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Giriş
17 Temmuz 2000 tarihinde babası Hafız 

Esad’ın vefatı sonrasında iktidara gelen Be-
şar Esad, 2011 yılından beri ülkenin içinde 
bulunduğu iç savaş durumu nedeniyle ortaya 
çıkan meşruiyet tartışmalarına rağmen iktidarı-
nın yirminci senesini geride bırakmıştır. Beşar 
Esad’ın iktidara gelişinin ardından çalkantılı 
süreçlere tanık olan rejim, 2011 sonrasında ya-
şanan iç savaş sürecinin henüz tamamlanmamış 
olması, çatışma sürecinde aktif bazı aktörlerin 
ülkedeki çıkar temelli mevcudiyetlerini koru-
maları gibi meseleler nedeniyle yeni sorunlarla 
karşı karşıya kalmıştır.  İç savaş her ne kadar 
şiddetini kaybetse de Suriye Savaşı’nın ekono-
mik maliyeti oldukça sarsıcıdır. Dünya Bankası 
tarafından Temmuz 2017’de yayınlanan, sava-
şın ekonomik ve toplumsal sonuçlarını mercek 
altına alan raporda gayrisafi yurt içi hasıladaki 
kaybın 226 milyar dolar olduğu belirtilmiştir. 
Rapora göre ülkedeki konut stokunun %27’si 
zarar görmüş ve %7’si yok edilmiştir. Gıda fi-
yatlarının da artışı anlamına gelen bu gelişmeler 
halkın alım gücünün ciddi oranda daralmasına 
sebep olmaktadır. Mevcut durumda nüfusun 
yaklaşık %80’inin yoksulluk sınırının altında 
yaşadığı Suriye’de, Dünya Gıda Programı›na 
göre 9,3 milyon Suriyelinin gıda güvenliği bu-
lunmamaktadır. Ekonominin gelmiş olduğu bu 
nokta bugün Suriye’de halk sağlığının güven-
ce altına alınması konusunda yaşanan krizleri, 
işsizlik ve gıda yardımına bağımlılık gibi yeni 
sorunları beraberinde getirmiştir.

Son dönemlerde Suriye’de dokuz yıldır fark-
lı yoğunluklarla devam eden iç savaş sürecinin 
çatışmaların azaldığı bir sürece doğru evrildiği 
görülmektedir. Ülkedeki çatışmaların azalması 
ülkede yaşamını devam ettiren 18 milyon ci-
varındaki nüfusun normalleşme sürecinin baş-
lamasına dair beklenti ve taleplerinde bir artış 
durumunu ortaya çıkarmıştır. Bu beklentilerle 
birlikte rejim; 2020 yılında ekonomik gidişatın 
gittikçe kötüye gitmesine tepki olarak ortaya 
çıkan gösteriler, Sezar Yasası kapsamında ABD 

tarafından 17 Haziran 2020 itibarı ile uygula-
nan yaptırımlar ve Suriye ekonomisini ayakta 
tutan önemli bir isim olan Rami Mahluf ile ala-
kalı yaşanan gelişmeler nedeniyle yeni meydan 
okumalarla karşı karşıyadır. Tüm uluslararası 
aktörler tarafından farklı yoğunluklarla da olsa 
takip edilen bu yeni gelişmeler; rejimin içinde 
bulunduğu parçalanmış ekonomi ve çalkantılar-
dan, kısa ve uzun vadede kazanç sağlayan Rus-
ya ve İran tarafından bilhassa takip edilmekte-
dir. Çalışmada öncelikli olarak yukarıda bahsi 
geçen son gelişmeler Esad rejiminin yönetim 
gücüne olan etkileri açısından değerlendirile-
cektir. Sonrasında ise rejimin ayakta kalması 
için destek veren ve halk tarafından gerçekleşti-
rilen protestolarda eleştirilere maruz kalan Rus-
ya ve İran tarafından bu eleştirilerin ne şekilde 
değerlendirildiği ele alınacaktır.

