. Şam rejimince
yaratılan devlet kimliğinde 1967 Arap-İsrail Sa-
vaşı’nda Suriye’den koparılan stratejik Golan
Tepelerinin önemli bir yeri vardır. Kaybedilen
toprakların geri alınabilmesi için Suriye güçlü
bir ordu kurmak da dâhil devlet ve millî kimlik
inşasında ideolojik tüm yatırımlarını güçlü devlet
ve güçlü rejim üzerine bina etmişti.  

1970’lerde başlayan Hafız Esad iktidarında
rejim kendisine karşı bir kumpas kurulma ris-
kinden korunmak için devlet içinde derin devlet
yapıları kurmuştur. Arap Baharı halk hareketlerini

konu alan ve Tunus, Mısır, Suriye örneklerini
ele alan bir çalışmada işçi sınıfının en üst düzeyde
otonomiye sahip olduğu ve başarılı bir şekilde
örgütlendiği Tunus örneğine karşın özellikle Mı-
sır’da derin devlet yapılarının doğal seyrinde iz-
lemesi beklenen toplumsal sözleşmeyi zedeleyen
ve devlet-toplum ilişkileri ile beraber tarihin
doğal akışını değiştiren konumu not edilmiştir.13

Baasçı geleneğin ve Arap milliyetçiliğinin iki
farklı örneği olan Mısır ve Suriye’de işçi sınıfı
da dâhil ekonomik gelişim ve modernleşme se-
rüveninin, rejimi tehdit edici boyutta belli bir
halk kesimini gereğinden fazla güçlendirmesinden
hep korkulmuştur.14

Mısır ve Suriye politik ekonomisinin bir diğer
önemli ortak özelliği ise 1950’lerden günümüze
hem Sovyet rejimi güdümüne girerek sosyalist
ekonomik ideolojiden beslenen pratiklerin devlet
teşkilatına sirayet etmesi hem de Batılı piyasa
modelinden esinlenen ekonomik reformların par-
çalı şekilde etkin olmasına dayalı hibrit bir kül-
türden kaynaklanan sorunların mevcudiyetidir.
Suriye ile ilgili bir çalışmada üst düzey bir bü-
rokrattan aktarılan şu görüşler ilginçtir: “Evet
doğrudur; Baas rejimi özel sektörün palazlan-
masına destek olmuştur. Ancak gereğinden fazla
güçlü bir özel sektör asla istenmez. Özel sektör
rejimin ellerinde büyüyen bir fidan gibi olmalıdır
ama asla devasa bir palmiye ağacına dönüşme-
melidir.”15

Osmanlı Dönemi’nden itibaren 1960’lı yıllara
kadar Şam ve Halep vilayetlerinde ticaret ve
ekonomi burjuvazisi çok büyük bir oranda Sünni
Arap ailelerin elinde olmuştur. 1963’te iktidara
gelen ve siyasi odağında Arap Alevi kesimin yer
aldığı Sosyalist Baas rejimi kendi iktidarını bes-
lemesi beklenen kırsal kesimde yerleşik Arap
Alevi kitlelerin ekonomik tabana tamamıyla etki
kurmasının imkânsız olduğunun farkındaydı.
1970’lerde Baas Partisinin elitlerinden ve en
pragmatik liderlerinden olan Hafız Esad, devlet
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iktidarını geniş halk kitlelerince destekleyecek
yani geniş meşruiyete sahip siyasi bir güç örgüsü
yaratmak istiyordu. Bunun içindir ki Sünni Arap
veya diğer sosyal tabakaların da katılımı ile
oluşan devlet eliyle yaratılmış bir ekonomi
sistemi kurmayı hedeflemişti. Bu bir çete benzeri
devlet-toplum örgütlenmesi modeli idi ve “yeni
rantiye burjuva” modernleşmesi olarak da ad-
landırılmaktaydı.16 Suriye’de 1960 ve 1970’li
yıllarda harmanlanan ekonomik güç kompozis-
yonunda eski burjuvaziyi temsil eden Sünni
tüccar kesimler çoğunlukla şehirlerde yerleşmişti
ve 2000’li yıllara gelindiğinde tekstil sanayi ve
ticaretin önemli bir kesiminde yer tutmuştu.17

Hafız Esad iktidarı süresince ekonomik güç
Esad’ın yakın çevresindeki birincil halkada yer
alan az sayıda aileye verildi ve bu ailelerin kal-
kındırılmasına özel çaba gösterildi. Bunlardan
birisi Muhammed Haydar’dır. Bu yapılar inşa
edilirken ekonomik sistem birbiri ile yatay ve
dikey olarak bağlantılı hiyerarşik ilişki ağlarına
dönüştürmüştür.18 Muhammed Haydar, Hafız
Esad’ın en güvendiği isimlerden birisiydi. Aynı
mantıkla geliştirilen siyasi-ekonomik güç tasarımı

Baas rejiminin etkin olduğu tüm dönem boyunca
devam etmiştir. Aynı şekilde, Suriye İç Savaşı
boyunca politik ekonomi, sistemi içinde palaz-
landırılan seçilmiş aileler bir yandan servetlerini
büyütürken bir yandan da Esad rejiminin ayakta
kalması için gerekli finansal desteği vermişlerdir.
Suriye’deki ekonomik sorunların dip kaynaklarını
tespit ederken söylenmesi gereken önemli nok-
talardan biri de Şam’ın yarattığı hibrit politik
ekonomi modelinde neoliberal uygulamaların
çok geç bir tarihte Suriye’ye girmesidir. Hafız
Esad döneminin son yıllarında başlayan Batılı
neoliberal esintiler, Beşar Esad’ın ilk yıllarında
hızlanmış olup bozuk sistemin daha da akut bir
hâle gelişinde ve belki de iç savaşa giden yoldaki
memnuniyetsizliklerin artışında da rol oynamıştır.19

Geç liberalleşme ve bozuk ekonomik sistemin
anlatıldığı Ortadoğu ülkelerine yönelik karşılaş-
tırmalı bir çalışmada, rüşvet ve yolsuzluk liginde
Yemen, Suriye, Lübnan ve Mısır’ın ilk sıralarda
yer aldığı vurgulanıyor; devletten bir ihale almak
için gerekli ortalama hediye (rüşvet miktarı/ihale
miktarı) oranında Mısır’ın en önde yer aldığı ve
diğer takipçilerin de çok küçük farklarla sıralandığı
not edilmektedir.20



Arap Baharı’nın fitilini ateşleyen sosyoeko-
nomik sorunlar Suriye İç Savaşı öncesinde zaten
mevcuttu. Rantiye ekonomisi şeklinde tasarlanan
ekonomik sistem verimlilikten çok uzaktı. Her
şey yarı kutsal atfedilen rejimin bekası üzerinden
meşrulaştırılmaktaydı. Ekonomik faktörler, ve-
rimlilik ve rasyonel kalkınma modelinden ziyade
kısa yoldan zengin olmaya yönelik ve güvenlik-
leştirilmiş dış politika ilişkilerinin ülke içinde
bir nevi yansıması olarak tezahür etmekteydi.
Suriye İç Savaşı başladıktan sonra ünlü akade-
misyenlerden Alfred Stepan ve Juan Linz tara-
fından yapılan bir çalışmada Beşar Esad rejimi
“sultanizm” şeklinde sınıflandırılmaktadır; bu
rejim halk nezdinde en ağır şartlardaki siyasi
sistem olarak kendi bekasını korumak adına her
şeyi yapmaya hazır görünüyor.21 2014 yılındaki
bir çalışmada Suriye halkının ve ticari firmaların
en mustarip olduğu haksızlık ve yönetişim zafiyeti
olarak mahkemeler ve vergi bürokrasisindeki
sorunlar ön planda yer almaktadır.22

Suriye’de güçlü bir işçi sınıfının ortaya çık-
maması ve olanların da örgütlenmemesi için her
tür tedbir alınmıştı.23 2011 yılı itibarı ile Suriye’de
fakirlik, bozuk gelir dağılımı, yolsuzluk, adam
kayırma ve akla gelebilecek tüm diğer sorunlara
eşlik eden otoriter ve baskıcı rejim halkı çileden
çıkarmaktaydı. Mısır ve Tunus’ta, Arap Baharı
halk hareketlerinin diktatörleri çabucak devirdiğine
yönelik yanlış algının bedelini masum Suriyeliler
çok ağır ödedi. Hesaba katılmayan şey diğer
ülke örneklerinden çok çabuk ders alan Beşar
Esad rejiminin güç kullanma konusundaki te-
reddütsüz yaklaşımı idi. Tunus’ta zaten ordu
çok zayıf biçimde kurgulanmıştı; Mısır’da ise
devrimin ilk günlerinde meydanlarda biriken
kalabalığı kontrol etmek neredeyse imkânsızdı.
Esasen Suriye’de Deraa vilayetinde ilk gösteriler
başladığında da halka ateş açamayacağını beyan
edip firar eden binlerce Suriye askeri yanında
Arap Alevi olmayan 50 kadar generalin de bu-
lunduğu ifade edilmektedir.24 Ancak rejimin

bekası için kurulan ve sadece Arap Alevilerden
oluşan elit askerî birliklerin, Esad yönetimine
sadakati konusunda hiçbir zaman tereddüt yoktu.
Suriye’de savaşın ne zaman biteceği meçhul gö-
rünüyor ve savaş bitiminde yeni devlet sisteminin
sağlıklı bir şekilde kurulması düşük bir ihtimal
olarak gözükmektedir.    

