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ÖZET

Arap isyanlarının Kuzey Afrika ülkelerinde kısa sürede başarıya ulaşması, tüm Arap dünyasının 
bu değişim dalgasına kapılacağı beklentisini beraberinde getirdi. Tunus, Mısır ve Libya’daki fark-
lı iç ve dış dinamikler, bu ülkelerdeki devrim sürecinin farklı yönde gelişmesine ve sonuçlanma-
sına yol açtı. Tunus lideri Bin Ali ülkeyi terk ederken Mısır lideri Mübarek hapse atıldı, Libya lider 
Kaddafi ise isyancılar tarafından feci bir biçimde öldürüldü. Bu üç ülkedeki rejim değişikliğinden 
sonra isyan dalgası Suriye’ye ulaştı. Ancak buradaki isyan süreci çok daha farklı bir şekilde sey-
retti.

Bölgesel ve küresel ülkelerin Suriye konusundaki farklı tavırları, bu ülkedeki isyan sürecini uzat-
tı ve maliyetini arttırdı. Bölgesel ve küresel güçler Ortadoğu’nun önemli stratejik ülkelerinden 
biri olan Suriye konusunda daha keskin bir tavır takındılar. İran, İslam Devrimi’nden bu yana en 
yakın müttefiki olan Esed rejiminden vazgeçmiyor. Öte yandan, bölge siyasetini ve stratejilerini 
daha çok Suriye merkezli olarak geliştiren Türkiye, halkın taleplerinin karşılanması ve istikrar 
içinde değişim olması yönünde siyaset yapmaktadır. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Arap ül-
keleri muhalefete destek vermektedirler.  ABD ile AB ülkeleri yönetim karşıtı bir siyaset izlerken, 
Rusya ve Çin Esed rejiminin devamı için çaba göstermektedirler.

Bu çalışmada, Suriye’deki olayların farklı şekilde seyretmesinin perde arkasını görmek için önce 
devletin oluşum süreci, siyasal, toplumsal ve ekonomik durum özetlendikten sonra ülkenin dış 
politikası analiz edilmiş, daha sonra Arap isyanlarının Suriye cephesi, iç ve dış tarafları ve aktör-
leri itibariyle ele alınmıştır. Esed’in dayandığı Nusayri azınlık ile ülkedeki diğer gruplar arasında 
yaşanan mücadelenin bölgesel ve küresel boyutu üzerinde durulmuştur. Ayrıca, Suriye-Türkiye 
ilişkilerinin genel seyri ve isyan sürecinin iki ülke ilişkilerindeki etkisi incelenmiştir.
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GİRİŞ
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra Batılı güçlerin siyasal, ekonomik ve kültürel müdahalesi so-

nucunda dağılmasıyla şekillenen modern Ortadoğu, o tarihten itibaren dünya siyasetinin en tartışmalı sorunlarına sahne 

olmuştur. Kaderleri daha çok küresel güçler tarafından çizilen bölge ülkeleri, bu devletlerin bölgesel ve küresel projeleri-

nin birer aracı olarak edilgen bir rol üstlenmişlerdir. 20. yüzyılın ilk yarısında manda yönetimi altında olan ülkeler, yüzyılın 

ikinci yarısında sömürgeci devletlerin yönlendirmesiyle otoriter ve totaliter rejimlerle yönetilmişlerdir. Küresel güçlerin 

etki alanlarında bulunan bu azınlık rejimleri bütün toplumsal ve siyasal muhalefet gruplarını devre dışı bırakarak dış des-

teklerle ülkelerinde korkuya dayalı itaat sağlamışlardır. Ancak yeni bir yüzyıla yaklaşırken Ürdün Kralı Hüseyin, Fas Kralı 

Hasan, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esed ve Bahreyn Emiri Şeyh Selman İsa el-Halife gibi uzun yıllardır iktidarda bulunan 

yöneticilerin ölmesiyle bölgesel bir yeniden yapılandırma ihtimali ortaya çıkmıştır. Fakat iç ve dış gelişmelerin de etki-

siyle, ölümle gelen bu iktidar değişimleri siyasal ve toplumsal özgürlüklerin ve ekonomik serbestliğin önünü açmamış; 

belirli bir seçkinler grubundan ziyade halkın çıkarını dikkate alan yeni rejimler kurulamamıştır. 2001 sonlarında Tunus’ta 

başlayan ve kısa sürede bütün Arap dünyasını saran bir isyan dalgası bölgesel sistemin yeniden yapılandırılmasını tekrar 

gündeme taşımıştır. Meydana gelen olaylar statükonun sarsılmasına, yeni bir siyasal-toplumsal yapının oluşmasına ve 

daha çok İsrail’in güvenliğini merkeze alan Camp David dahil olmak üzere bölgesel güvenlik politikalarının yeniden be-

lirlenmesine giden yolu açmıştır. 

Bu çalışmada, Mart 2011’den beri isyan ateşi içinde bulunan Suriye’nin bölgede meydana gelen bu son gelişmelerden 

nasıl etkilendiği analiz edilecektir. Bu çerçevede çalışmanın ilk bölümünde, öncelikle, geçen yüzyılın başlarından itibaren 

ülkenin geçirdiği siyasal dönüşüm süreci ele alınacaktır. Bugün ülkede yaşananlar, manda döneminden bugüne kadarki 

gelişmelerle ülkenin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapısı dikkate alınmadan tam manasıyla anlaşılamaz. İkinci bölüm-

de Beşar Esed’in yeniden yapılanma vaatleri ve ülkedeki isyanların yol açtığı gelişmeler ele alınacaktır. Son bölümde ise 

Suriye’deki olayların Türkiye ile ilişkilerine etkisi üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda da öncelikle iki ülke arasındaki iliş-

kilerin genel seyri ile çatışma ve işbirliği dönemleri ele alındıktan sonra son dönemdeki yönetim karşıtı gösterilerin ikili 

ilişkileri nasıl etkilediği analiz edilecektir.
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1.  DEVLETİN KURULUŞU VE HAFIZ ESED DÖNEMİ: 
SİYASET, TOPLUM, EKONOMİ

a)  Devletin Kuruluş Süreci ve Askeri Darbeler Dönemi
Modern Suriye devletinin kuruluş süreci Osmanlı Devleti’nin dağılmasıyla başlar. Avrupa’daki topraklarının yanında Or-
tadoğu ve Kuzey Afrika’daki tüm topraklarını kaybederek Anadolu’ya hapsedilen Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu’daki top-
rakları Avrupalı iki sömürgeci devlet olan İngiltere ile Fransa arasında paylaşıldı.1 Paylaşımın yapıldığı 1920 tarihli San 
Remo Antlaşması’na göre, İngiltere ve Fransa böl-yönet (divide and rule) stratejisi gereği güneyde Mısır, kuzeyde Anadolu 
yarımadası, doğuda Irak ve batıda Akdeniz arasında kalan tarihi Suriye topraklarını, İslam tarihindeki adıyla Şam Vilayeti-
ni (Bilad eş-Şam), birkaç devlete böldüler.2 Buna göre, tarihi Suriye topraklarının kuzeyi Fransızlara, güneyi ise İngilizlere 
bırakıldı. İngilizlerin marifetiyle güneydeki kısımda daha sonra bir Yahudi devleti olarak İsrail kuruldu ve beraberinde 
Filistin Sorunu ortaya çıktı. Güneyin geri kalanında ise Osmanlılara karşı İngilizlerle işbirliği yapan Haşimi sülalesinin 
yönetimine bırakılan Ürdün devleti kuruldu. Kuzeyde ise Fransızların marifetiyle bir Hıristiyan devleti olarak Lübnan, geri 
kalanında da bir Fransız manda devleti olarak bugünkü Suriye kuruldu.3

Böl-yönet stratejisini bugünkü Suriye topraklarında bir kez daha uygulamaya kalkan Fransızlar kuzeyde Nusayri, orta bö-
lümlerde Sünni ve güneyde Dürzi devletlerinden oluşan federal, sekteryen ve parçalı bir devlet kurmak istediler.4 Ancak 
Fransızlar bunu uygulamaya koyamayınca Lübnan dışında kalan kısmında ülkeyi Halep, Şam, Lazkiye, İskenderun ve Dür-
zi Dağı olmak üzere beş yarı özerk idari/siyasi birim olarak düzenledi. Lazkiye Nusayrilere, İskenderun Türklere, Dürzi Dağı 
Dürzilere, Halep ve Şam da Sünni Araplara olmak üzere her biri ayrı bir etnik grubun kontrolüne bırakıldı.5 Fransızların 
ihanetine uğradıklarını düşünen Suriye halkı 1920’li yıllarda yerel ölçekte, fakat koordineli ve ortak bir amaçları olmayan 
pek çok isyan gerçekleştirdiler. Şeyh Salih bin Ali liderliğindeki Nusayriler kuzeyde, Şeyh İsmail Harir Havran’da, Sultan 
Paşa el-Atraş liderliğindeki Dürziler ise güneyde Fransızlara karşı isyan ettiler.

Fransızlar isyanları bastırdıktan sonra manda yönetimi biraz gevşetildi. 1928 yılında bazı milliyetçi grupların Ulusal Cep-
he (el-Kutle el-Wataniye) adıyla İbrahim Hannanu ve Haşim el-Attasi liderliğinde oluşturulan bir koalisyon çerçevesinde 
bir araya gelmelerine izin verildi. Böylece Suriye’de ilk siyasal parti 1928’de manda döneminde kurulmuş oldu. Bu koalis-
yonun önemli partilerinden biri Şükrü Kuvvetli’nin de üyesi olduğu el-Fetat isimli gizli örgütün devamı olan Bağımsızlık 
Partisi (el-İstiklal) idi. Fransızların denetiminde 1930’da yapılan seçimlerde Ulusal Cephe iktidara geldi ve ülkenin birliğini 
ve bağımsızlığını vurgulayan bir anayasa hazırladı. 1936’da Fransızlarla imzalanan fakat Fransız Meclisi tarafından onay-
lanmayan bir antlaşma Suriyelilerin bağımsızlık hedeflerini netleştirdi.

1.  Raymond  Hinnebusch, Syria: Revolution from Above, New York: Routledge, 2001, s. 18.

2.  Özden Zeynep Oktav, Limits of Relations with the West: Turkey, Syria and Iran, İstanbul: Beta Basım A. Ş., 2008, s. 78.

3.  Anoushiravan Ehtemshami ve Raymond A. Hinnebusch, Syria and Iran: Middle Powers in a Penetrated System, London: Routledge, 1997, s. 57.

4.  Kerim Yıldız, The Kurds in Syria: The Forgetton People, Londra: Pluto Press, 2005, s. 28.

5.  M. Graeme Bannerman, “Syrian Arab Republic,” iç. David E. Long ve Bernard Reich (eds.), The Government and Politics of the Middle East and 
North Africa, Boulder, CO: Westview Press, 1995, ss. 198-219, s. 201.

1920 tarihli San Remo Antlaşması’na göre, İngiltere ve Fransa 

böl-yönet (divide and rule) stratejisi gereği güneyde Mısır, 

kuzeyde Anadolu yarımadası, doğuda Irak ve batıda Akdeniz 

arasında kalan tarihi Suriye topraklarını, İslam tarihindeki 

adıyla Şam Vilayetini (Bilad eş-Şam), birkaç devlete böldüler.
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Suriye, manda yönetimi boyunca Türkiye ve Irak başta olmak üzere komşu ülkelerde siyasal baskılara maruz bırakılan 
Kürt, Ermeni ve Süryani gibi göçmen grupların sığınağı oldu. Bu göçlerin de etkisiyle zaten kırılgan olan siyasal istikrar, 
Fransa’nın 13 Haziran 1939’da Hatay’ın Türkiye’ye bırakılmasını kabul etmesi üzerine yeniden bozuldu. Çıkan karışıklıklar 
sonrasında Devlet Başkanı el-Attasi istifa etti, tüm parlamenter kuruluşlar lağvedildi ve Fransızlar bir konsey vasıtasıyla 
ülkeyi yönetmeye başladı. Ancak Fransa’nın kısa bir süre sonra patlak veren İkinci Dünya Savaşı’nda işgal edilmesi üze-
rine durum değişti; Fransa savaş sonrasında ülkeye bağımsızlık vereceğini açıkladı. 1943’te yapılan seçimlerden sonra 
Ulusal Cephe yeniden iktidar oldu. Yeni meclis Şükrü Kuvvetli’yi devlet başkanı seçti. Bir yıl sonra da Fransa’nın muhale-
fetine rağmen ABD ve Sovyetler Birliği, hem Suriye hem de Lübnan’ın bağımsızlığını tanıdılar. 1945 yılında İngiltere’nin 
de bağımsızlığını tanıması, Suriye Hükümeti’nin BM üyeliğinin şartını yerine getirmek için Mihver Devletlerine savaş ilan 
etmesi ve Suriye’nin Arap Birliği’ne üye olması Fransa’nın ülkeden çıkması yönünde ciddi bir baskı oluşturdu. BM’nin 
Şubat 1946’da Fransa’nın ülkeden çıkması yönünde bir karar alması üzerine Fransız birlikleri 15 Nisan 1946’da ülkeden 
tamamen çekildikten hemen sonra Suriye halkı 17 Nisan’da ülkelerinin bağımsızlığını ilan etti. 

Fransa’nın ülkeden çıkmasından sonra Suriyeli liderler arasındaki dayanışma ve birlik de sona erdi, Şam’daki siyasal birlik 
zedelendi, farklı etnik grupların yerel aidiyetleri devam etti ve ülke farklı siyasal söylemlerin çatışmasına sahne oldu. 
Ülkedeki siyasal sistemin oluşturulması konusunda farklı kesimler değişik (Haşimi rejimi, Batı yanlılığı, Sovyet yanlılığı) 
taleplerde bulundular. Fransızların, Arap milliyetçiliğinin gelişmesini engellemek için mezhepsel bağları ve diğer yerel 
aidiyetleri cesaretlendirici siyasetinin de bu farklılıklardaki etkisi büyüktür.6 Bağımsızlık ilanından Hafız Esed’in 1970’te 
iktidara gelmesine kadar genellikle güçlü bölgesel ve küresel devletlerin desteklediği çok sayıda başarılı ve başarısız 
askeri darbe gerçekleştirildi.

Bağımsızlık sonrasındaki Suriye’de siyasal güç, farklı şehirleri temsil eden Sünni grupların tekelinde olan iki siyasal parti-
nin denetimindeydi. Ülkenin Mısır ve Suudi Arabistan’la yakın ilişkiler içinde olmasını öngören Ulusal Parti, Şamlı hukuk-
çu ve sanayicilerin hakimiyetinde iken, Irak ve Ürdün ile birleşme yanlısı olan Halk Partisi daha çok Halepli toprak ağaları 
ve tüccarların denetimindeydi. Ancak iç sorunlardan ziyade dış gelişmelere endekslenen bu iki parti de ülkedeki siyasal 
istikrarsızlığın ve ekonomik kalkınma sorunlarının giderilmesi yönünde bir başarı gösteremedi.7

1948’deki ilk Arap-İsrail savaşından sonra Suriye bir siyasal istikrarsızlıklar ve darbeler dönemine girdi. Siyasal, askeri, 
ekonomik ve idari alanlardaki sorunlar ülkedeki huzursuzluğun artmasına neden olunca 30 Mart 1949 tarihinde Ge-
nel Kurmay Başkanı Hüsnü Zaim liderliğinde ilk askeri darbe gerçekleştirildi. Muhalefet ve şehirliler tarafından coşkuyla 
karşılanan darbe lideri Zaim, ülkedeki tüm siyasal partileri lağvederek devlet başkanı oldu. Ülkede geniş kapsamlı bir 
yapılanma ve kurumsallaşma süreci başlatan Zaim, yönetimi kişisel çıkarları doğrultusunda kullanınca ekonomik sorun-
lar baş gösterdi ve kısa sürede siyasal desteğini kaybetti. 14 Ağustos 1949’ta Sami Hinnavi liderliğinde bir grup asker 
tarafından yapılan bir darbe sonrasında yakalanan Zaim, Başbakanı Muhsin Barazi ile birlikte Savaş Konseyi tarafından 
yargılanarak idam edildi. Haşim Attasi liderliğinde sivil bir geçici hükümet kurularak ülke genel seçimlere götürüldü. Yeni 
bir seçim yasasıyla 15-16 Kasım 1949 tarihinde genel seçimler yapılmasına rağmen istikrar sağlanamadı.

19 Aralık 1949’da Albay Edip Şişekli liderliğinde bir grup asker ordunun yönetimini ele geçirerek General Hinnavi’yi Irak’la 
işbirliği yapma suçundan tutukladı. Ekrem Hourani liderliğindeki sivil yetkililer yeni bir anayasa hazırlayarak ülkedeki 
siyasal istikrarı sağlamaya çalıştılar, ancak başarılı olamadılar. Bunun üzerine Şişekli 28 Kasım 1951’de üçüncü darbeyi ya-
parak bakanlar kurulunu dağıttı ve Fevzi Silo’yu başbakanlığa atadı. Baskıcı bir rejim kuran Şişekli, 6 Nisan 1952’de bütün 

6.  Nikalos van Dam, Suriye’de İktidar Mücadelesi, Çev. Semih İdiz ve Aslı Falay Çalkıvik, İstanbul: İletişim Yayınları, 2000, s. 21. 

7.  Philip K. Hitti, Syria: A Short History, New York: The Macmillan Company, 1959, s. 250.

Fransa’nın ülkeden çıkmasından sonra Suriyeli liderler 

arasındaki dayanışma ve birlik de sona erdi, Şam’daki siyasal 

birlik zedelendi, farklı etnik grupların yerel aidiyetleri devam 

etti ve ülke farklı siyasal söylemlerin çatışmasına sahne oldu.
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siyasal partileri lağvetti; kurduğu Arap Özgürlük Hareketi ülkedeki tek parti olarak kaldı. Temmuz 1953’te referandum 
sonucunda başkanlık sistemini getiren yeni bir anayasa benimsendi ve Şişekli devlet başkanı olarak seçildi. Siyasal karı-
şıklıklar ve Şişekli rejimine yönelik artan muhalefet sonrasında ülkede olağanüstü hal ilan edildi. 25 Şubat 1954 tarihinde 
ordu içindeki Şişekli muhalifleri bir darbeyle Şişekli’yi iktidardan düşürdü ve yönetimi sivil hükümete devretti.8

Ülke yönetiminin yeniden sivillere geçmesiyle birlikte farklı siyasal gruplar arasındaki rekabet ve çatışma da arttı. 1955 
yılından itibaren siyasal denge, başını Baas Partisi ile Suriye Komünist Partisi’nin çektiği sol kanat lehine değişti. İsra-
il devletinin kurulmasıyla ülkedeki Batı karşıtlığı, Sina Yarımadasının 1956’da İngiltere, Fransa ve İsrail tarafından işgal 
edilmesi ve Sovyet propagandası üzerine daha da arttı. Bu gelişmelerin sonucunda 1957 itibariyle ülke yönetimi sol bir 
koalisyonun denetimine girdi ve Sovyetler Birliği’ne yanaştı. İktidarı ele geçirdikten sonra sol siyasi partiler arasında baş 
gösteren rekabet ve çatışma Komünist Parti lehine gelişince Baas Partisi, o dönemde Arap dünyasının en karizmatik lideri 
olan Nasır liderliğindeki Mısır ile birleşme sürecini başlattı. 1 Şubat 1958 tarihinde Mısır ve Suriye tarafından Birleşik Arap 
Cumhuriyeti’nin kuruluşu ilan edildi ve her iki ülkede gerçekleşen plebisitlerle yeni devletin kuruluşu halk tarafından da 
kabul edildi. Kabul edilen geçici anayasa doğrultusunda Nasır liderliğinde bir devlet başkanlığı, dört başkan yardımcılığı, 
ortak bir kabine ve 600 kişilik bir ortak meclis oluşturuldu. Kısa süre içinde Baas’ın beklentileri dışında gelişmeler oldu. 
Yeni cumhuriyette Mısır’ın Suriye’ye hükmetmesi ve Mısırlı bürokratların Suriye’deki görevlerin başına getirilmesi üzerine 
28 Eylül 1961’de Ürdün, Suudi Arabistan’ın desteklediği sağcı bir asker olan Abdülkerim Nehlevi tarafından yapılan bir 
askeri darbe sonrasında birlik sona erdi.9 

Aralık 1961’de Baas Partisi ve Nasır yanlısı grup dışındaki partiler kurucu bir meclisin oluşturulması için sandık başına 
gittiler. Yeni meclis Nazım el-Kudsi’yi devlet başkanı seçti. 28 Mart 1962’de gerçekleşen bir askeri darbe sonrasında yö-
netim istifa etti. Ancak, darbe karşıtı gösteriler dolayısıyla yedi darbeci subay başka bir grup subay tarafından sürgüne 
gönderildi ve el-Kudsi yeniden devlet başkanı oldu. Özellikle Nasır yanlısı ve karşıtı gruplar arasındaki çatışmalar artarak 
devam edince beklenen siyasal istikrar sağlanamadı. 8 Mart 1963’te yapılan askeri darbe sonrasında Baas Partisi’nin iki 
kurucusundan biri olan Selahaddin (Salah) Bitar başbakan oldu. Akabinde Nasır yanlılarına karşı bir kampanya başlatıla-
rak bürokrasi ve ordu içindeki Nasırcılar görevlerinden alındı. 

Yaşanan şiddetli çatışmalar sonucunda Baas Partisi tek başına iktidarda kaldı. Bu sırada parti içinde muhalefetin susturul-
masında etkin bir rol oynayan Sünni General Emin Hafız etkili bir lider olarak ön plana çıktı. 1964 ile 1966 yılları arasında 
Baas Partisi’nin merkez ve solcu kanatları arasında yaşanan güç mücadelesi dolayısıyla sık sık hükümet değişiklikleri oldu. 
Bu dönemde Bitar ile Emin Hafız’ın etkin olduğu Baas Partisi’nde Nusayri iki general, Salah Cedid ile Hafız Esed, sivrilmeye 
başladı. 23 Şubat 1966’da bu iki Nusayri general Parti’nin radikal kanadını iktidara taşıyan bir darbe gerçekleştirerek Baas 
iktidarını pekiştirdiler. Rakip siyasal oluşumları devre dışı bıraktıktan sonra kendi içinde bölünmeler yaşayan Baas Partisi 
içindeki radikal gruplar ile Hafız Esed öncülüğündeki realist ve pragmatik grup arasında yaşanan güç mücadelesi Kasım 
1970’te Esed lehine neticelendi. Radikal grupları hem parti hem de ordu yönetiminden uzaklaştıran Esed,10 üst düzey 
askerler ve burjuvazinin desteğini alarak Mart 1971’de devlet başkanı seçilince de ülkedeki en önemli siyasal aktör olarak 
kaldı. Esed, parti içinde yaşanan bu değişimi bir Düzeltme Hareketi (el-Hareke el-Tashihiye) olarak nitelendirerek iktida-
rına meşruiyet kazandırmaya çalıştı.11

Hafız Esed iktidarını sağlamlaştırdıktan sonra ilk iş olarak kendisine yürütmede, yasamada ve askeri alanda geniş yetkiler 
tanıyan bir başkanlık sistemi kuran 1973 Anayasasını hazırlattı. Bu “kişisel başkanlık sistemi” ile ülkedeki bütün kurumlar 
üzerinde mutlak bir hakimiyet sağlayan Esed, demokratik görüntülü otoriter bir rejim kurdu. Ülkede hala yürürlükte 
bulunan 1973 Anayasası’na göre, Suriyeli bir Arap olması beklenen devlet başkanı ülkenin genel politikalarını belirler ve 
bakanlar kurulunun danışmanlığında yürütme gücünü kullanır. Ordunun başkomutanı da olan devlet başkanı üst düzey 
sivil ve askeri memurları atar ve/ya görevden alabilir. Bu geniş yetkilerin yanında Baas Partisi Genel Sekreteri de olan 
Esed, anayasa ve yasalarda belirsiz bırakılan alanlarda tanımlanmamış yetkiler de kullanmış ve meşruiyetini arttırmak 
amacıyla yedi yıl arayla devlet başkanlığı seçimleri yapmıştır.

8.  Bannerman, “Syrian Arab Republic,” s. 211.

9.  Yıldız, The Kurds in Syria, s. 32.

10.  Hinnebusch, Syria: Revolution from Above, s. 55-56, 61-62.

11.  Sonoko Sunayama, Syria and Saudi Arabia: Colaboration and Conflict in the Oil Era, London: Tauris Academic Studies, 2007, s. 35.
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b)  Toplumsal ve Ekonomik Yapı
Suriye’de heterojen bir toplumsal yapı mevcuttur. Suriye’nin parçalanmış toplumsal yapısı daha çok coğrafyasının bir so-
nucudur. Aynı zamanda bir geçiş noktası olan Ortadoğu bölgesinin dışlanmış halk kesimlerinin sığındığı ve yurt edindiği 
bir coğrafya olan Suriye’nin her bir dağlık bölgesi farklı bir etnik gruba korunak olmuştur. Ülkedeki farklı etnik, dinsel, 
toplumsal ve coğrafi aktörler varlıklarını ve özerkliklerini bugüne kadar koruyabilmiş; parçalanmış toplumsal yapı ülke 
siyasetinin ve ekonomisinin en önemli nedenlerinden biri olarak etkisini devam ettirmiştir.

Suriye nüfusunun yaklaşık %90’ı Arap, %9’u Kürt ve %1’i de Ermeni, Çerkez ve Türkmen gibi küçük etnik gruplardan 
oluşmaktadır.12 Ülkede konuşulan diller de buna denk düşen oranlarda konuşulmakta, ülkede yaşayan nüfusun %90’ı 
Arapça, %9’u Kürtçe, %1’i ise Ermenice, Çerkezce ve Türkmence konuşmaktadır. Bu yerli dillerin dışında özellikle şehirli 
ve eğitimli insanlar Fransızca ve İngilizce dillerini de bilmektedirler. Özellikle sömürge döneminde okullarda zorunlu dil 
olarak okutulan Fransızca okur-yazar Suriyeliler arasında oldukça yaygındır. Ülkedeki parçalanmışlık inanç boyutunda 
daha fazla dikkat çekmektedir. Suriye nüfusunun yaklaşık %90’ı Müslüman’dır. Toplam nüfusun yaklaşık %73-75’i Sünni 
Müslüman, %12’si Nusayri (Şii, Alevi),13 %10-12’si Hıristiyan ve %3’ü Dürzi’dir.14 Ülkede ayrıca küçük bir Yahudi ve Yezidi 
topluluğu da yaşamaktadır. 

Dini anlamda Suriye’nin geleneksel hâkim unsuru Sünni Araplar olmuştur. İslami ve Araplık bilinçleri gelişmiş olan Sünni-
ler Baas rejimine kadar ülkedeki en önemli siyasi ve ekonomik aktör olarak ön planda kaldılar. Dinsel ve kültürel bir grup 
oluşturan Nusayriler ise daha önceleri dağlık bölgelerde yaşayan köylü kesimden oluşmasına rağmen Baas rejimiyle 
birlikte ülke siyasetinin hâkimi oldular. Nusayriler, Baas rejiminin imkânlarını kullanarak ordu başta olmak üzere bürok-
raside etkili bir güç elde ettiler; önemli bir kesimi de ekonomik alanda söz sahibi oldu. Dürziler, Baas döneminde siyaset 
ve ekonomide güçlenme imkânı buldukları halde önemli bir kesimi özerkliklerini muhafaza edebilecekleri bölgelerden 
çıkmamayı tercih etti. Daha çok şehir merkezlerinde oturan ve orta sınıfı oluşturan Hıristiyanlar ise Rum Ortodoks, Rum 
Katolik, Suriyeli Ortodoks, Suriyeli Katolik ve Marunilerin oluşturdukları dini cemaatler halinde yaşamaktadır. Arap mil-
liyetçiliği gibi ideolojik hareketlerin gelişmesinde büyük rol oynamış olan Hıristiyanlar ülkedeki entelektüel kesimin de 
öncülüğünü yapmaktadırlar.

Arapların dışındaki etnik grupların başında gelen ve büyük ekseriyeti Sünni Müslüman olan Kürtler, çoğunlukla kuzey-
deki Türkiye sınırına yakın bölgelerde ve Şam’ın belirli bir semtinde, geleneksel kabile yapılarını bozmayarak daha çok 
köylerde ve küçük kasabalarda yaşamaktadırlar. Önemli ölçüde Türkiye ve Irak’taki siyasal Kürt milliyetçi hareketlerine 
ilgi duyan bir kesim olmasına rağmen daha çok kültürel varlıklarını devam ettirme çabası içinde olmuşlardır. Kürtlerin 
dışında ülkede Arap olmayan azınlıklar arasında Ermeniler, Türkmenler, Çerkezler, Nasturiler ve Yahudilerin genel nüfus 
içindeki oranların oldukça düşük olduğundan ülke siyasetinde önemli bir rol oynayamamaktadırlar. 

Suriye’deki azınlıkların toplam nüfusa oranları düşük olsa da belirli bölgelerde çoğunluğu oluşturmaları bu azınlıkların 
gelecekte yerel özerklik talebinde bulunma ihtimalini arttırmaktadır. Örneğin, Dürzi nüfusunun %90’ının yaşadığı el-Sü-
veyde bölgesindeki toplam nüfusun yaklaşık %88’i Dürzi’dir. Benzer şekilde, yaklaşık %75’i Lazkiye ve çevresinde yaşa-
yan Nusayriler, bölge nüfusunun yaklaşık %62’sini oluşturmaktadır. Daha ilginç olanı nüfusun sadece %3’ünü oluşturan 
İsmaililerin %80’i Hama vilayetinde yaşamaktadır. Fakat ülkedeki etnik, mezhep, bölge ve aşiret kategorileri örtüşünce 
bu ayrımlar daha karmaşık bir hal almaktadır. Dolayısıyla farklı etnik kategoriler arasında ciddi bir karşılıklı bağımlılık ve 
iç içe geçmişlik mevcuttur.

Manda yönetimini kolaylaştırmak ve çoğunluğu oluşturan Sünnilerin bağımsızlık taleplerini etkisiz kılmak amacıyla top-
lumdaki ayrışmayı kullanan Fransızlar, Suriye’den çıktıktan sonra da toplumsal bölünmüşlüğü kendi siyasal projeleri ve 
çıkarları doğrultusunda kullanmaya devam etmişlerdir. Örneğin Fransa, manda döneminde orduda daha çok azınlıklara 

12.  Hinnebusch, Syria: Revolution from Above, s. 19.

13.  Nusayrilik, kökleri İsmailiye fırkasına dayanan ve Şam’da (Nusayriye/Semman Dağı) ortaya çıkan bir dini gruptur. Bunlar Hz. Ali’nin 
ölmediğine, onun ilah ve/ya ilaha yakın biri olduğuna inanırlar. Şeriatın hem zahiri hem de batıni yönü olduğunu iddia ederler. Geleneksel Şiiler, 
bir sentez sonucunda gelişen Nusayriliği kendilerinden saymazlar. Suriye’de iktidarı elinde bulunduran bu aşırı Şii/Alevi grubu nitelendirmek 
için çalışma boyunca daha yaygın ve özgün bir ifade olan Nusayri kelimesi kullanılacaktır.