1. Suriye’de Yaşanan Gösteriler
Suriye’de 2020 yılının haziran ayında kriz

sürecinde büyük oranda Esad rejimini destek-
leyen ve Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı Sü-
veyda kentinde gösteriler yaşanmıştır. Bu gös-
terilerde rejimin ülkedeki ekonomik durumu 
iyileştirmesi ve temel ihtiyaçları temin etmesi 
çağrısı yapılmıştır. Suriye’nin güneyinde yer 
alan ve rejim kontrolünde bulunan Süveyda 
bölgesinde yoğunlaşan protestolarda “Suriye 
özgürdür, özgür kalacak”, “Esad rejimi yıkıl-
sın”, “Ey İdlib, ölene kadar seninleyiz”, “Suri-
ye bizimdir, Esad ailesinin değil” ve “Rusya ve 
İran dışarı çıksın” şeklindeki sloganlar ön plana 
çıkmıştır. Protestolarda gerek Esad rejiminin 
gerekse Rusya ve İran’ın hedef alınması sürecin 
beraberinde getirdiği ekonomik zorluklar ve dış 
politik ilişkiler bağlamında Suriye açısından or-
taya koyduğu bilançoya dair ipuçları sunmakta-
dır. Rejimin içinde bulunduğu ekonomik durum 
halk açısından birçok sorun ortaya koymaktadır. 
İnsan sermayesine ihtiyaç duyan imalat, maden-
cilik, petrol ve tarım sektörlerinin almış olduğu 
yaralar protestoların yaşanmasındaki ülke içi 
temel sebepler olarak öne çıkmaktadır. Daha 
detaylı olarak bakıldığında, ülkede geçmişte  
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yaşanan gelişmelerden büyük oranda beslenen 
protestolar esasen Esad rejimi ve yönetim şekli-
ni hedef almıştır. Bu durum şüphesiz Suriye hal-

kının Hafız Esad’ın ülkedeki 30 yıllık otoriter 
idaresinin ardından eğitimli olması, genç olması 
gibi sebeplerden dolayı Beşar Esad’ın ülkedeki 
sorunları çözeceğine dair umutları ile alakalıdır. 
Beşar Esad’ın iktidara geldiği ilk yıllarda orta-
ya koyduğu söylem ve politikalar, Suriye’nin bu 
yeni dönemde beklenen ekonomik ve sosyal ge-
lişmelere tanık olacağına dair beklentileri artır-
mıştır. Bu beklentilere karşılık Beşar Esad’ın ik-
tidarının ilk yılında medya ve basın özgürlüğü, 
siyasi partiler yasası, sivil toplum örgütlerinin 
faaliyetleri gibi konularda bazı reformlar ortaya 
konmuştur. Fakat bu geçişin kolay olmayacağı 
rejimin süreç içinde ülkedeki karar alma meka-
nizmalarına dâhil olan yeni aktörlerin uygulama 
ve eylemlerine dönük eski reflekslerini kontrol 
edememesiyle ortaya çıkmıştır. Rejim zaman 
içinde, uluslararası baskılara kulak tıkamaya, 
içerideki muhalif fikirler ve bu fikirleri yansıtan 
eylemlere karşı önlem almaya başlamıştır. Ül-
kede yaşanan siyasi reform sürecinde yaşanan 
aksaklıklar zaman içinde benzer yeniliklerin 
yaşandığı ekonomik liberalleşme sürecine de 
olumsuz yönde etkide bulunmuştur. Bu bağlam-

Beşar Esad’ın iktidara 
gelişinin ardından çalkantılı 
süreçlere tanık olan rejim, 
2011 sonrasında yaşanan 
iç savaş sürecinin henüz 
tamamlanmamış olması, 
çatışma sürecinde aktif bazı 
aktörlerin ülkedeki çıkar 
temelli mevcudiyetlerini 
korumaları gibi meseleler 
nedeniyle yeni sorunlarla 
karşı karşıya kalmıştır.  
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da ülkede ekonomik liberalleşme sürecinden en 
fazla istifade eden grupların Esad’a yakın isim-
ler olduğu ve bu alanda adalet ve liyakat temelli 
bir yapılanmanın gerçekleşmediğine dair var 
olan inanç mevcudiyetini korumuştur. Bu arka 
plan üzerinden 2011 yılında başlayan protesto 

ve gösterilerde atılan “Eş-şaab yurid ıskat’en 
nizam” (Halk, rejimin devrilmesini istiyor) şek-
lindeki slogan Suriye’deki müesses nizama dair 
önemli bir eleştiri olarak ortaya çıkmıştır. Suri-
ye’de son dönemlerde Süveyda’da gerçekleşen 
protestolar mevcut durumun daha da kötüye 
gittiğinin işaretidir. Zira Esad’a olan desteği ne-
deniyle savaş sürecindeki rejim saldırılarından 
fiziksel olarak fazla yara almayan Süveyda ken-
tinde gerçekleşen protestolar ülkedeki sorun-
ların katlanarak arttığı ve Esad’ı destekleyen 
gruplara ulaştığına işaret etmektedir. 