2.2. İç Savaş Döneminde Suriye’de
Yıkımın Boyutu  

Suriye’nin imarı için gerekli olan fon mikta-
rının 250 ila 500 milyar dolar düzeyinde olduğu
tahmin edilmektedir.25 BM Suriye Özel Temsilcisi
Staffan de Mistura, 250 milyar dolar olarak söy-
lerken bazı uzmanlar bu rakamın 388 milyar
dolara kadar çıkabileceğini ifade etmektedir.26

Bu maliyet hesaplamasında sadece yıkım ve
hasar gören yol, köprü, elektrik ağları, bina gibi
fiziki yapılar göz önünde bulundurulmaktadır. 27

Ancak yok olan ve ülkeyi terk eden beşerî ser-
mayenin maliyeti bu hesaplara dâhil edilme-
mektedir. Ülkeden ayrılmak zorunda kalan iyi
eğitimli profesyonel meslekleri icra edenler (dok-
tor, öğretmen, mühendis vb.) ve işletme sahibi
müteşebbislerin ülkeye geri dönmeleri zor gö-
rünmektedir. Ülkede istikrarlı bir sistem kurulsa
dahi donanımlı beşerî sermayenin yetiştirilmesi
ve ülkenin kalkınma serüveninin sürdürülebilir
bir seviyeye gelmesi en az birkaç kuşak gerekti-
rebilecektir.  
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Suriye rejiminin geçtiğimiz yıl
İran’dan gelen yardımlardaki azalma
nedeniyle kemer sıkma politikası
uygulamaya koyduğunu, bu sene bu
politikanın daha da genişletildiğini
ve hatta bazı ürünlerin karneye
bağlandığını gözlemliyoruz.
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Rejimin destekçisi Rusya ve İran’ın bu denli
büyük bir maliyeti kaldırabilmeleri mümkün gö-
zükmemektedir. Suriye rejiminin geçtiğimiz yıl
İran’dan gelen yardımlardaki azalma nedeniyle
kemer sıkma politikası uygulamaya koyduğunu
ve bu sene bu politikanın daha da genişletildiğini
ve hatta bazı ürünlerin karneye bağlandığını
gözlemlemekteyiz.28 Örneğin, bu yıl üye sayısına
bakılmaksızın aile başına aylık 4 kilo şeker, 3
kilo pirinç ve 1 kilo çay verileceği ve ayrıca
yemek yapımında kullanılan gazın geçen seneye
göre daha da azaltılacağı belirtilmektedir29 Ülkede
buğday sıkıntısının giderek had safhaya ulaşmış
olduğu ve ekmek bulmakta güçlük çekildiği
ifade edilmektedir. Rejimin sübvansiyon vermek
suretiyle sağladığı sınırlı sayıda ekmeğin, kara-
borsada maliyetinin 10 katı fiyattan satıldığı yö-
nünde bilgiler bulunmaktadır.30

Ülkede ortalama yaşam beklentisi %30 civa-
rında azalmıştır. Suriye’de savaş öncesinde or-
talama yaşam beklentisi yaklaşık 70 iken 2016
yılı itibari ile yerel bir rapora göre bu rakam
48’e gerilemiş durumdadır.31 2018 yılı verilerini
baz alan BM Kalkınma Raporu Suriye verileri
aşağıdaki tabloda görülmektedir. 189 ülkenin
değerlendirildiği verilere göre Suriye Arap Cum-
huriyeti 0.549 endeksi ile 154. sırada yer almak-

tadır. Tabloda yer alan iki önemli bilgi çok
keskin düşüş sergileyen okullaşma rakamı ve
alım gücü verisidir. Nüfusunun yarısından faz-
lasının evlerini terk ettiği bir ülkede, istatistikler
daha dikkatli bir şekilde incelendiğinde ve yo-
rumlandığında asıl durumun çok daha karamsar
olduğu görülecektir.

Küresel İnsani Yardım Raporu’na (2019)
göre32, dünyada insani yardımlar bakımından en
muhtaç konumdaki 3 ülke sırasıyla Yemen,
Suriye ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’dir.
Yemen’de insani yardıma muhtaç 22,2 milyon
(nüfusunun %77,9’u) ve Suriye’de 13,3 milyon
(nüfusunun %78,7’i) insan bulunmaktadır. Peş
peşe 6 yıl boyunca dünya insani yardım bütçe-
sinden en yüksek payı Suriye almıştır. Suriye ve
Yemen’deki olumsuz gidişat ile bu ülkeler düşük
orta gelir grubundan düşük gelirli ülke grubuna
inmiştir.

Kimyasal silahların ve savaş suçu sayılan
bombaların sivillerin üzerinde acımasızsa kulla-
nıldığı ülkede, Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR)
verilerine göre 30 bine yakın çocuk hayatını
kaybetmiş olup UNICEF verilerine göre ise ülke
içinde ve dışında 7,5 milyon çocuk yardıma
ihtiyaç duymaktadır.33 BM verilerine göre diğer
ülkelerdekilerle birlikte yaklaşık 6 milyon Suriyeli

Kaynak: BM Kalkınma Programı

Tablo 1: BM Kalkınma Raporu- 2019
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çocuk çatışmalar başladıktan sonra doğdu. Hâli-

hazırda hem Suriye içinde yaşayan hem de

komşu ülkelerde mülteci olarak hayatını sürdüren

9,2 milyon Suriyeli çocuk savaştan etkilenmeye

devam etmektedir. Üstelik bu çocukların çoğu

eğitimden sağlığa, barınmadan gıdaya, psikolojik

destekten güvenliğe kadar birçok konuda yardıma

ihtiyaç duymaktadır.34

Beşerî anlamda savaş öncesine göre sağlık

ve eğitim hizmetlerinin de ciddi yara aldığı göz-

lemlenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine

göre, savaş öncesi ülkede faaliyette bulunan 111

resmî devlet hastanesinin sadece 58 tanesi tam

anlamıyla hizmet verebilirken diğerleri savaşın

neden olduğu yıkımdan dolayı ya hiç hizmet ve-

rememekte ya da oldukça sınırlı düzeyde hizmet

verebilmektedir. Savaş sırasında 26 hastane ta-

mamen yok edilmiş ve 27 tanesi hasar görmüş

durumdadır. Hasarlı hastaneler tüm zorluklara

rağmen hizmet vermeye çalışmaktadırlar. 

Savaşın başlangıcından bugüne kadar sağlık

kurumlarına yönelik çoğu hava saldırısı olmak

üzere toplamda 595 saldırı gerçekleşmiştir. Bu

saldırılarda 923 sağlık çalışanı ölmüştür. Bu 595

saldırıdan 536’sı rejim güçleri ya da rejime

destek veren birimlerce yapılmıştır.35 Ülkede

özellikle belirli bir branşta uzmanlığı olan dok-

torların %70’inin ülkeyi terk ettiği gözlemleniyor.36

Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı ülkede

gerek bina ve tıbbi malzeme ve ekipman eksikliği

gerek doktor yetersizliği nedeniyle Covid-19 ile

mücadele bağlamında rejim kontrolündeki böl-

gelerde büyük sorunlar yaşanmaktadır. 37 İnsani

anlamda okul ve diğer eğitim kurumlarına ait

hizmetlerde de ciddi kötüleşme söz konusudur.

Binaların ağır hasar görmesi nedeniyle eğitim

alabilen çocukların sayısı, okuma yazma bilen

kişi sayısı vb. beşerî gelişmeye yönelik birçok

gösterge bakımından Suriye savaş öncesine göre

çok daha kötü durumdadır.38 Dünya Bankasının

2017’deki raporuna göre Suriye’deki büyük sa-

vaştan dolayı evlerin üçte biri, hastane ve eğitim

kurumlarının ise yarısı yerle bir oldu. Yedi yılı

geride bırakan bu yıkımın ekonomik zararı ise

ürkütücü boyutlardadır.39
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Ülkede sefalet her geçen gün giderek daha
da kötüleşmektedir. Savaş nedeniyle şehirlerdeki
altyapı, fabrikalar, enerji terminalleri, yol ve
diğer pek çok bina ve tesis kullanılamaz durum-
dadır. 2011 yılında yaklaşık 5,7 milyonluk iş
gücü ve sadece %8,4’lük işsizlik oranına sahip
ülkede şu an iş gücünün %60’tan fazlası işsiz
durumdadır.40 Birleşmiş Milletler İnsani Yardım
Koordinasyon Ofisi (The United Nations Office
for the Coordination of Humanitarian Affairs-
OCHA) tarafından 2020 yılı Nisan ayında hazır-
lanan bir rapora göre, Suriye’de yoksul insanların
asgari yaşam giderlerini temin edebilmek için
gerekli olan yıllık fon miktarı yaklaşık 5,6 milyar
ABD doları düzeyindedir. Yine aynı rapora göre
uluslararası kurumlar tarafından ulaştırılan yar-
dımların parasal değeri 2 milyar ABD doları
(gereksinimin %36’sı) seviyesindedir.41

Sosyal medya ve diğer elektronik medya ka-
nallarında küçük bir anahtar sözcük araması so-
nucunda insanlık dışı pek çok olguya dair bilgi,
fotoğraf ve diğer materyallere rastlamak müm-
kündür. Bu haberlerden büyük çoğunluğu rejim
taraftarları veya hasım cephenin propaganda
malzemesi olarak manipüle edilmiş olsa da Su-
riye’de sahada yardım çalışmaları yürüten Kızılay,
İHH ve yabancı kuruluşlardan Sınır Tanımayan
Doktorlar (MSF-Medecins Sans Frontieres),
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (International
Committee of the Red Cross) gibi tarafsız kuru-
luşların internet sayfalarında ve sosyal medya
hesaplarında Suriye’deki insanlık dramına dair
epeyce bilgiye rastlamak mümkündür. Lübnan,
Ürdün ve Türkiye’deki sığınmacılardan merdiven
altı kliniklerde böbrek dâhil organ satışı haberleri
çok yaygın bir şekilde gözlemleniyor. 19 Mayıs
2020’de Amerika’nın CBS televizyonunda ya-
yınlanmaya başlayan Gerçeğin Peşinde (Down
to Earth) belgesel serisinde Türkiye’nin de dâhil
olduğu sığınmacı ağırlayan komşu ülkelerdeki
organ satışı ele alınmıştır.42 Program sunucusu
Holly Williams ve yapımcı Haitham Moussa,

Facebook üzerinden organ satış organizasyonunu
incelemek üzere Suriye sınırına gitmiştir. Organ
mafyası ve karaborsasının belli bir kesitini gizli
kamera çekimleri ile tespit eden belgesel serisinde,
10 bin dolar karşılığında böbreğini satan veya
karaciğerinin yarısını 4 bin dolar karşılığı sattığını
ifade eden kişilerle olan görüşmesini ekrana
yansıtmıştır. Suriye’de yaşanan iç savaşta 1 mil-
yona yakın çocuk yetim kaldı. Bu yetimler, insan
kaçakçılığı ve organ mafyası gibi olumsuzluklarla
karşı karşıya kalmanın yanı sıra, akıl almaz de-
recede olumsuz senaryolarda da kullanılabilir-
ler.43

Suriye’de, Haziran 2020 itibari ile insanların
yaşamlarını sürdürmek için gerekli minimum
düzeydeki gıdaya bile ulaşamayan Suriyeli sayısı
9 milyonu aşmış durumdadır. Açlık sınırı olarak
kabul edilen günlük ortalama 2 doların altında
gelire sahip olan Suriyelilerin toplam nüfus için-
deki payı %82,5 ve dünya sıralamasında en
sonda yer alıyorlar (bkz. Grafik 2). Temmuz
ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde
Suriye’ye Türkiye dışındaki iki sınır kapısından
(Irak ve Ürdün) daha yardımların ulaştırılmasına
yönelik Belçika ve Almanya tarafından sunulan
teklifin Rusya ve Çin tarafından veto edilmesi
yine oldukça düşündürücüdür.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda
Programı Sözcüsü Elizabeth
Byers’ın basın toplantısına atfen 26
Haziran 2020’de birçok basın
kuruluşunun yer verdiği habere
göre, 2020 yılbaşı öncesine göre
Suriye’de zorunlu gıda ihtiyacına
ulaşamayanların sayısı bir önceki
yıla göre 1,4 milyon kişi arttı.