14.  “Syria,” CIA, The World Factbook,” https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html; Hinnebusch, Syria: Revolution 
from Above, s. 19.
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yer vermiştir. Suriye ordusunun temelini oluşturan Özel Doğu Akdeniz Birlikleri (Les Troupes Spéciales du Levant) adlı as-
keri birliklerin çoğunluğu Nusayri ve Dürzilerden, az miktarda da Kürt Ermeni ve Çerkezlerden oluşmaktaydı.15 Ordu, ba-
şından itibaren ülkenin kaderinden birinci dereceden sorumlu siyasal aktör olarak görüldüğünden iktidar peşindeki her 
aktör ve/ya kesim öncelikli olarak ordudaki hâkimiyeti ele geçirmeye çalıştı. Bundan dolayı başından itibaren ordunun 
siyasete doğrudan müdahalesi olağan karşılanmaktadır. Bağımsızlıktan sonraki 20 yıllık sürede Sünniler, daha sonraki 
dönemde ise Nusayriler orduya hâkim olmuşlardır. Bugün sivil halka karşı şiddet kullanan askeri birliklerin çoğunlukla 
Nusayri subayların komutasındaki birlikler olduğu iddia edilmektedir.16

Suriye toplumu sınıfsal olarak da üç farklı kesimden oluşmaktadır. Birincisi, ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal gücün 
merkezleri olan şehirlerde oturan kesimdir. Kendilerini Arap medeniyetinin asıl taşıyıcıları olarak gören şehirliler, köylü 
ve bedevilerden daha ayrıcalıklı ve üstün olduklarını ileri sürmektedirler. Sahip oldukları güç dolayısıyla Suriye’de şehir-
lerin denetimi ülkenin denetimi anlamına gelmektedir. 1960 ve 1970’li yıllarda bu şehirlileri denetim altına alamayan 
Baas rejimine karşı ülke içinden en ciddi tehditler bu sınıftan gelmiştir. Yönetimde yeterince temsil edilmeyen doktorluk, 
avukatlık ve mühendislik gibi meslek sahiplerinin oluşturdukları birlikler 1970’li yıllarda Müslüman Kardeşlerin başını 
çektiği muhalefetin temel dayanakları olmuşlardır. İkinci önemli toplumsal sınıf olan Bedeviler, geleneksel Arap değerle-
rinin gerçek taşıyıcısı ve temsilcisi olduklarını düşünmektedirler. Ancak Bedevilerin hem sayıları hem de etkileri giderek 
azalmıştır. Üçüncü toplumsal kesim olan köylüler ise genellikle kırsal yerleşim bölgelerinde belirli bir toprak parçasından 
bile mahrum yaşayan kesimi oluşturmaktadırlar. Toprak ağalarının toplumsal, ekonomik ve siyasi kontrolünde bulunan 
köylülerin ülkedeki etkileri de minimal düzeydedir.

Son zamanlarda bölgesel dengelerin değişmesine paralel olarak Suriye’nin geleneksel toplumsal yapısı da değişmeye 
başlamıştır. Uzun süredir Baas rejiminin kullandığı Araplık, İslamlık, Suriyelilik, Baasçılık ve sosyalizm gibi kavramlar ülke 
halkının bireysel ve grup aidiyetlerini gözden geçirmesini beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla aile, etnik, dinsel ve bölge-
sel aidiyetler yerine daha geniş kapsamlı bir kimlik tanımlaması ön plana çıkarılmıştır. Baas döneminde Araplık ve Müs-
lümanlık temelinde oluşturulmaya çalışılan ancak yeterince geliştirilemeyen Suriye ulusal kimliği, 2011 yılında başlayan 
protestolar dolayısıyla ciddi bir sınavdan geçmektedir. 

Ekonomik Yapı

Tarım bakımından bölgenin en şanslı ülkelerinden biri olan, topraklarında petrol gibi doğal kaynaklar barındıran ve köklü 
bir ticaret geleneğine sahip olan Suriye, bu olumlu yönlerine rağmen ekonomik kalkınma sürecinde pek başarılı olama-
mıştır. Bu başarısızlığın temel nedenlerinin başında hükümet kararlarındaki isabetsizlik ile bölgedeki siyasal istikrarsızlık 
gelmektedir.17 Sömürge altındaki herhangi bir ülke gibi Suriye de bağımsızlıktan sonra ekonomik kalkınma gerçekleşti-
rerek siyasal bağımsızlığını pekiştirmeyi amaçlamıştır. Bunun için Baas Partisi’nin ideolojisine de uygun olarak devletçi ve 
sosyalist ilkeler doğrultusunda kapsamlı bir tarım reformu yapılarak köylülere toprak dağıtılmış ve ithal ikameci bir dış 
ticaret stratejisi izlenmiştir. Ancak uygulanan ekonomik sistemin tam anlamıyla sosyalist olduğu da söylenemez. Muha-

15.  Sünni Arapların ordudaki ağırlıklarının alığının temel nedenlerinden biri bu kesimin refah düzeyinin görece yüksekliğinden 
kaynaklanmaktadır. Ülkedeki fakir kesimler ki bunların başında bazı azınlık grupları gelmektedir, toplumsal statülerini yükseltmek ve daha 
rahat yaşamak için ordu mensubiyetini kullanmışlardır.

16.  Selahaddin Yıldırım, “Suriye Baharı Neden Gecikiyor?” Doğru Haber, 23 Mart 2012, http://www.dogruhaber.com.tr/Yazar/Makale/Suriye-
bahari-neden-gecikiyor.html.

17.  Bannerman, “Syrian Arab Republic,” s. 206.
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fazakar Arap ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi Esed’in pragmatistliğinin ekonomik alandaki uygulamalarına 
örnektir. Ekonomisi çıkmaza girdiğinde sosyalist ilkelerden feragat eden Hafız Esed’in yönetiminde, birincisi 1970’li yıllar-
da ikincisi ise 1990’lı yıllarda olmak üzere iki kez “infitah” adıyla bilinen liberalleşme politikası uygulanmaya çalışılmıştır. 
1977 yılına kadar süren bir ekonomik liberalleşme ve dışa açılım bağlamında özel mülkiyet güvenceye alınmış, döviz 
üzerindeki sınırlamalar gevşetilmiş, özel sektörün yabancı şirketlerle sözleşme imzalanması kabul edilmiş ve tarım ile 
sanayi projeleri için dış destek arayışına girilmiştir. 

Sanayideki yatırımlara ve tarımdaki kooperatifleşmeye rağmen 1980’li yıllardan itibaren geleneksel burjuva sınıfının eko-
nomik kayıplara uğraması ve ekonomideki rüşvet, yolsuzluk ve kaçakçılık uygulamalarının yaygınlık kazanması üzerine 
Suriye ciddi bir ekonomik krize girmiştir. Lübnan’ın işgali, Filistin ve Hama olayları gibi siyasal sorunların etkisiyle derinle-
şen kriz, Esed yönetimini ikinci dışa açılım süreci başlatmaya zorlamıştır. Sovyetlerin dağılmasından sonra tedrici olarak 
sosyalist ekonomik sistemden vazgeçen Suriye, piyasa ekonomisine geçiş konusunda adımlar atmaya başlamıştır. Mayıs 
1991’de çıkarılan Yatırım Yasası ile liberalleşme yönünde bazı önemli adımlar atılmış ve yabancı yatırımcılara dış ticaret, 
döviz ve vergi alanlarında avantajlar sağlanmıştır. Sovyetlerin yerine yeni ticaret ortağı olarak AB ülkeleri ile ekonomik 
ilişkiler geliştirilmiştir.

Beşar Esed yönetiminin ilk döneminde kapsamlı bir ekonomik reform paketi uygulamaya geçirilmiştir: Özel bankacılık 
sistemi ve menkul kıymetler borsası kurulmuş, yabancı sermaye girişi özendirilmiş, dışa açılım politikası uygulanma-
ya başlanmıştır. 2001’de Dünya Ticaret Örgütü’ne üyelik müracaatı yapılmış, 2002’de kurulan Kredi ve Para Konseyi faiz 
oranlarını düşürmüş ve yeni bir kur politikası belirlenmiştir. 2003’te yabancı yatırımların önündeki en önemli engel olan 
Yabancı Döviz Kanunu kaldırılmıştır. Beşar Esed, sosyalist ülkelerde planlamacı ekonomi ilkeleri çerçevesinde eğitim alan 
yaşlı ekonomi kurmaylarını Batıda eğitim almış liberal eğilimli kişilerle değiştirmiştir. Ancak artan işsizlik ve dış borçlar, 
yolsuzluklar, aşırı devletçi yasalar, aile tekelleri, siyasi yozlaşma, yatırımın azlığı, geniş kamu sektörü ve ihracat kalemleri-
nin azlığı gibi nedenlerden dolayı Suriye ekonomisindeki yapısal sorunlar devam etmektedir. Uzun süredir Batılı ülkeler 
tarafından ekonomik ambargolar ekonomik sorunların daha da artmasına katkı sağlamaktadır.

Neticede özel sektördeki gelişmelerin yeterli olmaması dolayısıyla Suriye’nin, en önemli finans kaynağı olan petrole18 
bağımlılığı ve ekonomik olumsuzluklar artarak devam etmiştir. Artan işsizlik, petrol üretiminin düşmesi ve çevre sorun-
ları gibi yapısal sorunların yanında devam eden yaptırımlar Suriye ekonomisinin daha da zayıflamasına neden olmuş-
tur. Arap isyanlarının en önemli nedenlerinin başında özgürlük isteğiyle birlikte fakirliğin geldiği de dikkate alındığında 
Suriye’nin de bu dalgadan ciddi bir şekilde etkilenmesi kaçınılmaz olmuştur. Gösterilerin başlamasıyla birlikte pek çok 
gözlemciye göre, dış destek olmadan Suriye Yönetiminin ne halkının ne de ordusunun ihtiyaçlarını karşılaması söz konu-
sudur. Özellikle İran’dan gelen nakdi ve ayni yardımlarla ayakta kaldığı iddiası sıklıkla dile getirilmektedir.

18.  Petrol Suriye’nin gelirlerinin yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır. Ülkenin yıllık 3 milyar dolarlık petrol ihraç ediyor. Bu ithalatın da %95’ini AB 
ülkelerine yapılmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre Suriye’den 2008’de 515 bin, 2009’da 160 bin, 2010 da ise 406 
bin ton ham petrol ithal edildi. 2011 yılı verilerine göre ise Ocak- Eylül döneminde Türkiye Suriye’den yaklaşık 260 bin ton ham petrol ithal etti. 
“Suriye’den Petrol İthali Durdu İddiası,” Dünya Bülteni, http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=201350; “Avrupa’dan Suriye’ye 
Petrol Ambargosu,” Bilgili Dünya Net, http://bilgilidunya.net/2011/09/avrupadan-suriyeye-petrol-ambargosu, “ABD’nin ‘sertleştiği’ Suriye’nin 
petrol rezervi 2,5 milyar varil,” NTVMSNNBC, http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/211017.asp.

Baas Partisi’nin ideolojisine de uygun olarak devletçi ve 

sosyalist ilkeler doğrultusunda kapsamlı bir tarım reformu 

yapılarak köylülere toprak dağıtılmış ve ithal ikameci bir dış 

ticaret stratejisi izlenmiştir.
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c)  Siyasal Yapı: Hafız Esed ve Baas İktidarı
1963’te iktidara gelen Baas Partisi’nin ülkedeki siyasal istikrarı sağlaması ancak Hafız Esed’in 1970 yılında iktidarı ele 
geçirmesi ve 1971 yılında yapılan referandumda oyların %99,2’sini alarak devlet başkanı seçilmesiyle mümkün olmuştur. 
Devleti istikrara kavuşturması ve sistemin kurumsallaştırılması konusundaki başarılarından ötürü Esed, yerli ve yabancı 
gözlemciler tarafından Suriye’nin kurucu babası olarak nitelendirilmektedir. Bugünkü siyasal yapının hemen tamamında 
Hafız Esed’in izlerini bulmak mümkündür. 1972’de Baas Partisi öncülüğündeki altı siyasi partiden oluşan Ulusal İlerici 
Cephe’yi kurduktan sonra 1973 yılında kalıcı bir anayasa hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur. 30 yıllık iktidarı boyunca 
milliyetçi, realist ve pragmatist özellikleri ön plana çıkan bir liderlik sergileyen Esed, ülkedeki siyasal, ekonomik ve top-
lumsal hayatı kontrol altında tutan totaliter bir rejim kurmuştur.

Esed ülkedeki siyasal sistemi istikrara kavuşturduktan sonra iktidarını, iç içe geçmiş halkalarla ifade edilebilecek çok-yön-
lü bir tarzda oluşturmuş, farklı zamanlarda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda bu iktidar halkalarından birini ön plana 
çıkarmıştır. En dar halkaya bakıldığında Esed’in kişiliği görülür ve siyasal sistem kişisel (personalistic) özellikler gösterir. 
Otorite ve güç daha çok Esed’in şahsında toplanmış, Esed’in karakteri, tecrübesi, ideolojisi, siyasi anlayışı ve kişiliği Baas 
rejiminin iktidarında devletin genel siyasetini belirlemiştir. Bunun için Hinnebusch, rejimin farklı unsurlardan oluşmasın-
dan kaynaklanan kırılganlığının, oluşan yeni askeri ve ekonomik seçkinlerin “başkanlık monarşisi” etrafında toplanma-
sıyla giderildiğini iddia etmektedir.19 Çünkü iktidarın üç temel kurumunu denetimi altında tutarak otoritesini sağlama 
alan Esed, genel sekreter olarak partiyi, devlet başkanı olarak bütün idari yapıyı ve silahlı kuvvetler başkomutanı sıfatıyla da 
orduyu kontrolü altında tutmakla ülkenin siyasal sistemini kişi merkezli bir iktidara dönüştürmüştür. Hükümet başkana 
karşı sorumlu iken, Halk Meclisi (Parlamento) da sadece danışma işlevini yerine getirmektedir.20 Esed’e saygı gösterilme-
si, kişiliği ve karizmasının merkeze alınması üzerine kurulan rejimin itaate bağlı bir hakimiyet stratejisi benimsediğini 
göstermektedir.21 Stratejik önemi olan görevlere yapılan atamalardaki temel ölçüt Esed’e mutlak sadakat ve bağımlılıktır. 
Bu çerçevede Baas rejimi, devletin belirlediği ritüellere zorunlu katılımlarla ve söylemini kabul ettirmekle insanlara baş 
eğdirmiş ve itaat üretmiş bir rejimdir.

Esed’in liderliğinin ikinci halkasında kabile ve aile bağları ön plana çıkmaktadır. Esed ve ailesinin mensup olduğu Kelbiye 
Kabilesi, Suriye’deki Nusayrilerin dört temel aşiretinden birisidir.22 Bu aşiretin özellikle Esed ve Mahluf aileleri devletin 
temel kurumları ve bürokrasideki kilit görevlerin çoğunu ellerinde bulundurmuşlardır. Örneğin, kardeşi Rıfat Esed iktidar 
mücadelesine girişmeden önce uzun yıllar Savunma Birlikleri’nin komutanı olarak görev yapmış ve ülkedeki en etkili 
ikinci kişi olarak kabul edilmiştir. Hafız Esed’in büyük kardeşi Cemil Esed de Lazkiye bölgesindeki milislerin, kuzeni Adnan 
Esed Başkent Şam’ın güvenliğinden sorumlu olan Savaş Birlikleri’nin, kayınbiraderi Adnan Mahluf ise Başkanlık Sarayı’nı 
koruyan Cumhuriyet Muhafızları’nın komutanlığını yapmıştır. Bunların dışında, Esed ailesinin çok sayıda mensubu Esed 
rejiminin başından itibaren parti bürokrasisi, ordu ve sivil bürokrasi içinde başka önemli görevlerde bulunmuşlardır. 

Esed’in liderliğinin cemaatçi, mezhebe ve etnisiteye dayalı olması üçüncü halka olarak ortaya çıkmaktadır. Esed’le birlikte 
Suriye’de ilk kez bir Nusayri devlet başkanı olmuştur. Nusayrilik devletin temel bakış açısının şekillenmesinde başlıca 
rol oynadığından dolayı Esed rejimi, aynı zamanda Nusayri rejimi olarak da algılanmış ve nitelendirilmiştir.23 Özellikle 
orduya ve istihbarat kurumlarına hâkim olan Nusayriler arasındaki cemaatçi ve/ya mezhepçi dayanışma24 Suriye siyasal 
sisteminin, dolayısıyla Esed iktidarının devamının temel belirleyicileri olmuşlardır.25 Her ne kadar bazıları farklı düşünse 
de bugün itibariyle yönetim karşıtı protestolara karşı şiddet kullananların başında gelen Nusayriler, Baas rejimini kendile-

19.  Hinnebusch, Syria: Revolution From Above, s. 63.

20.  Yıldız, The Kurds in Syria, s. 47-48.

21.  Lisa Wedeen, Ambiguities of Domination: Politics, Rhetoric, and Symbols in Contemporary Syria, Chicago: The University of Chicago Press, s. 6.

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

23.  Hinnebusch, Syria: Revolution From Above, s. 65.

24.  Itzchak Weismann, “The Politics of Popular Religion: Sufis, Salafis, and Muslim Brothers in 20th Century Hamah,” International Journal of 
Middle Eastern Studies, n. 37, 2005, ss. 39-58, s. 52. 

25.  Matti Moosa, Extremist Shiites: The Ghulat Sects, Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1988, s. 294.



S E T A  
R A P O R

14

riyle özdeşleştirmişlerdir.26 Bu hizipçi anlayışın temelinde, Nusayrilerin Sünniler tarafından ötekileştirilmeleri, hatta bazen 

kafir olarak görülmeleri gibi tarihsel algılamalar yatmaktadır.27 Bu dışlayıcı tutum Nusayrileri dine karşı radikalleştirmiş, 

yabancılaştırmış, sekülerleştirmiş ve sekteryen davranmaya itmiştir. Esed de seküler Arap milliyetçiliğini dinsel kimliğin 

önüne çıkararak bu sorunun üstesinden gelmeye çalışmıştır.28

Esed tarafından oluşturulan siyasal sistemin dördüncü halkasında ideolojik bir grup olarak Baasçılar bulunmaktadır. As-

lında bazıları Baas partisinin merkezi konumu dolayısıyla Esed yönetimini bir “ordu-parti ortaklık” rejimi olarak nitelen-

dirmektedir.29 Milliyetçi ve sosyalist düşünceden hareketle geliştirilen Baas Partisi ideolojisi, 50 yıldan uzun bir zamandır 

Suriye devletinin genel işleyiş kurallarını ve siyaset eğilimini belirlemektedir. Esed liderliğinin ideolojik yönünü belirle-

yen Baas Partisi, bir taraftan tepeden inmeci ve militarist bir söylemle otoriter, baskıcı ve halktan kopuk bir yönetimin 

kurulmasını sağlarken, diğer taraftan yönetimin halkla iletişimini ve meşruluğunu sağlayan tek kurumsal yapı olmuştur. 

Esed’in kurduğu rejimin, Arap ve Müslümanlar olmayanlar dahil Suriye halkının bütün kesimleri tarafından benimsenme-

sinde partinin etkin bir şekilde kullanılması önemli rol oynamıştır. Devlet partisi olan Baas, en azından resmi söylemde, 

bütün ulusu kucaklamış ve Esed rejimi ile halk arasında bir köprü işlevi görmüştür. Esed, Baas Partisi üzerinden şehirli 

Sünni zenginlerin hâkimiyetindeki Suriye’nin geleneksel güç piramidini tersine çevirerek köylülerin ve toplumun daha 

alt kesimlerinin güçlenmesini sağlamıştır.30

Son olarak, Baas rejimi, farklı amaç ve beklentilerle ve pragmatik nedenlerle Nusayrilere ve Baasçılara destek veren grup-

ların bir araya gelmesinden müteşekkil bir siyasal sistemdir. Nusayrilere destek verenlerin başında Hıristiyan ve Dürzî gibi 

dinsel azınlıklar gelmiştir.31 Bireysel ve ortak çıkarlar temelinde düşünen bu gruplar, Baas rejimi altında sahip oldukları gö-

rece rahatlık ve güvenliği kaybetme korkusuyla Nusayrilere destek vermişlerdir. Bunların dışında özellikle kırsal kesimler-

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

her kesimini sadece Nusayrilerle kontrol edemeyeceğini bilen Esed, meşruiyetini artırmak amacıyla, kendi Sünni elitini 

yaratmış, bilhassa Şam’ın önde gelen Sünni aileleriyle ilişkilerini iyi tutmuş ve Sünnileri yatıştırmak için onlara hükümette 

yer vermiştir. Örneğin, Esed başbakanlarını, savunma bakanlarını ve dışişleri bakanlarını Sünni Müslümanlar arasından 

seçmiştir. Özel sektör güçlü olmadığı için devlete bağımlı burjuva sınıfı da Şam’ın yerel burjuvasıyla birlikte Esed rejimine 

destek vermiştir.32 Esed rejimi ekonomik rantı ve toplumsal kimliği kullanarak toplumsal destek tabanını genişletmiş ve 

güçlendirmiştir. Kamu sektörünün yanında, yerli petrol üretiminin ve diğer Arap devletlerinden gelen maddi yardımın 

kontrolünü elinde bulunduran Esed, bölgesel ve mezhepsel bağları manipüle ederek farklı sınıflara mensup insanları ve 

küçük grupları devletin himayesi altına almayı başarmıştır.33

Baas Partisi ve İdeolojisi

Modern Suriye tarihi ile Baas Partisi’nin tarihi neredeyse bire bir örtüşmektedir; çünkü Baas, bölgedeki benzerleri yani 

ilk dönem Türkiye ile Nasır liderliğindeki Mısır’daki kurucu partiler örneğinde olduğu gibi güçlü bir liderin öncülüğün-

de bir devlet partisi olarak yönetimin her alanına hakim olmuştur. Baas Partisi tepeden inmeci bir yöntemle kurduğu 

“Bonapartist bir rejimle” yeni bir devlet anlayışı geliştirmiş ve toplumu feodal ve geleneksel yapısından kopararak mo-

dernleştirmeye çalışmıştır.34 Baas Partisi’nin hemen hemen bütün faaliyetleri Esed rejiminin istikrara kavuşturulması için 
yapıldığından Suriye, bir Baas ülkesi konumuna indirgenmiştir.

26.  Selahaddin Yıldırım, “Suriye Baharı Neden Gecikiyor?” Doğru Haber, 23 Mart 2012, http://www.dogruhaber.com.tr/Yazar/Makale/Suriye-
bahari-neden-gecikiyor.html.

27.  “Nusayriliğin İslamla Hiçbir İlgisi Yok,” Haber 10, http://www.haber10.com/haber/269865.

28.  Hinnebusch, Syria: Revolution from Above, s. 47, 50.

29.  Hinnebusch, Syria: Revolution from Above, s. 2.

30.  Oktav, Limits of Relations with the West, s. 77.

31.  Eyal Zisser, “Bashar al-Asad and His Regime: Between Continuity and Change,” Orient, c. 45, n. 2, June 2004, ss. 239-256.

32.  Hinnebusch, Syria: Revolution From Above, s. 63-65.

33.  Barry Rubin, The Truth About Syria, New York: Palgrave McMillan, 2007, s. 83.

34.  Hinnebusch, Syria: Revolution From Above, s. 7.
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1940 yılında Ortodoks Mişel Eflak ile Sünni Salah Bitar öncülüğündeki bir grup aydın tarafından kurulan ve ilk kong-
resini 1947 yılında yapan Baas Partisi birlik, özgürlük ve sosyalizm ilkelerini bayraklaştırmıştır.35 Bu ilkelere göre, önce-
likle bölünmüş ve dağılmış Arap halkının birliği sağlanmalıdır. Baas Partisi Suriyeli kimliğinden ziyade Arap kimliğini 
vurgulamış ve İslam’ı Araplığın ayrılmaz bir parçası olarak tanımlamıştır. İkinci olarak Arap halkı yabancı işgalinden ve 
etkisinden kurtarılmalıdır. Baas Partisi’nin kurulduğu yıllar Arap devletlerinin büyük çoğunluğunun sömürge yönetimi 
altında olduğu bir döneme denk geldiğinden dolayı yabancı işgallerden kurtulmak Baas’ın temel önceliklerinden birini 
oluşturmaktaydı. Üçüncü olarak, zenginlik ve iktidarın asillerin elinden alınarak devlete aktarılmalı ve sosyal adalet ile 
toplumsal huzur sağlanmalıdır.36 Suriye’deki geleneksel seçkinlerin emperyal güçlerle işbirliği yapması, ulusal ve toplum-
sal çatışmaları birbiriyle bağlantılı hale getirmiş ve ülkedeki alt sınıfı toprak reformu etrafında mobilize eden milliyetçi 
bir ideoloji doğurmuştur. Baas Partisi, sosyalizm ilkesinden hareketle ülkedeki toplumsal yapıyı mağdur kesimler lehine 
yeniden düzenlemeyi amaçlamıştır.37 

Bir kitle partisi olmak amacıyla yola çıkan Baas Partisi, toplumsal eşitlik ve sekülerizm ilkeleri dolayısıyla daha çok azın-
lıkların ilgisini çekmiştir. Baas liderleri, daha önceleri şehirli ve Sünni Arapların tekelinde bulunan Arap milliyetçiliğini 
seküler bir temel üzerinde yeniden tanımlayarak Batı tarzı bir ideolojiye dönüştürmüş ve böylece azınlıklara dayanan 
bir rejim oluşturmuşlardır. İslam’ı ikinci plana iten Baas Partisi, Arap tarihindeki merkezi rolü dolayısıyla İslam dinini Arap 
milli kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak görmeye devam etmiştir.  Baas Partisi’nin kurucuları seküler Arap milliyetçiliği 
temelinde bir ideoloji geliştirmelerinin temel amaçlarından biri sömürgecilik sonrasında Arap halkının içine düştüğü 
aşağılık kompleksinden kurtulması ve Arap halkının tekrar tarihin bir öznesi haline getirilmesiydi.38 Bu amaçla seküler 
Arap milliyetçiliği Baas rejiminin temel devlet ideolojisi, Araplık da halkın temel kimliği olarak benimsenmiştir. Dini ve 
mezhebi ne olursa olsun eğitim yoluyla insanlara Arap kimliği ve milliyetçiliği aşılanmaya çalışılmıştır.39 Arap halkının 
geçmişte gerçekleştirdiği başarıların tekrarlanması için gerekli özgüvenin kazanılması ve yeniden diriliş öngörülmüştür.

Hafız Esed zamanla Baas’ın ideolojik sertliğini gideren pragmatik bir söylem geliştirmiştir. Baas Partisi içindeki radikal sol 
kanatla karşılaştırıldığında Esed’in, devleti sınıf devriminin bir aracı olmaktan çıkararak rejimin güvenliğini önceleyen bir 
iktidar mekanizması haline getirdiği görülür.40 Bu anlayışa uygun olarak Esed ıslah hareketini, bütün kaynakların ve insan 
gücünün işgal altındaki toprakları kurtarmak için harekete geçirilmesi ve Baas Partisi’nin ordu, medya, ekonomi, eğitim 
ve din gibi toplumun bütün alanlarını kontrol altında tutulması olarak görmüştür. Öyle ki devletin bütün kurumları Baas 
Partisi’nin denetimine girmiş ve şubeleri Esed rejimine sadakat üreten endoktrinasyon merkezleri haline gelmiştir. Esed, 
toplumun her kesiminden insanı parti çatısı altında toplayarak Suriye’yi bir Baas ülkesi haline getirmiştir. Böylece darbe 
yapma potansiyeline sahip askeriye, rejimi eleştirerek meşruiyetini kaybetmesine sebep olabilecek medya ve üniversite-
ler, ekonomik talepleri yükselten işadamları ve sendikalar gibi otoriter bir rejim için tehlikeli olabilecek bütün kurumları 
denetim altına alarak tüm bu tehditleri ideoloji ve örgütlenme ile rejime razı kurumlar haline getirmiştir.41

35.  Yıldız, The Kurds in Syria, s. 45.

36.  Seale, Asad: The Struggle for the Middle East, s. 30.

37.  Bannerman, “Syrian Arab Republic,” s. 212.

38.  Patrick Seale, Asad: The Struggle for the Middle East, s. 30.

39.  Wedeen, Ambiguities of Domination, s. 84.

40.  Seale, Asad: The Struggle for the Middle East, s. 61.

41.  Rubin, The Truth About Syria, s. 46.

Baas rejimi, devletin belirlediği ritüellere zorunlu katılımlarla 

ve söylemini kabul ettirmekle insanlara baş eğdirmiş ve itaat 

üretmiş bir rejimdir.
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d)  Suriye Dış Politikası 
Suriye coğrafi konumu, Arap dünyasındaki yeri ve iki kutuplu dünya sisteminin bir sonucu bölgesel bir güç haline gelmiş-
tir. Uzun süre dış politikadaki en önemli karar merci olan Hafız Esed’in kişiliği, siyasal tercihleri ve diplomatik yetenekleri, 
tek elden yönetilen ve kişiselleştirilen dış politikanın en önemli belirleyicileri olarak ön plana çıkmıştır. Esed 30 yıllık ikti-
darı boyunca küresel ve bölgesel güç dengelerini çok iyi gözeterek istikrarlı bir yönetim kurmayı başarmıştır.

Suriye’nin dış politika eğilimini belirleyen dört temel ideolojik parametre vardır. Bu parametrelerden birincisi, “Büyük 
Suriye” idealinin gerçekleştirilmesiydi. Mısır ile Anadolu arasında kalan bölgeye karşılık gelen tarihi Suriye coğrafyasının 
sömürgeci devletler tarafından parçalanması, Suriye’yi irredentist, revizyonist ve anti statükocu bir devlet yapmıştır.42 Su-
riyeliler Lübnan’dan sonra Filistin topraklarının da elinden alınmasını hiçbir zaman kabullenmemiştir. Soğuk Savaş Döne-
minde Suriye’nin Sovyet Bloğunda yer almasının temel nedenlerinden biri Suriye’nin Batıcı ve sömürgeci projelere karşı 
revizyonist dış politika izlemesidir. Büyük Suriye ideali Filistin, Lübnan ve Ürdün gibi devletleri kontrol altında tutmayı 
gerektirmektedir.43 İkinci temel parametre Arap milliyetçiliğidir. Kendisini devlet kimliğinin temeli olarak kabul edilen 
Arap siyasetinin dışında konumlandırması zor olan Suriye, Arap dünyasıyla bağlarını koparmama, mümkünse liderliğini 
yapma yönünde bir dış politika eğilimi benimsemiştir. Suriye’nin Arap dünyası liderliği iddiasında olması ülkeyi sık sık 
diğer Arap ülkeleriyle işbirliğine ve/ya çatışmaya sevk etmiştir.

Pan-Arap milliyetçiliğinin de gerektirdiği İsrail karşıtlığı, Suriye dış politika eğiliminin üçüncü temel parametresini oluş-
turmaktadır. İsrail ve Filistin’in geleceği Suriye’yi herhangi bir Arap ülkesinden daha fazla ilgilendirmektedir. Suriyelilere 
göre Filistin toprakları, Batılı ülkeler tarafından tarihi Suriye coğrafyasından koparılan bir parçadır. Suriye aleyhine geli-
şen yayılmacılığının ilk adımı olarak nitelendirilen Filistin topraklarını işgal etmesinden sonra İsrail’in Lübnan ve Golan 
Tepelerini işgal etmesi İsrail karşıtlığını pekiştirmiştir. İsrail’e karşı bölgesel dengelerin sağlanması, Filistin halkının hak-
larının temin edilmesi, Lübnan’ın işgalden kurtarılması ve Golan Tepelerinin geri alınması uzun yıllar boyunca Suriye dış 
politikasının ana eksenini ve hedeflerini oluşturmuştur. Bunun sonucu olarak da İsrail ve destekçileri olan Batılı ülkeler, 
Suriye’nin dış politikadaki temel ötekileri olmuştur. En önemli dış tehdit olarak algılanan İsrail’le yapılan savaşlar Suriye’yi 
bir güvenlik devletine dönüştürmüş, belki de mevcut Nusayri rejiminin devam etmesinin temel nedenlerinden birisi 
olmuştur. Özellikle 1967 yılında İsrail’in Golan Tepelerini işgal etmesi ve Büyük İsrail projesini gerçekleştirmeye çalışması 
Suriye’yi daha güvensiz ve daha radikal olmaya itmiştir.44 

Dördüncü ideolojik parametre ise Baas Partisi’nin temel ilkelerinden biri olan sosyalist anlayışa uygun olarak Sovyet 
yanlılığıydı. Suriye, rejiminin meşruiyetini sağlamak ve bölgedeki çıkarlarını korumak için iki kutuplu uluslararası sistemin 
yapısından istifade etmiştir. Ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelerin gerektirmesiyle Sovyetler Birliği ile stratejik ilişkiler 
geliştiren Hafız Esed, Arap-İsrail sorunundaki yanlı politikaları ve sömürgecilik geçmişleri dolayısıyla Batılı ülkelerden 
uzak kalmaya çalışmış, fakat pragmatik düşünerek Batılı ülkelerle hiçbir zaman ilişkilerini tamamen kesmemiştir. 