2. Sezar Suriye Sivil Koruma
Yasası’nın Etkileri

Ülkedeki gidişata olumsuz yönde etkide bu-
lunan bir diğer sebep, ABD tarafından birkaç ay 
önce yürürlüğe konulan Sezar Suriye Sivil Koru-
ma Yasası’nın ülke ekonomisi açısından ortaya 
koyacağı -muhtemel- sonuçlardır. 2020 yılı sa-
vunma bütçesi içine eklenerek 18 Aralık 2019 
tarihinde ABD Başkanı Donald Trump tarafın-
dan imzalanan yasa, 17 Haziran 2020 tarihin-
de yürürlüğe girmiştir. Adını 2014 yılında Esad 
rejimi tarafından işkenceyle öldürülen 11 bin 
tutukluya ait fotoğrafları basına sızdıran kişinin 

Esad’a olan desteği 
nedeniyle savaş sürecindeki 
rejim saldırılarından 
fiziksel olarak fazla yara 
almayan Süveyda kentinde 
gerçekleşen protestolar, 
ülkedeki sorunların 
katlanarak arttığına ve 
Esad’ı destekleyen gruplara 
ulaştığına işaret etmektedir.
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adından alan yasaya göre Esad’ın aile üyelerine, 
Rusya ve İran adına hareket eden şirketlere ve 
bu şirketlerle para alışverişinde bulunan kişi ve 
kuruluşlara yaptırım uygulanması öngörülmüş-
tür. Yasa rejimin siyasi süreç içinde ikna olmakta 
zorlandığı maddelere yakınlaşması ve uluslara-
rası kararlara uyum sağlamasını hedeflemek-
tedir. Bu kapsamda siyasi tutukluların serbest 
bırakılması; sivil yaşam alanlarına yapılan sal-
dırıların durdurulması, kimyasal silah kullanı-
mına son verilmesi, ülkenin tekrardan istikrarlı 
bir sürece girmesi amacıyla gerekli süreçlerin 
başlatılması gibi maddeler içermektedir. ABD 
yönetimi yasanın uygulanmasına bir istisna ko-
yarak Esad rejiminin BM Güvenlik Konseyinin 
2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriye’de barış 
sürecini başlatacak müzakerelere geri dönmesi 
hâlinde yasanın uygulanmasını durduracağı-
nı ifade etmiştir. Ağustos ayının sonuna kadar 
üç aşama hâlinde uygulanması planlanan yasa, 
rejim tarafından endişe ile karşılanmıştır. Yasa, 
Suriye yönetimi tarafından gerek kapsam ve 
etkisinin büyüklüğü gerekse mevcut ekonomik 

gidişata muhtemel olumsuz etkileri nedeniyle 
ekonomik terör olarak nitelendirilmiştir. 

3. Mahluf Krizi
2020 yılının Mayıs ayı Suriye’de rejim ile

yakın çevresi arasında alışılmadık bir restleş-
menin medyaya yansımasına şahit olmuştur. Sa-
vaş sürecinde rejim destekli milis güçleri finan-
se etmek ve rejim safında savaşarak ölenlerin 
ailelerine maddi yardımda bulunmak suretiyle 
rejimi ekonomik ve askerî olarak destekleyen 
Suriyeli iş adamı Rami Mahluf medya üzerin-
den rejim ile yaşadığı sorunlara dair açıklama-
larda bulunmuştur. Ülkenin en büyük teleko-
münikasyon şirketi Syriatel’in sahibi olan aynı 
zamanda Beşar Esad’ın kuzeni olan Mahluf 
ülkedeki önemli TV şirketleri, bankalar, güm-
rüksüz mağazalarının sahibi, petrol ve tüketim 
malları ithalatçılarından biridir. Telekomüni-
kasyon, emlak, inşaat ve petrol ticaretini içeren 
farklı alanlarda aktif olarak faaliyet gösteren 
Mahluf, Esad’a yakın çevrenin önemli aktör-
lerinden biri olmuştur. Mahluf ayrıca rejimin 
kriz sürecinde ayakta kalması amacıyla ihtiyaç 
duyduğu ekonomik kaynağın temin edilmesin-
de önemli rol oynamıştır. Mahluf yapmış oldu-
ğu açıklamada yetkililerin kendisine ülkenin en 
büyük cep telefonu operatörü Syriatel’den istifa 
etmesi için süre tanıdıklarını, aksi durumda şir-
ketin lisansını iptal edeceklerini ifade etmiştir. 
Ayrıca hükûmetin kendisine baskı yaptığını ve 
şirket kârını rejim ile paylaşmadığı takdirde tu-
tuklanmakla tehdit edildiğini eklemiştir. Mah-
luf’un bu cezayı ödemeyi reddetmesi sonrası 
yaptığı açıklamayla Esad rejiminin mal varlığı-
na el konulması emri verdiğini, 5 yıl süreyle de 
Suriye devleti ile iş yapmasının yasaklandığını 
duyurmuştur. Sosyal medya üzerinden yaptığı 
paylaşımda güvenlik güçlerinin şirket çalışan-
larını “insanlık dışı yollarla” tutuklamakla suç-
lamıştır. Tutuklanan şirket çalışanlarının Esad 
rejiminin sadık destekçisi olduğunu ifade eden 
Mahluf, ülkedeki gidişatın tehlikeli olduğunu 
ve böyle devam edilirse ülkenin içinde bulun-