Rapor No: 20

Sezar Yaptırım Yasası’nın Suriye Denklemine Potansiyel Etkisi12

Koronavirüs (Covid-19) salgını da ülkedeki
sefaleti çok daha kötüleştirmiş durumdadır. Bir-
leşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Sözcüsü
Elizabeth Byers’ın basın toplantısına atfen 26
Haziran 2020’de birçok basın kuruluşunun yer
verdiği habere göre, 2020 yılbaşı öncesine göre
Suriye’de zorunlu gıda ihtiyacına ulaşamayanların
sayısı bir önceki yıla göre 1,4 milyon kişi arttı.

2.3 Sezar Yaptırımlarının Anatomisi 

Uluslararası ilişkilerde sıkça rastlanan eko-
nomik yaptırımlar, uluslararası hukuk bağlamında
Birleşmiş Milletler uhdesinde yürütülmektedir.
BM bünyesinde 16 tane yaptırım komitesi bu-
lunmaktadır. Bunun haricinde ABD ve AB gibi
önemli aktörler de ekonomik yaptırımlar yoluyla
hasım aktörleri belli bir davranış yörüngesine

itme yoluna gidebilmektedir. Literatürde, 1990
yılında Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi neticesinde
uygulanan ekonomik yaptırımların ne denli yanlış
bir uygulamaya dönüştüğü epeydir tartışılmak-
taydı. BM Güvenlik Konseyi tarafından 1990
yılında Irak’a yönelik uygulanan yaptırımları,
Irak halkını derinden etkilemiş ve getirdiği yok-
sullukla sayısız bebek ve çocuk ölümlerine neden
olmuştur. Son yıllarda akıllı ve spesifik yaptırım
tasarımları uluslararası arenada gözlemlenmek-
tedir.44 Yaptırımlar, ülkenin uluslararası hukuku
ihlal etmesi gerekçesiyle o ülkeyi cezalandırmak
ve hukuka uygun davranmaya zorlamak amacıyla
uygulanabilir. Güçlü aktörün güçsüz olanı daha
da zayıflatmak için başvurduğu bir yöntem de
olabilir. Yaptırımların, cezalandırılmak istenenden
ziyade savunmasız olanlara zarar verdiği örnekler

Grafik-2: Açlık Sınırında Yaşayanların Oranı (%) ve Dünya Sıralaması 

Kaynak: https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?t=100&v=69&l=en



o r s a m . o r g . t r

Sezar Yaptırım Yasası’nın Suriye Denklemine Potansiyel Etkisi 13

de epeyce vardır. Yaptırımlar her zaman amacına
ulaşmadığı gibi gücü elinden alınmak istenen
baskıcı rejimlerin iktidarda normalden daha uzun
bir süre kalmasına da sebep olabilir. Öte yandan,
dolaylı ya da dolaysız hedef alınan aktörlere
fayda da sağlayabilir.

ABD’nin yaptırımlarına bakılacak olursa ilk
not edilmesi gereken nokta Washington’un Su-
riye’ye yönelik dış politikasında epeyce dalga-
lanma ve istikrarsızlıklar gözlemlenmiş olmasıdır.
Rusya’nın Ortadoğu’da ile Suriye’de aktif ve
başarılı görünümünün bir sebebi aslında ABD’nin
çekingen ve ne yaptığını bilmez politikalarıdır
denebilir. ABD dış politika zafiyetinin belki bir
sebebi de Amerikan iç politikasında mevcut zıt
yönlü dinamiklerin Amerikan devletini farklı
yönlere çekiştirme mücadelesidir demek pek
yanlış olmayacaktır. 

Donald Trump iktidarındaki Suriye politika-
sının en önemli itici gücü ise İran rejimine
duyulan alerjik yaklaşımdır. İran ve Suriye ara-
sında 2018 Ağustos ayında yeni bir savunma iş
birliği anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre,
İran ordusuna mensup uzmanların danışmanlık
görevlerinin devam etmesi ifadesi raporlara yan-
sımıştı. Buna yönelik ABD resmî açıklamasında,
Amerika devletinin resmî belgelerinde Suriye
politikasının ana hatları 3 ana hedef/ilke ile çer-
çevelenmektedir:45

1. Suriye ve komşu ülkelerde DAEŞ ve diğer
terör örgütlerinin etkinliklerinin kırılması,

2. Suriye İç Savaşı’na siyasi bir çözüm getiril-
mesi,

3. İran’ın paramiliter güçlerinin Suriye’den ta-
mamen çekilmesi. 

Amerikalı güvenlik bürokrasisi tarafından
hazırlanan açıklamalarda Esad rejimini barış
masasına oturmaya ikna etmek üzere üç temel
baskı mekanizması önerilmektedir:

1. Suriye’nin yeniden imarı için AB dâhil çeşitli
uluslararası aktörler ve kurumlar tarafından
vaat edilen finansal destek mekanizmalarının
şarta bağlanması,

2. Suriye’nin, Arap Ligi’ne tekrar alınmasının
önlenmesi,

3. Şam ile diplomatik ilişki tesis etmeye yatkın
bazı devletlere karşı ikaz ve baskı yapılması.

ABD başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel
Temsilcisi James Jeffrey, 12 Mayıs 2020 tarihinde
verdiği bir mülakatta kendi misyonunu “Suriye’yi
Ruslar için cehenneme çevirmek” şeklinde ta-
nımlarken kastettiği şeyin rejim kontrolündeki
bölgelerde çıkacak gerilim ve çatışmalar ile İran
ve Rusya’nın Esad’a verdikleri kayıtsız desteğin
maliyetini artırmak olarak açıklık getirmişti. Uy-
gulanacak formül zaten çökmüş durumdaki Suriye
ulusal ekonomisini daha da tıkayarak Esad’ın
çaresizce ihtiyaç duyduğu finansal kaynakları
kurutmaktı. Fakat Şam’a destek olması muhtemel
İran’ın, hâlihazırda kötüye giden ekonomisi ne-
deniyle bunu aktaracak gücü yoktur. Bir diğer
destekçi Putin Rusyası da düşük petrol gelirlerinin
vurmasıyla aynı şekilde zor durumdadır. Öte
yandan, ABD dış politika planlamasını yapan
ekip Avrupa Birliği’ne Suriye’nin yeniden inşa
ve imarı için herhangi bir taahhütte bulunmaması
yönünde taleplerini iletmiş ve Esad rejiminin
BMGK’nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde kap-
samlı bir siyasi geçiş planını uygulamadığı sürece
hiçbir şekilde finansal destek alamayacağı yönünde
açık ve tavizsiz bir tutuma tabi olması öngö-
rülmüştür. 

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 20
Aralık 2019 tarihinde imzalanan Ulusal Güvenlik
Yetki Yasa Paketi içinde yer alan Sezar Sivilleri
Koruma Kanunu ile 180 gün içinde devreye gi-
recek bir yaptırımlar demeti hazırladı. “Sezar
Suriye Sivillerini Koruma Yasası” ya da kısaca
Sezar Yaptırım Yasası (SYY) 17 Haziran 2020
itibari ile yürürlüğe girdi; bu yasa Suriye Arap
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Cumhuriyeti’ne yönelik ABD tarafından başlatılan
en kapsamlı yaptırım paketi olarak tanımlan-
maktadır.46 Yasa adının, “Suriye hapishanelerinde
işkence ve ölümü belgeleyen binlerce fotoğrafı
ülke dışına çıkardığı” öne sürülen “Sezar” kod
adlı bir eski askerî fotoğrafçıdan kaynaklandığı
belirtilmektedir.47 Bu yasa Suriye rejimi ile
ilişkileri olan veya ilişki geliştirmek isteyen ül-
keleri ve şirketleri hedef almaktadır. Daha önceki
yaptırımlar Suriye içindeki rejimle ilişkili kuru-
luşları, kamu şirketlerini ve Hamas ile Hizbullah
gibi Suriye dışındaki bazı silahlı grupları hedef
alıyordu. Bu yasa ise Suriye rejiminin destekçi-
lerini zayıflatmayı hedeflemektedir.

Yasa, ABD hükûmetine bireyler, firmalar ve
Suriye hükûmet kuruluşları da dâhil Esad rejiminin
savaş kapasitesine destek olan tüm kurumlara
karşı caydırıcı etki tesis etmek üzere yetki ver-
mektedir. SYY’nin diğer yaptırım düzenlemele-
rinden farklı bir özelliği ise Suriye rejimine
dolaylı destek olan üçüncü taraflara da yaptırım
uygulanması hükümlerini kapsamasıdır. Bunların
en önemlilerinden biri sınır ticareti ile ekonomik
kazanç sağlayan ve bu kaynakları Esad rejimi
ile paylaşan mafyavari yapılanmaların da he-
deflenmesidir. Esad rejimini ayakta tutma yönünde
kararlı bir tutum sergileyen Rusya, İran ve
özellikle Hizbullah’ın bu yaptırımlardan dolaylı
olarak etkilenmeleri beklenmektedir.

Hizbullah’ın Suriye İç Savaşı’nda yaklaşık
7.000 kişilik milis gücü ile Beşar Esad’ın yanında
yer aldığı tahmin edilmektedir.48 Yine aynı
kaynağa göre, Suriye’deki 2011-2020 arasındaki
tüm çatışmalar boyunca Hizbullah’ın 2.500 civarı
kayıp verdiği ve 7.000 milis gücünün de yara-
landığı tahmin edilmektedir. Nasrallah, 2016’da
yaptığı bir konuşmada “Hizbullah’ın bütçesi;
yediği içtiği her şey, kullandığı silah ve roketler
İran İslam Cumhuriyeti’nden gelir” şeklinde bir
beyanda bulunduğu rapor edilmiştir. ABD Hazine
Bakanlığına bağlı Terörizmin Finansal Kaynakları
bölümünden bir yetkilinin tahminine göre İran,
Hizbullah’a yılda ortalama 700 milyon dolar
fon sağlamaktadır.49

Donald Trump hükûmeti 17 Haziran 2020
itibari ile yürürlüğe giren yaptırımlarla Beşar
Esad ve aile üyeleri de dâhil 39 Suriye vatandaşını
ve firmayı yaptırım listesine eklemiş olup ilerleyen
süreçte yeni isimlerin de ekleneceği ifade edil-
mektedir. Yasada belirtildiği üzere ABD hükûmeti,
Suriye Merkez Bankasının sınır ticareti ve kara
para aklama operasyonlarına bizzat katılmış
olma ihtimalini göz önünde bulundurmaktadır.
Rejim unsurlarına yönelik finansal yaptırımlar
ve seyahat yasakları özellikle Suriye hükûmetinin
insafsızca yürüttüğü sivil katliamdan sorumlu
güvenlik bürokrasisi ve siyasi elitleri hedef al-
maktadır. Bu yaptırımlar gıda ve ilaç arzına etki
etmeyecek ve insani yardım faaliyetlerini sekteye
uğratmayacak şekilde tasarlanmıştır.