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte Suriye, dış politikasını yeniden yapılandırmak zorunda kalmıştır. Sovyetlerin da-
ğılmasıyla birlikte Şam, büyük bir yalnızlık içine girmiş ve tek alternatif olarak Batılı devletlerle ilişkilerini geliştirmeye 
çalışmıştır. Kuveyt’in Irak tarafından işgal edilmesi Suriye’nin Batılı ülkelerle işbirliği geliştirmesini kolaylaştırmıştır. Bunun 

42.  Ehtemshami ve Hinnebusch, Syria and Iran, s. 59.

43.  Oktav, Limits of Relations with the West, s. 79.

44.  Hinnebusch, Syria: Revolution From Above, s. 136.
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yanında aynı amaca matuf olmak üzere Batılı ülkelerin himayesinde başlayan Ortadoğu Barış Süreci’ne de katılarak İsrail 
ile diplomatik ilişkiler kurmuştur. Fakat 11 Eylül saldırılarından sonra ABD’nin izlemeye başladığı tek yanlı siyaset sonucu 
Irak’ın 2003 yılında işgal edilmesi ve buna bağlı olarak da İsrail’in bölgedeki etkisinin artması üzerine Suriye’nin güvenlik 
kaygıları arttırmıştır. Bundan dolayı Suriye yönetimi Batı karşıtı Rusya, Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerle ilişkilerini geliştir-
meye öncelik vermiştir.45 

Suriye’nin realist temelde yürütülen dış politikasını dört ayrı halkada açıklamak mümkündür. Birinci ve en dar halkada 
“Büyük Suriye” sınırlarında kalan aktörlerle ilişkiler bulunmaktadır. Suriye bu aktörler üzerinde hakimiyet kurma veya 
mevcut hakimiyetini devam ettirme siyasetini izlemektedir. İkinci grup aktörler işbirliği veya rekabet ilişkileri geliştirdiği 
Arap ülkeleridir. Üçüncü grup işbirliği veya rekabet ilişkisi içinde olduğu İran ve Türkiye gibi bölgesel aktörlerdir. Son 
grup aktörler ise bölgede çıkarları bulunan Batılı ve Batı-dışı küresel güçlerdir. Bu bölümde Suriye’nin bu aktörlerle ilişki-
lerinin tarihsel süreci üzerinde (başlangıçtan Arap isyanlarının ortaya çıkmasına kadarki dönem) durulacaktır.

(i) Büyük Suriye’deki Aktörlerle İlişkiler: Lübnan ve Filistin 

Büyük Suriye topraklarındaki siyasi aktörler olan Ürdün, İsrail, Filistin ve Lübnan’daki gelişmeler Suriye’yi doğrudan etki-
lemektedir. Suriye dış politikasında özellikle Lübnan ve Filistin’deki gelişmelerin çok önemli bir yeri vardır. Tarihi Suriye 
coğrafyasının doğal bir parçası olan Lübnan, Batılı güçler tarafından Suriye’den daha önce bağımsız yapılmıştır. Uzun 
süre tanımadığı Lübnan’da 1975’te başlayan iç savaş Suriye dış politikasını derinden etkilemiştir.46 Suriye, iç savaş sı-
rasında bazı iç ve dış güçlerle ittifak kurarken bazılarıyla da çatışmaya başlamıştır. Bu bağlamda 1976 yılında Filistin 
konusunda bağımsız hareket eden FKÖ’ye karşı mücadele etmek üzere Lübnan’a askeri birlikler göndermiştir.47 Lübnan 
krizi boyunca birbirini tamamlayan iki temel amaca yönelik politika izleyen Hafız Esed, öncelikle Lübnanlı siyasi grupların 
bölgesel ve küresel güçlerden destek arayışına girmelerine engel olmaya çalışmış ve 1978 yılında Suriye birlikleri İsrail’i 
ve Batılı devletleri yardıma çağıran Hıristiyan milislerle çatışmıştır. İsrail’in 1982’de Lübnan’ı işgal etmesi üzerine Müslü-
manlar, özellikle Şiiler ve Filistinliler vasıtasıyla ülkedeki etkisini arttıran Suriye, her tür siyasi yöntem ve aracı kullanarak 
Lübnan’daki tüm gruplar üzerinde etki kurarak ve tüm bölgesel ve küresel devletlerle giriştiği güç mücadelesini kazana-
rak ülkedeki siyasal gelişmelerin başlıca belirleyicisi olmuştur.

İkinci olarak, Suriye yönetimi ısrarla İsrail’in ülkedeki siyasal ve askeri varlığını engellemeye çalışmıştır. Lübnan İsrail ile 
Suriye arasındaki güç mücadelesinin en önemli konularından biridir. Suriye karşıtı Hıristiyan milisleri destekleyen İsrail, 
Suriye’nin etkisini kırmak için Lübnan’ı işgal etmiş ve Suriye’nin hedeflerini bombalamıştır. Ancak Suriye Sovyetler Bir-
liği’nin desteğiyle kayıplarını telafi etmiş ve ülkedeki siyasi dengeyi lehine çevirmeyi başarmıştır. 1982 yılında Lübnan 
Cumhurbaşkanı Beşir Cemayel’in öldürülmesi ve Amerikan deniz askeri karargahına düzenlenen saldırı sonrasında ABD 
güçleri ülkeyi terk etmek, İsrail güçleri de güneye inmek zorunda kalmışlar.

ABD ve İsrail güçlerinin Lübnan siyasetindeki etkilerinin kırılmasından sonra Suriye Hıristiyanların ülkedeki güçlerini sı-
nırlandırmak ve bağımsız davranma potansiyellerini ortadan kaldırmak için çabalamış, neticede Lübnan Parlamentosu 
22 Ekim 1989 tarihinde Suudi Arabistan’ın Taif kentinde toplanarak ülkenin siyasi yapısında değişiklikler yapan kararlar 
almıştır. İmzalanan anlaşmaya göre ülkedeki iç savaş sona ermiş ve etnik grupların siyasetteki ağırlıkları Müslüman grup-
lar lehine yeniden belirlenmiştir. Suriye, ülkedeki varlığına karşı mücadele eden Hıristiyan General Michel Aoun lider-
liğindeki grubu 1990’da yenmiş ve Lübnan’daki hakimiyetini perçinlemiştir. Mayıs 1991 tarihinde de Suriye ile Lübnan 
arasında Dostluk, İşbirliği ve Koordinasyon Antlaşması imzalanarak aralarındaki ilişkiler normalleşmiştir. 

Suudi Arabistan ve Batı yanlısı Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin 14 Şubat 2005 tarihinde öldürülmesi üzerine ABD ile 
Fransa’nın başını çektiği uluslararası toplum Suriye’nin Lübnan’daki varlığını sona erdirme çağrısında bulunmuştur. Arap 
ülkelerinin ve Lübnan’daki Suriye karşıtı grupların da desteğiyle uluslararası tehdit ve baskılar sonucunda Suriye ülke-
deki askerlerini geri çekmiş ve Esed yönetiminin iç siyasetteki ve bölgedeki konumunun zayıflamasına neden olmuştur. 
Ancak Suriye, ülkedeki dolaylı etkisini kısmen de olsa devam ettirmiştir. Lübnan’la ilişkilerini ise yumuşatan Suriye, 2008 

45.  Raymond Hinnebusch, “Syrian Foreign Policy under Bashar al-Asad,” Ortadoğu Etütleri, Temmuz 2009, c. 1, n. 1, ss. 7-26, s. 12.

46.  Bannerman, “Syrian Arab Republic,” s. 216.

47.  Ehtemshami ve Hinnebusch, Syria and Iran, s. 72. Hinnebusch, Syria: Revolution From Above, s. 150. 
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yılında Beyrut’a büyükelçi atamış, buna karşılık Lübnan da Şam’a büyükelçi göndermiştir. 2009 seçimlerinden galip çıkan 
Saad Hariri liderliğindeki 14 Mart Hareketi’nin Suriye yanlısı gruplarla koalisyon hükümeti kurması Suriye ile ilişkilerinde 
güven arttırıcı bir etki yapmıştır. 

Suriye’nin dış politika eğiliminin belirlenmesinde hiçbir devlet İsrail kadar merkezi bir yer almamıştır. İsrail’in bölgede-
ki varlığı, Filistin halkına yönelik düşmanca tutumu ve işgal altında tuttuğu Arap toprakları dolayısıyla Baas rejiminin 
iktidarının ve istikrarının en önemli gerekçelerinden birini oluşturmuştur. Araplar açısından bölgedeki en inandırıcı ve 
sahici düşman olan İsrail, Suriye’de demokrasinin gelişmemesinin de en önemli nedenlerinden biri olmuştur. Baas rejimi 
İsrail tehdidini gerekçe göstererek siyasal, ekonomik ve toplumsal alanları güvenlikleştirmiş ve ülkede bir baskı yönetimi 
kurmuştur. 

Filistin Sorunu’nu ve İsrail ile çatışmayı halk nezdinde meşruiyet kazanma aracı olarak kullanan Suriye, Filistin’i Suriye’den 
koparılmış bir toprak parçası olarak değerlendirmiştir. Bundan dolayı meseleyi hem Suriye’nin içişleri olarak algılamış 
hem de İsrail’in işgalinde bulunduğu için Filistin’de meydana gelen gelişmelere kayıtsız kalmamıştır. Bir taraftan İsrail’in 
gayri meşru bir biçimde elinde tuttuğu Golan Tepelerinden çekilmesi gerektiğini iddia ederken, diğer taraftan Filistin-
li aktörlerin bağımsız davranmalarının önüne geçmeye çalışmıştır. Filistinli grupların Suriye’de barınmalarına müsaade 
edilmesi de sadece Filistin davasına sahip çıkmak ve/ya İsrail’le mücadele amaçlı değil, aynı zamanda Filistinli direniş 
örgütlerinin kontrol altında tutulmasını amaçlamıştır. Suriye, Filistinli aktörlerin bağımsız davranmalarına izin vermeyen 
bir tavır takınmıştır. Örneğin, 1971’de Ürdün’ün Filistinlilere yönelik şiddet kampanyasına destek veren Suriye, 1976’da 
Lübnan’a müdahale ederek bağımsız bir bölgesel aktör olma mücadelesi veren FKÖ ile çatışmıştır.

Suriye, İsrail’in bölgedeki gücünü ve etkisi dengelemek amacıyla bazı stratejik adımlar atmıştır. İsrail’in silahlı gücünü 
dengelemek için askeri kapasitesini arttırmaya çalışmıştır. ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin destek verdiği İsrail’e 
karşı Sovyetler Birliği ile ilişkilerini geliştirmiştir. Batılı ülkelere ve İsrail’e karşı çıkan Libya, Irak, Cezayir ve Filistin Kurutuluş 
Örgütü (FKÖ) gibi Batı karşıtı bölgesel güçlerle işbirliği yapmaya özen göstermiştir. Ürdün, Lübnan ve FKÖ gibi Büyük 
Suriye topraklarındaki güçler üzerindeki askeri ve siyasi etkisini arttırmaya çalışmıştır.48

İsrail ile ilişkiler ve Filistin Sorunu, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı’ndan sonra Suriye bakımından ulusal bir soruna dönüş-
müştür. Golan Tepelerini İsrail’e kaptıran Suriye, İsrail ile mücadelesini ülkesel bütünlük adına yapmak durumunda kal-
mıştır. Suriye, İsrail ile ilişkilerini normalleştiren bütün bölgesel ve küresel aktörleri ötekileştirmiştir. Örneğin, 1977 yılında 
Sedat’ın Kudüs’e yaptığı ziyareti kınamış, Camp David Düzeni’ni kabul etmeyerek Mısır’a karşı Irak’la birlik görüşmeleri 
yapmaya başlamıştır.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra küresel hamisini kaybeden Suriye, Batıyla ilişkilerini düzeltmek zorunda kalmış, 
1991’de Madrid’te başlayan barış görüşmelerine katılmış ve İsrail ile masaya oturmayı kabul etmiştir. Ancak 1993 yılında 
Oslo’da FKÖ ile İsrail arasında imzalanan antlaşma ile Suriye’nin devre dışı bırakılması ve İsrail’in 1994’te Ürdün’le barış 
antlaşması imzalaması Esed Yönetimini endişeye sevk etmiştir. Aynı yıl yapılan Esed-Clinton görüşmesi ile Arap sorunları 
dışında ulusal çıkarları doğrultusunda yola devam eden Suriye, yeniden İsrail ile barış görüşmelerine başlamıştır. 1996’da 
İsrail’de sağcı Likud Partisi’nin seçimleri kazanması ve İsrail ile Türkiye arasında imzalanan stratejik işbirliği antlaşması-
nın da etkisiyle İsrail-Suriye arasındaki barış görüşmeleri de askıya alınmıştır. 1999’da Ehud Barak’ın seçimlerden galip 
gelmesiyle iki ülke arasındaki görüşmeler yeniden canlandırılmış, ancak bugüne kadar Suriye yönetimine göre her Arap 
sorununun müsebbibi olarak görülen İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi mümkün olmamıştır. 11 Eylül sonrası dönemde 
ABD’nin bölgeye yönelik tek yanlı politika izlemeye başlamasıyla Suriye’nin İsrail ile ilişkileri daha da gerginleşmiştir.

(ii) Bölge Ülkeleriyle İlişkiler

Arap Ülkeleriyle İlişkiler

Bazılarınca Arap dünyasının en önemli üç ülkesinden biri kabul edilen Suriye’nin49 diğer Arap ülkeleriyle ilişkileri genel 
manada iki yönlü olarak gelişmiştir. Birinci boyutunda Arap dünyası liderliği için rekabet etme ve çatışma, ikinci boyutun-

48.  Bannerman, “Syrian Arab Republic,” s. 216.

49.  Bazı gözlemcilere göre, Ortadoğu bölgesinde Mısır olmadan savaş, Suriye olmadan barış, Suudi Arabistan olmadan normalleşme olmaz. 
Sunayama, Syria and Saudi Arabia, s. 1.
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da İsrail karşıtlığı temelinde işbirliği yapma vardır. Suriyeli yetkililer ülkelerinin geniş ölçekli Arap devletinin bir parçası, 
mümkünse lokomotifi olması yönünde siyaset izlemiştir. 1958 yılında Nasır liderliğindeki Mısır ile birlikte Birleşik Arap 
Cumhuriyeti’ni kuran Suriye, Hafız Esed döneminde de farklı zamanlarda ve farklı devletlerle siyasi birlik oluşturmaya 
teşebbüs etmiştir. 1971’de Mısır’la Arap Cumhuriyetleri Federasyonu ilan etmiş, 1979’da Irak’la ve 1980’de ise Libya ile 
bir birlik duyurusu yapmış, ancak bu adımların her biri başka amaçlara matuf olduğundan başarılı olamamıştır. Mısır ile 
1973 Arap-İsrail Savaşı için ortak çalışmalar yapmak, Irak ile Camp David Antlaşmalarına tepki geliştirmek, Libya’dan ise 
mali destek almak için bu ülkelerle işbirliği süreçleri başlatmıştır.50

Mevcut konumunu devam ettirmek için Araplar arası siyasi dengelerle oynayan ve ekonomik ihtiyaçlar dolayısıyla petrol 
zengini Arap ülkeleriyle ekonomik işbirliği yapmak zorunda kalan Suriye, Batılı ülkelerle yakın ilişkiler içinde bulunan 
Körfez ülkeleriyle sorunlar yaşamıştır. Bölgenin anti-statükocu devletlerinden biri olan Suriye, en statükocu ve en tutucu 
rejimlere sahip olan Körfez krallıklarıyla söylem düzeyinde de olsa çatışmıştır. Fakat zayıf ekonomisiyle askeri amaçlarını 
gerçekleştiremeyen Suriye petrol üreten ülkelerle ilişkilerini de tam olarak koparmamış, İsrail’e karşı yürüttüğü mücade-
lesinde maddi destek almıştır.51 Suriye 1990 yılında Kuveyt’in işgali üzerine BM tarafından Irak’a karşı oluşturulan ulus-
lararası koalisyona destek vermiştir. Bunun üzerine Körfez ülkelerinin Suriye’de yaptıkların yatırım hacminde önemli bir 
artış gözlenmiştir. Lübnan Başbakanı Hariri’nin 2005’te öldürülmesi üzerine Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki ilişkiler 
bozulmuş, 2008’de Şam büyükelçisini geri çekmiştir. Suudi Arabistan Şam’ı İran ekseninden uzaklaştırma amacıyla Suriye 
ile ilişkilerini düzeltmeye çalışmıştır. Suriye de Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme-
ye öncelik vermiştir.

Baas Partisi tarafından yönetilen Irak ile ilişkiler kısa süreli dönemler dışında genellikle gerilimli geçmiştir. Despotik ve 
kişisel yönetimlere ve aynı ideolojiye sahip olmalarına, Soğuk Savaş döneminde Sovyetlerle ilişkilerini geliştirmelerine 
ve anti-statükocu bir bölgesel siyaset izlemelerine rağmen rejimlerin çıkarları sıklıkla çatışmıştır. Camp David Düzeni’ne 
karşı çıkmak amacıyla güç birliği yapan iki ülke arasındaki ilişkiler İran İslam Devrimi ve İran-Irak Savaşı ile birlikte geril-
miş, Suriye savaş boyunca İran’a destek vermiştir. Irak Kuveyt’i işgal edince Suriye, Irak’ın Lübnan’da Suriye karşıtı grupları 
destekleme, Irak’ın Ürdün’ü kontrol etme, Sovyet desteğinin bitme ve Batılı ülkelerle ekonomik ilişkiler geliştirme ihtima-
linden dolayı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona destek vermiştir.52 Ancak 2003’teki Amerikan işgalinden sonra 
Irak’taki dengeler, Irak’ın Suriye için anlamını değiştirdi. Bir kere İran karşıtı ve Arap milliyetçiliğinin öncülerinden bir 
rejim gitmiş yerine Şiilerin hakim olduğu ve Araplıktan ziyade İslami vurgunun yapıldığı bir siyasal sistem gelmiştir. İran 
yayılmacılığına karşı çıkan değil, Körfez ülkelerini endişeye sevk eden bölgesel politika söyleminin bir parçası olmuştur. 
Suriye, Irak’taki ABD varlığının kendisini tehdit ettiği ve muhtemel bir Kürt devletinin içişlerini karıştıracağı yönünden 
endişelerinden dolayı Türkiye ile benzer bir siyaset izlemiştir.53

İran’la İlişkiler

Arap ülkeleri dışında Suriye dış politikasında en etkili olan bölgesel aktörler İran ile Türkiye’dir. Bu bağlamda, Suriye’nin 
bölgede en uzun süre ittifak yaptığı İran’la ilişkilerine değinilmelidir. 1979 yılında İran’da gerçekleşen İslam Devrimi son-
rasında yeni hükümeti ilk tanıyan ülkelerden biri olan Suriye, seküler Baasçı ideolojisine rağmen 1980 yılında patlak ve-

50.  Oktav, Limits of Relations with the West, s. 78.

51.  Hinnebusch, “Syrian Foreign Policy under Bashar al-Asad,”

52.  Oktav, Limits of Relations with the West, s. 82.

53.  Meliha Benli Altunışık ve Özlem Tür, “From Distant Neighbors to Partners? Changing Syrian-Turkish Relations,” Security Dialogue, 2006, c. 
37, s. 241.
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koparılmış bir toprak parçası olarak değerlendirmiştir.
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ren İran-Irak savaşında başından itibaren İran’a kesintisiz destek veren yegane Arap ülkesi olmuştur.54 Anti-emperyalizm 
söylemi, Irak’la rekabet ve İsrail’e karşı ortak düşmanlık iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde etkili temel faktörler-
dir.55 Esed, bölgesel politikalar konusunda İran tezini savunarak aslında başından beri savuna geldiği Arapçılık ideolojisi-
ne de ihanet etmiş oluyordu.56 Pek çok gözlemcinin beklentisinin aksine İslami İran ile Baasçı Suriye arasında savunmacı 
reflekslerle oluşturulan stratejik ittifak ve kapsamlı işbirliği kısa süreli olmamış, bugüne kadar devam ede gelmiştir.57 
1980’lerin başında İran Suriye’deki İhvan-ı Müslimin Hareketinin Esed karşıtı mücadelesini Amerikancı ve Siyonist anla-
yışın bir tezahürü olarak nitelendirerek Esed’e destek vermiş; bunun karşısında da İhvan Irak’taki Baas rejimine destek 
vermiştir.58 İslami İran’ın Batı yanlısı Şah rejimini yıkmasını coşkuyla karşılayan Suriye, İsrail’in 1982 yılında Lübnan’ı işgal 
etmesinden sonra ciddi bir İran desteği almıştır. Özellikle İran’ın Lübnan’daki Şiileri Suriye lehine mobilize etmesi iki ülke 
arasında İsrail karşıtlığı temelinde derin bir işbirliği gelişmiştir. İki ülke uzun süre Filistin ve Lübnan sorunları konusunda 
benzer politikalar izlemiştir.

Batı karşıtı, Filistin Davası’nın hamisi, Lübnan’daki en etkili aktör ve İsrail’le uzlaşma ihtimali en düşük ülke olan Suriye, 
İran için vazgeçilmez stratejik bir konumdadır. Batılı güçlerden duydukları güvenlik endişesiyle birlikte hareket etmek 
durumunda kalan iki ülkenin işbirliği mezhepsel yakınlıktan ziyade stratejik temellere dayanmaktadır. Ancak Suriye yö-
netimi uzun süredir İran ve Hizbullah ile Sünni Arap ülkeleri arasında denge sağlamaya konusunda sıkıntılar yaşamakta-
dır.59 2003 yılındaki Irak işgalinden ve 2006’daki İsrail-Hizbullah savaşından sonra merkezinde İran ve Suriye’nin yer aldığı 
ve “Şii Hilali” olarak nitelendirilen bir stratejik kuşak oluşmuştur. Irak’ın da Şii bir yönetime kavuşması bölgedeki Sünni 
ülkeleri endişeye sevk etmiştir. 

Öte yandan İran, Suriye’nin 2000’li yıllarda Türkiye ile yakınlaşma sürecine girmesini de yakından takip etmiştir. Türkiye 
ile Suriye arasındaki işbirliği alanlarının gelişmesine paralel olarak İran, Suriye ile özellikle askeri alanda önemli adımlar 
atılmış ve 2006 yılında Ortak Güvenlik antlaşması imzalamıştır.60 Çünkü Batılı ülkelerle yakın işbirliği içinde olan Türki-
ye’nin Suriye ile yakınlaşması İran tarafından sürekli şüpheyle izlenmiştir. 1990’lı yıllarda ABD’nin teşvikiyle gerçekleşen 
Türkiye-İsrail yakınlaşması, İran ile Suriye arasındaki işbirliği ihtiyacını arttırmıştı. 2000’li yıllarda Türkiye’nin Suriye’ye ya-
kınlaşması da Suriye’nin İran’dan uzaklaştırılması ve İran’ın bölgede tecrit edilmesi olarak görülmüştür. Bundan dolayı 
Suriye-Türkiye yakınlaşması İran tarafından hep endişe ile izlenmiş ve Suriye’nin İsrail ve Batı karşıtlığının sürmesi sağlan-
mıştır. Ayrıca, Türkiye’nin ılımlı, liberal İslam modeli İran’ın bölgedeki yumuşak gücünün ve halk nezdindeki popülaritesi-
nin zayıflamasına yol açtığından dolayı Türkiye’nin bölgedeki etkisinin artmasından endişe duymuş ve Suriye’nin Türkiye 
ile yakınlaşmasına karşı çıkmıştır.

(iii) Küresel Aktörlerle Pragmatik İlişkiler 

Küresel güçlerin nüfuz alanı olan bir bölgedeki temel aktörlerden biri olan Suriye’nin, bu güçlerin etki alanında bulun-
ması kaçınılmazdır. Baas rejimi, küresel güç dengelerini iç ve dış politika amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışmıştır. 

54.  Hakkı Uygur, İran ve Arap Baharı, SETA Analiz, Sayı 52, Mart 2012, s.

55.  Jubin M. Goodarzi, Syria and Iran: Diplomatic Alliance and Power Politics in the Middle East, Londra: Tauris Studies, 2006. 

56.  Hinnebusch, Syria: Revolution From Above, s. 152.

57.  Jubin Goodarzi, Syria and Iran: Diplomatic Alliance and Power Politics in the Middle East, Londra: Tauris Academic Studies, 2006, s. 2-3.

58.  Yvette Talhamy, “Syrian Muslim Brothers and the Syrian-Iranian Relationship,” The Middle East Journal,  c. 63, n. 4, Güz 2009, ss. 561-580.

59.  Radwan Ziadeh, Power and Policy in Syria: The Intelligence Services, Foreign Relations and Democracy in the Modern Middle East, Londra: I. B. 
Tauris, 2011, s. 125.

60.  Uygur, İran ve Arap Baharı, s. 9.

Bölgenin anti-statükocu devletlerinden biri olan Suriye, en 

statükocu ve en tutucu rejimlere sahip olan Körfez krallıklarıyla 

söylem düzeyinde de olsa çatışmıştır.
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Soğuk Savaş Dönemi boyunca Sovyetlerle yakın ilişkiler geliştiren Suriye, iki kutuplu dünya sisteminin yıkılmasından 
sonra bir taraftan Avrupalı ülkelerle ilişkilerini geliştirmiş, diğer taraftan Çin, Rusya ve Kuzey Kore gibi anti-statükocu 
ülkelerle ilişkilerini muhafaza etmiştir. 

Batılı Ülkelerle İlişkiler

Soğuk Savaş dönemi boyunca Doğu Bloğuna yakın duran, Sovyet yanlısı bir siyaset izleyen, bölgedeki Batı karşıtı güçler-
le işbirliği yapan ve İsrail’le düşmanca ilişkileri bulunan Suriye ile Batılı ülkeler arasındaki ilişkiler genellikle olumsuz bir 
seyir izlemiştir. Ancak Sovyetlerin yıkılmasından sonra Batılı ülkelerle ilişkileri geliştirme ihtiyacını hissetmiş, hem ABD 
hem de Avrupa ülkeleriyle özellikle ekonomik ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır. 

Beşar’ın iktidara gelmesinden sonra Suriye ile ABD arasındaki siyasal ve ekonomik ilişkilerde bir gelişme beklenmiştir. 
Ancak el-Aksa İntifadası’nın başlaması ve Ariel Şaron’un İsrail başbakanı olması gibi bölgesel, Bush’un ABD başkanı se-
çilmesi gibi küresel ölçekte meydana gelen gelişmeler üzerine Suriye’nin Batı yönündeki değişim beklentileri de suya 
düşmüştür. Soğuk Savaş sonrası dönemde Suriye’nin ABD ile ilişkilerini belirleyen temel faktör İsrail ve onun ABD’deki 
uzantıları olmuştur. 11 Eylül saldırılarından sonra ABD’nin bölgeye yönelik tek yanlı siyaseti çerçevesinde ilan ettiği şer 
eksenine ve haydut devlet kategorisine Suriye’yi de dahil etmesi ve Büyük Ortadoğu Projesi bağlamında bölge ülkeleri-
nin iç siyasetini yeniden yapılandırmayı amaçlamasıyla taraflar arasındaki ilişkiler yeniden bozulmuştur. ABD’nin önleyici 
savaş ve rejim değiştirme stratejileri Afganistan ve Irak’ta uygulanınca Baas rejimi daha da Batı karşıtı olmuştur.61

Suriye, 11 Eylül saldırılarından sonra ABD’ye el-Kaide konusunda istihbarat yardımı ve teröre karşı işbirliği teklifinde 
bulunmuş, ancak İsrail lobisi ile ABD yönetimindeki aşırı sağcı kanadın tepkisi dolayısıyla işbirliği gerçekleşememiştir. 
Amerikan yönetimi, İran ve Hizbullah ile devam eden işbirliği, Irak’taki direnişe destek verme ve kitle imha silah üretme62 
iddiaları dolayısıyla Suriye’yi ötekileştirmeye devam etmiştir. Bush yönetimi 11 Eylül olayları sonrasında Suriye’ye yönelik 
tecrit etme, baskı uygulama ve rejim değişikliği gibi araçlara dayanan bir siyaset izlemiştir. Bu bağlamda 12 Aralık 2003 
tarihinde Amerikan Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen Suriye Sorumluluk Yasası gereği 11 Mayıs 2004’te Suri-
ye’ye ambargo uygulama kararı alınmıştır. Buna göre, gıda ve ilaç dışındaki Amerikan mallarının Suriye’ye ihracı yasak-
lanmış ve iki ülke arasındaki uçak seferleri kaldırılmıştır. ABD bu kararla Suriye’nin uluslararası sistemde yalnızlaşmasını 
sağlamaya çalışmış, ancak beklenen sonucu alamamıştır. Bunun üzerine Bush Yönetiminin son döneminden itibaren 
Suriye’ye yönelik yumuşak güce dayalı yeni bir strateji geliştirilmiştir. Önleyici savaş yöntemi yerine ekonomik ve siyasal 
baskı mekanizması ile yerli dinamikler devreye sokulmuştur. Buna göre ABD, demokratikleşme, azınlıkların korunması, 
insan hakları, ekonomik liberalleşme, kadınların toplumsal rollerini arttırma ve özgürlükleri genişletme gibi araçlarla 
Suriye rejimini değiştirmek istemiş, bu amaçla Suriyeli muhalif gruplara mali yardımlarda bulunmuştur.

Obama döneminde ABD, Suriye ile ilişkilerde yeni bir söylem geliştirilmiş, İslam Dünyası ile ilişkilerini geliştirme bağ-
lamında Suriye ile de ilişkileri düzeltmeye çalışmış ve Şam’a büyükelçi göndermiştir. Beşar Esed ise seçildikten sonra 
Obama’yı ilk kutlayan liderlerden biri olarak ABD ile ilişkilerini düzeltme niyetini göstermiştir.63 Ancak her şeye rağmen, 
topraklarının önemli bir kısmı İsrail işgalinde bulunan Suriye’nin, rejim değişikliği gerçekleşse bile, kısa vadede ABD ile 
kapsamlı bir askeri ve siyasi işbirliği yapması mümkün görünmemektedir. 

Küresel platformlarda genel manada ABD çizgisinde bir siyaset izlese de görece daha az çatışmacı ve diplomatik yön-
temler kullanmaktan yana ve bölgesel sorunların çok-taraflı platformlarda görüşülmesi gerektiğini vurgulayan AB, Suri-
ye’nin en büyük ticaret ortağıdır. Taraflar arasında bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi vardır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 
sonra hamisini kaybeden Suriye, AB ile ilişkilerini geliştirmeye özen göstermiştir. 1995’te imzalanan Barselona Bildirgesi 
ve oluşturulan Avrupa-Akdeniz Ortaklığı taraflar arasındaki ilişkilerin genel çerçevesini oluşturmuştur.64 AB’nin Akdeniz 
havzasındaki ülkelerle yakın ekonomik ve siyasal ilişkiler geliştirmeyi öngören Barselona Bildirgesi’ne göre, taraflar ara-

61.  Nebi Miş, “Suriye: Terör Örgütleri ile Anılmak Bir Kader mi?” iç. Kemal İnat (Der.), ABD’nin “Haydut Devletleri”, İstanbul: Değişim Yayınları, 2004, 
ss. 147-203.