İran’ın son dönemlerde 
Suriye’de gerçekleştirdiği 
faaliyetlerinde birtakım 
kısıtlılıklar yaşadığı 
görülmektedir. Pandemi, 
ABD yaptırımları, İsrail’in 
Suriye’de artan saldırıları 
ve Kasım Süleymani’nin 
öldürülmesi İran’ın bölgesel 
yoğunlaşma noktasının 
Suriye’den Irak’a kaymasına 
sebebiyet vermiştir.
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duğu durumun çok daha zor bir hâl alacağını 
ifade etmiştir.  Esad rejimi tarafından Mahluf’a 
karşı başlatılan operasyonun ülkedeki yolsuz-
lukla mücadele kampanyası kapsamında ger-
çekleştirildiği ifade edilmiştir. Ülkede yaşanan 
yolsuzluğun önemli sorumlularından biri olarak 
görülen Mahluf, Süveyda’daki protestocula-
rın hedefindeki isimlerden biri olmuştur. Mah-
luf’a dönük bu algının Mart 2011’de Suriye’de 
başlayan protestolarda da benzer şekilde ortaya 
çıktığı görülmüştür.  Görünen şekliyle Esad’ın 
ülke ekonomisinin güçlü aktörlerinden biri 
olan Rami Mahluf ile arasında yaşanan bu ha-
dise, ülkedeki ekonomik çıkar hesaplaşması-
nın farklı bir sürece girdiğine işaret etmektedir. 
Esad’ın Mahluf’a dönük ortaya attığı yolsuzluk 
iddiasının ülkedeki yolsuzluklarla mücadeleden 
ziyade rejimin yaşadığı ekonomik sorunlarla 
ilgili olduğu söylenebilir. Zira The Corrupti-
on Perceptions Index’e göre en çok yolsuzluk 
yaşanan ülkeler sıralamasında ön sıralarda yer 
alan Suriye’de birçok benzer durumun yaşan 

dığı öngörülebilir. Esad rejimi ülkede yaşanan 

ekonomik sorunlar ile sadakatine şahit olduğu 

aktörler ve bu aktörlerin sahip olduğu imkânlar 

üzerinden baş etmeye çalışmaktadır.

Son dönemlerde yaşanan 
Covid-19 pandemisine bağlı 
önlemler ve küresel petrol 
fiyatlarındaki düşüş gibi 
nedenler Rus ekonomisi 
üzerindeki baskıyı artırsa 
da Rusya’nın Suriye’deki 
hedeflerini küçültmesi olası 
görünmemektedir.
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4. Rusya ve İran Suriye’deki
Gelişmeleri Nasıl Değerlendiriyor?

Yaşanan tüm bu gelişmeler rejimin yaşadı-
ğı zorlukların son zamanlarda daha fazla be-
lirginleştiğine işaret etmektedir. Bu durumun 
karar alma mekanizmalarına yansıyan en 
somut göstergesi, 2020 Nisan ayında yapıl-
ması planlanan fakat Covid-19’un ülkede 
yayılmasını yavaşlatmak için uygulanan 
kısıtlamalar nedeniyle iki kez ertelenen mec-
lis seçimi sürecinde görülebilir. 19 Temmuz 
2020 tarihinde gerçekleştirilen seçim öncesinde 
Esad rejimi, 2016 yılında başbakanlık görevi-
ne getirilen Imad Muhammad Dib Khamis’i 
görevden alarak yerine Su Kaynakları Bakanı 
Hüseyin Arnous’u getirmiştir. Bu görev deği-
şikliğinin gerçekleşmesinde ekonomik gidi-
şatın kötüye gitmesinden Khamis’in sorumlu 
tutulması önemli rol oynamıştır. Yaşanan bu 
değişiklik ekonomik sorunlar nedeniyle reji-
min üzerindeki baskıyı bir nebze hafifletse de 
karşı karşıya kalınan sorunlar karşısında bu 
değişim yeterli gözükmemektedir. Zira kökeni 
çok eskilere dayanan Suriye’deki ekonomik so-
runlara karşı atılacak adımların halk nezdinde 
inandırıcı olması için daha köklü yaklaşım ve 