SSY’de Esad rejiminin en yıkıcı ve kanlı
yöntemlerinden biri olan varil bombalarının kul-
lanımına yönelik olarak, helikopter ve uçaklar
da dâhil olmak üzere hava araçları ve bunların
yedek parçalarının temini hususunda caydırıcı
ve kısıtlayıcı önlemler de bulunmaktadır . Yasa
ayrıca, sivil kayıpların sınırlandırılması hususunda
Esad rejiminin savaş suçu ve insanlığa karşı
suçlar kapsamında cezalandırılması bağlamında
Amerikan hükûmetine her türlü hukuki girişimi

Donald Trump hükûmeti 17
Haziran 2020 itibari ile yürürlüğe
giren yaptırımlarla Beşar Esad ve
aile üyeleri de dâhil 39 Suriye
vatandaşını ve firmayı yaptırım
listesine eklemiş olup ilerleyen
süreçte yeni isimlerin de ekleneceği
ifade edilmektedir.
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destekleme önerisi getirmektedir. Suriye İnsan
Hakları Gözlemevi (SOHR) raporuna göre, 100
bini aşkın kişinin mahpusken öldürüldüğü tahmin
ediliyor. Rejim muhalifleri ise hapsedilen ve
kaybolan sayısının 500 bine yaklaştığını ifade
etmektedir. Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü
sadece Saydnaya Askerî Hapishanesi’nde, çoğu
sivil 13 bine yakın kişinin öldürüldüğünü Şubat
2017’de raporlamıştır.50

SYY Esad rejiminden siyasi tutukluları serbest
bırakmasını, sivillere yönelik askerî operasyonları
sonlandırmasını, hastane, okul ve pazar yeri gibi
hedeflere yönelik bombalama faaliyetlerinin ce-
zalandırılmasını hedeflemektedir. Yasa, üçüncü
kişi ve kurumlara Esad rejimi ile ilişki kurmanın
birtakım ciddi ekonomik maliyetleri olacağı sin-
yalini de vermektedir. Suriye rejiminin hem Hiz-
bullah hem de diğer kanallar üzerinden dolaylı
bir şekilde kullandığı Lübnan ekonomik sistemi
ve Lübnanlı firmalar da yaptırımların radarına
takılmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri’ne de
Esad’a yönelik dolaylı desteğini kaldırması yö-
nünde sinyal gönderilmektedir.51

3. Ekonomik Göstergelerle Suriye
Ekonomisi 

Suriye’de 2000 yılı sonrasında en yüksek
GSYİH değeri 2011 yılında 68 milyar ABD
doları olarak kaydedilmiştir.  Savaşın başlamasının
hemen akabinde GSYİH arka arkaya beş yıl bo-
yunca ciddi bir oranda daralma göstermiştir:
(2012: %29), (2013: %43), (2014: %20), (2015:
%23) ve (2016: %11). Ayrıca millî gelirin 2020
sonunda 15 milyar ABD dolarının altında olması
beklenmektedir. Ancak Suriye poundunun (SP),
2020 Haziran ayına benzer bir şekilde değer
kaybetmesi durumunda millî gelirdeki azalma
çok daha dramatik olabilir. 2011 yılına göre 9
yıllık süreçte Suriye’de millî gelir kabaca 4’te
1’e düşmüştür. Biraz daha somutlaştırılırsa Su-
riye’de 2011 yılında millî gelir 100 kabul edilirse
2020 sonunda millî gelir kabaca 25’e gerilemiş

olacaktır.  Bazı bölgelerde gelirdeki azalma çok
daha kötü durumdadır.  

İç savaşın başlangıcı olan 2011 yılında ülkede
petrol üretimi 380 bin varil/gün düzeyindedir.
Bu üretim ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabilmek-
teydi ve az da olsa petrol ihracatı söz konusuydu.
Ancak savaş her şeyi değiştirdiği gibi petrol
üretim ve ihracatını da olumsuz etkilemiştir.
Petrol üretiminin 2015-2016 yıllarında 10 bin
varilin altına düştüğü tahmin edilmektedir.52

Suriye’de insanların sefaletten kurtulması
için 6 milyar ABD doları gerekmektedir. Siyasi
süreç sonrasında bunca fakir insanın ihtiyaçlarının
karşılanması Suriye’nin kendi kaynakları ile
mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla küresel
toplumun Suriyelilere ciddi miktarda ve uzunca
bir süre finansal kaynak temin etmesi gerek-
mektedir. Rejimin bugüne kadar sürmesinde
askerî desteğini esirgemeyen Rusya ve İran’ın,
savaş sonrasında ülkenin yeniden ayaklarının
üzerinde durmasını sağlayacak bir sistem inşa
etme kapasitesi sorgulanmaktadır. Bir yandan
Suriye’nin yeniden inşa edilmesi için gerekli
yatırım tutarının ve bir yandan da ülkenin kendi
ayakları üzerinde duracağı zamana kadar gerekli
olan yıllık 6-10 milyar ABD dolarının İran ve
Rusya tarafından karşılanması mümkün görün-
memektedir.   

Ülkede ücretlere yapılan zamlar enflasyonun
çok gerisinde kalmış ve ücretli kesimin reel
satın alım gücü ciddi düzeyde azalmıştır. Al-
Mashad dergisi tarafından yapılan bir analize
göre 2010 yılında ortalama memur maaşı 11,500
SP iken 2020 yılı Haziran’ında ortalama memur
maaşı 60,000 SP olmuştur. Al-Mashad değer-
lendirmesine göre Suriye’de 2010-2020 arası
dönemde fiyatlar tam 26 kat artarken ücretlerdeki
artış 4,5 kat olmuştur. Bir memurun 2010 yılındaki
satın alım gücüne sahip olması için ücretinin
310,000 SP yani şu anki seviyesinden %420
daha fazla olması gerekmektedir.53
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Suriye rejimi tarafından hazırlanan resmî ista-
tistikler ülkede faaliyet gösteren uluslararası ku-
rumların verdiği rakamların oldukça gerisindedir.
Örneğin 2020 yılı ile ilgili Suriye Merkez Bankası
tarafından yayımlanan verilere göre enflasyon
oranı %30’un altında iken Dünya Gıda Progra-
mının yaptığı açıklamaya göre son dönemde Su-
riye’de gıda fiyatlarındaki artış %200’ün üze-
rindedir.54 2020 yılı Mayıs ayında bu konu ile
ilgili sosyal medyada sıkça paylaşılan bir resim
aşağıda gösterilmektedir. Yaklaşık 8 kilo 600
gramlık karpuzun etiket fiyatı 19600 SP’dir. Bu
resme göre Suriye’de bir memur, aylık maaşı ile
3 tane karpuz alabilmektedir.55

Son dönemde döviz kurunda gözlemlenen
hızlı artış (ulusal paranın aşırı düzeyde değer
kaybetmesi) yurt içi fiyatlara geçiş yapacak ve
muhtemelen 2020 yılında Suriye’de enflasyon
%50’lerin üzerine çıkacaktır. Ülkede tüketim,
ağırlıklı olarak ithal edilen mallardan karşılan-
maktadır. Bu yüzden döviz kurundan yurt içi fi-
yatlara “geçiş etkisinin” oldukça belirgin olacağı
söylenebilir. 2020 yılı için döviz piyasalarındaki
durum mevcut hâlini korursa Suriye’de üçhaneli
enflasyon görülme olasılığı bulunmaktadır. 

Suriye bağlamında, ülkedeki üretim ve dağıtım
ağları ve sistemleri neredeyse tamamı ile yok

olmuş durumdadır. Bu nedenle, ülkenin üretim
ve ihracat yeteneği ve dolayısıyla yurt dışından
ticaret yapmak suretiyle döviz geliri elde etme
olanağı ciddi anlamda azalmıştır. AB ve ABD
yaptırımları, Nisan 2020’den itibaren koronavirüs
(Covid-19) salgınının Suriye’de etkisini arttırması,
koronavirüs salgını nedeniyle dış pazarlara mal
ihracatının neredeyse imkânsız hale gelmesi,
İran’a uygulanan yaptırımlar nedeniyle İran’ın
ekonomik desteğinin azalması ve diğer sebep-
lerden dolayı Suriye’nin döviz geliri elde etme
kapasitesi son derece azalmıştır. Ayrıca Suriye’nin
döviz rezervleri de ciddi anlamda azalmıştır.
2010 yılında ülkede altın ve yabancı döviz
miktarı (toplam rezerv miktarı) 21 milyar ABD
doları iken 2018 Ocak ayında toplam rezerv
miktarının 418 milyon ABD doları seviyesine
düştüğü söylenmektedir.56 Nitekim 2019 Aralık
ayında Chatham House tarafından yapılan bir
analize göre Rusya’nın Esad’ı 3 milyar ABD
doları civarındaki borcunu ödemesi için sıkıştırdığı
ve bunun üzerine Esad’ın ülkede bizzat rejim
tarafından zenginleştirilen oligarklardan bu parayı
talep ettiği söyleniyor. Finansal pencereden ba-
kıldığında risk algısının bu denli yükselmesinin
nedenlerinin başında rejimin parasal kaynaklarının
“tükenmiş olması” yer almaktadır. İşte bu tü-
kenmişlik Esad’ı aynı Suudi Arabistan’da olduğu
gibi ülkenin bizzat rejim tarafından zenginleşti-
rilmiş oligarklarından para istemeye itmiştir. 57

Suriye’de işlerin iyi gitmediği ve dolayısıyla
aktörler arasında çıkar çatışması ile ilgili önemli
haberler risk algısı bağlamında son derece önem-
lidir. Suriye ekonomisi aslında sayıları iki elin
parmaklarını geçmeyen oligarkların kontrolündedir
ve bu oligarkların hepsi Esad ailesince büyütülen
ve palazlandırılan kişilerdir. Beşar Esad’ın da-
yısının oğlu olan Rami Mahluf’un servetinin
kaynağı 2000’li yılların başında yapılan hileli
özelleştirme operasyonlarından elde edilmiştir
ki İç Savaş’ın başladığı aylarda eylemcilerin
gösterilerde söz konusu hileli özelleştirmelerden

Suriye bağlamında, ülkedeki üretim
ve dağıtım ağları ile sistemleri
neredeyse tamamıyla yok olmuş
durumdadır. Bu nedenle, ülkenin
üretim ve ihracat yeteneği ve
dolayısıyla yurt dışından ticaret
yapmak suretiyle döviz geliri elde
etme olanağı ciddi anlamda
azalmıştır.
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ve haksız kazançlardan duyduğu rahatsızlığı dile
getirdiği bilinmektedir.58

Rami Mahluf, Suriye’de haberleşme (Syriatel),
enerji, gayrimenkul ve diğer birçok alanda işlet-
meleri olan devasa bir holdingin patronudur.59

Mahluf, Nisan 2020’de başlayan ve daha sonra
çeşitli sosyal medya platformlarında yayınladığı
videolarda Esad Rejiminin, kendisinden sahip
olduğu şirketlerden uzaklaşmasını istediğini ve
bunun için baskı yaptığını söyledi. Maliye Bakanı
ise Rami Mahluf’un sahibi olduğu Suriye’nin
en büyük telekomünikasyon şirketi (Syriatel)
hakkında 180 milyon dolarlık vergi borcu olduğu
gerekçesi ile dava açıldığını ve yapılan işlemlerin
keyfî değil yasal olduğunu iddia etti. Hakkında
vergi borcu gerekçesi ile 2019 Aralık ayında
Mahluf’un mal varlığına el konuldu.60 Aynı za-
manda, Mahluf tarafından işletilen Şam Havaa-
lanı’ndaki ve diğer gümrük bölgelerindeki işlet-
melere de el konuldu.