62.  Oktav, Limits of Relations with the West, s. 75. 

63.  Nebi Miş, “Suriye 2009,” iç. Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Cenap Çakmak (Der.), Ortadoğu Yıllığı 2009, İstanbul: Küre Yayınları, 2011, ss. 
210-255, s. 228.

64.  Yıldız, The Kurds in Syria, s. 78-79.
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sında siyaset ve güvenlik, ekonomik ve mali, sosyal ve kültürel alanlarında işbirliği geliştirilecekti. Bu bağlamda Suriye ile 
de ticari ve ekonomik ilişkiler geliştirilmiş ve taraflar arasında bir ortaklık antlaşmasının imzalanması süreci başlatılmıştır.

AB ile ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesini dış politika stratejilerinden biri haline getiren Beşar Esed, Ortadoğu Barış 
Süreci başta olmak üzere bölgesel konularda görece Arap yanlısı bir tutum takınan AB ülkelerini ABD karşısında bir den-
ge unsuru olarak kullanmak istemiştir. Ancak Suriye dış politikasının şekillenmesinde en önemli rol oynayan Arap-İsrail 
Sorunu AB ile ilişkilerin gelişmesine de engel olmuştur. Kudüs İntifadası sürecinde artan şiddet olayları dolayısıyla Suriye, 
Avrupa-Akdeniz Ortaklığı toplantılarına katılmayarak sürecin dışında kalmıştır. 2004’te AB tarafından ilan edilen “Yeni 
Komşuluk” Stratejisi çerçevesinde Suriye ile de ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi kararlaştırılmış, ancak Lübnan 
Başbakanı Refik Hariri’nin öldürülmesinden Suriye’nin sorumlu tutulması üzerine AB işbirliği projelerini ertelemiştir. Her 
şeye rağmen AB ile Suriye arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmemiş, 2008’de Suriye ile bir ortaklık antlaşması im-
zalanmıştır. Taraflar arasındaki ticaret hacmi 2009’da, 3 milyarı ithalat ve 2,4 milyarı ihracat olmak üzere 5,4 milyar Euro 
olarak gerçekleşmiştir.65 

Ülkede isyanların başlamasından ve Esed yönetiminin sivillere karşı şiddet kullanarak binlerce insanı öldürmesi üzerine 
AB, Suriye’ye yönelik ambargo kararları almıştır. Önce Beşar Esed ve karısı dahil 115 Suriyeli yetkili AB tarafından kara lis-
teye alınmış, bu kişilerle iş yapmak ve bu kişilerin AB ülkelerine girişi yasaklanmıştır. Daha sonra da Suriye merkez banka-
sının AB ülkelerindeki maddi varlıkları dondurulmuş; AB ülkelerinden Suriye’ye giden kargo uçaklarının uçuşları ile elmas 
ve altın başta olmak üzere değerli madenlerin alışverişi yasaklanmıştır.66 AB Suriye’den petrol almayı durdurma kararı 
almıştır. Petrolünün büyük bir kısmını AB ülkelerine satan Suriye, döviz sıkıntısı çekmeye başlamış ve sanayisi olumsuz 
etkilenmiştir.67 Ülke ticaretinde önemli bir yer tutan AB ülkelerinin ambargo kararının Suriye’yi ne kadar etkileyeceği belli 
değildir. Bir taraftan, AB ülkelerinin almak istemediği ürünlere Çin gibi başka müşteri ülkeler bulma ihtimali yüksektir. 
Öte yandan, AB ülkelerinin içinde bulunduğu kırılgan ekonomik yapı dolayısıyla öncelikleri farklı olabilir. Örneğin, Su-
riye’nin en önemli 6. ihracat kalemi olan fosfatın yaklaşık %40’ı AB ülkelerine satılmaktadır. Fakat ekonomik kriz içinde 
bulunan Yunanistan, AB’nin ambargo kararına uymayıp Suriye’den fosfat almaya devam etmektedir.68

Rusya ile İlişkiler

AB ülkelerine olan bağımlılığı azaltmak ve İsrail’in kayıtsız şartsız destekçisi ABD baskısını dengelemek amacıyla Batı-dışı 
güçlerle ilişkilerini geliştirmeye çalışan Suriye, dünyanın en önemli askeri ve ekonomik güçlerinden Rusya ve Çin’le iliş-
kilerine özel bir önem vermiştir. Batılı ülkelerin Suriye karşıtı politikalar izlemesi Suriye’nin Batı dışı ülkelerle güç dengesi 
siyaseti izlemesini gerektirmiştir. Suriye, Soğuk Savaş Dönemi boyunca Sovyetler Birliği’nin en önemli müttefiki olarak 
ön plana çıkmıştır. İkili ilişkiler 1980 yılında Hafız Esed’in Moskova ziyareti sırasında imzalanan ve Dostluk ve İşbirliği Ant-
laşması ile kurumsallaştırılmıştır. Bu antlaşmaya göre taraflar, kriz durumlarında birlikte hareket edecek ve askeri işbirliği 
konularında düzenli görüşmelerde bulunacaklardı. İmzalanan gizli bir protokol ile de herhangi bir işgal durumunda Sov-
yet askerleri Suriye’yi savunacaklardı. Bu antlaşmanın imzalanmasından üç yıl sonra iki ülke arasında barışçıl amaçlarla 
nükleer işbirliği ve değişimi konusunda ortak bir proje başlatılmıştır.69 Ancak Sovyetlerin bölgesel ve küresel ölçekte 
yaşadığı sorunlar dolayısıyla Suriye’nin beklentilerini karşılamaması üzerine iki taraf arasındaki ilişkiler zedelenmiş ve 
Sovyet Bloğunun Suriye’deki etkisi azalmıştır.

Putin ile birlikte yeniden küresel bir güç olma iddiasında bulunan Rusya, ABD’nin tek süper güç olmasına karşı çıkmış, 
bunun için de yakın bölgesindeki ülkelerle askeri antlaşmalar imzalamış, üsler kurarak etki alanları oluşturmaya çalış-
mıştır. Beşar Esed’in Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretlerle ikili ilişkiler yeniden yoğun bir seyir izlemiştir. Suriye, Rus-

65.  Miş, “Suriye 2009,” s. 233.

66.  Anna Sonny, “Examining the EU’s Sanctions on Syria,” Civitas, 2 Şubat 2012, http://www.civitas.org.uk/wordpress/2012/02/29/examining-
the-eu%E2%80%99s-sanctions-on-syria.

67.  “EU Steps up Syrian Sanctions with Oil Embargo,” France 24, http://www.france24.com/en/20110902-european-union-impose-oil-embar-
go-syria-crackdown-assad-protests.

68.  Sonny, “Examining the EU’s Sanctions on Syria,”

69.  Alaeddin Yalçınkaya, “Rusya’nın Ortadoğu’ya Dönüşü,” iç. Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Cenap Çakmak (Der.), Ortadoğu Yıllığı 2009, 
İstanbul: Küre Yayınları, 2011, ss. 427-451, s. 433.
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ya’dan aldığı silahlarla ordusunu modernleştirmiş ve İsrail’e karşı güç dengesini oluşturmaya çalışmıştır. Soğuk Savaş 
Döneminde Akdeniz’deki Rus donanmasının önemli bir üssü olan Suriye’nin Tartus Limanı 2009’dan itibaren yeniden 
Rusya’nın gündemine girmiştir. Yakın çevresindeki Amerikan ilgisine misilleme olarak Ortadoğu ve Akdeniz’de faaliyet-
lerini arttıran Rusya’nın Akdeniz’de askeri ve küresel siyasi bir güç olma amacına en çok hizmet edecek projelerden biri 
olan Tartus Limanı’nın yeniden yapılanması, ABD’nin Ortadoğu hakimiyetini dengeleyebilecek stratejilerde Suriye’nin ne 
kadar önemli bir yer aldığını göstermektedir.70

2.  BEŞAR ESED DÖNEMİ

a)  Beşar Esed’in İktidara Gelmesi
Hafız Esed’in 10 Haziran 2000 tarihindeki ölümü ve yerine oğlu Beşar’ın geçmesi ülke tarihinde bir dönemin sonunu ilan 
eden ve yeni bir dönemin başlangıcını vadeden önemli bir kilometre taşıdır. Eğitiminin iki yıllık bir kısmını Batıda tamam-
layarak bir tıp doktoru olarak yetişmiş Beşar’ın devlet başkanı olması bazı soru işaretlerini beraberinde getirse71 de, Batı 
düşüncesine ve küreselleşmenin değerlerine aşina olan genç bir liderin ülke yönetimine gelmesi Suriye’nin geleceği ko-
nusunda hem içerde hem de dışarıda iyimser beklentilere yol açmıştır.72 Hafız’ın yerine geçmesi beklenen büyük kardeş 
Basil’in 1994’te geçirdiği trafik kazasında ölmesinden sonra veliaht tayin edilen Beşar, 1994 yılından iktidarı devraldığı 
2000 yılına kadar devlet başkanlığı için hazırlanmıştır. Bu bağlamda önce Humus Askeri Akademisi’nde askeri eğitim 
almış daha sonra Beşar’ın iktidarının toplumsal ve siyasal meşruiyet kazanması için bazı adımlar atılmıştır. Gerekli halkla 
ilişkiler çalışmaları yapılmış ve Beşar halka dürüst, reformcu, ılımlı ve açık görüşlü bir kişi olarak tanıtılmıştır. Devletlerara-
sı ilişkilerde deneyim kazanması için ülkeyi temsilen yurtdışı ziyaretlere gönderilen Beşar, geleceğin Suriye’sinin mimarı 
intibaını pekiştirmesi için Basil tarafından kurulan Suriye Bilgisayar Derneği’nin başına getirilmiştir. Yönetimde Beşar’ın 
liderliğine karşı çıkması muhtemel olan etkili kişiler devre dışı bırakılmış, yönetimde kapsamlı bir yeniden yapılanma 
gerçekleştirilmiştir. 

Babasının ölmesi üzerine Suriye Meclisi ve Baas Partisi Beşar’ın devlet başkanı olması için gerekli yasal düzenlemeleri 
yapmış bu bağlamda devlet başkanı olma yaşı 40’tan 34’e düşürülmüştür. Aynı gün Baas Partisi de Beşar’ı devlet başkan-
lığına aday göstermiş, akabinde albay olan rütbesi korgeneralliğe yükseltilmiş ve Suriye Silahlı Kuvvetler Komutanlığına 
getirilmiştir. 17 Haziran’da Baas Partisi Genel Sekreterliği’ne de seçilen Beşar, resmen aday gösterildikten sonra da 10 
Temmuz’da yapılan referandum sonucunda oyların %97’sini alarak devlet başkanı olmuştur.

Beşar’ın devraldığı azınlık rejimi ve ülkedeki hassas dengeler kişisel özelliklerini ikinci plana itmiş, Nusayri ve Baas seç-
kinlerin ülkede kurduğu sistemin devam ettirilmesi dışında başka bir söylem geliştirememesine neden olmuştur. Her 
ne kadar babasının üstlendiği tüm unvan ve yetkileri devraldıysa da mensubu olduğu azınlık iktidarının genel çıkarına 
uygun davranmak zorunda kalmıştır. Aşağıda açıklandığı üzere, Arap isyanları dalgası ülkesine sıçrayınca yönetimi pro-
testo eden halk kitlelerine yönelik tutumunun çok sert ve kaba şiddete dayanması da büyük ölçüde Baas rejimi ve iktidar 
elitinin imtiyazlarını savunmasının bir sonucu olmuştur. 2000’lerde siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda sorunlarla karşı 
karşıya kalan Suriye’nin yeniden yapılandırılma ihtiyacı ve beklentisi yüksekti. Halk vaat edilen değişim programının 

70.  Yalçınkaya, “Rusya’nın Ortadoğu’ya Dönüşü,” s. 444.

71.  Aslında Hafız Esed büyük oğlu Basil’in kendi yerine geçmesini istiyordu ve bu doğrultuda yetiştiriliyordu. Ancak Basil’in 1994 yılında bir 
trafik kazasında ölmesi üzerine ortaya çıkan zorunluluklar ve beklenmedik gelişmeler, siyasetle pek ilgisi olmayan Beşar’ı devlet başkanlığı 
koltuğuna taşıdı. Bkz. Zisser, “Bashar al-Asad and His Regime,” 

72.  Raymond Hinnebusch, “Globalization and Generational Change: Syrian Foreign Policy between Regional Conflict and European Partner-
ship,” in Gerd Nonneman (ed.), Analyzing Middle East Foreign Policies and the Relationship with Europe, New York: Routledge, 2005, ss. 81-99.
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uygulanmasını beklerken, iktidara gelmesinden hemen sonra değişim vadeden Beşar Esed de yönetiminin deneyimsiz 
günlerinin sakin geçmesini sağlamıştır. Örneğin Beşar, uzun süredir siyasetten dışlanan iki önemli kesim olan Sünniler ile 
Kürtleri yönetime dâhil etme sözü vermişti. 

İktidara geldiğinde Beşar’ın, amaçlarına ulaşmada ve hedeflediği reformları gerçekleştirmede kendisine yardımcı olacak 
yakın bir çevresi yoktu. Babasının çevresini ve sosyal sermayesini kullanmanın yanında pek çok arkadaşını önemli mev-
kilere getirerek kendi kadrosunu oluşturmuş ve yönetimini sağlamlaştırmıştır. Yönetiminin ilk dönemlerinde değişim 
beklentileri doğrultusunda Esed, muhaliflere uygulanan zulmün sembolü haline gelen Mezze Hapishanesi’ni kapatmış; 
ülkedeki siyasi mahkûm sayısını da dört binden, binin altına düşürmüştür.73 Ülkede bir bahar havası esmeye, insanlar 
sokaklarda siyasi ve entelektüel tartışmalar yapmaya ve sivil toplum kuruluşları kurulmaya başlamıştır. 2001’de yeni bir 
bankacılık yasası çıkarılmış ve özel bankaların açılmasına izin verilmiş; 1963 yılında tüm bankaların millileştirilmesinden 
bu yana ilk özel banka 2004’te açılmıştır. Lübnan, Suudi Arabistan ve Ürdün sermayeli bankaların faaliyetlerde bulunma-
larına izin verilmiştir.74 Özellikle ekonomik girişimci sınıf ile akademisyen ve sanatçıların başını çektiği entelektüel kesim 
reform ve demokrasi konularında görüş alışverişinde bulundukları platformlar ve sivil toplum forumları oluşturmuşlardır. 
İsimlendirme konusunda istekli Batılılar bu gelişmeleri Prag Baharından esinlenerek “Şam Baharı” olarak nitelendirmiş-
lerdir. 

Suriye ekonomisinin görece daha iyi durumda olması, Suriye’nin İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı politikası, Baas rejiminin 
ülke içinde herhangi bir muhalefete şiddetle cevap vermesi üzerine örgütlü bir muhalefetin olmaması dolayısıyla 2010 
yılı sonlarında Tunus’ta başlayıp önce Mısır’a daha sonra ise diğer Arap ülkelerine sıçrayan isyan dalgasının Suriye’yi 
etkilemeyeceği düşünülmüştü.75 Ancak beklentilerin aksine Mart ayı ortalarında Suriye halkı önce reformların yapılması 
daha sonraki günlerde ise rejimin değişmesi talepleriyle sokaklara dökülmüş, Esed yönetiminin halka şiddetle karşılık 
vermesi üzerine de Arap isyanlarının en kanlı cephesine yol açmıştır.

b)  Arap İsyanlarının Suriye Cephesi
Arap İsyanları başladığında Suriye Devlet Başkanı Esed, reform gerekliliğinden bahseden ilk Arap lideri olmuştu. Ancak 
Esed’in sonraki açıklamalarından, bu çağrıyı kendi ülkesinden çok diğer Arap ülkeleri için yaptığı anlaşılmıştır. Suriye, 
Filistin konusunda İsrail ve ABD karşıtı en sert söylemi kullanan ülke olması ve güçlü azınlık rejimine karşı çıkacak örgüt-
lü bir muhalefetin olmaması noktalarında isyanların yaşandığı diğer Arap ülkelerinden ayrılmıştır.76 Bu iki husus Esed’i 
muhtemel gelişmeler karşısında kendini güvende hissetmesine neden olmuştur. Çünkü Esed’e göre, diğer Arap ülkele-
riyle karşılaştırıldığında, Suriye’nin dış politika eğilimi ile halkın inanç ve çıkarları arasında bir örtüşme ve uyum olması77 
rejimin halkın nazarında meşruiyetini arttırmaktadır. Statüko, ABD ve İsrail karşıtı olması Suriye’yi, Arapların uluslararası 
sisteme yönelik hoşnutsuzluğunun en önemli temsilcilerinden biri haline getirmiştir. İsrail’e karşı mücadele eden Hizbul-
lah, Hamas ve İslami Cihad gibi direniş örgütlerine İran’la birlikte en fazla destek veren ülkelerin başında gelmektedir. 
Örneğin, Halid Meşal gibi İsrail’in ölüm listesinde bulunan pek çok Filistinli lider en güvenli sığınak olarak gördükleri 
Suriye’de yaşamaktadırlar. Ancak ülkedeki şiddetin artması ve daha fazla insanın ölümü üzerine gelen tepkiler dolayısıyla 
HAMAS Suriye’yi terk etmiştir.

Daha önceden halkına reform vadeden ve Arap isyanlarının sadece statükocu rejimleri etkileyeceği beklentisi içinde olan 
Esed, Suriye halkının devlet karşıtı gösteriler yapmayacağını düşünmekteydi. Ancak beklediği gibi olmamış Arap halkı 

73.  Ufuk Ulutaş, “The Syrian Opposition in the Making: Capabilities and Limits,” Insight Turkey, c. 13, n. 3, 2011, ss. 87-106, s. 89.

74.  Oktav, Limits of Relations with the West, s. 100-101.

75.  Adem Özköse ile yapılan Röportaj, “İslam Dünyası Prangaları Kırıyor,” Özgün Duruş Gazetesi, http://www.ozgundurus.com/Haber/Soyle-
si/05032011/Islam-dunyasi-prangalarini-kiriyor.php.

76.  Her ne kadar Libya’da da örgütlü bir muhalefet yoksa da iki ülkedeki koşullar oldukça farklılık arz ediyordu. Libya’da rejim neredeyse tama-
men Kaddafi’nin şahsından ibaret iken Suriye’de nüfusun önemli bir kesimini oluşturan Nusayri azınlığının kurduğu ve koruduğu bir rejimdir. 
İsyanlara karşı Libya ve Suriye rejimlerinin tepkisi bu farkı yansıtmaktadır. Kaddafi dışarıdan paralı asker takviyesi yapmak zorunda kalırken, 
Esed ordu birliklerinin rejimi koruması konusunda ciddi bir sorun yaşamamaktadır. İki ülke arasındaki farkı Arap Birliği’nin bu ülke rejimlerine 
karşı aldığı kararlarda da görmek mümkündür. Mart 2011’de Libya Yönetimi’ni üyelikten çıkaran ve sivilleri korumak amacıyla uluslararası mü-
dahaleye izin veren Arap Birliği, Birliğin en önemli üyelerinden biri “Arap milliyetçiliğinin” kalelerinden biri olan Suriye’ye karşı aynı kararlılığı 
gösterememiştir. 

77.  Ulutaş, “The Syrian Opposition in the Making: Capabilities and Limits,” s. 88.
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sadece bölgesel ve küresel statükoya değil, aynı zamanda ulusal ve yerel statükoya da karşı çıkmaya başlamıştı. Halklar 
tek parti yönetimlerine, azınlık rejimlerine, siyasal ve dinsel özgürlüklerin kısıtlanmasına, yönetimdeki keyfiliğe, devlet 
yönetiminden dışlanmaya, ekonomik kaynakların kişisel çıkarlar doğrultusunda sömürülmesine, fakirliğe ve işsizliğe, 
gelir dengesizliğine ve toplumsal adaletsizliğe de isyan etmeye başlamışlardı.

Suriye’de ilk isyan dalgası 15 Mart’ta ülkenin güneybatı ucunda ve Ürdün sınırında bulunan Dera şehrinde binlerce ki-
şinin sokaklara dökülmesiyle gerçekleşmiştir. Şehirdeki öğrencilerin okul duvarlarına “halk rejimin değişmesini istiyor” 
yazılarını yazması sebebiyle tutuklanmalarını ve işkence görmelerini protesto eden ailelere şiddetle karşılık verilmesi 
üzerine kitlesel gösteriler başlamıştır. Güvenlik güçlerinin ilk müdahalesinde dört sivil hayatını kaybetmiştir. Aslında is-
yanın fiilen başladığı 17 Mart’ın aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin Libya hava sahasını uçuşa yasaklı bölge ilan ettiği 
1973 sayılı kararı aldığı gün olması anlamlıdır. Bu kararın üzerine BM başta olmak üzere uluslararası aktörlerin Suriye 
halkı lehine tavır takınacağı beklentisi oluşmuştur. Ancak Abdurrahman Şami müstearıyla İngiliz Guardian Gazetesi’nde 
bir makale yazan Suriyeli bir muhalefet liderinin ifadesiyle ertesi gün devrim ateşinin kıvılcımı çakılmış olmasına bölge 
ülkeleri ikircikli cevap verirken Batılılar ise sadece reform sürecinin başlatılmasını salık vermişlerdir.78 

Uluslararası aktörlerin gereken sert cevabı vermediği Suriye yönetimi, sadece protestoculara değil protestolara katılma-
yan bütün muhalif kesimlere karşı orantısız güç kullanmaya başlamıştır. Sonrasında ise tam bir kısırdöngü ortaya çıkmış, 
güvenlik güçleri sokaktaki insanı öldürdükçe halkın rejime hıncı ve tepkisi artmış; halkın tepkisi arttıkça şiddet kullanımı 
ve insan kayıpları da artmıştır. Suriye İnsan Hakları Komitesi’nin bildirdiğine göre, başından beri en şiddetleri olayların 
yaşandığı Dera’da ilk dört ay içinde yüzlerce kişi güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştür. Gözlemciler, Dera’daki gös-
terilere çok sert bir biçimde müdahale edilmesini, olayları bastırmakla görevli olan birliklerin Esed yönetiminin şahin 
kanadını temsil eden kardeşi Mahir Esed komutasındaki Dördüncü Ordu’ya bağlı olmasıyla açıklamaktadırlar. 

Kısa süre içinde gösteriler önce Dera yakınındaki şehirlere, sonra da ülkenin her tarafına yayılmıştır. Ancak, aynı zamanda 
ülkenin en büyük kenti olan Başkent Şam’ın şehir merkezi görece sakin kalarak, Kahire ve Trablus gibi devrimin kalbi 
işlevi görmemiş ve kalabalık gösterilere ev sahipliği yapmamıştır. Halep de Şam gibi görece sakin kalmış, fakat Humus, 
Banyas, Latakya, Hama ve Kamışlı gibi diğer şehirler oldukça kalabalık gösterilere ev sahipliği yapmıştır. Muhalefet grup-
ları, gösterilerini daha çok Cuma günleri yapmaktadır. Cuma namazından çıkan kalabalık cemaati gösterilere katmak ve/
ya en azından dikkatlerini çekmek için Cuma günlerine ve gösterilerine isimler takmaya başlamışlardır. Şimdiye kadar 
Onur Cuması, Zafer Cuması, Kararlılık Cuması ve Çocuklar Cuması gibi nitelendirmelerde bulunmuşlardır.

Esed ve destekçileri gösterilere katılanları silahlı çeteler, yabancı ajanlar ve teröristler olarak nitelendirmektedir. Olayların 
patlak vermesinden sonra Esed, televizyondan verilen ilk konuşmasında gösterilerin dışarıdan (daha çok Batı ve bölge-
deki destekçileri tarafından) yönlendirildiğini iddia etmiştir. Rejim yanlısı medya kuruluşları ile İran ve Hizbullah gibi dış 
destekçilerin ortak iddiaları da bu yönde olmuştur. Suriye yönetimi bölge ülkelerinin göstericilere silah yardımı yaptığını, 
muhaliflerin saflarında savaşmak üzere asker gönderdiğini ve bizzat gösterilere katıldıklarını iddia etmiştir. 

Suriye’deki olaylar gün geçtikçe farklı boyutlar kazanmaktadır. Başlangıçta ordu birlikleri karşısında sadece silahsız halk 
yığınları bulunmaktaydı. Ancak zaman geçtikçe ordudan kaçan askerlerin isyancıların saflarına katıldığı görülmektedir. 
Ordudan kaçanların veya saf değiştiren askerlerin sayısının Kasım ayı itibariyle 25 bin civarında olduğu iddia edilmek-

78.  Abdur Rahman al-Shami, “Syrians Must Contemplate Foreign Help: If not the West’s,” The Guardian,  31 August 2011, http://www.guardian.
co.uk.
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tedir.79 Mart ayı itibariyle ordudan ayrılan askerin sayısının 40 bini aştığı iddia edilmektedir.80 Bu askerlerin Esed’e bağ-
lı birliklerle çatışmaya başlaması olayların yeni ve oldukça tehlikeli bir aşamaya girdiği, olayların seyrinin değiştiği ve 
daha fazla kan akıtılacağı anlamına gelmektedir. Çünkü azınlık bir gurubun siyasi iktidarı ile yönetilen Suriye’de, ordunun 
önemli mevkilerinde de genellikle bu azınlık mensupları bulunmaktadır. Orduyu terk eden askerlerin ise daha çok Sünni 
bölgesi Rastan ve civarında toplanması ve çoğunluğunun Sünni olması dikkate alındığında farklı mezhebi aidiyetler, 
özellikle Sünni çoğunluk ile Nusayri azınlık, arasında bir iç savaş çıkma ihtimali söz konusudur. Örneğin, Suriye resmi ha-
ber ajansı SANA, silahlı grupların 30 Eylül günü Rastan’da yedi askeri öldürdüğünü ve 32 askeri de yaraladığını duyurmuş-
tur. Silahlı askerlerin Rastan’da toplanması üzerine hükümete sadık kalan birlikler şehrin tüm ulaşım ve iletişim yollarını 
kesmişlerdir. Hükümet birliklerinin şiddete devam etmesi durumunda isyancıların da cevap vereceği ve farklı yerlerden 
ve yollardan temin ettikleri silahlarla Esed birliklerine ağır zayiatlar verebilecekleri iddia edilmiştir.81 Benzer biçimde 29 
Ekim’de Humus kentindeki çatışmalarda ölen 40 kişinin yarısının asker olması iç savaşa doğru gidişin bir ifadesi olarak 
okunabilir.82 Bu karşılıklı şiddet kullanımı ülkeyi, kimsenin istemediği ve herkesi etkilemesi kesin olan bir iç savaşa doğru 
itebilir.

Göstericilerin talepleri başlangıçta iki başlık altında toplanmıştır. Bir grup gösterici yönetimin en kısa sürede halkın eko-
nomik ve siyasi ihtiyaçları doğrultusunda reformlar yapmasını istemekteydi. Bu reformların başında çok partili bir siya-
sal sistemin oluşturulması, olağanüstü halin kaldırılması, yerel idare yasasının değiştirilmesi, yargı reformu ve devletin 
istihbarat ve güvenlik birimlerini yeniden yapılandırılması gelmekteydi. Başlangıçta göstericilerin büyük çoğunluğunun 
mensup olduğu bu grup, rejimin yıkılmasından ziyade ıslahıyla ilgili olmuşlardır.83 Muhalefetlerinin temel gerekçesi yerel 
idarecilerin sorumsuzlukları ile yönetimdeki yaygın yozlaşma olan bu muhalefet grubu, ülkedeki kargaşa, belki de iç 
savaş, ortamından duydukları korku ve Esed’in reform vaatleri yönündeki beklentileri dolayısıyla reform gerekliliğini 
vurgulamaya devam ettiler. Sayıları giderek artan ikinci muhalefet grubu ise rejimin meşruiyetini kaybettiği, dolayısıyla 
en kısa sürede yıkılması gerektiği iddiasıyla gösterilere devam etmektedirler. Uluslararası destek alan bu grup, Esed’in 
güven vermediğini ve zaten zayıf olan kredisinin olaylara şiddetle müdahale etmesi sırasında tükendiğini iddia etmek-
tedir. Esed yönetiminin önce Türkiye sonra da Arap Birliği ile varılan anlaşmanın gereğini yapmaması Esed rejiminin son 
bulmasını isteyen bu grubu haklı çıkarmıştır.

Suriye’deki olayları mezhep ve/ya etnik bir temelde değerlendirmek yanıltıcı olur, çünkü yaşanan mücadele ve kavga 
Sünnilerle Nusayriler, Araplarla Kürtler veya Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında değil, baskıcı bir rejim ile özgürlük tale-
binde bulunan halk kesimleri arasında meydana gelmektedir. Mezhep çatışması ihtimalini dillendirenler daha çok Baas 
rejimi ve destekçileri, etnik temelde bir iç savaş ihtimalini ileri sürerek rejiminin devamını sağlamaya çalışmaktadırlar. 
Muhalefetin önde gelenlerinden Ahmet Kurabi’nin dediği gibi bazı ufak hadiselerin dışında ülkede ciddi bir etnik çatış-
ma ihtimali söz konusu değildir; Kaddafi’nin düşmesinden sonra sıranın kendisine geldiğini fark eden Esed ve yönetimi, 

79.  Chris Zambelis, “The Rise of Free Syrian Army,” Asian Times Online, 20 December 2011, http://atimes.com/atimes/Middle_East/
ML20Ak02.html; “Free Syrian Army Grows in Influence,” Aljazeera, 16 November 2011, http://www.aljazeera.com/indepth/featur
es/2011/11/20111116154829885782.html. 

80.  “Suriye Ordusunda Çözülme,” Aktif Haber, 5 Şubat 2012.

81.  Nada Bekri, “Clashes Continue as Thousands Protest in Syria,” New York Times, 30 September 2011.

82.  “Humus’taki Çatışmalarda 40 Ölü,” Timeturk, 30 Ekim 2011, http://www.timeturk.com/tr/2011/10/30/humus-taki-catismalarda-40-olu.html.

83.  Brian Whitaker, “Syria Will Change: With or Without Assad,” The Guardian,  9 May 2011,  http://www.guardian.co.uk.
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mezhep çatışmasını ve bölgesel istikrarsızlık ihtimalini bir koz olarak kullanmaya çalışmaktadır.84 Uluslararası aktörlerin 

bakışı da olayların, etnik gruplar arasında değil, otoriter ve baskıcı bir rejim ile halk arasındaki orantısız şiddet kullanımı 

olduğunu göstermektedir.