değişikliklere ihtiyacı olduğu muhakkaktır. Bu 
durumun en yakın yansımalarından birini tüm 
dünya ile birlikte ovid-19 pandemisi sürecini 
yaşayan Suriye’de rejimin ayakta kalmak için 
başvurduğu politikalarda görmek mümkündür. 
Pandemi sürecinde rejimin ortaya koyduğu 
bazı politikalar Esad’a destek veren halkın 
güveninin zedelenmesine sebep olmuştur. Bu 
durumun ortaya çıkmasında İran’da hastalığın 
yüksek rakamlarla seyretmesi nedeniyle uçuşlar 
yasak olmasına rağmen Esad rejimine destek 
olmak amacıyla Şii milislerinin ülkeye girişine 
herhangi bir engel konulmaması etkili olmuştur. 
Bu gelişme halk arasında Esad rejiminin ikti-
darda kalmak amacıyla Suriye halkının sağlık 
ve refahını kendi çıkarlarına tercih ettiği şek-
linde yorumlanmıştır. Ülkede devam eden kriz 
durumu nedeniyle enfekte olan kişilerin sayısı-
nı tam olarak tahmin etmek zor olsa da devam 
eden krizin etkisiyle ülke ekonomisinin dünya 
piyasalarından izole olma durumu daha da de-
rinleştirmiştir.

Peki, yaşanan tüm bu gelişmeler sonrasın-
da rejimin karşı karşıya kaldığı zorluklar ülke-
de kriz sürecinde rejimin ayakta kalması için 
etkili olan Rusya ve İran tarafından nasıl de-
ğerlendirilmektedir?  Süveyda’da gerçekleşen 
protestolarda halk tarafından Suriye’den elini 
çekmesi istenen bu iki ülkenin ilerleyen süreçte 
Esad rejimine dönük politikalarını hangi dina-
mikler belirleyecektir? Bu değerlendirmenin 
yapılması iki ülkenin ilerleyen süreçte rejimin 
karşı karşıya zorluklarla baş edebilme konu-
sunda doğrudan etkili olması nedeniyle önem 
arz etmektedir. Suriye Devlet Başkanı Beşar 
Esad’ın daveti üzerine 2015 yılının Eylül ayın-
da “meşru yönetime destek olmak amacıyla” 
Suriye’deki askerî varlığını güçlendiren Rusya, 
gerek sahada gerek masada ortaya koymuş ol-
duğu politika ve eylemlerle sürecin önemli bir 
aktörü olarak ortaya çıkmıştır. Ortadoğu’da ve 
Akdeniz’de var olmayı ve güçlenmeyi hedefle-
yen Rus yönetimi, bu yolla hem küresel gücünü 
artırmak hem de enerji piyasasındaki gücünü 

Esad rejimi üzerinde 
kuvvetli bir nüfuza sahip 
olduğu düşünülen Rus 
yönetiminin, mevcut 
çıkarlarını Esad rejimi 
ile devam ettirebileceği 
inancı ile rejimi 
desteklemeye devam ettiği 
görülmektedir. 
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pekiştirmek istemektedir. Rus yönetimi mevcut 
durumda oldukça karmaşık bir durumda bulu-
nan Suriye’de elde ettiği kazanımları muhafaza 
etmek ve çoğaltmanın yollarını aramaktadır.

Rus yönetiminin, Esad rejiminin ülkedeki 
geleceği konusunda nasıl bir bakış açısına sa-
hip olduğu değerlendirilecek olursa, Esad rejimi 
ve Rus yönetimi arasındaki ilişkilere dair bazı 
ipuçlarına ulaşmak mümkündür. Krizin ilk yıl-
larında rejimin ayakta kalması için Rusya’nın 
önemli desteği olmuştur. İlerleyen süreçte Rus 
yönetimi tarafından yolsuzluk, eşitsizlik, oto-
riter yönetime karşı ülkedeki istikrara katkılar 
sunacak adımlar atmak, muhalefetle ilişkileri 
yoluna sokmak ve yolsuzluk gibi ülkenin tekrar-
dan toparlanması için engel oluşturan unsurları 
azaltması ve çözüm sürecine dair daha makul 
olması için rejime baskı uyguladığı görülmek-
tedir. Bu durum Rus yönetiminin, rejimin ayak-
ta kalması için çaba sarf etmeye devam ettiği-
ne işaret etmektedir. Fakat Rus yönetiminin 
yaşanan gelişmelere bağlı olarak Suriye’nin 
geleceğinde, Esad rejiminin sahip olduğu po-
zisyona dair fikrinin her zaman aynı kuvvette 