Hizbullah’a yakın El Ekber haber ajansına
dayandırılan habere göre, Suriye Devlet Başka-
nı’nın eşi Esma Esad, 2020 yılı başlarında Yol-
suzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı olarak
görevlendirildi. Esma Esad, Mahluf’un mal var-
lığına el koyma operasyonlarında etkili oldu.
SYY Paketi’nde Esma Esad’ın ismi yer almakta
ve kararın gerekçesinde ise Esma Esad’ın Suri-
ye’deki insanlık dışı güvenlik operasyonlarında
bizatihi siyasi süreçlerin ve karar mekanizmala-
rının içinde bulunduğu belirtilmektedir. Çeşitli
haber ajanslarında yer alan küçük bilgi parçaları
birleştiğinde ilginç bir resim ortaya çıkmaktadır.
Bir bakış açısına göre, Mahluf’a yönelik ope-
rasyonlarda asıl etken zengin iş adamının Suriye
politikasında 2019’dan itibaren daha etkin olmaya
doğru hamlelerde bulunması gösteriliyor.61 Mah-
luf’un kontrolünde bulunan Türkçesi “Bahçe”
(Al-Bustan) olan vakıf ve kendi yönetimindeki
paramiliter milis güçlerinin lağvedildiği; Mah-
luf’un hâlen Suriye topraklarında bulunduğu ve

Şam’daki evini terk etmesinin yasaklandığı ve

ülke dışına çıkışına da kısıtlama getirildiği bil-

diriliyor. 15 Temmuz 2020 tarihli haber notlarında

da Mahluf’a yakınlığı ile bilinen 15 subayın tu-

tuklandığı dikkat çekmektedir.62

Popüler ve güçlü bir figür olan Mahluf’un,

Esad’ı eleştirmesi bir dönüm noktası olabilir.

Çünkü yüz binlerce Suriyeli geçim kaynakları

için Mahluf’un işlerine, milislerine ve yardım

kuruluşlarına güveniyor. Bu da diğer aile üyele-

rinin rejim karşıtı konuşmasında Mahluf’un ön-

derliğini izlemesi gibi birçok Suriyeliyi de aynı

tavrı sergilemesi konusunda cesaretlendirmiş du-

rumda63. Yolsuzluk Komisyonunun tek hedefi

Mahluf değil; tasfiye süreci içinde eski başba-

kanlardan İmad Hamis de Komisyonun radarına

girmiştir. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad,

2016’dan bu yana başbakanlık koltuğunda olan

İmad Hamis’i 11 Haziran 2020’de görevden al-

dığını açıklamıştı. Yolsuzluk Komisyonu İmad

Hamis hakkında kamu malını zimmete geçirme,

yolsuzluk ve yurt dışına döviz kaçırma suçlarını

yöneltmiş bulunuyor.

1970’li yıllarda önemli bir siyasi figür ve bir

dönem Hafız Esad’ın bakanlığını yapmış olan

Muhammed Haydar, Hafız Esad’ın “görmezden

gelmesi” ile inanılmaz para ve güce sahip olsa

da 1980’li yıllarda önce görevlerinden uzaklaş-

tırılmış, 1990’lı yıllarda hapse atılmış ve orada

ölmüştür. 1990’larda yine yıldızı parlayan ve

bakan olarak atandıktan sonra yaptığı yolsuz-

luklarla güçlenen ve zenginleşen Muhammed

el-Zubi de “kırmızı çizgiyi geçmesi” üzerine

2000’li yıllarda infaz edilmiştir.64 Suriye yakın

tarihinde vuku bulan bu tür olaylar muhtemelen

şu anki oligarklar tarafından çok iyi bilinmektedir.

Çok üst düzey bir aktörün kamuoyuna ifşa edil-

mesi ve sonrasındaki kavga, ülkenin üst düzey

iş adamları ve devlet elitleri arasında bazı şeylerin

iyi gitmediğini göstermektedir.    
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Risk algısının artmasına neden olan diğer bir
faktör SYY’dir. 17 Haziran 2020’de yürürlüğe
giren SYY, Suriye’de birçok dengeyi değiştirme
potansiyeline sahip olabilir. SYY’nin Aralık
2019’da ABD Başkanı tarafından imzalanması
ile döviz piyasalarında gözle görülür bir hare-
ketlenme başladı. 2020 yılının başında 1 ABD
doları 1000 SP’nin altında işlem görürken 2020
Haziran ortalarında 1 ABD doları 3000 SP’nin
üzerine yükselmiştir. Nisan ayının sonunda
Mahluf olayının patlak vermesi ile ivmelenen
döviz piyasası SYY’nin yürürlük tarihi yaklaştıkça
bu ivmelenme daha da hız kazanmıştır. 

Rejimin finansal olarak artık nefes alıp ver-
mekte zorlandığını gösteren bu rejim içi kavga
ülkede sadece döviz piyasası için değil birçok
alanda risk algısının artmasına neden oldu. Eko-
nomik sorunlar nedeniyle savaşın başlangıcından
itibaren Esad rejiminin yanında olan bazı bölge-
lerde dahi ekonomik sorunlardan dolayı gösteriler
yapılmaktadır. 

SYY’yi yürürlüğe sokan ABD’ye ve yasanın
olumsuz etkilerine karşı bir menfaat cephesi
oluşmakla beraber aynı zamanda Suriye’de Beşar
Esad’ı destekleyen toplumsal segmentlerde de
bir ayrışma yaşanması söz konusu olabilir. Yap-
tırımlar henüz yürürlüğe girmeden, Suriye içinde
gerginliği arttırarak rejimin denetiminde bulunan
bazı kentlerde büyük protestolara neden oldu.
Örneğin, ağırlıklı olarak Dürzilerin yaşadığı Sü-
veyda vilayetinde ekonomik sorunlar nedeniyle
8 Haziran 2020’de başlayan ve günlerce süren
protestolar tertip edildi. Lübnan sınırına yakın
konumdaki şehirde düzenlenen protestolarda
daha öncekilerde hiç görülmemiş şekilde doğrudan
hükûmet aleyhine sloganlar atılması Suriye reji-
minin bizzat kendi sosyolojik tabanı ile dahi so-
runlar yaşadığını gösteriyor. Süveyda vilayetinde
ekonomik sıkıntıların yanında Rusya ve İran’ın
ülkede bulunmasına karşıt sloganların da atılması
not edilmesi gerekli önemli bir bilgi.

4. SYY: Ekonomik ve Finansal
Baskı ve ABD’nin Konumu 

17 Haziran’da yürürlüğe giren “Sezar Suriye

Sivil Koruma Yasası” ya da kısa adıyla “Sezar

Yaptırım Yasası” (SYY) Suriye’de birçok dengeyi

değiştirme potansiyeline sahiptir. SYY bir yandan

rejimi sıkıştırırken diğer taraftan da İran’ın böl-

gedeki etkinliğini kırmayı amaçlamaktadır. 65

İran ve Rusya’nın, SYY nedeniyle Suriye’yi ta-

mamen bırakması söz konusu değildir. Ancak

Esad rejiminin ve İran’ın bazı alanlarda ayak

sürüme taktiklerinin kırılacağı söylenebilir. İlk

olarak ülke içinde ekonominin daha da kötüye

gitmesi bazı kesimlerin rantlarının veya hayat

kalitelerinin ciddi şekilde azalmasına neden ola-

caktır. Bu durum Esad rejimine yönelik basıncı

arttıracaktır. 

Ülkede silahların susması yetmiyor. Silahların

susması ile enerji ve inşaat sektörü gibi son

derece kârlı alanlarda yatırım yapılması gereklidir.

Ancak SYY nedeniyle daha önceleri fırsat

kollayan birçok uluslararası firmanın ciddi an-

lamda Suriye pazarına girmekten çekinecekleri

tahmin edilmektedir. Böylece Esad rejiminin pa-

zarlık masasında askerî üstünlük ya da askerî

yöntemlerle elde ettiği kazanımların zayıflatıldığı

gözlemleniyor. ABD açısından SYY oldukça

stratejik bir adım olarak görünmektedir. Was-

hington, bu manevra ile birkaç önemli kazanım

elde edebilir: 

1. Barış masasına daha güçlü bir konumda otur-

ma,

2. Rusya’ya Ortadoğu’da kaptırdığı prestijin

belli bir bölümünü geri alma,

3. İran’ı daha da köşeye sıkıştırma,

4. Kuzey Suriye’de YPG unsurlarına yapılan

yatırımları bir miktar güvene alma.  
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Belirtmekte fayda var ki SYY’de rejim tara-

fından kontrol edilmeyen bölgelerle ticari ilişkilere

muafiyet getirildi. Irak kanalından Suriye’ye,

SDG kontrolündeki bölgelere ticari faaliyetlerde

artış olacak. İç savaş sürüncemede kaldıkça artan

ticaret nedeniyle SDG kontrolündeki bölgelerin

aynı Irak’ın işgalindeki dönem gibi ekonomik

olarak güçlendirilmesi bekleniyor. Ekonomik ve

siyasi anlamda SDG güçlendikçe, Suriye’nin

kuzeyindeki yapının Irak’ın Kuzeyi ile ilişkilerinin

gelişmesi tahmin edilmektedir. 66

5. İran, Rusya, Lübnan, BAE ve
Suriye Denklemi: Ekonomi ve
Jeopolitik   

2016 Ocak ayında Kapsamlı Ortak Eylem

Planı (KOEP)’in yürürlüğe girmesi sonrasında

İran’ın gerek siyasi ve gerekse de ekonomik

olarak ciddi anlamda rahatladığına şahit olduk.

Anlaşma ile İran’ın bölgesel politikalarına yeniden

ağırlık vermesi kısmen elinin rahatlamasından

kaynaklanmıştı. Bu kısmi rahatlamanın verdiği

özgüven ile İran’ın, Irak, Suriye ve Yemen’de
yürüttüğü operasyonlarda kayda değer bir artış
olmuştu.