Ülkede artan şiddet karşısında Türkiye, Batılı ülkeler ve Arap ülkeleri daha net bir tavır takınarak Esed yönetiminin, şid-

deti durdurarak halkın meşru taleplerini yerine getirmesi konusunda baskılarını arttırdılar. BM verilerine göre bugüne 

kadar öldürülenlerine sayısı 7000’i geçmiştir. İnsan hakları örgütleri ise sayının daha fazla olduğunu iddia etmektedir-

ler. Uluslararası baskılar arttıkça Baas Yönetimi daha fazla şiddet kullanmaktadır; şiddet arttıkça da uluslararası baskılar 

artmaktadır. Özellikle son iki aydır Arap Birliği’nin yaptırım uygulamayı öngören adımları Suriye’yi açmaza sürüklemiş, 

artan baskılar karşısında Esed yönetimi 19 Aralık’ta geri adım atarak Arap Birliği’nin göndermeyi düşündüğü gözlemci-

leri ülkeye kabul edeceğini açıklamıştır. İlgili protokol Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal el-Mikdad ile Arap Birliği 

Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed Bin Heli tarafından Kahire’de imzalamıştır.85 Suriye Dışişleri Bakanı Muallim imzalanan 

antlaşmayı Suriye ile Arap Birliği arasındaki işbirliğinin başlangıcı olduğunu ve mevcut durumun en kısa sürede sona 

erdireceklerini açıklamıştır.86

Öncü grubu 22 Aralık’ta ilk grubu ise 24 Aralık’ta ülkeye giren uluslararası gözlemciler, Şam dahil olayların yaşandığı 

şehirlerde gözlemlere başlamışlar. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi, gönderilecek gözlemcilerin toplam sayı-

sının 150 olacağı açıklanmıştır. İlk gözlemci heyetin başkanı Samir Seyf el-Yezal, Suriyeli yetkililerle konuşarak misyon 

çerçevesinde ülkeye gelecek askeri uzmanlar ve insan hakları aktivistlerini ülkenin hangi bölgelerine gönderileceğine 

karar vereceklerini açıklamıştır.87 Ancak devam eden günlerde gözlemcilerin Humus başta olmak üzere bazı şehirlerde 

çalışamadığı iddia edilmiştir. Bu arada Esed Yönetimi şiddete ve insan öldürmeye devam etmektedir. Gözlemcilerin git-

mesinden önceki dört gün içinde en az 160 kişinin öldürüldüğü iddia edilmektedir. Bunun üzerine Suriye Ulusal Konseyi 

Başkanı Burhan Galyun BM Güvenlik Konseyi’nin Arap Birliği kararını kabul etmesi ve ülkedeki trajediye son vermesi 

çağrısında bulunmuştur.88 

c)  Yeni Dönemde Yeni Siyasal Aktörler
Hafız Esed dönemi boyunca rejimin güvenlik kaygılarını gidermek amacıyla güvenlik güçlerinin toplum üzerindeki ta-

hakkümü devam etmiştir. Zaman zaman devlet terörüne dönüşen toplumsal baskılar ve toplumun geniş bir kesimini 

oluşturan muhbirler toplumsal alanı oldukça daraltmış ülkede örgütlenemeyen muhalefet ülke dışında örgütlenme yo-

luna gitmiştir. Farklı ülkelerde bulunan muhalif grupların ülke ve bölge sorunlarına bakışlarında yaşadıkları ülkelerin 

siyasetlerinin de etkisiyle farklılıklar oluşmuştur. Ancak Baas yönetimine başından itibaren uzun süre tek etkili muhalefeti 

yapan siyasal grup Müslüman Kardeşler Teşkilatı ve irtibatlı olduğu halk kitlesi olmuştur. Hafız Esed’in ölümünden sonra 

Suriye’deki toplumsal ve siyasal muhalefet daha görünür hale gelmiştir. Hafız Esed’in despotik kişiliğinin etkisinin kay-

bolması ve Beşar Esed’in reform süreci başlatma vaadi sonrasında oluşan siyasi ortam, muhalif kesimleri yönetime karşı 

seslerini çıkarma ve siyasi partiler ile sivil toplum örgütleri kurma yönünde cesaretlendirmiştir. 

Bu gelişmeler bağlamında 27 Eylül 2000’de idari, ekonomik ve yasal reformlar talep eden 99’lar Manifestosu yayınlan-

mıştır. Suriyeli 99 entelektüelin imzaladığı bildiride 1963 yılından beri ülkede uygulanan olağanüstü halin kaldırılması, 

bütün siyasi suçluların serbest bırakılması ve siyasal partiler ile sivil toplum kuruluşlarının kurulmasına müsaade edilmesi 

talep edilmiştir. Farklı kesimleri ve çıkarları temsil eden imzacıların ortak talebi olan siyasi reform beklentisi ülkedeki 

demokratik muhalefetin temel amacı olarak kabul edilmiştir. Suriye’de “özgürlük için atılmış ilk çığlık” olan bu bildiriyi im-

84.  “Suriyeli Muhalif Lider: Esed Büyük Bir Yalancı,” Timeturk, 31 Ekim 2011, http://www.timeturk.com/tr/2011/10/31/suriyeli-muhalif-lider-
esed-buyuk-bir-yalanci.html.

85.  “Esad Sonunda Kabul Etti,” Bugün, 19 Aralık 2011.

86.  Kareem Fahim ve Hwaida Saad, “Syria Agrees to Allow Outside Observers, But Activists Remain Wary,” New York Times, 19 Aralık 2011.

87.  Kareem Fahim, “Arab League Delegates Arrive in Syria,” New York Times, 22 December 2011.

88.  “Ulusal Konsey: Trajediye Son Verin,” Timeturk, 26 Aralık 2011, http://www.timeturk.com/tr/2011/12/26/ulusal-konsey-suriyede-ki-trajediye-
son-verin.html.
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zalayan aydınlar arasında Sadık Celal el-Azim, Antoine Makdisi, Tayyip Tizini, Burhan Galyun, Hıristiyan entelektüel Mişel 
Kilo ve ünlü sinema yönetmeni Ömer Emiralay gibi farklı etnisitelere ve fikirlere sahip kişiler bulunmaktaydı.89

Yönetimin sert tepkisine rağmen ülkenin önde gelen yazar, aydın ve âlimlerinden oluşan geniş bir muhalif kesim 2001’de 
tek parti yönetiminin sona erdirilmesini talep eden ikinci bir bildiri yayınlamıştır. Bu kez imzalayanların sayısı 1000 kişi 
olduğu için 1000’ler Manifestosu olarak bilinen bu bildiri, kapsamlı bir siyasi reform talebinde bulunmuştur. Baas rejimi-
nin, 1970’li yıllardan beri ilk kez Baas iktidarını doğrudan hedef alan bu bildiriye tepkisi sert olmuş, reform sürecini baskı 
altına almış ve neticede süreci sona erdirmiştir. Aralarında Riyad Seyf, Memun el-Humsi, Riyad el-Türk ve Arif Delila’nın 
da bulunduğu manifestoyu imzalayan etkili sekiz muhalefet lideri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu lideri tutuklanmış, 
bazı muhalif sivil toplum kuruluşu, gazete ve dergiler kapatılmıştır.90 

Baas Rejimi böylece muhalefetin sınırlarının ne kadar geniş olabileceğini göstererek sürece müdahale etmiş; bildiriye 
imza atan bazı önemli kişiler tutuklamış ve böylece Şam Baharı sona erdirilmiştir. Ancak ok bir kere yaydan çıkmış ve Şam 
Baharı sürecinin yanında giderek özerkleşen sivil toplum kuruluşlarının artan reform talepleri iç ve dış gelişmelerin de 
etkisiyle yoğunlaşmıştır. Kısıtlamaların azalması üzerine çeşitlenen Suriye medyası ve özellikle gelişen cep telefonu ve 
bilgisayar teknolojisi rejim muhaliflerinin beslenme damarlarını oluşturmuş; ancak Şam Baharı bağlamındaki faaliyetler 
ülkede bütünleşmiş bir muhalefet hareketinin kurulması konusunda başarılı olamamıştır.91

Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri’nin 2005 yılında öldürülmesi sonrasında bölgede yaşanan gelişmeler Suriye’de mu-
halefet yapılmasını kolaylaştıran bir ortam sağlamıştır. ABD başta olmak üzere Batı dünyasından gelen baskılar üzerine 
Lübnan’dan çekilmek zorunda kalan Suriye yönetimi, meşruiyet krizi yaşamaya başlamıştır. 2005 yılı başlarında muhalif 
Araplar ile Kürtler tarafından Temel Özgürlükler ve İnsan Hakları Savunması için Koordinasyon Komitesi adıyla bir diyalog 
platformu oluşturulmuştur. Hemen sonrasında ülkedeki en büyük muhalefet kuruluşlarından biri olan Sivil Toplumun 
Canlandırılması Komitesi, Müslüman Kardeşler dâhil farklı muhalefet grupları arasında ulusal bir diyalog başlatma çağ-
rısı yapmıştır. Böylece ülkedeki muhalefet ilk kez çok farklı kesimlerin oluşturduğu geniş bir ittifak oluşturarak bir araya 
gelme çabalarını eyleme dönüştürmüştür.92 Bu işbirliğinin neticesinde, Ekim 2005’te Müslümanlar, Hıristiyanlar, Kürtler, 
sekülerler ve eski komünistler gibi farklı muhalif kesimlerin hazırladığı Şam Bildirisi ilan edilmiş ve ortak dört temel ilke 
(çoğulculuk, şiddete başvurmama, muhalefet arasında birlik ve demokratik değişim) üzerinde uzlaşılmıştır. Her ne kadar 
bu bildiri sadece beş siyasi parti ve dokuz saygın entelektüel tarafından imzalanmışsa da İslamcı, liberal, sosyalist, Kürt, 
Arap ve Süryani dâhil çok geniş bir kesim tarafından desteklenmiştir. Esed yönetimi bildiriyi, ABD ve İsrail çıkarlarına 
hizmet eden bir ihanet belgesi olarak yorumlamış ve bir kez daha muhalif avına çıkmıştır. Pek çok sivil toplum kuruluşu, 
televizyon kanalı, radyo istasyonu ve internet sayfası yasaklanmış ve kapatılmıştır. Bildiriyi imzalayan 12 kişi tutuklanarak 
birkaç yıllık hapis cezalarına çarptırılmışlar.93

Bu gelişmeler olurken aynı yıl sürpriz bir gelişme yaşanmıştır. Uzun süredir Baas Rejiminin en etkili liderlerinden biri 
olan Devlet Başkan Yardımcısı Abdulhalim Haddam, Suriye’nin Hariri suikastındaki rolünü eleştirerek yurt dışına çıkmış 
ve uzun yıllardır ayakta tutmaya çalıştığı rejime muhalefet etmeye başlamıştır. Haddam ilginç bir biçimde 2006’da ortak 
hareket etme kararı amacıyla Müslüman Kardeşlerle birlikte Milli Selamet Cephesi’ni kurmuştur. Müslüman Kardeşlerin, 
Müslüman ve dindar olmayan kesimlerde Haddam’ın ise dindar halk nazarındaki itibarlarını yükseltme ve karşılıklı çıkar 
sağlama amacıyla aynı şemsiye altında bir araya gelmesi uzun sürmemiştir. 2009 yılında Müslüman Kardeşler Selamet 
Cephesi’nden çekildiğini duyurmuş94 olsa da rejim karşıtı kitlesel gösterilerin başlamasıyla birlikte muhalefetin istikrarlı 
bir siyasal yapının oluşturulması için yeniden bir araya gelmesini gerektirmiştir.

89.  Bu ve daha fazla Suriyeli muhalif aktör ve kişiliğin fikirleri için bkz. Ufuk Ulutaş ve Selin M. Bölme (Der.), Suriye’de Aktörler: Rejim, Muhalefet, 
Dini Yapı ve Medya, SETA: Ankara, SETA Kim Kimdir?  Sayı. 3, Şubat 2012. 

90.  Ulutaş, “The Syrian Opposition in the Making: Capabilities and Limits,” s. 89-90.

91.  Joshua Landis ve Joe Payce, “The Syrian Opposition,” The Washington Quarterly, c. 30, n. 1, 2006-2007, ss. 45-68, s. 48.

92.  “The One Thousand Statement Calls for Democracy and the Revival of the Civil Society in Syria,” Arabic News, 12 January 2001, http://www.
arabicnews.com/ansub/Daily/Day/010112/2001011212.html.

93.  Ulutaş, “The Syrian Opposition in the Making: Capabilities and Limits,” s. 90-91.

94.  Ulutaş, “The Syrian Opposition in the Making: Capabilities and Limits,” s. 91.
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(i) Suriye Ulusal Konseyi

Suriye’deki gösteriler başladıktan sonra ülkedeki muhalefet, birlikte hareket etme yönünde girişimlerde bulunmuş, zor-
lanmasına rağmen örgütlenme sürecini başlatmışlardır. Bu bağlamda dördü Türkiye’de biri de Belçika’da olmak üzere beş 
önemli toplantı gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan Sivil Dayanışma Platformu 
tarafından düzenlenen ilk muhalefet toplantısı 26 Nisan 2011 tarihinde İstanbul’da yapılmıştır. Gösterilerin başlamasının 
üzerinden henüz kısa bir zaman (bir aydan fazla) geçtiğinden muhalefet grupları, toplantının sonunda Esed yönetimine 
öncelikle şiddeti durdurması ve Suriye halkının beklentileri doğrultusunda reformları gerçekleştirmesi çağrısında bulun-
muştur. Öte yandan, yeni bir anayasayla birlikte çok partili bir siyasal sistemin getirilmesi ve erken seçimlerin yapılması 
çağrısı yapılmıştır.95 

31 Mayıs ile 3 Haziran 2011 tarihleri arasında Antalya’da yapılan ikinci toplantı gerçek anlamda farklı muhalif grupları 
bir araya getirmiş ilk örgütlenme çabası olarak nitelendirilmiştir. Muhalefet liderleri “Suriye’de Değişim Konferansı” isimli 
bu toplantıda Beşar Esed’e yönetimi bırakması, bütün görevlerinden istifa etmesi ve yönetimi yardımcısına devretmesi 
çağrısında bulunmuşlardır.96 Her ne kadar Suriye’deki olayları koordine etmek amacıyla 31 kişilik bir danışma kurulu oluş-
turulmuşsa da muhalif grupların bir Ulusal Geçiş Konseyi kurma çabaları başarılı olamamıştır. Bir hafta sonra Brüksel’de 
yapılan üçüncü muhalefet toplantısına 200 civarında muhalif lider katılmıştır. Esed’in halka yönelik katliama son vermesi 
ve yönetimi terk etmesi çağrısıyla biten bu toplantıda da daha çok Suriye’deki gösterilerin koordine edilmesi ve “devrim” 
sürecinde yapılması gereken işbirliği konularında kararlar alınmıştır. 16-17 Temmuz 2011’de “Suriye için İstanbul Buluş-
ması” adı altında üçüncü kez İstanbul’da bir araya gelen muhalif gruplar, Esed yönetimine karşı mücadele etme stratejile-
rini tartışmışlardır. Gruplar arasındaki güvensizlik ve ülke içindeki grupların temsil edilememesi dolayısıyla bu toplantıda 
da somut adımlar atılamamıştır. Ancak bütün grupların Suriye’de demokratik ve sivil bir rejimin kurulması konusunda 
fikir birliğine varması önemli bir gelişme sayılmıştır. 

Temmuz ve Ağustos aylarında Almanya ve İstanbul’da iki ara toplantı daha gerçekleştiren Suriyeli muhalifler, 15 Eylül 
2011’de İstanbul’da yaptıkları toplantıda Suriye Ulusal Konseyi’nin kuruluşunu ilan ederek kurumsallaşma yönünde 
önemli bir adım atmışlardır. Gerek ülke içinde gerekse ülke dışındaki tüm Suriyeli muhalif gruplar İstanbul’da gerçek-
leştirilen üç günlük bir toplantının sonunda ortak hareket etme kararı almıştır. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada 
Kürtler, Arap Aşiretler, Müslüman Kardeşler, liberaller, sosyalistler, Asuriler ve gençlik örgütleri gibi çok farklı toplumsal 
kesimlerin Konseyde yer aldığı vurgulanmıştır.97

Ulusal Konseyin üç organla temsil edilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre, 190 üyeli bir genel meclis ve yedi kişilik bir 
yürütme komitesi kurulmuştur. Konsey meclisi adına hareket edecek yürütme komitesinin üyeleri yedi farklı grubun 
(Müslüman Kardeşler, Kürtler, Arap Aşiretleri, liberaller, sosyalistler, Asuriler ve Bağımsızlar) temsilcilerinden oluşması ve 
başkanlığın da dönüşümlü olması kararlaştırılmıştır. Ayrıca bir de 29 üyeli bir Sekreterlik oluşturulmuştur. Bu 29 üyenin 

95.  “Suriye İçin İstanbul Buluşması Sonuç Bildirgesi,” Sivil Dayanışma Platformu, 27 Nisan 2011, http://www.sivildayanismaplatformu.org/
haber_detay.asp?haberID=86.

96.  “Syrian National Council (SNC),” Foreign Policy, Erişim Tarihi: 25 December 2011, http://www.foreignpolicy.com/files/fp_uploaded_docu-
ments/110916_About%20SNC.pdf.

97.  Ulutaş ve Bölme, Suriye’de Aktörler, s. 50.

Suriye’deki olayları mezhep ve/ya etnik bir temelde 

değerlendirmek yanıltıcı olur, çünkü yaşanan mücadele 

ve kavga Sünnilerle Nusayriler, Araplarla Kürtler veya 

Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında değil, baskıcı bir rejim ile 

özgürlük talebinde bulunan halk kesimleri arasında meydana 

gelmektedir.
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altısı ülkedeki isyanları koordine eden “Yerel Koordinasyon Komitelerine,” beşer kişi Müslüman Kardeşler ve Arap aşiret-
leri ile Bağımsızlara, dörder kişi Şam Deklarasyonu grubuna, Kürtlere ve Galyun Grubu’na, bir kişi de Hıristiyan Asurilere 
tahsis edilmiştir.98

Oluşturulan Suriye Ulusal Meclisi’ne başkan/sözcü seçilen Burhan Galyun, Ulusal Meclis’in Suriye’deki devrimin yasal 
temsilcisi olduğunu ve uluslararası tanınma için uğraşacaklarını açıklamıştır. Amaçlarının ülkedeki rejimi devirmek ve 
yerine demokratik çoğulcu bir yönetim kurmak olduğunu belirten Galyun, dış müdahaleye karşı olduklarını, ancak ulus-
lararası toplumun Suriye halkına karşı sorumluluğunu yerine getirmesini ve Suriye Ulusal Meclisi’ni tanımasını istedikle-
rini ifade etmiştir.99 Muhalif gruplar tarafından kurulan Ulusal Konsey, üyelerinin kompozisyonundan da anlaşıldığı üzere 
Baas rejimine karşı mücadele edenler arasında hemen her etnik gruptan insana rastlamak mümkündür.

Bazı muhalif gruplar tarafından, geniş katılımlı toplantıların sonucunda kurulan Ulusal Konsey’in temsil yeteneğine sahip 
olmadığı iddia edilmektedir. Suriye muhalefeti bazı temel nedenlerden dolayı somut bir güç birliği oluşturamamıştır. 
Öncelikle, bir kurumsal zaafiyet söz konusudur. Uzun yıllardır Suriye dışında yaşayan muhalefet kesimleri ile ülke içinde 
gösterilere öncülük yapan muhalefet arasında etkin bir işbirliği gerçekleştirilememiştir. Etkili muhalefetin ülke dışında ol-
ması, ülke içinde muhalefet kurumlarının gelişmesini geciktirmiş ve/ya imkansız hale getirmiştir. İstanbul’da yapılan top-
lantıda kurulan Ulusal Konsey, Suriye’deki bazı muhalif gruplar ve Mişel Kilo, Bessam Hüseyin ve Muhyiddin Muhammed 
gibi tanınmış muhalif isimler tarafından, ülke içi muhalefeti ve Suriye halkını temsil etmediği gerekçesiyle tanınmamıştır. 

Diğer taraftan, bir düşünsel ve ideolojik zaafiyet söz konusu olmuştur. İdeolojik, dinsel, etnik ve sosyo-ekonomik fark-
lılıklar dolayısıyla farklı beklentiler içinde olan muhalefetin ortak bir cephe kurmasına engel oluşturmaktadır. Bunların 
yanında, dış müdahaleye karşı olmaları Suriyeli muhalif grupları Esed rejimine karşı dezavantajlı durumda bırakmaktadır.

Bu iç hususların yanında bazı dış faktörler de Suriye muhalefetinin güçlenmesine izin vermemektedir. İlk olarak küresel 
güçlerin içinde bulunduğu olumsuz şartlar bu ülkelerin Suriye muhalefetine gerekli yardımı yapmasını engellemektedir. 
Afganistan, Irak ve Libya’dan sonra başka bir sorunla uğraşmanın getireceği yüksek maliyet, ekonomik krizlerle boğuşan 
ABD ve Avrupalı ülkeler Suriye’deki olayları yönlendirmede yeterli olmamaktadırlar. İkinci olarak, Suriye’deki etnik ve 
dinsel yapı, Esed ve Baas sonrası rejimin muhtemel yapısı hakkında Batılılar ve İsrail bakımından pek iç açıcı olmayan gö-
rüntüler sunduğu için bu güçlerin Esed rejiminden kurtulmasını sorunlu hale getirmektedir. Üçüncü olarak, yine Suriye 
toplumunun parçalı yapısı dolayısıyla Esed sonrası dönemde ülkenin, Irak örneğinde olduğu gibi, önü alınamayacak bir 
şiddet sarmalı içine girme ihtimali hemen bütün kesimleri endişelendirmektedir. Bundan dolayı da insanlar istikrar ve 
güvenliği demokratik değişime tercih ederek rejimin düşürülmesi talebinde isteksiz olabilirler. 

Bugün itibariyle, bir lideri olmayan ve bir siyasal hareketin öncülük yapmadığı isyanların yaşandığı ülkede örgütlü ve et-
kili bir muhalefet oluşturma süreci devam etmektedir. Baas rejimine karşı mücadele eden ve isyanlarda ön planda bulu-
nan grupların başında gelen Müslüman Kardeşler, Kürtler ve seküler reformcular gibi dinsel, etnik ve ideolojik boyutlarda 
ortaya çıkan muhalif hareketlerin ortak amacı, otoriter ve azınlık Baas rejiminden kurtulmaktır. Bunun için de öncelikle 
ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasıyla Esed rejiminin ortadan kaldırılmasını sağlamak, demokratik ve sivil bir rejim 
oluşturmak gerekmektedir. Arap Birliği’nin 12 Kasım’da aldığı tarihi kararda Suriye’nin üyeliğinin askıya alınması, Arap 

98.  Oytun Orhan, “Suriye’de Sonun Başlangıcı: Yaptırım Dönemi ve Suriye Ulusal Konseyi,” Ortadoğu Analiz, Ekim 2011, c. 3, n. 34, ss. 41-51, s. 
46-47.s. 47.

99.  “Suriye Muhalefeti Milli Konsey’i İstanbul’da Resmen Kurdu,” Zaman Gazetesi, 3 Ekim 2011.

Ekim 2005’te Müslümanlar, Hıristiyanlar, Kürtler, sekülerler 

ve eski komünistler gibi farklı muhalif kesimlerin hazırladığı 
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ülkelerini Suriye’ye yaptırım uygulamaya çağırması ve muhalefet gruplarıyla geçiş dönemi hakkında bir görüş birliğine 
varılması vurgusu, Esed rejiminin sonun başlangıcı olarak okunabilir.

Arap Birliği’nin muhalefet gruplarını muhatap olarak kabul etmesi üzerine Ulusal Konseyin, hem iç hem de dış siyasette 
daha çok güçlenmesi ihtimalini arttırmıştır. Arap ülkelerinin muhalefet gruplarına maddi ve manevi destek sunması, 
bu grupların Esed rejimine karşı mücadelelerinde önemli bir oynayacaktır. Bir kere, muhaliflerin yalnız olmadıklarını ve 
yönetimi değiştirme amaçlarını gerçekleştirme ihtimalinin yüksek olduğunu hissetmeleri sağlanmış olur. İkinci olarak, 
sağlanacak maddi destekle Esed’e karşı direnme güçleri artacaktır. Direnişin yayılarak devam etmesi Esed’e destek veren 
yeni kişi ve grupların muhaliflere katılmasına yol açar. 

(ii) Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan-ı Müslimin)

Suriye’deki İslami muhalefet konusunun Baas rejimi tarafından iki temel bağlamda ele alındığı görülmektedir. Birincisi, İs-
lami muhalefetin bastırılması ülkedeki azınlık rejimi açısından bir mezhep sorunu olarak hayati bir konudur. Ülke nüfusu-
nun yaklaşık %60’ını oluşturan100 Sünni Arapların Nusayrilik gibi heterodoks inançlara ve azınlıklara baskı uygulayacağını 
iddia eden Baas yönetimi, bölgede “İslami/İslamcı” rejimler istemeyen Batılı güçlerle işbirliği yaparak İslami muhalefetle 
mücadele etmiştir. Batılı ülkelerin, demokratik kurumların ve değerlerin geliştirilmesi yönündeki taleplerini de ‘siyasal 
İslam tehdidini’ gerekçe göstererek görmezden gelmiştir. Bu bağlamda İslam ve demokrasi konusu hem ulusal hem de 
bölgesel ölçekte bir hakimiyet konusu olarak ele alınmıştır. 

Sünni gruplar, Baas Partisi’nin iktidara geldikten sonra siyasal ve toplumsal hayatın sekülerleşmesinden dolayı Baas reji-
mine karşı çıktılar.101 Baas rejiminin Arap milliyetçileri ve Sünniler gözündeki meşruiyeti, özellikle 1976’da Lübnan’daki Hı-
ristiyan sağcıları savunma adına Filistinlilere ve Müslümanlara saldırmasıyla zedelenmiştir. Baas’ın seküler ideolojisi zarar 
görürken İslami düşünceler daha geniş bir çoğunluk tarafından sempati kazanmış, neticede ülkedeki İslami muhalefet 
hareketlerinin gücü 1970’li yılların sonlarında iktidara meydan okuyacak düzeye erişmiştir. Müslüman Kardeşler Teşkilatı 
(İhvan-ı Müslimin) bu hareketler arasında en etkin ve en yaygın hareket olarak ön plana çıkmıştır.

1940’lı yıllarda önce Mısır sonra diğer Arap ülkelerinde faaliyetlerde bulunmaya başlayan İhvan, Suriye’de Mustafa Sibai 
liderliğinde daha çok milliyetçi ve halkçı bir çizgide Fransız sömürgeciliğine karşı mücadele ederek ülkenin bağımsız-
lığına katkı sağlayan ve çoğunlukla şehirli orta sınıfa mensup Sünnilerin etkili olduğu bir örgüttü. 1963 yılında Baas 
Partisi’nin iktidara gelmesiyle birlikte Baas rejimine yönelik muhalefetin en etkili kesimini oluşturmuş 1960’lı yıllarda 
Mervan Hadid’in karizmatik kişiliği etrafında örgütlenerek 1970’li yıllarda en ciddi örgütlenmesini gerçekleştirmiştir. Ad-
nan Selahaddin, Said Havva ve Ali Sadreddin Beyanuni gibi kişilerin öncülüğünde hem kurumsal hem de siyasal olarak 
etkili bir örgüt olmuştur.102

Baas rejimini yıkarak İslami ilkelere dayalı bir yönetim kurmak amacıyla 1970’li yılların sonlarında Baas iktidarı ile silahlı 
çatışmaya giren İhvan’ın, 1982 yılında on binlerce insanın ölümüyle neticelenen Hama katliamı sonrasında ülkedeki etkisi 
sınırlandırılmıştır. 1978 yılında başlayan başkaldırıya karşı bütün imkânlarını seferber ederek ve şiddet kullanarak Hama 
merkezli İslami direnişi kıran ve yönetim karşıtı isyanı bastıran Baas rejimi, uçaklar ve tanklarla Hama şehrine saldırmıştır. 
Net sayı bilinmemekle birlikte yazılanlara göre 10 bin ile 30 bin arasında Sünni Müslüman muhalif katledilmiş ve 100 
binden fazla kişi yerlerinden edilmiştir. 1980 yılında kabul edilen olağanüstü hal yasasının 49. maddesine göre bu örgüte 
üyelik yasaklanmış, örgütün lider kadrosu Avrupa ülkeleri ve/ya diğer Arap ülkelerine kaçmak zorunda kalmıştır.103 Ancak 
bütün bu baskılara rağmen İhvan, Suriye muhalefetinin en önemli temsilcisi olmaya devam etmiştir.

Baas rejiminin kuruluşundan beri ülkedeki en etkili muhalefeti yapan İhvan, Arap isyanlarının başlamasından sonra en 
etkili siyasal hareket olarak ortaya çıkmıştır. Her ne kadar gösteriler ilk başladığında kayıtsız bir görüntü çizse de İhvan, 
Suriye’deki gösterilerin arkasındaki temel itici güç olarak bilinmektedir. Sahneye çıkmamasında, Batı dünyasındaki İhvan 
karşıtı algılamanın etkili olduğu ileri sürülmektedir. Buna göre, Batılı devletlerin muhalefete desteğinin devamı için gös-

100.  Rubin, The Truth About Syria, s. 28.

101.  Hinnebusch, Syria: Revolution From Above, s. 89.

102.  Hinnebusch, Syria: Revolution From Above, s. 90.

103.  Ulutaş, “The Syrian Opposition in the Making: Capabilities and Limits,” s. 94.
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tericilerin İslamcı bir devlet peşinde koşmadıklarının Batılı ülkeler tarafından görülmesi gerekmektedir. Bu düşünceden 
hareketle İhvan da perde gerisinde kalarak etkili olmaya çalışmaktadır.

İhvan yetkilileri, Suriye’deki halkın yaklaşık %30’u üzerinde etkili olduklarını tahmin etmektedirler.104 İktidarına yönelik en 
ciddi iç tehdit olarak İhvan’ı gören Baas yönetimi, uzun süredir en sert tedbirleri bu örgüte karşı almıştır. Mısır ve Tunus 
örneklerinde Batılı ülkelerin nazarında belirli bir kabul görmeye başlaması, genelde İslami hareketlerin, özelde İhvan’ın 
Suriye’de daha etkin bir şekilde varlığını hissettirmesine yol açmıştır. İsyanın son günlerde Hama ve Humus gibi Sünni 
ağırlıklı kentlerde yoğunlaşması ve Arap ülkelerinin tavır değiştirmesi İhvan’ın gösterilerdeki etkisini göstermektedir. 
Batılı ülkelerin İhvan’a bakışının yumuşamasında İhvan’ın yeni söylemi de oldukça etkili olmuştur. Örneğin, Suriye İhva-
nı’nın en etkili liderlerinden biri olan Beyanuni, Katar’da katıldığı bir toplantıda hedeflerinin Baas rejiminin yıkılması ve 
yerine “modern, çoğulcu, sandığın sonucuna saygı duyulan sivil bir devletin kurulması”nı sağlamak olduğunu açıklamış-
tır. İhvan’ın kesinlikle şiddete karşı olduğunu vurgulayan Beyanuni, görüşlerini başkalarına zorla kabul ettirme yanlısı 
olmadıklarını ve katkı yapacakları rejimde devletin sivil olacağını ifade etmiştir.105 

İhvan, ülkedeki en büyük muhalefet grubu olmasına rağmen bugüne kadar yönetim karşıtı gösterilerde beklendiği ka-
dar etkili olamamıştır. Bunun temel nedenlerinin başında etkili bir kurumsal yapıya sahip olmaması gelmektedir. Mısır 
İhvan’ından farklı olarak ülke içinde örgütlenme imkanı bulamamış, ülke dışından da ülke içi siyaseti yönlendirmede 
etkisiz kalmıştır. Öte yandan siyaset yapma becerisi gelişmemiştir. Mısır’daki İhvan bir siyasal parti olarak seçimlere ka-
tılmış ve mecliste temsil edilmiş, dolayısıyla rejimle pazarlık yapma tecrübesi kazanmışken Suriye İhvanı söylemsel bir 
muhalefetin ötesine geçememiştir. Son olarak İhvan yöneticileri eski siyasi kalıplardan, Soğuk Savaş döneminin ikili siya-
sal yapısından ve radikal söyleminden kurtulamamışlardır. Ağustos 2010’da Beyanuni’nin yerine İhvan’ın Genel Sekreteri 
olan Muhammed Riyad Şukfa da muhalefete bir etkililik kazandıramamıştır. Örgütün statik yapısı değiştirilerek dinamik 
bir çehre kazandırılmadığı ve günümüz şartlarına uygun yeni bir söylem geliştirmediği sürece etkili olması söz konusu 
olmaz.