olmadığı söylenebilir. Rus medyasında Putin 
ve Esad arasında anlaşmazlıklara dair değer-
lendirmeleri haklı çıkaran bazı haberlere rastla-
mak mümkündür. Rus yönetimi ve Esad rejimi 
arasındaki ilişkilerin kötüye gittiğine dair çıkan 
haberlerin yoğunlaşması üzerine Rusya’nın 
Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan tarafından 
yapılan açıklamada Beşar Esad’ın Suriye devlet 
başkanlığından ayrılması konusunda, Rusya 
ile İran’ın uzlaştıkları iddiası yalanlanmıştır. 

İran’ın Esad rejimine 
desteğini devam ettirmesi 
konusunda yaşadığı en 
temel zorluklardan biri ABD 
ve İsrail yönetimlerinin 
İran’ı baskı altında tutma 
politikalarıdır.
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Cagaryan, “Rusya’nın Esad’ı artık istemediği 
yönündeki haberlerin asılsız” olduğunu ve Rus-
ya’nın “meşru Suriye hükûmetine olan deste-
ğinin” sürdüğünü ifade etmiştir. Medyaya yan-
sıyan haberlere göre Rus yönetiminin, Esad’ın 
bahsi geçen konularda uzlaşmaz bir tavır içinde 
olması nedeniyle makul olması konusunda ıs-
rarcı olduğu, 2011 yılından beri devam eden ve 
yıpratıcı etkilerinin giderek daha fazla hisse-
dildiği anlaşmazlığın bir an önce siyasi uzlaş-
maya varmasını istediği iddia edilmektedir. Bu 
bağlamda ön plana çıkan Suriye Anayasası’nın 
yeniden yazımı konusu uzun zamandır iki ülke 
arasındaki gündem maddeleri arasındadır. An-
cak Esad rejiminin anayasa müzakerelerinin 
gerçekleştirilmesi konusundaki olumsuz tavrı 
sürecin ilerlememesine sebebiyet vermektedir. 
20 Aralık 2019’da Güvenlik Konseyine konu-
şan Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi 
Geir Otto Pederson, muhaliflerin anayasa mese-
lelerini tartışmaya başlamak istemesine karşın 
Suriye hükûmet yetkililerinin bu durumu red-
detmesinin son olarak gerçekleştirilen anayasa 
tartışmalarının ikinci turunun başlamasına en-
gel olduğunu ifade etmiştir.

Son dönemlerde yaşanan Covid-19 pande-
misine bağlı önlemler ve küresel petrol fiyatla-
rındaki düşüş gibi nedenler Rus ekonomisi üze-
rindeki baskıyı artırsa da Rusya’nın Suriye’deki 
hedeflerini küçültmesi olası görünmemektedir. 

Bu nedenle Esad rejimi üzerinde kuvvetli bir 
nüfuza sahip olduğu düşünülen Rus yönetimi-
nin mevcut çıkarlarını Esad rejimi ile devam 
ettirebileceği inancı ile rejime olan desteğine 
devam ettiği görülmektedir. Zira Esad rejimi 
mevcut durumda Rusya’nın sahadaki hâkimi-
yetini genişletmesine, ülkede yeni askerî üsler 
kurmasına karşı kuvvetli bir muhalefet ortaya 
koymamaktadır. Ayrıca Esad’ın bu tavrına karşı 
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Suriye’de anlaş-
ma yapacağı Esad kadar güçlü bir aktörün ol-
maması rejimin elini kuvvetlendirmektedir.

Diğer taraftan Suriye’de kriz sürecinde etki-

li olan İran’a bakıldığında, krizin başladığı ilk 
dönemlerde İran yönetimi Suriye muhalefetine 
karşı politikalar belirlemesi konusunda rejimin 
ayakta kalmasına destek vermiştir. İlerleyen 
süreçte İran’ın Esad rejimine askerî ekipman 
ve güç tedarik ettiği iddiaları zamanla ülkenin 
sahadaki görünürlüğünü artırması nedeniyle id-
dia boyutunu aşmıştır. İran’ın, krizin ilerleyen 
safhalarında proaktif ve güçlü bir bölgesel aktör 
hâline gelme isteğinin belirginleştiği görülmüş-
tür. Bu dönüşümün yaşanmasında ABD ve İsrail 
yönetimlerinin İran’ı baskı altında tutma politi-
kaları önemli rol oynamıştır.