Ancak Donald Trump’ın ABD’de iktidara
gelmesiyle Tahran’ın rahat günleri son buldu.
İlaveten, İran’ın ülke dışında vekil güçler kulla-
narak yürüttüğü operasyonların ciddi finansal
maliyeti söz konusudur. Örneğin, İran’ın Suriye’de
yürüttüğü operasyonun maliyetinin 30 milyar
ABD doları civarında olduğu tahmin edilmektedir.
Ayrıca Suriye’ye gönderilen petrolün piyasa de-
ğerinin 10,3 milyar civarında olduğu değerlen-
dirilmektedir.67 İran’ın 10. Dönem Milletvekil-
lerinden İsmetullah Fallah Bişa’nın devlet tara-
fından işletilen İtimat Haber sitesinde yayınlanan
mülakatında, Esad rejimini kurtarmak için 20-
30 milyar dolar para harcandığını ve bu paranın
İran vatandaşlarının parası olduğunu ifade et-
miştir.68 ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan bir
araştırmaya göre İran’ın 2012 yılından itibaren
Suriye’de yapmış olduğu harcamaların toplamı
16 milyar ABD dolarıdır. Ali Hamaney’in ulus-



lararası ilişkiler konusunda başdanışmanlığını
yapan Ali Ekber Velayeti’nin yapmış olduğu bir
açıklamada Suriye’deki operasyonunun İran’a
yıllık maliyeti yaklaşık 8 milyar ABD dolarıdır.69

2019 sonu itibarıyla İran’a Suriye operasyonunun
toplam maliyetinin 50 milyar dolardan daha
fazla olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Suriye’deki askerî operasyonların Rusya’ya
maliyetinin çok daha sınırlı düzeyde olduğu söy-
lenebilir. Nitekim iç savaşın en tavan yaptığı
2015 yılındaki bir çalışmada Rusya’nın Suriye’de
yürüttüğü operasyonun günlük maliyetinin yak-
laşık 2,5 ila 4 milyon ABD doları düzeyinde ol-
duğu tahmin edilmiştir.70 Dolayısıyla 2015-2019
arası 4 yıllık dönemde Rusya’nın masraflarının
yaklaşık 3 ila 5 milyar ABD doları olduğu söy-
lenebilir.71 Rusya’nın yıllık savunma bütçesinin
50 milyar dolar olduğu düşünülürse Suriye ope-
rasyonunun Rusya’ya etkisi sınırlıdır. Reel olarak
Rusya’nın Suriye operasyonun stratejik amaçla-
rının dışında diğer ikincil faydalarının olduğunu
belirtmek gerekmektedir: Gerçek savaş ortamında
Rus yapımı silahların denenmesi (özellikle de
bazı ekipman ve silahların ilk kez gerçek savaş
ortamında test edilmesi), Rus askerlerinin gerçek
savaş ortamında tecrübe kazanmaları belirtilebilir.
Bunlara ilave olarak Suriye’de Rus silahları “gö-
rücüye çıkmış” ve böylece Rusya yeniden dünya
silah pazarında önemli bir aktör olduğunu gös-
termiştir.72 Farklı kaynakların verdiği farklı tah-
minlere rağmen genelde görüş birliği olan husus
ise Suriye’nin, İran’a maliyetinin Rusya’ya göre
mutlak ve nispi (devlet bütçesi içindeki göreceli
payı) olarak çok daha fazla olduğudur.

2017 yılından itibaren Rusya destekli rejim
güçlerinin askerî operasyonları sonucunda Şam
yönetimi ülkede kontrolünü epeyce genişletmişti.
Türkiye’nin Suriye denklemine dâhil olması
dengeleri ciddi anlamda değiştirdi.  27 Şubat
2020’de İdlib bölgesinde konuşlanan Türk tabu-
runa hava saldırısı düzenlenmiş ve bu saldırı so-

nucunda 34 asker şehit olmuştu.  Bunun üzerine
Türkiye, 27 Şubat’ta Bahar Kalkanı Harekâtı’nı
başlatmıştı. Türkiye’nin çok hızlı bir şekilde
ilerlemesi sonucunda Rusya ile Türkiye arasında
5 Mart 2020’de bir ateşkes antlaşması imzalandı. 

Rus Savunma Bakanı’nın yakın dönemde
Şam’da Esad ile görüştüğü ve ateşkese uymasını
istediği söylenmektedir.73 Rusya ve Türkiye ara-
sında ortayolu bulmayı amaçlayan görüşmelerin
sonuç vermesi aslında İran’ın oyun sahasının
dışına itilmesi anlamına gelmektedir. İran, bu
durumdan oldukça rahatsızdır ancak Türkiye’yi
doğrudan karşısına almayı şimdilik düşünmediği
görülmektedir. En nihayetinde ABD-İran arasında
bir üst perdede devam eden gerilimde Türkiye’nin
ara bulucu olma ve yaptırımlara rağmen ticari
ilişkileri bir şekilde devam ettirme esnekliği gibi
nedenlerle şimdilik Türkiye’yi karşısına almanın
rasyonel bir adım olmadığının farkındadır. 

Ateşkes antlaşması öncesinde ve sonrasında
dikkat çekici nokta ise Suriye denkleminde or-
kestra şefliğini Rusya üstlenirken İran’ın giderek
etkisizleşmesi ya da etkisizleştirilmesidir. Rus-
ya-İran arasındaki ilişkilerinin eskisi gibi iyi git-
memesinin ya da iplerin gerilmesinin tek nedeni
Türkiye’nin askerî operasyonları ve sonrasında
görüşmelere İran’ın dâhil edilmemesi değildir;bu
gerilimin birçok nedeni vardır. 

Suriye’de İran ile Rusya’nın ortaklaşa hareket
etmesi, stratejik bir ortaklıktan ziyade zaman ve
şartların dikte ettirdiği mecburiyetlerden kay-
naklanmaktadır.74 Bu birlikteliğin başlangıcında
DAEŞ tehdidi ve Batı karşıtlığı gibi ortak stratejik
amaçlar öne çıkmaktadır.75 Bu nedenler her iki
ülkenin Suriye’de stratejik çıkarlarını korumak
için “askerî”bir iş birliğine zemin hazırlamaya
yetiyordu. Savaşın ilk dönemlerinde Esad rejiminin
ayakta kalması her ikisinin stratejik amaçları
için önemliydi. Ancak ülkenin geleceği, anayasası,
askerî yapısının ve siyasi sisteminin ne olacağı,
Suriye’nin yeniden inşasında roller ve maliyet
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paylaşımı ve buna benzer birçok konuda İran ve
Rusya arasında ciddi görüş ayrılıkları olduğu
bilinmektedir. Ayrıca sahada somut anlamda
çıkar ve güç temelinde öne çıkan hususlarda iki
aktör arasında bazı anlaşmazlıkların olduğu gelen
haberler arasında.  

İran-Rusya ilişkilerinde gerileme olmasının
en önemli nedenlerinde biri Rusya’nın bölgede
çıkarı olan tüm ülkelerle bir şekilde ilişkilerini
sürdürüyor olmasıdır. Geçtiğimiz birkaç yılda
Rusya ve İsrail arasında açık ve kapalı diplomatik
görüşmeler olduğu bilinmektedir. İran bu görüş-
melerden dolayı giderek Rusya’ya şüpheci bir
gözle bakmaktadır. Bu görüşmelerin yanında sa-
hada Rusya’nın İran’ın çıkarlarını görmezden
gelen davranışlar sergilemesi yine söz konusu
kaygı ve şüphelerin artmasına neden olmaktadır.
İran’ın şüphelerinin hayata geçmesine yönelik
Rusya’nın ilk ikircikli manevrası 2015’te ger-
çekleşti. 10 Ekim 2015’te İsrail ile Rusya arasında
sahada bir gerilim olmaması ve kaza ile karşı
tarafa zarar verilmesinin önlenmesi için bir “doğ-
rudan görüşme hattı” kuruldu.  İki ülkenin Hava
Kuvvetleri operasyonlarının koordinasyonunu
amaçlayan bu doğrudan hat İran tarafından hoş
karşılanmamıştır. Nitekim bu hatta rağmen
İsrail’in rejim ve İran hedeflerini havadan bom-
balaması ve Rusya’nın İsrail ile koordinasyonu
sağlayan söz konusu doğrudan hat sayesinde bu
tür saldırıları bilmesine rağmen saldırılara göz
yumması İran açısından müttefiklik hukukuna
uygun değildir. Diğer yandan Rusya bazı stratejik
noktalara hava savunma sistemleri yerleştirmesine
rağmen şu ana kadar bu savunma sistemlerini
İsrail’in aleyhine harekete geçirmemiştir. İsrail,
2012 yılından bu yana Suriye’de çok sayıda
hava saldırısı gerçekleştirmiştir. Hava saldırıları
ilk kez 2018 yılında Suriye içindeki İran hedef-
lerini doğrudan hedeflemiş ve saldırıların birçok
İran personelinin ölümüne neden olduğu bildi-
rilmiştir. Amerikan Kongresi için hazırlanan
Şubat 2020 tarihli Suriye Raporu’na göre, İsrail

devleti Suriye sınırları içinde çoğunlukla Hizbullah
ve İran hedeflerine yönelik toplamda 200 civarında
saldırı düzenlemiştir.76

İsrail yetkileri, hava saldırıları öncesinde Rus-
ya’yı bilgilendirdikleri yönünde açıklama yap-
mıştır. Böylece İsrail uçaklarına herhangi bir
tehditte bulunulmamasının güvenceye alınması
aslında saldırıların Rusya’nın bilgi ve onayı ile
gerçekleştiği anlamına gelmektedir. Öte taraftan
Rusya’nın, İran unsurlarının İsrail tarafından
vurulacağını bilmesine rağmen İsrail saldırıları
karşında sessiz kalması iki ülke ilişkilerinin ge-
rilmesine neden olmuştur.  2018 Ağustos ayının
başlarında birçok medya kuruluşunca verilen
habere göre Rusya Devlet Başkanı Putin’in
Suriye Özel Elçisi Alexander Lavrentiev, İranlı
güçlerin İsrail-Suriye sınırı olan Golan Tepele-
rinden 85 kilometre uzaklaştırıldığını açıklamıştır.
Bu haberden kısa bir süre sonra İsrail medyasında
çıkan diğer yayınlarda İran’ın vekil güçlerinin
sınırın 85 kilometre içine çekilmesi ile ilgili
İsrail ile Rusya arasında bir anlaşma olduğu bil-
dirilmiştir. Rusya’nın bugüne kadar gerek İsrail
tarafından İran ve Suriye hedeflerine yönelik
gerçekleştirdiği hava saldırılarını engellemek
için askerî olarak herhangi bir tasarrufta bulun-
mayışı gerek İran güçlerinin Golan Tepelerinden
uzaklaştırılmasında İsrail’e yardımcı olması Rus-
ya-İran müttefikliğinin nasıl bir yola doğru ev-
rileceğine dair soru işaretleri oluşturmaktadır. 