(iii) Kürtler

Türkiye ile Irak’ta bulunan soydaşlarıyla birlikte düşünüldüğünde ülkedeki en büyük etnik azınlık olan ve ülke nüfusunun 
yaklaşık %10’unu oluşturan Kürtlerin önemli bir ulusal ve bölgesel siyasal güç oldukları anlaşılmaktadır. Baas rejiminin 
en çok mağdur ettiği kesimlerin başında gelen Kürtlerin neredeyse tamamı (yaklaşık %97’si) Sünni Müslüman’dır. Bun-
ların da önemli bir kısmı Nakşibendî tarikatına mensuptur. Hafız Esed döneminde Kürtlere yönelik çelişkili siyasetler 
izlenmiştir. Bir taraftan ülkede yaşayan bazı Kürtler, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ne aykırı olarak vatandaşlıktan 
istifade edemezken ve Araplaştırılmaya çalışılırken, diğer taraftan özellikle son dönemde dışarıdan gelen Kürtlere yöne-
lik bir hoşgörü politikası uygulanmıştır. Son zamanlara kadar Suriye’de yaşayan 250-300 bin civarında Kürt, vatandaşlık 
haklarında istifade edemiyordu.106 1962 yılında yapılan nüfus sayımında Kürtler vatandaş, yabancı (ecnebi) ve kayıtsız 
(mektum) olmak üzere üç ayrı statüde kaydedilmiştir. Vatandaşlara resmi bir kimlik kartı verilirken, yabancı kategorisin-
deki Kürtlere kırmızı renkte bir kimlik veriliyor; kayıtsız kategorisindekiler ise resmi nüfus kaydına bile dahil edilmiyorlar. 
Son gruptakilere sadece köy muhtarları tarafından hazırlanan ve söz konusu kişileri tanıdıklarına dair birer kağıt parçası 
taşıyorlar.107 Vatandaş olmayan Kürtler vatandaş olma, mülk edinme, seyahat etme, kamu görevi yapma, aile kurma ve 
eğitim görme gibi temel insan haklarından mahrum bırakılmışlardır. Baas döneminde çok sayıda Kürt evlerinden ve top-
raklarından ülkenin iç taraflarına sürülmüş, yerlerine de Araplar yerleştirilmiştir.108 

Hafız Esed, 1970’lerin sonlarından 2000’lere kadar PKK’yı ülkesinde barındırmıştır. 1976 yılında Celal Talabani’nin Molla 
Mustafa Barzani’den ayrılarak Kürdistan Yurtseverler Birliği’ni Şam’da kurmasına izin vermiştir.109 Her iki örnekte de Esed, 

104.  İhvan Genel Sekreteri Riyad el-Şukfa’nın SETA’dan Ufuk Ulutaş ile yaptığı röportaj. Bkz. Ulutaş, “The Syrian Opposition in the Making: Ca-
pabilities and Limits,” s. 95.

105.  Abdülhamit Bilici, “İhvan nasıl bir Suriye istiyor?,” Zaman Gazetesi, 4 Ekim 2011.

106.  Abdi Noyan Özkaya, “Suriye Kürtleri: Siyasi Etkisizlik ve Suriye Devleti’nin Politikaları,” Uluslararası Hukuk ve Politika,  2007, c. 2, n. 8, ss. 90-
116, s. 95. 

107.  Yıldız, The Kurds in Syria, s. 33-34; 94-96.

108.  Kürtlerin mahrum bırakıldıkları hakların ve uğradıkları ayrımcılığın ayrıntılı bir analizi için bkz. Yıldız, The Kurds in Syria, s. 96-104.

109.  Ulutaş ve Bölme, Suriye’de Aktörler, s. 89.
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hem ülkesindeki hem de komşu ülkelerde yaşayan Kürtleri sorunlu olduğu ülkelere karşı bir dış politika aracı olarak 
kullanmaya çalışmıştır. Esed’in daha güçlü olan dış Kürtleri iç Kürtlere karşı kullanma politikası, Suriye Kürtlerinin hak 
talebinde bulunmalarına engel olmuştur. Buna rağmen, diğer ülkelerde yaşayan Kürtlerle diyalog içinde olan Suriye 
Kürtleri, Baas asimilasyonuna karşı direnmişlerdir. Komşu ülkelerdeki Kürt gruplarının siyasi faaliyetlerinin de etkisiyle 
pan-Kürdist duygular Suriyeli Kürtler arasında destek bulmaya devam etmektedir.

Diğer muhalefet gruplarıyla karşılaştırıldığında Kürtler oldukça örgütlüdürler. Bugün itibariyle Kürtler tarafından kuru-
lan, fakat yasak olduğu için ancak illegal ve/ya gizli faaliyetlerde bulunan 14 siyasal parti mevcuttur.110 Kürt siyasal par-
tileri daha çok ülkede yaşayan Kürt halkının kültürel, toplumsal ve siyasal varlığını koruma güdüsüyle hareket etmekte-
dirler. Yani bu partiler siyasal bağımsızlık veya özerklik talebinde bulunmamaktadırlar. Benzer siyasal taleplerde bulunan 
bu partilerin hemen tamamı Suriye Kürdistan Demokrat Partisi’nden çıkmışlar. Sadece 2003 yılında PKK’nın taşeron bir 
örgütü olarak kurulan Demokratik Birlik Partisi (Partiya Yekitiya Demokratik, PYD) federal bir siyasal sistem içinde özerk-
lik talep etmekte ve faaliyetlerine izin verilmektedir. Örneğin, Kamışlı Olaylarının gelişmesinde ve önde gelen Kürt din 
adamı Şeyh Muhammed Maşuk Haznevi’nin Mayıs 2005’teki öldürülmesinde Kürt bölgelerinde gerçekleşen protesto 
gösterilerinin düzenlenmesinde PYD’nin etkin bir rol aldığı iddia edilmiştir.

Irak işgalinden sonra Irak’lı Kürtlerin siyasal özerklik elde etmeleri üzerine Suriye Kürtlerinin etnik aidiyet vurguları artmış 
ve milliyetçilik söylemleri güçlenmiştir. 12 Mart 2004 tarihinde neredeyse tamamıyla Kürtlerin yaşadığı Kamışlı kentinde 
bir futbol maçı sonrasında iki takım taraftarları arasında yaşanan olaylar patlak vermiş, güvenlik güçleri her zaman oldu-
ğu gibi Suriyeli Kürtlerin ülke tarihindeki bu ilk ciddi ayaklanma girişimine oldukça sert bir biçimde müdahale etmiştir.111 
Yaşanan şiddet olaylarında çoğunluğu Kürt 27 kişi öldürülmüştür. Ölen Kürtlerin cenaze törenlerinde on binlerce Kürt 
gösteri yapmış, Kamışlı Olayları üzerine Şam dahil pek çok yerleşim biriminde, hatta Kuzey Irak’ta ve Avrupa ülkelerinde 
Baas rejimi karşıtı protestolar düzenlenmişti.112 16 Mart’ın Halepçe katliamının yıl dönümü, 21 Mart’ın da Nevruz günü 
olması dolayısıyla yeniden oluşan gerilim ve yaşanan olaylarda güvenlik güçleri 7 Kürdü daha öldürmüş ve onlarcasını 
da yaralamıştır. Olayların başlaması, gelişmesi ve sonuçlanması konusunda kesin bilgiler alınamadan üstü örtülmüştür. 
Beşar Esed Yönetiminin Kamışlı Olayları sırasında izlediği yöntem, babası Hafız Esed’in 1982’de Hama’da Müslüman Kar-
deşlere müdahale biçimini andırmaktadır. Baas Rejiminin bu sert tutumu üzerine 12 siyasal Kürt partisi güçlerini birleş-
tirmiş ve yayınladıkları bir bildiriyle “Suriye Kürt Partiler Birliği”ni ilan etmişlerdir. Bu siyasal partilerin dışındaki Kürtlerin 
de siyasal bilinçleri gelişmiştir. Bunların en önde gelenlerinden biri, daha önceleri Baas rejimiyle çatışmamak için siyasal 
söylem geliştirmekten çekinen Haznevi Şeyhleridir. Kamışlı olaylarından sonra bu aile de siyasal konulara ilgi göstermiş-
tir. Özellikle ailenin önde gelen kişisi Muhammed Maşuk Haznevi rejimi açıkça eleştirmeye başlamıştır. Buna karşı, her ne 
kadar inkar etse de Baas rejiminin Haznevi’yi kaçırıp infaz ettiği iddia edilmektedir.113

Kürtler ile Araplar arasındaki güvensizlik dolayısıyla Kürt partileri diğer muhalefet gruplarıyla yakın bir ilişki içinde olma-
mışlardır. 2005’te ilan edilen Şam Bildirisi, Kürtlerle demokrasi talep eden Araplar arasındaki güvensizliğin giderilmesi yö-
nünde atılmış önemli bir adım olarak düşünülebilir. Ancak isyan ve gösteriler başladıktan bu yana Esed Yönetimi Kürtlere 
zeytin dalı uzatarak onları Arap muhalefet gruplarından uzak tutmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede, Kürtlerin nevruz kut-
lamalarına temsilci gönderen Esed, 7 Nisan 2011’de on yıllardır yabancı statüsünde yaşamaya mahkûm edilmiş Kürtlere 
vatandaşlık verilmesini öngören bir karar almıştır. Fakat Baas Rejiminden en fazla mağdur olan grupların başında gelen 

110.  Yıldız, The Kurds in Syria, s. 106.

111.  Özkaya, “Suriye Kürtleri,” s. 104.

112.  Yıldız, The Kurds in Syria, s. 42.

113.  Özkaya, “Suriye Kürtleri,” s. 108.

Arap Birliği’nin muhalefet gruplarını muhatap olarak kabul 

etmesi üzerine Ulusal Konseyin, hem iç hem de dış siyasette 

daha çok güçlenmesi ihtimalini arttırmıştır.
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Kürtlerin Esed yanlısı bir tavır almaları beklenmemektedir. Kürtlerin Türkiye sınırına yakın Kamışlı ve Amuda şehirlerinde 
geniş katılımlı protesto gösteriler yapması, Kürtlerin Baas rejiminin yıkılması önceliğinin değişmediğini göstermektedir. 

(iv) Seküler Kesim: Liberaller ve Sosyalistler

Suriye’de İslami ve Kürt muhalefetinin dışında etkili tek kesim geniş bir koalisyon kapsamında bir araya gelen çoğu Batı 
yanlısı olan seküler reformculardır. Bu grubun etkisi özellikle 2001’de yaşanan Şam Baharından sonra yayılmaya başla-
mıştır. Önemli bir kesimi avukat, doktor, gazeteci, mühendis ve iş adamları gibi farklı iş kollarından ve Hıristiyan, Dür-
zî, Kürt ve Arap gibi farklı etnik ve toplumsal çevrelerden gelen bir seçkinler grubundan oluşmaktadır. Bu kişiler Beşar 
Esed’in kısmi özgürlük ortamından istifade ederek demokratik reform talebinde bulunmaya başlamışlardır.  Gruptan 
bazıları bireysel davranırken, bir kısmı sınırlı hareketler başlatmış; bazıları ise Batılı devletlerin himayesinde varlıklarını 
hissettirmeye çabalamıştır.

Etkili seküler gruplardan biri de ABD Yönetimi tarafından desteklenen Suriye Reform Partisi’dir. Baas karşıtı siyasetinin 
bir gereği Suriye muhalefetinin güçlenmesi için çabalar sarf eden ABD, kendi çıkarları doğrultusunda hareket edecek bir 
muhalefet grubu oluşturmaya çalışmıştır. Bu amaçla Suriye asıllı Amerikalı bir işadamı olan Ferid Kadiri ön plana çıkarıl-
mış, aslen Halepli olan ve 1965 yılından beri ABD’de yaşayan Kadiri, 11 Eylül Olaylarının hemen sonrasında Ekim 2001’de 
Suriye’de liberal, demokratik ve seküler bir rejim kurmayı amaçlayan Suriye Reform Partisi’ni kurmuştur.114 Washington’da 
merkezi ve Avrupa ülkelerinde irtibat büroları bulunan ve hem ülke içinden hem de Batılı ülkelerde yaşayan Suriyeliler-
den üye devşiren bu parti, İsrail ile ilişkileri iyileştireceğini de ilan etmiştir.

Kadiri, 2003’te Suriye muhalefetini tek bir çatı, daha doğrusu kendi kontrolü, altında toplamak için Suriye Demokratik 
Koalisyonu’nun kurulmasına öncülük etmiştir. Bu amaç doğrultusunda Washington’da yapılan ilk toplantıya siyasal par-
tilerin yanında pek çok sivil toplum örgütünün katılmıştır. Barış, özgürlük ve demokrasi söylemini kullanarak kendisine 
saygınlık kazandırmaya çalışan Kadiri, kurulacak yeni rejim için Batılı ülkelerde destek turlarına çıkmıştır. ABD projelerinin 
bölgedeki destekçisi olarak görülen Kadiri, Irak’ta Saddam’a karşı mücadele eden Ahmet Çelebi’ye benzetilmektedir. 
Lübnan Başbakanı Hariri’nin öldürülmesinden sonra 25 Şubat 2005’te ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Elizabeth Cheney 
başkanlığında Suriyeli muhalifler Esed rejimine baskıyı arttırmak amacıyla bir toplantı yapmışlardı. Bu toplantıda yine 
muhaliflerin temsilcisi olarak ön plana çıkarılan Kadiri, ABD Yönetiminden Suriye rejimine baskı kurmasını talep etmiş, 
aynı toplantıda Suriye muhalefetinin Müslüman Kardeşler başta olmak üzere diğer kesimleriyle diyalog kurma iddiaları 
dillendirilmiştir. Ancak ülkedeki isyan sürecinde özellikle Müslüman Kardeşlerin artan gücüne karşı memnuniyetsizliğini 
dile getirmiş ve ABD kontrolünde bir rejim kurma çabası işçinde olmuştur. Örneğin, İhvan denetiminde olduğu gerek-
çesiyle Suriye Ulusal Konseyi’ne karşı çıkmaktadır. Tüm bu çabalara rağmen ABD’deki Yahudi kuruluşlarıyla yakın ilişkisi, 
hatta en etkililerinden biri olan AIPAC’a üye olması ve İsrail’le işbirliği yapmaktan yana olması Gadri’nin Suriye muhalefeti 
tarafından ciddiye alınmasını engellemiştir.115

2000 yılı itibariyle gelişen yeni muhalif dalgadaki isimlere bakıldığında bunların genelde liberal ve sosyalist isimler oldu-
ğu görülür. Ülkede Demokratik Milli Değişim Koordinasyonu adı altında toplanmış isimler arasında seküler kişilerin çok-
luğu dikkat çekmektedir. NATO karşıtı tutumuyla bilinen bu grubun öncüsü olarak Heysem Menna ön plana çıkmaktadır. 
Menna’nın dışında Mişel Kilo, Semir Ayta, Hazim Nehhar, Batras Hallak, Muhammed Mahluf, Fayz Sara, Riyad Rabi, İlyas 
Verda, Zekeriya Sakkal, Munzir Esbar, Sarkis Sarkis, Habib Haddad ve Munzir Bedir Hallum gibi İslamcı, liberal demokrat 

114.  Ufuk Ulutaş, Selin M. Bölme ve Hakan Çopur, Suriye’de Kim Kimdir? Rejim ve Muhalefet, Ankara: SETA Yayınları, Mayıs 2011, s. 43.

115.  Ulutaş, Bölme ve Çopur, Suriye’de Kim Kimdir?, s. 43.

Baas rejiminin kuruluşundan beri ülkedeki en etkili muhalefeti 

yapan İhvan, Arap isyanlarının başlamasından sonra en etkili 

siyasal hareket olarak ortaya çıkmıştır.
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ve sosyalist entelektüellerin de bu grup içinde faaliyet gösterdikleri düşünülmektedir.116 Bu kişiler bugün itibariyle ülke-
de devam eden rejim karşıtı gösterilerin fikri rehberliğini yapmaktadırlar.

İsyanların başlamasından sonra ülke içinde ve dışında yaşayan seküler bazı gruplar da 17 Eylül’de Paris’te Seküler ve 
Demokratik Suriyeliler Koalisyonu adı altında örgütlendiler. Azınlık grupların da temsil edildiği bu hareket, İslamcı yöne-
tim dahil bütün totaliteryen yönetimlere ve muhalefetin silahlı mücadele yürütmesine karşı olduklarını açıklamıştır.117 
Avrupa ülkelerinin, özellikle Fransa’nın Esed sonrası Suriye iktidarı için düşündüğü bu grup, daha çok Türkiye’de Müslü-
man Kardeşlerin desteğiyle kurulan Suriye Ulusal Konseyi’ne ve İslami grupların ağırlıkta olduğu muhalefet gruplara bir 
alternatif olmaya çalışmaktadır. Bunun dışında Washington’da kur(dur)ulan el-İnfitah partisi de Batılı ülkelerin Müslüman 
Sünni çoğunluğun etkisini kırmak için Batılı ülkelerin kullanmayı düşündüğü araçlardan biri olarak görülebilir.118

d)  Yabancı Güçlerin Suriye Olaylarına Karşı Tutumları
İsyan dalgasının Suriye’ye sıçramasından sonra bek çok gözlemci Suriye’deki Nusayri rejiminin de diğer Arap ülkele-
rindeki gibi gösterilerin artması karşısında fazla dayanamayacağını ileri sürmüştü. Ancak yukarıda da açıklandığı üzere 
Suriye’deki koşullar dolayısıyla Suriye isyanlarının seyri farklı olmuştur. Yabancı aktörler Suriye konusunda farklı görüşlere 
sahiptirler. Uluslararası kamuoyunun ve bölgesel ve küresel güçlerin büyük çoğunluğu rejim karşıtı gösterilere destek 
verirken; Rusya, Çin ve İran gibi etkili devletler Esed rejiminin düşmemesi için her türlü desteği sunmaktan çekinmemek-
tedirler.

(i) Arap Ülkelerinin ve Arap Birliği’nin İsyanlar Karşısındaki Tutumu

Arap isyanlarının Suriye’ye ulaşmasından bu yana Arap ülkeleriyle mevcut ilişkilerin seyrini değiştirmeyen Suriye yö-
netimi, halka karşı aşırı şiddet kullanımı nedeniyle Batılı ülkelerden tepki alması üzerine Arap ülkeleri de Suriye’de olan 
bitene kayıtsız kalamamıştır. Daha önceleri birkaç kere Esed Yönetiminin yapılması gereken reformları vakit geçirmeden 
yapması çağrısında bulunmuşlar. Arap ülkeleri tepkilerini daha çok Arap Birliği toplantılarında dile getirmişlerdir. Arap 
Birliği de Libya’daki olayların tekrarlanması için girişimlerde bulunmuştur. 

Esed’in uluslararası baskılara kulak asmadan şiddet kullanmaya devam etmesi üzerine Arap Birliği, 16 Ekim’de Kahire’de 
toplanarak Baas rejiminin 15 gün içerisinde şiddet kullanımına son vermesi, tüm tankların ve zırhlı araçların caddelerden 
çekmesi, 70 bin olduğu tahmin edilen siyasi tutukluları salıvermesi ve halkın meşru taleplerini karşılaması çağrısında bu-
lunmuştur. Önceleri Arap Birliği’nin kararını içişlere müdahale olarak gören Suriye Yönetimi, verilen sürenin bitmesinden 
hemen sonra Arap Birliği’nin şiddetin durdurulması ve muhalefet gruplarıyla görüşmelere başlanması yönündeki planını 
kabul ettiğini açıklamıştır. Ancak hükümet karşıtı gruplar Arap Birliği merkezi önünde toplanıp “Diyaloga hayır! Beşar İsti-
fa!” sloganlarını atarak kararı protesto etmişler. Suudi Arabistan’da yaşayan muhalif liderlerden Edip Şişekli Suriye Hükü-
metinin tüm meşruiyetini ve güvenirliğini kaybettiğini, Suriye Ulusal Konseyi bile kararı kabul etse ülkedeki göstericilerin 
ve aktivistlerin bunu reddedeceğini ileri sürmüştür. Yapılan yorumlarda Esed Yönetimi’nin tankları caddelerden çektiği 
gün, rejimin çökeceğini bildiğinden kararın gereğini yerine getirmeyeceği vurgulanmış; Yönetim de bunu doğrularcası-
na şiddete devam etmiş ve aynı gün 20 kişi daha öldürülmüştür.119 

Suriye Yönetimi söz vermesinden sonraki 10 gün içinde (2-12 Kasım tarihleri arasında) 150 civarında Suriyeli yaşamını 
yitirince Arap Birliği, 12 Kasım’da Kahire’de dışişleri bakanları düzeyinde yaptığı toplantıda, Suriye Hükümetinin gösteri-
cilere yönelik şiddeti durdurmaması ve antlaşma şartlarını kabul etmemesi durumunda örgüt üyeliğinin askıya alınaca-

116.  İran Suriyeli Muhaliflerle Görüşüyor!” Analiz Merkezi, 18 Kasım 2011.

117.  “New Secular Opposition Group in Syria Opposes Islamist Rule,” World Tribune, 23 September 2011,  http://www.worldtribune.com/world-
tribune/WTARC/2011/me_syria1193_09_23.asp.

118.  “Secular Syrians Mobilise to Block Islamist Rule,” France 24, 18 September 2011, http://www.france24.com/en/20110918-secular-activists-
syrian-unite-islamist-rule-post-assad-paris-opposition-coalition.

119.  Neil MacFarquhar ve Nada Bakri, “Arab League Says Syria Accepts Its Plan for Talks; Protesters Are Skeptical,” New York Times, 2 November 
2011.
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ğını, gerektiğinde siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulanacağını bildirmiştir.120 Suriye temsilcisi Büyükelçi Yusuf Ahmed 
toplantı boyunca, oybirliğiyle alınması gerektiğinden, alınan bu kararın yasal olmadığını iddia etmiştir. Ancak Suriye 
temsilcisinin tüm itirazlarına rağmen Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi karar tasarısını oya sunmuştur. Suriye’nin 
oylamaya katılmadığı, Yemen ve Lübnan’ın karşı çıktığı, Irak’ın çekimser kaldığı tasarı 18 lehte oyla Arap ülkelerinin bü-
yük ekseriyeti tarafından kabul edilmiştir.121 Ancak halkına karşı şiddet kullanmakta ısrar eden ve barış görüşmelerine 
yanaşmayan Suriye Yönetimi de Arap Birliği’nin yaptırım kararının gayri meşruluğunu, dolayısıyla değişmesi gerektiğini 
ilan etmiştir. 

Esed rejimine karşı ekonomik ve siyasal yaptırımlar uygulanması kararı alan Arap Birliği dışişleri bakanları, muhalefetin 
“resmen tanınıp tanınmayacağı kararının verilebilmesi ve Suriye’deki geçiş dönemi hakkında ortak bir görüş geliştirile-
bilmesi için tüm muhalefet gruplarının üç gün içinde Arap Birliği’nin merkezine gelmeleri” çağrısında bulunmuştur.122 
Diğer bir ifadeyle, örgüt mevcut Suriye yönetimini yok sayma ve/ya Baas rejiminin sonunun başlangıcı anlamına gelen 
bir karar almıştır. Türkiye ve Batılı ülkelerin dışında Arap ülkelerinin de Esed yönetimini gözden çıkarmaları Suriye’deki 
rejim değişikliğini kaçınılmaz kılmıştır. Kararın ardından, artan bu uluslararası baskının Esed Yönetimi’nin daha saldırgan 
olmasına neden olacağı yönünde görüşler ileri sürülmüştür.

Arap Birliği’nin Suriye konusundaki bu toplantısına başkanlık eden Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamad bin Casim 
ile Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi, örgütün çalışma planına uymamasından dolayı Esed rejimiyle ilişkilerin 
askıya alındığını, sivil ölümlerin devam etmesi halinde konuyu BM dahil bütün uluslararası platformlara taşınacağını ve 
Suriye’ye yönelik siyasi ve ekonomik müeyyideler uygulanacağını ifade etmişler.123 Daha önce Kaddafi’ye karşı mücadele 
eden direnişçilerin saflarında savaşmak üzere Libya’ya askeri birlikler gönderen Casim, bütün Arap ülkelerinin Suriye ile 
diplomatik ilişkilerini kesmesi ve büyükelçilerini Şam’da çekmesi çağrısı yapmıştır.

Üyeliğini askıya almayı kararlaştırıldığı gün Suriye’ye başka bir teklifte bulunan Arap Birliği, Rabat’ta yaptığı dışişleri 
bakanları toplantısında barış planının uygulanıp uygulanmadığını incelemek üzere ülkeye sivil ve askeri gözlemciler 
göndermeyi teklif etmiş ve planı kabul etmesi için de üç gün daha süre vererek yaptırımları tehir etmiştir. Suriye’nin 
üyeliğinin askıya alınmasını erteleyen bu yeni karar, artan şiddete rağmen, bazıları için Birliğin hala barış planının uy-
gulanmasına şans tanıdığı anlamına gelse de aslında bu karar Arap Birliği bakımından bir geri adım anlamına gelmiştir. 
Suriye’nin barış planını kabul etmemesi halinde nasıl bir siyaset izleyeceğini belirtmeyen Arap Birliği, örgütün en aktif 
üyelerinden birisine karşı ne yapamayacağını bilememektedir.124

24 Kasım’da yapılan Dışişleri Bakanları toplantısında Suriye’yi uyaran Arap Birliği, 24 saat içinde uluslararası gözlemcile-
ri ülkesine kabul etmediği takdirde ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalmaya hazır olmasını söylemiştir. Suriye’nin 
gözlemcileri kabul etmemesi halinde 26 Kasım’da yapılacak toplantıda ekonomik yaptırım kararının alınacağı vurgulan-
mıştır. Alınan karara göre ekonomik yaptırımlar, Suriye ile tüm ticaret durdurulacak, ülkeye uçuşlar yasaklanacak, Suriyeli 
yetkililerin seyahatine izin verilmeyecek, ülkedeki tüm yatırımlar durdurulacak ve merkez bankasının tüm işlemleri don-
durulacaktı. Bu yaptırım kararının özellikle Suriye ekonomisinin en önemli iki sektörü olan petrol ve turizmin ciddi bir 
şekilde etkileyeceği iddia edilmiştir.125

Suriye Hükümetinin uyarıları dinlemeyip aşırı şiddet kullanımına ve insan hakları ihlallerine devam etmesi üzerine Arap 
Birliği 27 Kasım’da Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırım kararını aldığını açıklamıştır. Buna göre, Suriyeli üst düzey yetkili-
leri seyahat yasağı getirilirken, Suriye’nin Arap ülkelerindeki bütün mal varlıkları ve Suriye merkez bankasının dış işlemle-
ri dondurulmuş ve Suriye ile ticari alışverişler sona erdirilmiştir. Kriz süresince Suriye’ye karşı atılmış en önemli adım olan 
bu yaptırım kararına Suriye’nin tepkisi de oldukça sert olmuştur. Dışişleri Bakanı Muallim “bunun bir ekonomik savaş” 

120.  Müjge Küçükkeleş, Arap Birliği’nin Suriye Politikası, SETA Analiz, Sayı. 51, Mart 2012, s. 8.
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olduğunu ve bunun karşılıksız bırakılmayacağını açıklamıştır.126 Bölgedeki coğrafi konumunu kullanarak yaptırımlara 
karşılık vermeye çalışan Suriye, bu bağlamda öncelikle Avrupa ve Türkiye’den Suriye üzerinden Körfez ülkelerine giden 
tır ve kamyon geçişlerini yasaklamıştır.

Artan uluslararası baskılar karşısında Suriye 19 Aralık’ta Arap Birliği’nin göndermek istediği gözlemcileri ülkeye kabul 
edeceğini açıklaması üzerine 2-24 Aralık tarihlerinde farklı gözlemci grupları Suriye’ye giderek gözlem yapmaya baş-
lamışlar.127 Bugüne kadar izlediği siyasetle uluslararası bir müdahale ihtimalinden hep kaçmaya çalışan Arap Birliği’nin 
ısrarlı siyaseti sonucunda Rusya dahil olmak üzere küresel ve bölgesel bazı güçler Suriye’nin şiddete son vermesi gerek-
tiği konusunda anlaşmaya varmışlardır.128 Arap Birliği istikrarsızlığa yol açmayan fakat kararlı bir şekilde Suriye krizini 
yönetmeye ve ülkedeki hassas dengeleri dikkate alarak ülkesel çıkarları ön planda tutmaya çalışmaktadır.129 Bugüne 
kadar başarılı olduğu görülen bu siyasetinin devam etmesi bölgesel ve küresel güçlerin de beklentilerini karşılamaktadır.