İran’ın son dönemlerde Suriye’de gerçek-
leştirdiği faaliyetlerinde birtakım kısıtlılıklar 
yaşadığı görülmektedir. Bu kısıtlılıkların yaşan-
masında etkili olan sebepler arasında Covid-19 
pandemi sürecinin İran ekonomisine olan etki-
si, ABD’nin KOEP Anlaşması’ndan çekilme-
si sonrası uyguladığı yaptırımların ekonomik 
sonuçları ve İsrail’in ülkedeki İran hedeflerine 
yönelik artan saldırılarını öncelikli olarak ifade 
edilebilir.  Ayrıca 2020 yılının ilk günlerinde 
İran’ın sınır ötesi operasyonlarını yöneten Dev-
rim Muhafızları içerisindeki Kudüs Gücü Ko-
mutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından 
gerçekleştirilen bir saldırı sonucunda Irak’ta 
öldürülmesi,  İran’ın bölgesel konsantrasyonu-
nun Suriye’den Irak’a kaymasına sebebiyet ver-
miştir. Tüm bu gelişmeler İran’ın Suriye’deki 
faaliyetleri açısından sonuçlar ortaya koymuş-
tur. 

Yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen İran 
yönetiminin müttefiki Esad rejiminin iktidarda 
kalması ve Suriye toprakları üzerindeki yöne-
tim gücünü tekrardan ele geçirmesi için ilerle-
yen süreçte rejime olan desteğini sürdürmesi 
beklenmektedir. Zira İran’ın Suriye üzerinden 
ulaşmaya çalıştığı temel çıkarların büyüklüğü 
bu durumun kolay kolay değişmeyeceği anla-
mına gelmektedir. İran’ın bu amaçla 2019 yı-
lında Suriye’ye gerçekleştirdiği petrol sevkiya-
tına tekrardan başlaması rejimin ayakta kalması 
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açısından önemli bir destek olmuştur. Özellik-
le rejimin etkili olduğu Deyr ez-Zor gibi Irak 
sınırına yakın bölgelere erişebilirliği, İran’ın 
Irak’tan başlayarak Akdeniz’e uzanan güzergâ-
ha erişim sağlamasına yönelik uzun vadeli plan-
ları açısından oldukça önemlidir. Fakat İran’ın 
bölgede elde ettiği kazanımları korumak ama-
cıyla sağlaması gereken maddi kaynaklar konu-
sunda sıkıntı yaşaması, Suriye’de desteklediği 
Şii milislere olan desteğini devam ettirmesi ve 
Suriye’nin yeniden yapılanmasında ekonomik 
olarak rol alması açısından zorluklar yaşaması 
anlamına gelmektedir. İran’ın yaşamış olduğu 
bu zorluklar nedeniyle Esad rejimini içinde bu-
lunduğu ekonomik krizden kurtaracak kaynak-
lara sahip olduğunu söylemek güçtür. 

İran’ın Esad rejimine desteğini devam et-
tirmesi konusunda yaşadığı en temel zorluk-
lardan biri ABD ve İsrail yönetimlerinin İran’ı 
baskı altında tutma politikalarıdır. Bu durumun 
İran’ın Esad rejimine olan desteğini devam et-
tirmek konusunda önemli bir etken olduğu mu-
hakkaktır. Fakat bu konuda İran’ın, ittifak için-
de olduğu Rusya ile farklı pozisyonlara sahip 
olduğu değerlendirilebilir. Zira Rusya İsrail’i 
bir bölge ülkesi olarak değerlendirmekte iken, 
İran açısından İsrail kurulduğu 1948 yılından 
beri gerek bölgedeki gerekse Suriye’deki is-
tikrarsızlığın temel aktörlerinden biri olarak 
değerlendirilmektedir. Fakat diğer taraftan İran 
2005 yılından beri Şangay İşbirliği Örgütünün 
gözlemci üyesi olması, Hazar Denizi’nde Rus-
ya ile gerçekleştirdiği ortak askerî tatbikatlar, 
Çin-Rusya-İran arasında gerçekleşen ticari iliş-
kileri gibi sebeplerle Rusya açısından önem arz 
eden bir ülkedir. Rusya tüm bu ülkeler arasın-
daki yaşanan gelişmeleri bahsi geçen ülkelerle 
devam ettirmesi gerektiğini düşündüğü ilişkiler 
bağlamında değerlendirmektedir. Bu durum 
dolayısıyla Rusya ve İran’ın Suriye’de tehdit 
olarak algıladığı aktörlerin birbirinden farklılık 
göstermesine sebebiyet vermektedir. İsrail’in 
Suriye sahasında tehdit olarak değerlendirdiği 
İran’a karşı yapmış olduğu saldırılara karşılık 

Suriye’de hava savunma sistemleri bulundur-
ması ve İran ile iyi ilişkileri olmasına rağmen 
Rusya’nın büyük ölçekli bir karşılık vermemesi 
İran’da rahatsızlık meydana getirmektedir. Bu 
durum Rusya’nın, İran’ı Suriye’de etkili bir ak-
tör olarak görmek istemediği şeklinde yorum-
lanabilir. 