Rusya-İran Çekişmesi:
Cam Ev Örneği 

Haziran 2020’de meydana gelen “Cam Ev”
vakası Rusya ve İran arasında patlak veren çe-
kişmelere yönelik önemli örneklerden bir tanesidir.
Şam’daki havaalanında “Cam Ev” olarak bilinen
ve savaş sırasında “Devrim Muhafızları Ordusu”
tarafından insansız hava araçlarını kontrol etmek,
istihbarat çalışmaları, Şii milislerin tedavilerini
yaptırmak ve üst düzey bazı komutanların ko-
naklama ve toplantıları için kullanılan bir nevi
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çok amaçlı bir “karargâh”tır.  Cam Ev, 2019 so-
nunda İsrail hava saldırısı ile bombalandı. Alt
katları ve yer altındaki bölümleri ile bu yapı
Şam’ın tamamını görmesi ve ayrıca Şam Ha-
vaalanı’nın hemen yanında olması nedeniyle son
derece stratejik bir binadır. Cam Ev’de 108 adet
oda bulunmakta ve oldukça stratejik konumu
nedeniyle İran bu yapıdan vazgeçmemektedir
ancak Rusya da baskı kurmaktadır. Cam Ev
Kompleksi’nin Rusya tarafından Suriye rejiminden
talep edilmesine ve rejiminbu binanın Rusya’ya
verilmesini kabul etmesine rağmen şu ana kadar
bu kompleks Rusya’ya teslim edilmedi. Rusya’nın
binanın boşaltılmasını yönelik talebinin bilin-
mesine rağmen İran bu kompleksi kullanmayı
sürdürmektedir.77 Suriye İç Savaşı’nda Rusya
ve İran tarafından desteklenen farklı grupların
birbirleri ile giriştikleri silahlı çatışma haberleri
iki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatı ile ilgili
önemli diğer bir göstergedir. 2019 Ocak ayında
Suriye’nin Hama vilayetinde Beşar Esad’ın
kardeşi Mahir Esad komutasındaki İran destekli
4. Bölük Birlikleri ile Rusya’nın desteklediği
Kaplan Güçleri arasında yerel ilişkiler ve maddi
çıkarlar kaynaklı bir çatışma çıktığı yönünde
medya bilgileri mevcuttur. Der Spiegel dergisinin
2019 Ocak ayında yaptığı bir habere göre, İran
ve Rus grupların İdlib kırsalında silahlı çatışmaya
girdikleri ve bu çatışmalarda 200 savaşçının öl-
düğü bildirildi. Yine 2019 Ocak ayında başkent
Şam’da Rus ve İran yanlısı grupların çatıştıkları;
Mart ve Haziran 2019’da Deraa’da, Nisan 2019’da
Halep’te ve 2019 Temmuz ayında Deyrizor’da
Rus ve İran yanlısı grupların çatıştıkları bildiril-
mektedir. Sonuç olarak, rejim yanlısı olan aynı
kampın farklı unsurları arasında ciddi bir çekişme
ortamı meydana gelmiş görünmekte ve özellikle
de Deraa’daki Rus ve İran güçleri arasındaki
gerilimlerin ileri boyuta tırmandığı yönünde bil-
giler giderek artmaktadır.78

Rusya ve İran’ın vekil güçlerinin Suriye’de
silahlı olarak çatışmaya girmeleri sadece basit

maddi anlaşmazlık veya itibar mücadelesi kaynaklı
küçük sürtüşmeler gibi görünmemektedir. Özel-
likle hava alanı vb. gibi stratejik bölgelerin kimin
tarafından kontrol edileceğine yönelik anlaş-
mazlıkların silahlı çatışmaya döndüğü ve bu ça-
tışmaya İran ve Rusya’nın bölgedeki gruplarına
destek amacı ile diğer vekil güçlerini de gönder-
dikleri bu bağlamda son derece önemlidir. Bazı
yerlerdeki çatışmaların aylarca sürdüğü söylen-
mektedir. Bu çatışmalarda ciddi kayıplar yaşandığı
yine gelen haberler arasındadır.79 Bunun yanında
Rusya’nın İran yanlısı güçlerin üst düzey ko-
mutanlarına suikast düzenlediği de bildiriliyor.80

İran-Rusya arasındaki ilişkinin eskiye göre
negatif bir yörüngeye girmesinin yanında, Suriye
konusunda yakın dönem gelişmelerinin ele alın-
ması bağlamında önem arz eden diğer bir aktör
Lübnan’dır.  Lübnan aslında Suriye için her
zaman önemli bir ülke oldu ve iç savaş sırasında
Suriye rejimi açısından önemi daha da arttı.
SYY’nin devreye girmesinden en çok etkilenen
ülkelerden birisi de ekonomisinin hâlihazırda
kötü olduğu Lübnan olacaktır. Siyasal bölün-
müşlüğün yarattığı olumsuzluklar ve bunların
yarattığı riskler nedeniyle sağa sola yalpalayan
Lübnan ekonomisi çok zor durumdadır. Lübnan’da
bankacılık sisteminin bilançosu alarm zilleri çal-
makta ve aynı zamanda Lübnan devlet maliyesi
teknik olarak iflas etmiş durumdadır81.  Yaptı-
rımların sarsmış olduğu rejim müttefiki İran’ın,40
milyar dolarlık Suriye varlığına sahip ve ülkenin
küresel ekonomiyle ana bağlantısını kuran Lübnan
ekonomisinin çöküşü karşısında Suriye hükûmeti
likidite için çaresiz bir hâldedir.82 Acil bir şekilde
döviz ve sıcak para ihtiyacı bulunan Suriye
devleti için Lübnan musluğunun tıkanması çok
ciddi bir darbe olacağa benziyor.  

Genel olarak SYY’nin, Suriye hükûmetini
destekleyen ülkeler (Rusya, İran, BAE ve Lübnan)
üzerindeki etkisi tartışılsa da TRT World’e göre
yaptırımlardan en olumsuz etkilenecek ülke Bir-



o r s a m . o r g . t r

Sezar Yaptırım Yasası’nın Suriye Denklemine Potansiyel Etkisi 23

leşik Arap Emirlikleri (BAE) olacaktır. Fakat
yaptırımlar yalnızca Sezar Yasası’na karşı oluşan
cephede değil aynı zamanda Körfez İşbirliği
Konseyindeki ABD ortakları için de bir risk
oluşturmaktadır.83 Suriye Savaşı’na taraf olan
İran, Rusya, Çin ve BAE, SYY’e karşıt bir
cephe oluşturmaktadır. Bu durum, yaptırımlara
rağmen söz konusu ülkelerin Esad yönetimine
doğrudan ve dolaylı olan desteklerini çekmeye-
ceğinin bir belirtisi olarak görülebilir. 

Lübnanlılar içinde bulundukları ekonomik
sorunları ve ülkede kronik hâle gelen yolsuzlukları
protesto etmek için 2019 Ekim’inde sokaklara
çıktılar. Foreign Policy Dergisinin Mayıs 2020’de
Rebecca Collard imzası ile yayınladığı bir görüş
yazısına göre, Lübnan sokaklarının patlamaya
hazır saatli bir bomba gibi olduğu bildirilmişti.
Collard’ın mülakat yaptığı bir protestocuya göre:
“Ekim ayındaki gösterilerde amacımız yeni bir
politik sistem ve yolsuzlukların sona erdirilme-
siydi. Ancak bu yeni dalgada sokağa çıkma ne-
denimiz karnımızın aç olması.”84

Koranavirüs (Covid-19) salgını Lübnan’da
işlerin daha da kötüleşmesine neden oldu. Lüb-
nan’da başta gençler olmak üzere işsizlik ve
yoksulluk sorunlarından dolayı vatandaşlar ol-
dukça gergin bir durumda ve ülke toplumsal bir
patlamanın eşiğindedir. Geleneksel olarak Lüb-
nan’da İran’ı destekleyen önemli bir blok bu-
lunmaktadır. Lübnan Hizbullah’ı çevresinde inşa
edilen bu blok İran ile ilişkilerin iyi tutulmasını
istemektedir. Örneğin 7 Temmuz 2020’de Nas-
rallah verdiği bir mülakatta, Lübnan’da döviz
rezervlerindeki azalmayı yavaşlatmak için İran’dan
işlenmiş petrolün ihracının bir tür kredi meka-
nizması çerçevesinde yapılabileceğini söylemiştir.
Bu açıklama ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ta-
rafından sert bir şekilde eleştirilmiş ve Lübnan’ın
ABD yaptırımlarını delmek suretiyle İran’dan
petrol almasını “kabul edilemez” olarak nitelen-
dirmiştir.85

Lübnan’da, İran’a şüphe ile bakan ve İran’ın
iç işlerine karışmasından dolayı tepkili olan ciddi
bir blok daha yer almaktadır. Bunun yanında Şii
ya da Sünni, Lübnan’da “ekmeğinin derdinde”
olan insanların giderek seslerini daha çok du-
yurduklarını da görüyoruz. Ekonomik sorunlar
ve yolsuzluklar halkı yılgınlığa ve umutsuzluğa
itmiş durumdadır. Gençlerin yoğun bir şekilde
katıldığı gösterilerde protestocuların talepleri
makul bir iş, insan onuruna yakışır bir ücret ve
huzurdur. Bu grupların düzenledikleri gösteriler
sırasında ülkedeki mevcut sorunların ana so-
rumlusu olarak üçüncü ülkelerin görülmesinin
ve buna yönelik mesajların altını çizmek gerekli.
Başta İran olmak üzere üçüncü ülkelerin kendi
ideolojik çıkarları için Lübnan’ın iç işlerine ka-
rışmalarından ciddi anlamda rahatsızlık duyduk-
larını dile getirmektedirler. Bu gösterilerde İran’a
ve yine buna paralel olarak Suriye’ye ciddi tepki
vardır. Lübnan’da gösterilerin bitmesine rağmen
ülkedeki ekonomik ve diğer sorunlar çözülmüş
değildir ve halkın öfkesi hâlen devam etmektedir.
Örneğin, 24 Haziran 2020’de Lübnan’dan Suri-
ye’ye gıda ve un taşıyan kamyonlar bir grup
genç tarafından durdurulup yükleri boşaltıldı.
Geçtiğimiz aylarda bu ve benzeri olayların sayı-
sında giderek artış olduğu gözlemlenmektedir.86

Tarihsel olarak Ortadoğu’daki diğer ülkelerle
karşılaştırıldığında Lübnan finans sistemi nispeten
gelişmiş ve üçüncü ülkelerdeki finans kurumları
ile güçlü bağlantıları ve finansal işlem yapabilme
kapasitesine sahiptir. Savaş öncesi dönemde de
Lübnan finans sisteminden Suriyeliler istifade
ediyorlardı. Nitekim savaş öncesi dönemde, Su-
riyelilerin Lübnan bankalarındaki finansal varlık
stokunun 15-18 milyar ABD doları civarında
olduğu tahmin edilmektedir.87 2011 sonrasında
ABD ve AB’nin Suriye finans kurumlarını yap-
tırım kapsamına almaları nedeniyle Lübnan
finans kurumlarının Suriye için önemi daha da
artmıştır.  2018 yılının ortalarında Lübnan’daki
bankalarda mevduatı bulunan yabancıların bu



ülkedeki mevduatlarının toplam değerinin 36
milyar dolar düzeyinde olduğu ve mudilerin ço-
ğunun Suriyeli oldukları tahmin ediliyor.88 Ekim
2019’da Lübnan bankalarının iflas edeceğine
yönelik bir haberin çıkması gerek Suriye’de ge-
rekse Lübnan’da ciddi paniğe neden oldu. Suri-
ye’de işlerin kötüye gitmesi Lübnan’ı, Lübnan
bankacılık sisteminde meydana gelecek bir çöküş
de Suriye’yi etkileme kapasitesine sahiptir.  