Arap Ülkelerinin İsyanlar Karşısındaki Tutumu

İsyanlarla birlikte Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin Suriye ile ilişkileri bir kez daha bozulmuştur. Daha önceleri 
Baasçı, Nusayri, seküler, sözde-cumhuriyetçi ve sosyalist nitelikleri; Sovyet ve İran yanlısı siyaseti; ve Lübnan ve Filistin 
sorunlarına müdahalesi dolayısıyla Körfez ülkelerinin Suriye’ye bakışları olumsuzdu.130 Suudi Arabistan’ın, Şii nüfusa karşı 
yönetimin korunması amacıyla Bahreyn’e asker göndermesi üzerine İran ile ilişkilerinin bozulmasına neden olmuş, ancak 
olayların başlangıç aşamasında statükocu bir tavırla isyanlara karşı Suriye Yönetimine destek açıklamaları yapılmıştır. 
Daha sonraki aşamalarda şiddetin artması, Körfez medyasının olayları işlemeye başlaması ve Suriye’deki sekteryen çatış-
ma haberleri Körfez ülkelerinin Suriye karşıtı tavır takınmalarında başlıca rol oynamıştır. Ağustos ayından itibaren Suudi 
Arabistan ve Katar başta olmak üzere Körfez ülkeleri Suriye’deki muhalefeti, özellikle Selefi grupları ve Müslüman Kardeş-
leri desteklemeye başlamıştır.131 Bu tavır değişikliği Körfez ülkelerinin Nisan ayında BM İnsan Hakları Konseyi’nde Suriye 
konusunda yapılan oylamada Suudi Arabistan çekince koymuş, Katar ve Bahreyn ise toplantıya katılmamışlardı. Ağustos 
sonlarında daha olumsuz bir karar oylamasında ise bu üç ülke de lehte oy kullanmıştır.132 Körfez ülkelerinden dördü (Su-
udi Arabistan, Bahreyn, Katar ve Kuveyt) Şam büyükelçilerini geri çağırmış, vatandaşlarının da Suriye’yi terk etmelerini 
istemişler. Ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi de Suriye Yönetimini şiddeti durdurmaya çağırmıştır.133

Körfez ülkeleriyle Suriye arasındaki finansal ilişkiler oldukça belirleyici bir faktördür. Arap Birliği kararları açıklandığında 
Suriye rejimini en fazla rahatsız eden meselelerden birisi Körfezden gelen finansal desteğin durması tehlikesi olmuştur. 
Velid Muallim bu desteğin kesilmesine şiddetle tepki vermiş, desteğin kesilmesini Suriye’ye yönelik bir ekonomik savaş 
olarak nitelendirmiştir. Arap ülkelerinin Suriye’deki ekonomik faaliyetleri dikkate alındığında Muallim’in bu tepkisi daha 
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rahat anlaşılır. Arap ülkelerinin Suriye’deki toplam doğrudan yatırımı 2000 yılında yaklaşık 10 milyon dolar civarında iken 

2009’da 1,5 milyar dolara, 2010’da ise 1,8 milyar dolara çıkmıştır.134 Suudi Arabistan 2009’da Suriye’nin en büyük ticaret 

ortağı olmuştur; iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Arap Birliği’nin yaptırım kararı 

sonrasında Suriye’deki Hükümet yanlısı gazeteler Körfez ülkelerinin yatırımlarını küçümsemeye çalışarak yaptırım kara-

rından etkilenmeyeceğini ve Arap ülkelerinin bu yaptırım kararından zararlı çıkacaklarını iddia etmişlerdir.135 

Iraklı liderler Suriye’deki isyanla ilgili farklı açıklamalar yapmıştır. Irak, Arap Birliği’nin Suriye aleyhine aldığı yaptırım kara-

rına çekimser kalmış, ancak Irakiye Cephesi gibi bazı siyasal aktörler Irak Hükümetinin bu tavrını eleştirmiştir. Irak Dışişleri 

Bakanı Hoşyar Zebari gibi Kürt gruplar ve siyasetçiler ise Suriye’deki karmaşanın Irak’a sıçramasından endişelenmekte-

dirler.136 Yani Irak içindeki siyasi aktörler Suriye’ye yaptırım konusunda bölünmüşlerdir. Irak ile Suriye arasındaki yüksek 

düzeyde bir karşılıklı bağımlılık vardır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi görece yüksek olduğundan dolayı Irak sınırının 

açık olması yaptırımlara karşı Suriye rejimine rahat nefes aldırmaktadır. Irak’taki mevcut Maliki Hükümeti İran yanlısı 

siyaseti dolayısıyla Arap Birliği’nin kararına çekimser kalmıştır. ABD’nin Irak’tan çekilmesi sonrasında Irak’ı bekleyen iç ça-

tışma ihtimali gelecekte Irak’ın daha düşük profilli bir Suriye siyaseti izlemesine yol açacaktır. Ancak Irak’taki kargaşanın 

Suriye’ye farklı şekillerde bir yansıması olabilir ki bu durum Suriye’deki kaosu arttırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

Suriye’nin etkisi altında bulunan mevcut Lübnan Hükümeti, Başbakan Necip Mikati’nin ifadesiyle “ülke siyasetinin istikra-

rı ve sivil barışın” korunması gerekçesiyle Arap Birliği’nin yaptırım kararına çekince koymuştur. Ancak burada kastedilen 

ülkenin Suriye mi Lübnan mı olduğu belirsiz kalmıştır. Çünkü Lübnan siyaseti de Suriye krizi dolayısıyla hassas günler ge-

çirmekte, özellikle ülkenin en etkili silahlı gücü olan Hizbullah örgütü silahlı birliklerini teyakkuz halinde tutmaktadır.137 

Eski Başbakan Saad Hariri’nin de belirttiği gibi, son Arap Birliği kararına karşı çıkan iki devletten biri olması Hizbullah’ın 

etkisindeki hükümetin Suriye yanlılığının bir kanıtıdır.138

(ii) İran’ın Suriye İsyanlarına Bakışı:

Bölgedeki en yakın iki müttefik ülke olan İran ile Suriye, son dönemde meydana gelen gelişmelerden ve Arap isyanlarının 

bölgeyi sarmasından sonra da aralarındaki yakın işbirliğini devam ettirmişlerdir. İki taraf arasında devam eden karşılık-

lı bağımlılık dolayısıyla İran’ın Suriye rejimine kesintisiz ve kayıtsız desteği devam etmektedir. Ancak Batılı devletlerin 

dışında Türkiye ile Arap ülkelerinin büyük çoğunluğunun Baas rejimini gözden çıkarması dolayısıyla sayılı günleri oldu-

ğu düşünülen Baas rejiminin gitmesi durumunda İran’ın siyasi bir çıkmaza sürüklenme ihtimali söz konusudur. Birkaç 

nedenden dolayı Suriye rejiminin düşmesinden en fazla zarar görecek devletlerin başında İran gelmektedir. Bir kere, 
Türkiye’nin, Erdoğan’ın Davos’taki “one minute” çıkışından sonra sürekli yükselen popülaritesi, İran’ın bölgedeki yumuşak 

134.  Abdel-Hafiz Al-Sawi, “Eser el-Uqubat el-Arabiyyeti Ala Suriye,” Al-Jazeera Net (Qatar ), 30 November 2011, http://www.aljazeera.net/NR/
EXERES/A0A016D1-EC85-4F12-9245-3572B84BEC38.htm.

135.  “13 Milyar Leyra Suriyye Qıymet el-İstismarat el-Arabiyyeti Fi Suriye,” Al-İqtisadi (Syria), 29 November 2011, http://www.aliqtisadi.com/
index.php?mode=article&id=17471; “Bil-Erkami vel-Esma… 13 Devle Arabiyye Hiye elKhasir el-Ekber Min el-Uqubati Zıdda Suriye” Al-İqtisadi 
(Syria), 29 November 2011, http://www.aliqtisadi.com/index.php?mode=article&id=17434.

136.  Hamid Fadıl ve Ali al-Sefer, “El-İtibarat et-Taifiyye Tahkumu Mewqıf el-Iraq Min Ahdasi Suriye,” Al-İttihad (United Arab Emirates), 20 Novem-
ber 2011, http://www.alittihad.ae/details.php?id=107050&y=2011.

137.  Bola Asteeh, “El-Hukume el-Lubnaniyye Tuberriru İtirazaha Ala Qarari Tecmid Uzuvviyyeti Suriye Bi Himaye es-Silm el-Ehliy,” Al-Sharq Al-
Awsaat (London), 17 November 2011, http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=650142&issueno=12042.

138.  Fadi Chahine, “Hariri Lauds Arab Decision on Syria, Blasts Lebanon for Opposing,” The Daily Star, 13 November 2011.

Suriye Hükümetinin uyarıları dinlemeyip aşırı şiddet 

kullanımına ve insan hakları ihlallerine devam etmesi üzerine 

Arap Birliği 27 Kasım’da Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırım 

kararını aldığını açıklamıştır.
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gücünün ve Suriye’nin askeri gücünün önüne geçmiş ve Arap sokaklarının hakimi olmuştur. Özellikle Filistin Sorunu ko-
nusundaki çıkışları, Mavi Marmara olayının da etkisiyle, Türkiye’yi bölgede oluşmaya başlayan yeni sistemin temel aktörü 
haline getirmiştir. 

İkinci olarak, bölgenin Müslüman halklarının sesi olma iddiasındaki İran, Suriye’deki olaylar sonrasında statükocu bir 
devlet olarak algılanmaya başlanmıştır. On yıllardır ülkedeki Müslüman Kardeşlere yönelik baskı politikası uygulayan 
Baas Rejimini koruması İslam İnkılabı’nın Arap dünyasındaki sınırlı da olsa mevcut olumlu imajını yerle bir etmiştir. Ancak 
İran’ın siyaseten başka bir alternatifi de yoktur. Suriye’nin düşmesiyle birlikte Irak işgalinden sonra şekillenmeye başla-
yan Şii Hilalinin gerçekleşmesi de mümkün olmayacaktır. Suriye’deki rejim değişikliği İran bakımından sadece Suriye’nin 
kaybından ibaret değil, Lübnan ve Filistin’in de kaybı anlamına gelmektedir. Çünkü Esed’in devrilmesi, İran’ın 1982’de 
kurdurttuğu Hizbullah’a daha çok Suriye üzerinden gönderdiği yardımların durması anlamına gelmektedir. Üçüncü ola-
rak, Suriye’deki rejim değişikliğiyle birlikte bölgedeki en önemli en anti-Batıcı ve anti-İsrail rejimlerinden biri daha sona 
erecek, bölgeye on yıllardır hakim olan ve İran tarafından da sıklıkla kullanılan çatışmacı söylemin daha da zayıflamasına 
yol açacaktır. Bu husus aslında ne bölgeye müdahale etmeyi sürdüren Batının ne de çatışmacı söylemden beslenen İsra-
il’in çıkarlarıyla uyuşan bir durumdur. 

Irak’taki rejim değişikliğinden sonra bölgede ortaya çıkan Şii Hilalini kendi çıkarlarına uygun gören seküler Esed Yöne-
timi, Batı-karşıtı bloğu oluşturan İran, Hizbullah ve Hamas ile ilişkilerini geliştirmeye özen göstermiştir. Diğer bir deyişle 
Suriye, İran’la birlikte bölgesel hegemonya arayışına girmiştir. Özellikle önemli oranda Şii nüfus barındıran Körfez ülkeleri 
ve bunların hamileri olan Batılı ülkeler bu gelişmelerden endişe etmeye başlamışlar.139 Aslında bu durum Suriye’den 
ziyade İran’ın bölgesel etkisinin artması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla kendisine bu imkanı tanıyan Suriye rejimi-
nin düşmesini en son isteyecek devletlerin başında İran gelmektedir. Suriye’deki Baas rejiminin düşüşü İran’ın bölgesel 
etkinliğine indirilmiş en büyük darbe olacaktır. İsrail’e karşı çatışmacı söyleme dayalı bölgesel bir blok oluşturan İran, 
Suriye’nin kaybıyla bu İsrail karşıtı cepheyi kaybedecektir. 

Bunun dışında İran’ın Suriye’deki isyanlara destek vermemesinin, aksine Baas rejimine maddi ve askeri yardımlarda bu-
lunmasının başka nedenleri de mevcuttur. Örneğin, İran’ın en büyük endişelerinden biri Suriye’deki rejim değişikliğinin 
İsrail’in işine yaraması ihtimalidir. İran bakımından, bölgedeki en İsrail karşıtı ülkelerin başında gelen Esed Yönetimi’nin 
devrilmesi halinde yerine gelecek rejimin İsrail ve ABD ile ilişkilerde aynı çizgide kalması durumunda ciddi bir sorun yok-
tur. Başka bir neden de Lübnan’daki Hizbullah’a gereken desteği veremeyecek olmasıdır. Bugüne kadar Suriye üzerinden 
Hizbullah’a sorunsuz destek yapan İran, Hizbullah ile diyalogunu kesmeyecek bir rejim istemektedir. Suriye’deki rejimin 
değişmesiyle İran’ın Hizbullah’a desteği kesilir veya azalırsa Hizbullah’ın Lübnan’daki ağırlığı ve meşruiyeti de azalır. 

Son dönemdeki bölgesel gelişmeler dikkate alındığında İran ile Suriye arasındaki ilişkilerde bir değişim süreci gözlen-
mektedir. Suriye’nin İran için önemi, İran’ın Suriye için öneminden daha fazla olmaya başlamıştır. Diğer bir ifadeyle, iki 
ülke arasında eskiden daha simetrik bir bağımlılık ilişkisi söz konusuyken, son dönemde giderek İran aleyhine asimetrik 
bir durum oluşturmaya başladı. Dış politikasını çeşitlendirme doğrultusunda Suriye’nin dış politika öncelikleri değişince 
İran’ın Şam nezdindeki öneminde bir azalma söz konusudur.

(iv) Batılı Ülkelerin İsyanlar Konusundaki Tutumu:

Batılı ülkelerin Suriye’deki isyanlara bakışı genel manada olumludur. Bölgenin en Batı karşıtı rejimlerinden biri olan Baas 
Yönetiminin devrilmesi İsrail’in güvenliği bakımından olumlu bir gelişme olarak görülebilir. Hem ABD hem de Avrupa ül-
keleri muhalefet gruplarının Yönetim karşıtı faaliyetlerini ve Yönetimin zayıflatılması yönünde başka aktörler tarafından 
atılan bütün adımları desteklemektedir. Bundan dolayı Suriyeli yetkililer ilk günden itibaren isyancıları, Batılı ülkelerin 
çıkarlarını savunan işbirlikçiler olarak suçlamaktadır. 

ABD’nin isyan karşısındaki politikası ve beklentileri diğer Batı ülkeleriyle paralellik göstermektedir. Uzun süredir Suriye’ye 
ambargo uygulayan ABD Yönetimi, Avrupa ve Arap ülkelerinin de Suriye’ye yaptırım uygulamasından ve yönetim aleyhi-
ne olan bütün gelişmelerden memnuniyet duyduğunu açıklamıştır.

Avrupa ülkeleri Esed Rejiminin düşmesi yönündeki tüm faaliyetleri desteklemiş ve kendisi ekonomik ambargo kararı 
alarak önemli bir adım atmıştır. Avrupa ülkelerinin Suriye ile ticaretinin ülke ekonomisindeki önemi dolayısıyla AB’nin 

139.  Oktav, Limits of Relations with the West, s. 107.
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Suriye’ye yaptırım uygulama kararı sonrasında taraflar arasındaki ilişkilerde gerginlik artmıştır. Ekonomi hem isyanın 
çıkış noktası hem de şu anda yaptırımlarla kurulmaya çalışılan baskı nedeni olduğundan uygulanan yaptırımlar, Suriye 
için açmazlara neden olmaktadır. Suriye’nin gelirlerinin yaklaşık %25’ini oluşturan petrol AB ile ticari ilişkilerinin %90’ını 
oluşturmaktadır. AB ülkelerinin yaptırım kararından sonra ülkedeki petrol üretiminin yaklaşık %75 oranında azaldığı id-
dia edilmektedir. Öyle ki Suriye, yabancı petrol şirketlerine ödeme yapamaz duruma gelmiş ve yabancı işçiler ülkeyi terk 
etmeye başlamıştır.140

Arap Birliği’nin yaptırım kararının alınmasından sonra İngiltere, Almanya ve Fransa Suriye’ye yaptırım uygulanması çağrı-
sında bulunan bu kararın BM Genel Kurulu tarafından da kabul edilmesi ve evrensel nitelikli bir yaptırım kararına dönüş-
türülmesi ve Suriye Yönetiminin daha da tecrit edilmesi talebinde bulunmuştur. Karart tasarısı, sistematik insan hakları 
ihlalleri, aşırı güç kullanımı, insan hakları aktivistlerin infaz edilmesi, insan kaçırılmaları ve işkence dolayısıyla Esed Hükü-
metinin kınanması çağrısında bulunan bu karar, diğer küresel güçlerin karşı çıkması üzerine geçirilememiştir.141

Libya dışında Arap isyanlarına karşı kayıtsız kalan Fransa, Suriye’ye uluslararası bir müdahalenin söz konusu olamaya-
cağını dile getirerek diplomatik yollardan rejimin değiştirilmesi çağrısında bulunmuştur. Fransa Dışişleri Bakanı Alain 
Juppe, Suriye’deki durumun Libya’dakinden tamamen farklı olduğundan dolayı Suriye’ye askeri müdahalenin mevzu 
bahis olmadığını ifade etmiştir. Konuyla ilgili 11 Kasım’da yaptığı bir açıklamada Juppe, “Suriye’nin huzur içindeki halkına 
karşı güç kullanımı”nın doğru olmadığını ileri sürmüştür. “Şiddetin durdurulması ve yapılması kararlaştırılan reformların 
uygulanması için Suriye liderlerine baskının arttırılması”nın yeterli olduğunu ilave etmiştir.142 Arap Birliği’nin yaptırım ka-
rarına tepki gösteren Esed yanlılarının Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye’nin diplomatik temsilciliklerine yapılan saldırılar 
üzerine Fransa, ülkedeki diplomatik temsilcisini geri çağırmıştır.143

Fransız Dışişleri Bakanı Juppe, insan hakları ihlallerini ve sivillerin öldürülmesinin önlenmesi amacıyla Suriye’nin rızası 
alınmadan bir insani koridorun oluşturulması gerektiğini ifade etmiş, ancak diğer AB ülkeleri bu konuda herhangi bir 
eylemde bulunmamışlardır. BM bağlamında başka bir teklif sunan Juppe, Suriye’ye uluslararası gözlemcilerin gönderil-
mesini ve bunların askeri birlikler tarafından refakat edilmesi gerektiği ifade etmiştir. Bu durum bir askeri müdahalenin 
önünü açabilir endişesiyle destek bulmamıştır.144 

(v) Rusya ve Çin’in Suriye Desteği:

Farklı nedenlerden dolayı bazı ülkeler başından itibaren, Ortadoğu’nun merkezinde bulunan ve bölgesel dengelerin 
oluşmasında hayati bir rol oynayan Suriye’deki Baas Rejiminin yıkılmasını istememektedirler. İran ve destekçisi bölgesel 
aktörlerin dışında Esed Yönetimine en fazla destek olan ülkeler Rusya ile Çin’dir. Örneğin, BM Güvenlik Konseyi’nin Ekim 
ayında Suriye’de süren şiddet olaylarından ötürü Esed rejimini kınamak için hazırladığı karar tasarısını Rusya ve Çin veto 
ederken, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve Lübnan ise çekimser kalmayı tercih etmiştir.

Esed Yönetimi, Soğuk Savaş Dönemi’nde Sovyetler Birliği’nin bu ülkeyle yakın ilişkilerini miras alan Rusya’nın Ortadoğu 
ve Doğu Akdeniz bölgesindeki etkinliğini Suriye üzerinden devam ettirme politikasından istifade etmeye çalışmaktadır. 
10 aydır ülkede giderek artan isyan dalgasına karşı Rus yetkililer genellikle yönetim yanlısı bir tavır almaktadırlar. Kasım 
ayında Moskova Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in Şam ziyareti Rusya’nın Baas rejimine verdiği desteğin en çarpıcı göster-
gelerinden biri olmuştur. Bu tutum aynı zamanda Suriye ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki Ortodoks Hıristiyan-
ların gelişmelerden zarar görmemesi için azınlık yanlısı rejimlere destek vermenin bir örneğidir. Suriye’deki, dolayısıyla 
Ortadoğu ve Doğu Akdeniz bölgesindeki, avantajlarını kaybetmek istemeyen Rusya, Suriye Hükümetinin devam etmesi 
için her türlü girişimde bulunmaya devam etmektedir. 

Rusya dışında Suriye’nin ilişkilerini geliştirmeye önem verdiği bir başka ülke ise Çin olmuştur. Suriye, özellikle siyasal 
sorunların dışında kalmaya özen gösteren Çin ile ekonomik anlamda ilişkiler geliştirmeye çalışmaktadır. Dünyanın en bü-

140.  MacFarquhar, “Arab League Votes To Suspend Syria Over Crackdown,”

141.  Alami ve Bakri, “Arab League Offers Syria a Reprive as Deaths Mount,”

142.  Betül Akyüz, “Human Rights Watch, Suriye Raporunu Açıkladı,” Timeturk, 12 Kasım 2011, http://www.timeturk.com/tr/2011/11/12/human-
rights-watch-suriye-raporunu-acikladi.html.

143.  Alami ve Bakri, “Arab League Offers Syria a Reprive as Deaths Mount,”

144.  Bakri, “League Warns Syria To Admit Monitors or Risk Sanctions,”



S U R İ Y E ’ D E  İ K T İ D A R  
M Ü C A D E L E S İ

41

yük ikinci ekonomisi olarak Ortadoğu’daki hemen tüm ülkelerde yatırımlarıyla dikkat çeken Çin, Suriye ile milyar dolarları 
bulunan ekonomik işbirliği projeleri imzalamıştır. Özellikle Çin’in alanındaki öncü şirketi Sinopec ile çok sayıda işbirliği 
projeleri geliştirilmesi kararı alınmıştır.145

Rusya ile Çin son olaylar karşısında Esed rejimine destek çıkmışlardır. BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye’deki olaylar konu-
sunda görüşülen karar tasarısına karşı çıkan ve kararı veto eden bu iki ülke Suriye’deki ekonomik ve siyasi kazanımların-
dan vazgeçmek istemiyorlar. Bundan dolayı bu iki ülkenin mümkün mertebe Baas rejimine destek olmaları beklenmek-
tedir. Ancak iki ülkenin de bu desteği sınırsız değildir. Örneğin Çin, BM Güvenlik Konseyi’ne Suriye’deki şiddeti kınayan bir 
tasarı sunarken, Rusya da ülkedeki tüm tarafların şiddete son vermesi çağrısını yapan bir tasarı sunmuştur.146 Ayrıca, ulus-
lararası baskılar karşısında Suriye’nin 19 Aralık’ta Arap Birliği planını kabul etmesi konusunda Esed Yönetimi’ni ikna et-
miştir. Ancak, Rusya’nın bu baskısıyla ilgili sorulan bir soruya karşılık verirken Dışişleri Bakanı Muallim, Suriyeli yetkililerin 
günlük olarak Rusya ve Çin yetkililerle istişarelerde bulunduğunu açıklamış ve bu iki ülkenin desteğini vurgulamıştır.147

Bu ülkelerin Suriye’deki mevcut kazanımlarının korunması durumunda Baas rejiminden vazgeçmeleri muhtemeldir. Rus-
ya’nın muhaliflerle ve ABD ile görüşmelere başlaması bu yönde bir gelişmeyle neticelenebilir. Örneğin, muhalif grupların 
Tartus Limanı’nı Rusların kullanımına açmasını kabul etmesi durumunda Rusya’nın muhaliflere destek vermesi beklene-
bilir. Aksi takdirde Rusya, Akdeniz’deki en önemli üssü olarak bilinen bu limanın elinden çıkmaması için gerekli imkanları 
seferber etmekten vazgeçmeyecektir.

3.  SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Suriye, Türkiye’nin en uzun kara sınırlarına sahip olduğu komşusudur. Salt bu yüzden oldukça büyük bir önem kazanan 
Suriye ile Türkiye arasında Avrupalı sömürgeci güçler tarafından çizilen ve her iki tarafta da Arap, Türk ve Kürt etnisitele-
rine mensup insanlar bırakan suni sınır iki ülke halkı arasındaki derin tarihsel akrabalığı ve işbirliğini ortadan kaldırama-
mıştır. Bazı ikili sorunların temelinde Osmanlı dönemindeki gelişmeler yattığından dolayı hem maddi hem de düşünsel 
unsurların belirlediği Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler Osmanlı Dönemine kadar geri götürülebilir. İhsan Dağı’nın da 
belirttiği gibi, Suriye gibi devlet geleneğinden yoksun kişisel yönetimlerle kurumsal ilişkiler geliştirilemediği için bu tür 
devletlerin başındaki kişi ve/ya grubun tercihleriyle şekillenen ilişkilerin zikzaklar çizmesi kaçınılmazdır.148 Bundan ötürü 
Türkiye’nin, Suriye ile ilişkileri de tarihsel süreç içinde kalıcı ve istikrarlı olamamıştır.

İnişli çıkışlı bir seyir izleyen iki ülke arasındaki ilişkileri üç ayrı dönemde analiz etmek mümkündür. Osmanlı Devleti’nin 
yıkılmasından 2000 yılındaki Hafız Esed’in ölümüne kadar daha çok çatışmacı bir seyir izleyen ve iki ülkenin uzun süre 
“soğuk savaş” yaşadığı ikili ilişkiler, 1998’de PKK’nın Suriye’den çıkarılması üzerine sıcak bir savaşın eşiğinden dönmüştür. 
Beşar Esed ile AK Parti yönetimleri döneminde olumlu bir gelişme gösteren ikili ilişkiler, kısa süre içinde vizelerin kaldırıl-
ması ve serbest ticaret bölgesi oluşturmaya kadar vardırılmıştır. İki ülke arasında ortak hükümet oluşturmanın gündeme 
gelmesi 2000’li yıllardaki olumlu gelişmelerin düzeyini çarpıcı bir biçimde göstermektedir. Ancak 2011’de Arap dünyasın-
da ve bu arada Suriye’de baş gösteren isyan dalgası ve rejim değişiklik talepleri dolayısıyla ilişkiler yeniden bozulmuştur. 

145.  Nebi Miş, “Suriye 2007,” iç. Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Murat Yeşiltaş (Der.), Ortadoğu Yıllığı 2007, İstanbul: Küre Yayınları, 2009, ss. 
248-277, s. 268.

146.  “Esad Arap Birliği Planını Kabul Etti,” Amerika’nın Sesi, 19 Aralık 2011.

147.  “Esad Sonunda Kabul Etti,” Bugün, 19 Aralık 2011.

148.  İhsan Dağı, “Suriye Bize Ders Olsun!” Zaman Gazetesi, 7 Ekim 2011.

Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari gibi Kürt gruplar ve 

siyasetçiler ise Suriye’deki karmaşanın Irak’a sıçramasından 

endişelenmektedirler.
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a)  Bağımsızlıktan Hafız Esed’in Ölümüne Kadar Devam Eden Gergin 
İlişkiler

Suriye’nin Osmanlı’nda ayrılıp bir Fransız manda ülkesi olmasından PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarılmasına 
kadar, neredeyse bütün 20. yüzyıl boyunca, Türkiye-Suriye ilişkileri genel manada çatışmacı ve gergin bir seyir izlemiştir. 
Yaklaşık 400 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalan Suriye, tarihinin en istikrarlı ve parlak dönemlerinden birini yaşamıştır. 
Osmanlı’nın dağılma sürecinde yükselen milliyetçilik akımlarının etkisiyle Suriye’de de Arap milliyetçiliği ortaya çıkmış ve 
Suriyeli Araplar da Osmanlı karşıtı bir tutum takınarak Birinci Dünya Savaşı’nda müttefik ülkelerle birlikte Osmanlı’ya kar-
şı savaşmışlar. Manda altındaki Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler, özellikle Hatay’ın 1939’da Türkiye’ye ilhak edilmesiyle 
gergin ve çatışmacı bir döneme girmiştir. O günden beri Suriyeli Arap milliyetçileri Türkiye’yi, topraklarının bir kısmını 
işgal eden ve dolayısıyla ülkesel bütünlüklerini bozan ülke olarak algılamaktadırlar. 

Beşar Esed’in iktidara gelmesine kadarki Türkiye-Suriye ilişkileri, kimlik, milliyetçilik, su, Kürt ve Hatay sorunları gibi bazı 
gergin ve çatışmacı olmasına yol açan sorunlu konuların analizinden ibarettir. Aslında PKK faktörü hariç, bu sorunların 
hiçbirisi tek başına iki ülke arasındaki ilişkileri belirleyen hususlar değildir. Ancak iki ülkedeki rejimin ideolojisi, halkların 
bir birine yönelik olumsuz algısı ve tarihin farklı yorumlanması dolayısıyla aşağıda bu konular birlikte bir bütün olarak iki 
ülke arasındaki ilişkileri belirleyen temel hususlar olarak ortaya çıkmıştır.

(i) Çatışan Kimlikler ve Milliyetçilikler: Kemalizm ve Baasçılık

Suriye ile Türkiye arasındaki kimlik sorunu/çatışması daha çok iki ülke seçkinlerinin birbirlerini algılamalarına dayanmak-
tadır. Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye’de, Baas’ın iktidara gelmesiyle Suriye’de diğer ülkeye yönelik ötekileştirici bir 
söylem gelişmiştir. Bundan dolayı iki ülkedeki geleneksel seçkinlerin (Kemalist ve Baasçı liderlerin) düşünceleri analiz 
edilmeyi gerektirmektedir. 

Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan ulus-devletin bir gereği olarak yeniden tanımlanan Türk siyasi kimliği, diğer bölge 
ülkeleriyle olduğu gibi Türkiye’nin Suriye ile ilişkilerinde de gerginlik ve çatışmanın hakim olmasına neden olmuştur. Bir-
kaç nedenden dolayı, Türkiye’nin yönetici seçkinlerinin Arap algısı oldukça olumsuzdur. Bir kere, her iki taraftaki siyasal 
seçkinlerin de reddettiği İslam ortak paydasının ortadan kalkması sonrasında geliştirilen seküler kimlikler ve kurulan 
ulus-devletler, tarafların bir diğerini ötekileştirmesine neden olmuştur. İki rejim de parti-ordu hakimiyetinde bulunan 
otoriter, seküler, ideolojik ve ekonomik olarak devletçi nitelikleriyle bir diğerini dışlamıştır. Bunun bir uzantısı olarak da 
iki rejim de siyasal İslam’ı bir iç güvenlik sorunu olarak algılamış ve siyasal İslam’ın bölgede gelişmesinin önüne geçmek 
için de işbirliği yapmak zorunda kalmışlardır.149 Diğer bir deyişle, bir diğerini ötekileştirmelerine rağmen ortak bir tehdit 
algısıyla zaman zaman birlikte de hareket etmişler. 

İkinci olarak, Kemalist seçkinler uzun süre İslam dinini Türkiye’nin gerilemesinin nedeni olarak görmüştür. Kemalist Tür-
kiye İslam’ı daha çok bir Arap dini ve kültürü olarak nitelendirmiş ve ülkede Araplarla ilintilendirilen hemen her şeye bir 
karşıtlık oluşmuştur. Dolayısıyla, İslam medeniyetinin kurucusunun/peygamberinin Arap ve kutsal kitabının da Arapça 
olması, İslam medeniyetinin ilk taşıyıcıları olan Arapların olumsuz bir şekilde algılanmalarına yol açmıştır. Bunun bir so-
nucu olarak da İslam dininin Türk tarihindeki etkisini reddedemeyen bazı Türk milliyetçiler, İslam’ın aslında bir Arap bir 
de Türk yorumunun olduğunu iddia etmek durumunda kalmışlardır. 

Üçüncü olarak, 21 milyon km2’lik Osmanlı Devletinden Anadolu yarımadasına hapsolmak zorunda bırakılan Türkiye, Os-
manlı’nın dağılması sürecinde isyan eden bütün etnik unsurları ötekileştirmiştir. Türk hafızasında uzun süredir yer alan 

149.  Bülent Aras ve Rabia Karakaya Polat, “From Conflict to Cooperation: Desecuritization of Turkey’s Relations with Syria and Iran,” Security 
Dialogue, 2008, c. 39, s. 496.

Suriye’deki Baas rejiminin düşüşü İran’ın bölgesel etkinliğine 

indirilmiş en büyük darbe olacaktır.
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“arkadan hançerleyen Arap” algısı, etkisini geçen yüzyılın sonuna kadar devam ettirmiştir. Yüzyıllardır aynı devlet içinde 

yaşarken yapay bir sınırla birbirinden ayrılan Türkiye ile Suriye halkları arasında görünmez bir duvar inşa edilmiştir. “Ne 

Arabın yüzü, ne de Şam’ın şekeri” yaygın deyişinde de vurgulandığı gibi Türkler, uzun süre Arapları görmezden gelme ve 

kayıtsız kalma siyaseti izlemiştir. 

Dördüncü olarak Suriye’deki rejimin siyasal ideolojisi iki ülke arasındaki ötekileştirmeye katkı yapmıştır. Her ne kadar 

mirasını genel manada reddetse de, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından dolayı ciddi bir güvensizlik duygusu geliştiren Tür-

kiye’nin aksine milliyetçi Arap devletleri, Osmanlı’nın dağılmasını sömürüden kurtulma ve özgürlüğe kavuşma olarak 

karşılamışlar. Bu algının gelişmesinde son dönem Osmanlı yöneticilerinin benimsediği Türkçülük ideolojisinin büyük 

etkisi vardır. Yani, modern Arap kimliği Osmanlı’nın dağılması döneminde inşa edilmeye başlandığı için, İttihat ve Terakki 

Partisi’nin Türkçü anlayışının da katkısıyla, Osmanlı yönetimi ötekileştirilmiştir. 

Batıcı Kemalist Türkiye’nin yeni rejimini oturtmaya çalıştığı dönemde manda altında olan Suriye, bağımsızlık sonrasında 

ise askeri darbeler dolayısıyla iç istikrarsızlık içinde bulunuyordu. 1963’ten beri iktidarda bulunan ve ülkede istikrar sağ-

layan Baas Partisi’nin iki temel ilkesi olan sosyalizm ve Arap milliyetçiliği Türkiye’nin ötekileştirilmesine katkı yapmıştır. 