İran’ın bölgesel planları açısından ortaya 
koyduğu bu profil, Rusya’ya benzer bir şekil-
de Esad rejiminin Suriye’de yönetim gücünü 
ne kadar sürdüreceğinden ziyade kendi ulusal 
güvenliğinin sağlanması meselesini ön plana 
çıkarmaktadır. Suriye krizi süreci ise uzun yıl-
lardır bölgesel emellerini gerçekleştirmek için 
bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendiren İran 
yönetimi açısından önemli fırsatlar ortaya koy-
maktadır. Hâlihazırda bunu en iyi Esad rejimi 
ile sağlayabileceğini düşünen İran yönetiminin 
kısa vadede olmasa da ilerleyen süreçte rejime 
dönük tavrının kendi çıkarlarıyla karşı karşıya 
kalması durumunda değişebileceği düşünüle-
bilir. Zira başka bir açıdan bakıldığında, Esad 
rejimini savaş sürecinde çökmekten kurtaran 
İran ve Rusya’nın, Esad’ın Suriye üzerindeki 
kontrolünü kendi çıkarlarını sağlamak amacıy-
la bir nevi sınırlamakta olduğu yadsınamaz bir 
gerçektir. 

Sonuç
Çatışma seviyesinin düştüğü Suriye’de ha-

yatın normale dönmesi konusunda ülkede ya-
şamını sürdüren halk tarafından birtakım bek-
lentiler ortaya konulmaktadır. Bu beklentilerin 
bilhassa kriz sürecinde Esad’a destek veren 
Süveyda kentinde gerçekleşmesi ülke içinden 
kendisine verilen desteğin bir dönüşüm süreci-
ne girdiğine işaret etmektedir.  Gelinen noktada 
Suriye’de işleyen bir yönetim modelinin ortaya 
konması, şeffaf ve adil bir seçim sürecinin ger-
çekleştirilmesi, gerekli anayasal değişikliklerin 
yapılması ve kapsamlı bir yeniden yapılanma 
sürecinin başlatılması gerekmektedir. BM’nin 
Suriye hakkında yayınlanan farklı raporları-
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na göre halkına karşı savaş suçu işleyen Esad 
rejiminin meşruiyete sahip olup olmadığı ayrı 
bir tartışma konusu olsa da rejimin bu beklen-
tileri kısa vadede karşılayabilmesi oldukça zor 
gözükmektedir. Bu zorluklara ek olarak, ABD 
tarafından uygulamaya konulan Sezar Suriye 
Sivil Koruma Yasası’nın ortaya koyacağı eko-
nomik sonuçlar ilerleyen süreçte rejimin karşı 
karşıya kalacağı zorlukların artacağına işaret et-
mektedir. Giderek İran ve Rusya’nın desteğine 
daha fazla bağımlı hâle gelen Esad rejimi, bu 
iki ülkenin desteğiyle ayakta kalmak konusun-
da şimdilik başarı göstermektedir. Fakat gerek 
Rusya gerek İran’ın iç ve dış politikada yaşadı-

ğı gelişmeler bu ülkelerin Esad rejimine destek 
olmaları konusunda zorluklar yaşadığına işaret 
etmektedir.  Esad rejimine dönük sivil gösteriler 
artış gösterse de bölgedeki çıkarlarını rejimin 
ayakta kalması sayesinde gerçekleştireceğini 
düşünen Rusya ve İran sayesinde Suriye’de re-
jimin kısa vadede herhangi bir değişikliğe uğ-
ramayacağı söylenilebilir. Dolayısıyla rejimin 
Suriye’de ilerleyen süreçte aktör olarak varlığı-
nı koruyacağını söyleyebiliriz. Fakat bu durum, 
2011 yılından beri devam eden kriz sürecinde 
yönetimde kalmayı başarabilen Esad rejiminin 
en kırılgan dönemlerden birini yaşadığı gerçe-
ğini değiştirmemektedir.
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