SYY Suriye-Lübnan arasındaki ilişkiyi ciddi
anlamda etkileyeceğe benziyor. 8 Haziran 2020’de
(yasanın yürürlüğe girmesinden 9 gün önce)
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
bir konuşmasında: “Suriye artık ekonomik açıdan
çok zor günler geçirecek. Yatırımların devreye
girmesi ile Suriye rejiminin ekonomi politika
yapma kapasitesini elinden aldık. Yaptırımlar
nedeniyle Lübnan üzerinden Suriye’nin yürüttüğü
kara para operasyonuna büyük bir darbe vurduk”
dedi.89 İki ülke arasında yukarıda zikredilen çift
taraflı ekonomik ve finansal ilişkilerin SYY ile
zora gireceği anlaşılmaktadır. 

Suriye’de İran ve Rusya arasındaki iş birliğinin
önümüzdeki dönemde kırılmalar yaşayabileceği

öngörülmektedir. Suriye’de yeni bir devlet inşa
edilmesi gerekmekte ve bu yeniden inşa projesinde
kimin ne rol oynayacağı, eski aktörlerden kimlerin
ne kadar yeni devlette güce sahip olacakları,
ülkede güç ve çıkar pastasının nasıl pay edileceği,
savaş sonrası ortaya çıkabilecek ekonomik,
sosyal, siyasal sorunların nasıl çözüleceği gibi
konuların öne çıktığı son dönemlerde İran ana
aktör olma gücünü kaybetmiştir. Dolayısıyla güç
Rusya’ya kaymış durumdadır. Oyunun birinci
safhasında açıkçası ABD yoktu ancak anlaşılan
o ki ABD olmadan sağlıklı ve sürdürülebilir bir
barışın tesisi edilmesi zor gözükmektedir. Ayrıca
SYY ile ABD’nin önemli bir stratejik adım attığı
görülmektedir.

Sonuç

İran ve Rusya, Suriye rejimini ayakta tutmak
amacıyla ciddi çaba ve kaynak harcadılar. Ülkede
silahların susması sonrasında her iki ülkenin de
barış masasında güçlü bir şekilde yer alma ve
Suriye’nin geleceğinde de söz sahibi olma gayret
ve isteğini tahmin etmek zor değildir. Suriye’deki
kaynaklar da dikkate alındığında Rusya ve İran’ın
özellikle petrol, gaz, elektrik, tarımsal üretim,
turizm ve gayrimenkul gibi alanlara ilgisi öne
çıkacaktır. Özellikle savaş sonrasında başlatılacak
imar projelerinin ihalelerinde bu iki ülkenin bir-
birleri ile yarışacakları söylenebilir. İran Devrim
Muhafızları Ordusuna ait büyük inşaat şirketlerinin
bu bağlamda hevesli olacağını söyleyebiliriz.

Öte yandan Suriye rejiminin Sezar yaptırım-
larına karşı aldığı birtakım tedbirler bu noktada
ABD’nin çabalarını boşa çıkarabilir. Beşar Esad,
devletin parasal gücünün zayıflamasına ya da
Suriye lirasının değer kaybetmesine rağmen ka-
rarnameler çıkararak yaptırımlara karşı direnç
göstermeye çalışmaktadır. Örneğin, kurumların
Suriye lirası dışında herhangi bir para birimi
kullanması durumunda 7 yıl ağır hapis cezası
verilmesi ve bu kuruluşların para cezası ödemesini
sağlayan bir kanun hükmünde kararname çıkar-
mıştır.
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Suriye’de yeni bir devlet inşa
edilmesi gerekiyor ve bu yeniden
inşa projesinde kimin ne rol
oynayacağı, eski aktörlerden
kimlerin ne kadar yeni devlette
güce sahip olacakları, ülkede güç ve
çıkar pastasının nasıl pay edileceği,
savaş sonrası ortaya çıkabilecek
ekonomik, sosyal, siyasal
sorunların nasıl çözüleceği gibi
konuların öne çıktığı son dönemde
İran ana aktör olma gücünü
kaybetmiştir.
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Savaş döneminde sessiz ve etkisiz kalan
Avrupa ülkelerinin barış döneminde söz söyleme
hakkının çok fazla olmayacağı düşünülmektedir.
Her ne kadar Avrupa şirketleri barış döneminde
Suriye’ye girmek isteseler dahi ekonomik fır-
satların fiyat/kalite veya serbest piyasa kuralla-
rından ziyade üçüncü ülkelerin Suriye’de sahip
oldukları silah, alan ve siyasi güçleri tarafından
belirleneceği düşünülmektedir. Bu bağlamda Av-
rupa’nın ağırlıklı olarak Avrupa’ya gelen Suriyeli
mültecileri ülkelerine geri gönderme noktasına
odaklanacağı ve ekonomik fırsatları değerlendirme
bağlamında nispeten etkisiz kalacağı düşünül-
mektedir. 

Çin için özel bir parantez açmak gerekmektedir.
Çin’in Avrupa’ya ve Akdeniz’e açılma güzer-
gâhlarından önemli biri Pakistan-İran-Irak-Suriye
hattıdır. Çin Halk Cumhuriyeti hem dünyanın
ikinci büyük ekonomisi hem de BMGK’da veto
oyuna sahip bir aktör olarak Suriye’nin geleceğinin
belirlenmesinde ve yeniden imar projelerinde
yer almak isteyecektir. Rusya ile Çin, 20 Aralık
2019’da BM’nin Türkiye ve Irak sınır noktala-
rından Suriye’ye yardım sağlanmasına olanak
sağlayan bir BM Güvenlik Konseyi kararını veto
ederek kendisini etkili bir aktör olarak göster-
mektedir. 

Çin bu bağlamda Suriye’nin finansman so-
runlarını çözmek karşılığında belirli düzeyde
imtiyaz isteyecektir. Suriye’nin yeniden imarı
projelerinde yer almak üzere masada varlığını
hissettirecektir. Dünyanın diğer yerlerinde olduğu
gibi oldukça makul koşullarda kredi veren Çin’in
bu kredi faiz ve ana parasını ödeyemeyen ülke-
lerden stratejik imtiyazlar istediği ve bazı du-
rumlarda bunu elde ettiği bilinmektedir. Bu stra-
tejiyi izlerken Rusya ve İran’ı devre dışı bırakmasa
da Çin’in Akdeniz’e ulaşması için önemli bir
ülke olan Suriye’de etkinliğini arttırmak için
ciddi çaba harcayacağını söyleyebiliriz. Bu bağ-
lamda Suriye’nin, Çin ile ABD arasındaki küresel

hegemonya mücadelesinin önemli bir mücadele
alanı olacağı düşünülebilir.   

Öte yandan, Beşar Esad hükûmeti ayakta
durmaya ve bu kapsamda bölgesel izolasyondan
kaçınmaya çalışıyor. BAE ve Bahreyn 2018’in
sonlarında Suriye rejimi ile diplomatik ilişkilerini
yeniden kurmuştu. 2011 yılında Abu Dabi-Şam
ilişkilerinin resmî olarak kesildiği Suriye İç Sa-
vaşı’nın en karanlık olduğu dönemde bile Emir-
likler, Esad rejiminin kullandığı finans merkez-
lerinden biri olmaya devam etti. Suriye ve BAE
arasındaki bu gelişmeler şaşırtıcı değil fakat
ABD ve BAE arasında da bir gerilim ihtimalinden
söz ediliyor.90 Çin Halk Cumhuriyeti’ne yakın
bir yayın olan Asia Times’a göre SYY, ABD’nin
müttefiklerine zarar vermesi yanında ironik
olarak yaptırımların dolaylı hedefleri olan Hiz-
bullah, Moskova ve Tahran’a da fayda sağlayabilir.
Lübnan şirketleri Şam ile ticaret yapamadıkları
takdirde kaçakçılık rotalarına yönelecekler. Hiz-
bullah’ın Lübnan’ın dağlık bölgeleri üzerinde
muazzam bir etkisi olduğu bilinmektedir.91

Türkiye, FETÖ Terör Örgütü’nün neden ol-
duğu iç sorunlar nedeniyle Suriye İç Savaşı’nın
birinci safhasının ancak sonunda oyuna dâhil
olabilmiştir. Suriye’de meydana gelen gelişmelerin
artık Türkiye’nin bekasına yönelik tehdit boyu-
tunun kabul edilemez bir düzeye gelmesi sonu-
cunda, Türkiye’nin sahaya girdiği ve sahada ol-
manın masada sağlayacağı pazarlık avantajından
faydalanmak isteyeceği öngörülmektedir. Suri-
ye’nin Kuzeyinde bir oldubitti ile Türkiye’nin
bekasını tehdit edebilecek bir oluşumun şu an
için önü kesilmiş gözükmektedir.

ABD bakımından Suriye, stratejik amaçlar
çerçevesinde başıboş bırakılacak bir ülke değildir.
Suriye, bir yandan İran’ı Ortadoğu’da dizginleme
ve diğer taraftan Çin ile yürütülen küresel hege-
monya mücadelesinde oldukça önemli bir yerdedir.
Bu bağlamda ABD’nin bu mücadeleyi sürdürmek
için ittifaklar kurmak isteyeceği aşikârdır. Türkiye



Rapor No: 20

Sezar Yaptırım Yasası’nın Suriye Denklemine Potansiyel Etkisi26

ile bu tür bir ittifakın ABD’nin çıkarına olacağı
açık olsa da Suriye ve Irak’ın kuzeyinde onca
yıldır yaptığı yatırımı bir kalemde silmeyeceği
söylenebilir. ABD kendi stratejik hedefleri için
önemli olan iki ülkenin kuzeyindeki bu yapıları
kaybetmeyi göze almayacak ve bir yandan
Türkiye ile diğer yandan da bu yapılarla olan
ilişkilerini sürdürecektir. 

Ayrıca, başta sınır komşuları olmak üzere
epeyce Suriyeli sığınmacı ve mülteciyi ülkesinde
barındıran veya ticari/siyasi gerekçelerle Suriye’yi
önemli bir dış politika partneri olarak gören Or-
tadoğu ülkeleri de denklemde kalmak ve etkili

olmak üzere birtakım girişimlerde bulunmak is-
teyecektir.  

Örneğin bunun bir göstergesi olarak Eylül
2019’da Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun,
BM Genel Kuruluna hitaben yaptığı konuşmada
mültecilerin Lübnan ekonomisine olumsuz etki
yaptığı üzerinde durmuş ve ülkesindeki Suriye-
lilerin güvenli geri dönüşlerinin karşılanması ta-
lebini belirtmiştir. Öte yandan, dünyada en fazla
mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Kasım
2019’da BM Genel Sekreteri’ne “Suriyeli mül-
tecilerinin geri dönüşü için yeni yerleşim alanları”
planını sunmuştur. 
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