Baasçı Arap milliyetçiliği, İttihatçıların kurumsallaştırdığı Türk milliyetçiliğine bir tepki ve muhalefet olarak başlayan ge-

leneksel Arap milliyetçiliğini daha da radikalleştirmiştir. Neticede Suriye’deki Türk karşıtlığı, Hatay Sorunu dolayısıyla son 

zamanlara kadar ülke siyasetinin değişmez konularından biri olmuştur.

(ii) Soğuk Savaş Döneminde Farklı Kutuplarda Yer Alma

Soğuk Savaş Dönemi’nde pek çok Arap ülkesi gibi Suriye de Sovyet Bloğu içinde yer aldığından Türkiye ile kopuk ve/ya 

gergin ilişkiler içinde olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra Sovyetler Birliği’nden tehditler alan Türkiye, iki 

kutuplu dünya siyasetinin bir gereği olarak Batıya, ABD ve Batı Avrupa’ya, yanaşmıştır. Soğuk Savaş Dönemi boyunca 

Batılı kurumların bir parçası olan Türkiye pek çok küresel ve bölgesel soruna da Batılı perspektiften bakmak durumunda 

kalmıştır. Diğer taraftan Suriye de Baas Partisi’nin sosyalizme dayalı Arap milliyetçiliği anlayışı dolayısıyla Sovyet yanlısı 

bir tutum takınmıştır. Böylece farklı ve zıt kutuplarda yer alan iki devlet, Soğuk Savaş Dönemi boyunca çatışmacı bir ilişki 

içinde olmuşlar. 

Soğuk Savaş Dönemi siyasetinin en etkili konularının başında İsrail faktörü gelmektedir. İsrail ile geliştirdiği yakın ilişkiler, 

Batı Bloğundaki Türkiye’nin Arap dünyasından dışlanmasına yol açmıştır. 1948’de ilan edilen İsrail devletini tanımayan 

diğer Arap ülkeleriyle birlikte Suriye de İsrail ile yakın ilişkiler geliştiren ülkelerle ilişkilerini en alt düzeyde tutmuştur. Do-

layısıyla, 1967’den beri Suriye’ye ait olan Golan Tepelerini işgal eden İsrail’le dostluk geliştirmek, Suriye’nin baş düşmanı 

ve “savaş halinde olduğu” bir ülkeyle işbirliği yapmak anlamına gelmektedir. 1990’lı yılların ortalarında Türkiye-İsrail ara-

sında imzalanan antlaşmalarla ekonomik bağlar, stratejik danışma ve istihbarat paylaşımı konularında işbirliğinin sağlan-

masından en fazla endişelenen ülke de Suriye olmuştu.150 Suriye yönetiminin Batılı ülkelerle ilişkilerinin gelişmemesinin 

hala en önemli nedeni bu ülkelerin kayıtsız-şartsız İsrail desteği olmuştur. Türkiye de uzun yıllar boyunca İsrail’le yakın 

ilişkileri dolayısıyla Suriye tarafından ötekileştirilmiştir.

(iii) Ülkesel Bütünlük Sorunu olarak Hatay

Türkiye ile Suriye arasındaki en önemli sorunların başında bir sınır sorunu olarak Hatay Sorunu gelmektedir. Türkiye ile 

Fransa arasında 1921 tarihli Ankara Antlaşması’na göre özel statülü bir yönetim şartıyla Suriye’ye bırakılan Hatay vilayeti, 

1930’lu yılların ikinci yarısında Türkiye’nin çabaları sonucunda Milletler Cemiyeti’nin gündemine de giren uluslararası 

bir sorun olmuştur. Milletler Cemiyeti 1937’de vilayetin bağımsız bir devlet olmasına karar vermiştir. Fransa ile Türkiye 

arasındaki görüşmelerin sonucunda Fransa 13 Haziran 1939 tarihinde Hatay’ın Türkiye’ye ilhak edilmesini kabul etmesi 

üzerine ülkedeki farklı siyasal gruplar buna karşı çıkmışlar. Suriyeliler ülkelerinin bir parçası olduğunu iddia ettikleri Ha-

tay’ın Türkiye’nin işgalinde olduğu vurgulamaktadırlar. 

150.  Yıldız, The Kurds in Syria, s. 57-58.
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Bazı gözlemciler Hafız Esed’in PKK faaliyetlerinin 1990’lı yılların ikinci yarısında Hatay vilayetine kaymasında etkili ol-
duğunu ifade etmiştir. Esed bu hareketle Türkiye’yi diplomatik, siyasi ve askeri bakımlardan istikrarsızlaştırırken Hatay 
konusundaki iddialarını da canlı tutmak istemiştir.151 İki ülke ilişkilerinin iyi olduğu dönemde bile Suriyeli yöneticiler 
zımnen de olsa Hatay’ın Suriye’ye ait olduğu iddiasının doğruluğunu savunmaya devam etmişler. Türkiye ile gelişen iliş-
kiler bağlamında Hatay’ın Türkiye’ye ait olduğunu kabul etme yönünde kendisine yöneltilen bir soruya Dışişleri Bakanı 
Velid Muallim’in, Hatay’ı kaybettiklerini, ancak Türkiye’yi kazandıklarını ifade etmesi Hatay’ın aslında Suriye’ye ait olduğu 
fikrinin devam ettiğini göstermektedir.

(iv) Kürt Sorunu

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin en önemli belirleyicilerinden biri de Kürt sorunudur. Osmanlı Devleti’nin dağılma-
sından sonra sömürgeci Avrupalı ülkeler, Ortadoğu coğrafyasını tanzimi sonrasında Kürtlerin üzerinde yaşadığı topraklar 
da Türkiye, Irak ve Suriye devletleri arasında paylaşılmıştır. Ortadoğu bölgesinin 20. yüzyıldaki en önemli siyasal sorunla-
rından birisi olan Kürt sorunu, bu ülkeler açısından hem bölgesel hem de ulusal bir sorun olarak telakki edilmiştir. Irak ile 
Türkiye nüfuslarının yüksek bir oranının Kürt olması bu iki ülkedeki Kürt sorununu siyasal istikrar açısından daha önemli 
hale getirmiştir. Yüzyıl boyunca bu iki ülke Kürt sorununu bir varlık sorunu olarak algılamışlardır. Suriye’de yaşayan Kürt 
nüfusun ise görece daha az olması, Suriye’ye Kürt gruplarla daha rahat oynama imkanı vermiştir. Bunun en önemli so-
nucu olarak, Türkiye’ye karşı savaşan PKK’nın Öcalan dahil liderlerinin önemli bir kısmının Suriye’de yaşamalarına izin 
verilmesi Türkiye ile ilişkilerinin düşmanca bir durum almasına yol açmıştır. 

1980’den 1998’e kadar iki ülke arasındaki en önemli gündem maddelerinden biri PKK faktörü olmuştur. Suriye’nin PKK’yı 
desteklemesinin üç temel nedeni vardı. Bunlar, Suriye’nin Hatay’ı kendi toprağı olarak görmesi, Fırat’ın sularından yete-
rince yararlanmaması ve Türkiye’nin İsrail ile yakın ilişkiler kurmasıydı.152 Esed Yönetimi ülkesinde kaldığı süre boyunca 
PKK’nın eylemlerde bulunması için bütün ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bunun üzerine Türk sivil ve askeri yetkililer Esed Yöne-
timi’ni açıkça uyarmak zorunda kalmıştır. Bunun sonucunda da Suriye, 1998’de imzalanan Adana Mutabakatı sonrasında 
Türkiye’nin taleplerini kabul etmiş ve PKK’ya verdiği desteği kesmiştir.153

Kürtleri barındıran İran, Irak ve Türkiye gibi Suriye de Kürt milliyetçiliğinin gelişmesinden rahatsızlık duymuş, ancak Kürt 
sorununu Türkiye ile ilişkilerinde avantaj sağlamak üzere kullanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’den kaçan bin-
lerce Kürde kimlik vermeyerek bunların vatansız (heimatlos) kalmalarına neden olmuş ve bunlardan her tür insan hakkını 
esirgemiştir. Vatandaş olan Kürtlerin de önemli sıkıntılar yaşadığı bir ülke olan Suriye’deki Baas rejimi, Sünni Kürtlerden 
hep rahatsızlık duymuş, onları hem etnik hem de dinsel haklardan mahrum etmiştir. Ancak aynı Baas rejimi, Türkiye’ye 
karşı mücadele eden PKK’ya destek vermiş ve lideri Öcalan’ın ülkede yaşamasına müsaade etmiştir. Öyle ki PKK’yı Hiz-
bullah, Hamas ve İslami Cihad’a tanımadığı imkanlardan istifade ettirmiş, topraklarından Türkiye’ye saldırı yapılmasına 
müsaade etmiştir.

Suriye’nin 1980’li yıllar boyunca PKK’ya verdiği desteği kesmemesi Türkiye’nin, 1996 yılında İsrail ile askeri, siyasal ve 
ekonomik işbirliği antlaşmaları imzalamasına katkı yapmış ve Suriye’yi düşmanca tavrı dolayısıyla açıkça uyarmaya baş-
lamıştır. Türkiye cumhurbaşkanı, başbakanı ve genelkurmay başkanının Ekim 1998’deki güçlü uyarısı üzerine Suriye, so-
runu bir Türk-Arap sorununa dönüştürmeye çalışmış, ancak başarılı olamamıştır. Arap Birliği Türkiye’nin Şam ile diyalog 
kurmasını istemiş; Kuveyt Emiri Cabir Ahmed el-Sabah, Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek ve İran Dışişleri Bakan Harrazi iki 
ülke arasında arabuluculuk yapmışlar. Türkiye’nin bu kez olayın üzerine ısrarla ve ciddiyetle gitmesi neticesinde Suriye, 
anti-Türkiye retoriğini yumuşatarak uzlaşmaya çalışmıştır. 19-20 Ekim 1998’de Suriye ve Türkiye yetkilileri, Adana’da bir 
antlaşma imzalayarak gerginliğe son vermişler. Türkiye Başbakanı Mesut Yılmaz 20 Ekimde Öcalan’ın artık Suriye’de bu-
lunmadığını açıklamıştır. Varılan antlaşmaya göre, Suriye PKK’nın ülkedeki tüm faaliyetlerini yasaklamış, PKK’nın tüm 

151.  Robert Olson, Turkey’s Relations with Iran, Syria, Israel and Russia, 1991-2000: The Kurdish and Islamist Questions, Costa Mesa, CA: Mazda 
Publishers, 2001, s. 106.

152.  Özkaya, “Suriye Kürtleri,” s. 99.

153.  Adana Mutabakatı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Olson, Turkey’s Relations with Iran, Syria, Israel and Russia, s. 110-115.
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kampları kapatılmış, PKK’ya silah ve mali destek kanalları kapatılmıştır.154 Bu gelişmeler, Türkiye-Suriye ilişkilerinde dö-

nemsel ve şartlı da olsa radikal bir değişikliğe yol açmıştır.

Suriye’nin Türkiye ile ilişkileri olumsuz bir şekilde seyrettiği zaman yeniden başvuracağı bir kart olduğu Suriye’deki isyan-

larla ortaya çıktı. Başlangıçtan itibaren Arap halklarının taleplerini haklı bulan Türkiye, Suriye’deki gösteriler karşısında 

reform yapmasını istediği Esed rejimi halka karşı şiddet kullanınca muhalif gruplara destek vermeye başlamıştır. Bunun 

üzerine, Kürtleri ısrarla yanında tutmak isteyen Esed, PKK’ya yeniden kucak açmış ve örgütü hem isyancılara hem de 

isyanlara en net destek veren Türkiye’ye karşı kullanmaya başlamıştır. PKK’nın Suriye kökenli liderlerinden Fehman Hü-

seyin liderliğindeki PKK kanadının Türkiye’de ölçüsüz bir şiddet kampanyası başlatması Suriye’ye destek verme olarak 

algılanmıştır. 

(v) Su Sorunu

Osmanlı Devleti’nin dağılmasından sonra statüleri değişen Fırat ve Dicle nehirlerin kullanımı konusunda Türkiye, Irak 

ve Suriye’deki mandater devletler İngiltere ve Fransa ile protokoller imzalamış, dolayısıyla bu nehirlerin paylaşımı 

1960’li yıllara kadar ciddi bir soruna dönüşmemişti. Türkiye’nin, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bağlamında inşa 

etmeyi planladığı 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 17 tarımsal sulama projesi için, Suriye’nin de tarımsal ihracatını 

arttırmak amacıyla geliştirdiği tarımsal projeler için daha fazla miktarda suya ihtiyaç duyması üzerine, 1960’lerden bu 

yana Fırat ve Dicle nehirlerinin paylaşımından kaynaklanan sorunlar söz konusudur. Türkiye’nin en büyük ekonomik 

kalkınma projesi olan GAP bağlamında Fırat ve Dicle nehirlerinin sularının tarım arazilerinin sulanması, pamuk ve buğ-

day başta olmak üzere tarım ürünlerinin üretiminin artması ve elektrik enerjisinin üretilmesinde kullanılması Suriye ve 

Irak’ı endişelendirmiştir.155

Suriye bu nehirlerin “uluslararası (inter-national)” olduğunu iddia ederek nehir sularından eşit pay isterken, Türk tarafı Irak 

ile Suriye’nin “sınır-aşan (trans-boundary)” nehirler olarak nitelendirdiği Fırat ile Dicle’den yeterince yararlandırılacağını 

ileri sürmektedir. Sınırları içinde kalan bölüm üzerinde mutlak egemenliğe sahip olduğunu iddia eden Türkiye, nehirler 

konusunda bir egemenlik paylaşımına yanaşmamaktadır. Eski cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Suriye ve Irak’ın Fırat 

ve Dicle suları üzerinde hak iddia etmesinin, Türkiye’nin bu ülkelerin petrolü üzerinde hak iddia etmesi gibi olduğunu 

söylemiş ve bu konunun bir egemenlik sorunu olduğunu iddia etmiştir.156

Irak ile Suriye, Türkiye’den gidecek suyun paylaşımı konusunda anlaşmaya varmış, ancak şu ana kadar Türkiye’nin de 

dahil olduğu üçlü bir anlaşma imzalayamamışlar. Türkiye, topraklarında doğduğu için bu iki nehrin kullanım hakkının 

kendisinde olduğunu ilan ederken, Suriye ise kendi sınırlarından geçtiği ve denize döküldüğü için kullanım hakkına sa-

hip olmak istemektedir. Suriye bu konuda Türkiye ile anlaşmaya gidemeyince PKK, ASALA ve Dev-Sol gibi Türkiye karşıtı 

grupları desteklemeyi tercih etmiştir.157

Nehir sularının kullanılması konusunda yaşanan sorunları çözmek amacıyla Türkiye, Suriye ve Irak arasında Ortak Teknik 

Komite toplantıları yapılmıştır. Yapılan 16 teknik ve iki bakanlık düzeyinde toplantıdan sonra görüşmeler akamete uğra-

mıştır. 1987’de Başbakan Özal’ın Şam’a yaptığı ziyaret sırasında iki ülke arasında imzalanan bir protokol gereği Türkiye, 

nihai bir çözüme ulaşıncaya kadar Suriye’ye saniyede 500 metre küp su akışını garanti etmiştir. PKK ile su sorunları ara-

154.  Oktav, Limits of Relations with the West, s. 92-94.

155.  Yıldız, The Kurds in Syria, s. 67-68.

156.  Yıldız, The Kurds in Syria, s. 71.

157.  Altunışık ve Tür, “From Distant Neighbors to Partners?” s. 232.

1963’ten beri iktidarda bulunan ve ülkede istikrar sağlayan 

Baas Partisi’nin iki temel ilkesi olan sosyalizm ve Arap 

milliyetçiliği Türkiye’nin ötekileştirilmesine katkı yapmıştır.
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sında bir bağlantı kuran bu protokol, su sorunu konusunda imzalanan ve ekonomik işbirliği de içeren ilk güvenlik antlaş-

masıdır. Ancak bu protokol iki ülkenin de beklentilerini karşılamaktan uzak kalmış; Türkiye Suriye’nin tüm beklentilerini 

karşılamazken, Suriye de PKK’ya destek vermeye devam etmiştir.158

Özal liderliğindeki Türkiye, Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini arttırmak ve bölgesel barış çalışmalarına destek olmak ama-

cıyla 1988’de barış suyu projesini geliştirmiştir. Buna göre Türkiye, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin sularını birer boru 

hattıyla Ortadoğu ülkelerine ulaştıracak ve içme suyu temin edecekti. Ancak Suriye’nin İsrail’i dışlama talebi ve Körfez 

ülkelerinin Türkiye’ye bağımlı olmama siyaseti dolayısıyla bu proje gerçekleşememiştir.  Aslında su sorunu, Suriye ile 

Türkiye arasında da bir bağımlılık ilişkisi bağlamında ele alınmaktadır. Suriye liderleri Türkiye’nin Fırat sularını Suriye’yi 

kontrol amaçlı kullanmaya çalıştığını iddia etmektedirler.

1990’da Türkiye’nin Atatürk Barajı için su tutması dolayısıyla bir ay boyunca Fırat Nehri’nin sularını tutması iki ülke arasın-

da ciddi bir krize yol açmıştır. Türkiye daha önce fazla suyun akmasına izin vererek ve Suriye ile Irak yetkililerini uyararak 

zararın en az düzeyde olmasını sağlamaya çalışsa da Arap ülkeleri bu konuda Türkiye’yi suçlamışlardır. Bölgede meydana 

gelen gelişmeler üzerine kırılgan bir dönem geçiren iki ülke arasında 1992’de ikinci bir güvenlik protokolü imzalanmıştır. 

19 Ocak 1993’te Başbakan Süleyman Demirel’in Şam’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye, uzun süredir Suriye’ye 

karşı uyguladığı yatıştırma politikasını devam ettirerek su konusundaki garantiye karşılık Suriye’nin teröre verdiği desteği 

kesmesi talebinde bulunmuştur. Ancak Kasım 1993’te Güvenlik Konuları Hakkında Memorandum’un imzalanmasından 

sonra Suriye, PKK’yı bir terörist örgüt olarak tanımasına rağmen örgüte desteğini devam ettirmiştir.159 Suriye’nin desteği 

ve yönlendirmesiyle 1990’lı yılların ikinci yarısında PKK, faaliyetlerini Hatay vilayetine kaydırınca Türkiye de Suriye’ye 

yönelik yatıştırma politikasına son vermiş ve 1998’de Suriye’yi açıkça uyarmıştır. 

Görüldüğü gibi, su sorunu daha çok olumsuz bir seyir izleyen iki ülke arasındaki ilişkilerin genel seyrini destekleyici bir 

unsur olarak kullanılmaktadır. Çünkü taraflar arasındaki ilişkiler iyiye gittiğinde su sorunu önemini yitirmektedir. Örne-

ğin, Öcalan’ın Suriye’den çıkarılmasından sonra Türkiye, Suriye’ye istediğinden (saniyede 700 metre küp) çok daha fazla 

miktarda (saniyede 900 metre küp) su bırakmıştır. Dolayısıyla, siyasi ilişkilerin genel durumuna göre bir seyir izleyen su 

sorununun, iki ülke arasındaki “bağlı/destekleyici” bir konu olarak nitelendirilmesi mümkündür.

b)  Beşar Esed Dönemi: Stratejik İşbirliği ve Bütünleşme Süreci
Öcalan’ın Suriye’den çıkarılması ve Türkiye karşıtı görüşleriyle bilinen Hafız Esed’in ölmesi ile yumuşamaya başlayan Tür-

kiye-Suriye ilişkileri, 2002’de iktidara gelen AK Parti Hükümetlerinin Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu (önce Baş-

bakanın Dışişleri Başdanışmanı sonra da Dışişleri Bakanı sıfatıyla) liderliğinde yeniden yapılandırdığı aktif ve yapıcı dış 

politika anlayışı ile birlikte yakın bir işbirliğine dönüşmüştür. 2000’de dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 

Hafız Esed’in cenazesine gitmesi iki ülke arasındaki ilişkilerde sembolik de olsa bir dönüm noktası olmuştur. Fakat bu 

tarihlerde Türkiye’nin karar vericileri fikir birliği içinde olmadığından ilişkilerde bir yeniden yapılandırma gerçekleşmedi. 

Dışişleri bakanlığı su sorunu ve Hatay gibi siyasal sorunların çözümüne önem verirken, ordu güvenlik konularına önce-

158.  Oktav, Limits of Relations with the West, s. 85.

159.  Oktav, Limits of Relations with the West, s. 87.

Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan ulus-devletin bir gereği 

olarak yeniden tanımlanan Türk siyasi kimliği, diğer bölge 

ülkeleriyle olduğu gibi Türkiye’nin Suriye ile ilişkilerinde de 

gerginlik ve çatışmanın hakim olmasına neden olmuştur.
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lik veriyordu.160 Türkiye karar mercilerinin algılamalarını şekillendiren Suriye konusundaki psikolojik bariyerler bir türlü 

aşılamıyordu.

Beklenen somut değişim AK Parti Hükümetinin iktidara gelmesiyle yaşanmıştır. Türkiye’nin en uzun sınırlara sahip oldu-
ğu komşusu olan Suriye, Davutoğlu liderliğinde geliştirilen “komşularla sıfır sorun” politikasının en başarılı örneklerinden 
biri olarak ön plana çıkmıştır. Önce iki ülke arasındaki sorunlar rafa kaldırılmış sonra da maksimum işbirliği süreci başlatıl-
mıştır. İmzalanan antlaşmalarla iki ülke arasında stratejik işbirliği sağlanmış ve başka bölgesel aktörlerin de dahil edildiği 
bir bütünleşme süreci başlatılmıştır. Türkiye’nin Suriye ile ilişkileri Esed Yönetimine ve AK Parti liderliğindeki Türkiye’ye, 
sadece ikili ilişkilerin geliştirilmesi değil, aynı zamanda bu ülkelerin diğer bölgesel aktörlerle ilişkileri bağlamında da çok 
önemli kazançlar sağlamıştır. Ankara Şam’ı Ortadoğu bölgesine ve Arap dünyasına yönelik açılım siyasetinin ana üssü 
olarak görmeye başlamıştır. Öte yandan, Şam da Ankara’yı Avrupa’ya açılan kapısı ve Avrupa ile ilişkilerinin gelişmesinde 
ve modernleşme sürecinin ilerletilmesindeki destekçisi olarak algılamaya başlamıştır.161

Bu olumlu algılamaların neticesinde 2004’ten itibaren Ankara ile Şam arasında daha önce eşi benzeri olmayan bir dip-
lomasi trafiği yaşanmıştır. Örneğin, Beşar Esed 6-8 Ocak 2004 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret eden ilk Suriye devlet 
başkanı olmuştur. Bu ziyareti sırasında Esed, Türkiye’nin mevcut sınırlarını, dolayısıyla Hatay’ın Türkiye’ye ait olduğunu, 
kabul eden bir anlaşma imzalamış, Gaziantep’te bir konsolosluk açma kararı almış ve bazı sınır şehirlerinde özellikle tica-
reti geliştirmek amaçlı merkezler kurmaya karar vermiştir. Türkiye’nin Irak’ta kurulacak bir Kürt devletinin kabul edilemez 
olduğunu açıklaması üzerine Esed de bu konunun kendilerinin de “kırmızı çizgisi” olduğunu açıklamıştır.162 Aynı yılın 
Aralık ayında Türkiye Başbakanı Erdoğan da Suriye’yi ziyareti sırasında hem su konusunun sorun olmaktan çıkarıldığını 
hem de 2007’de yürürlüğe girecek bir serbest ticaret anlaşmasının imzalandığını duyurmuştur.163

Türkiye, Nisan 2005’te Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Şam ziyaretiyle Hariri suikastı suçlamalarından dolayı 
uluslararası baskının yoğunlaştığı bir zamanda destek göstermiş; bu ziyaret ikili ilişkilerin düzelmesinin bir işareti ve 
Türkiye’nin bir jesti olarak kabul edilmiştir. ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyundan gelen baskılara rağmen 
ziyarette ısrar eden Türkiye, Suriye’nin tecrit edilme çabalarını etkisiz kılmıştır. Uzun süreden beri Türkiye ilk kez ciddi ma-
nada bölgede meydana gelen gelişmelere kayıtsız kalamayacağını Suriye üzerinden göstermiş oldu. Başbakan Erdoğan 
“Türkiye olayları tribünde seyredemez” sözleriyle bölgesel siyasetteki yeniden yapılanmayı ifade etmiştir.164 2006’da de-
vam eden görüşme trafiğiyle iki ülkenin ikili ve çok taraflı konularda ortak tavır belirleme ve işbirliği yapma konusundaki 
kararlılıkları pekiştirilmiştir.

İki ülke arasındaki yapıcı ilişkiler ve yoğun ziyaret trafiği 2007’de de devam etmiştir. 3 Nisan 2007’de Başbakan Erdoğan 
Halep Stadyumu’nun açılışına davet edilmiş; stadyumun açılışı için iki ülkeden el-İttihad ile Fenerbahçe futbol takımları 
arasında bir dostluk maçı yapılmıştır. Geniş bir heyetle 16 Ekim’de Türkiye’yi ziyaret eden Esed, Türk yetkililerle Kuzey Irak, 
Lübnan ve Filistin gibi iki tarafı da ilgilendiren bölgesel konularda görüş teatisinde bulunmuştur. 1 Ocak 2007’de yürür-
lüğe giren İkili Ticareti Geliştirme Antlaşması gereği ülkelerin birbirlerine uyguladığı gümrük vergilerinin kademeli bir 
indirime gidilmesi iki ülke arasındaki ticaretin artmasına yardımcı olmuştur. Türkiye’nin bir Ortadoğu ülkesiyle imzaladığı 
bu ilk serbest ticaret antlaşması ile Suriye’nin sanayi ürünleri gümrüksüz olarak Türkiye’ye, Türkiye’den yapılacak ihracatın 
da yaklaşık %32’si gümrüksüz olarak Suriye’ye girmeye başlamıştır.165

Düzen kurucu ve istikrar sağlayıcı bir rol üstlenen Türkiye, bölge ülkelerini dışlamadan herkes için güvenlik, karşılıklı 
ekonomik bağımlılık, kültürel çoğulculuk ve sorunların siyasal diyalog ile çözüme kavuşturulması gibi ilkelerini ön plana 
çıkarmış, bu da Ankara’yı bölgede görüşü alınan önemli bir siyasal aktör haline getirmiştir. Suriye Yönetimi de iki tarafla 
da iyi ilişkilere sahip olan Ankara’nın bu özelliğinden istifade ederek İsrail ile sorunlarını çözmede arabuluculuk yapma-
sını istemiştir. Bir taraftan Dışişleri Bakanı Davutoğlu Suriye ile İsrail temsilcileri arasında mekik dokurken, diğer taraftan 

160.  Altunışık ve Tür, “From Distant Neighbors to Partners?” s. 239.

161.  Nebi Miş, “Suriye 2006,” iç. Kemal İnat ve Muhittin Ataman (Der.), Ortadoğu Yıllığı 2006, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2008, ss. 281-317, s. 
306.

162.  Özlem Tür, “Turkish-Syrian Relations: Where Are We Going?” UNISCI Discussion Papers, May 2010, s. 168.

163.  Tür, “Turkish-Syrian Relations,” s. 169.

164.  Nebi Miş, “Suriye 2005,” iç. Kemal İnat ve Ali Balcı (Der.), Ortadoğu Yıllığı 2005, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2006, ss. 221-243, s. 241.

165.  Miş, “Suriye 2007,” s. 257-259.
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Cumhurbaşkanı Gül başta olmak üzere diğer Türk yetkililer İsrail ile Filistin yetkililerin doğrudan görüşmeler yapmasına 
ev sahipliği yapmışlar.166 Başbakan Erdoğan 26 Nisan’da Şam’da bulunduğu bir sırada Golan Tepelerinin Suriye’ye iade-
sini de içeren Suriye-İsrail barış görüşmelerinin başlatılması için çalışmalar yaptıklarını resmen açıklamıştır. Haziran ve 
Temmuz aylarında Suriye ve İsrailli yetkililer arasında İstanbul’da üç kez dolaylı barış görüşmeleri yapılmıştır. Ayrıca 13 
Temmuz’da Fransa’da yapılan Akdeniz İçin Birlik toplantısında Başbakan Erdoğan aracılığıyla Suriye lideri Esed ile İsrail 
Başbakanı Olmert dolaylı görüşmelerde bulunmuştur.167

Arabuluculuk görüşmelerinin yanında Ankara-Şam arasındaki ilişkiler de 2008’de gelişmeye devam etmiştir. Başbakan 
Erdoğan’ın yıl içersinde üç kez Şam’a gitmiş olması iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar ilerlediğini göstermeye yeter. 
Özellikle bakanlar düzeyinde gerçekleşen ziyaretler sırasında ortak petrol aramadan ortak banka kurmaya, ulaşımdan 
ticarete kadar pek çok teknik konuda önemli adımlar atılmıştır.

16 Eylül 2009 tarihinde İstanbul’da yapılan bir toplantıda Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSİK) Antlaşma-
sı’nın imzalanmasıyla hem Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkiler hem de Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik yeni siyaseti 
kurumsallaştırılmıştır. Kurulan YDSİK çerçevesinde her yıl başbakanların eş başkanlığında iki ülke hükümetlerinin icracı 
bakanlarının katıldığı ortak kabine toplantıları yapılacaktı. Bu ortak kabine toplantısı öncesinde de dışişleri, enerji, tica-
ret, bayındırlık, savunma, içişleri ve ulaştırma bakanlıklarının da bulunduğu 16 bakanın yer aldığı Bakanlar Konseyi’nin 
yılda iki kez toplanarak eylem planı hazırlaması kararlaştırılmıştır. Her bir bakanlıkta hazırlanan eylem planı, Bakanlar 
Konseyinde görüşülerek başbakanların onayına sunulacaktı.168 Toplantının sonunda iki ülke arasındaki vizelerin tama-
men kaldırıldığı duyurulmuştur. Daha sonra imzalanan vize muafiyet antlaşmasına göre, iki ülke vatandaşı tüm pasaport 
sahipleri 180 gün içinde 90 günü aşmayan seyahatleri için vizeden muaf tutulmuşlar. Vizelerin kalkmasıyla Suriye, Türki-
ye’nin Ortadoğu ve Arap dünyasına açılan kapısı olurken, Türkiye de Suriye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olmuştur.

Bu önemli adımın atılmasından sonra iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesi için somut adımlar atılmıştır. 
İlk somut adım da 13 Ekim’de hem Gaziantep hem de Halep’te YDSİK Bakanlar 1. Toplantısı’nın yapılmasıyla atılmıştır. 
Türkiye’yi Davutoğlu ile birlikte 9 bakan dışında farklı partilerden 29 milletvekili, 6 vali, 6 belediye başkanı, YÖK Başkanı 
ile birlikte 7 üniversite rektörü ve çok sayıda işadamı ve akademisyen temsil etmiştir.  Davutoğlu toplantıda yaptığı ko-
nuşmada iki ülke arasındaki ilişkileri “ortak kader, ortak tarih ve ortak gelecek” sloganıyla özetlemiş ve geleceğin birlikte 
inşa edileceği tam bir bütünleşmeyi de hedef olarak göstermiştir. Yapılan toplantılarda 40’ın üzerinde protokol, proje, 
mutabakat zaptı ve anlaşma üzerinde çalışma kararı alınmıştır.169 Buna göre, yapılan çalışmalar Aralık ayında nihai halini 
alacaktı. 

Yapılan plana uygun olarak 22-23 Aralık 2009 tarihinde Şam’da gerçekleştirilen “Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Başbakanlar 
Toplantısı” yapılmıştır. Toplantı sırasında 50 ayrı antlaşma, mutabakat muhtırası ve işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bun-
lar arasında sembolik değeri en fazla olan anlaşma, Asi Nehri üzerinde her bir ülkenin %50 ortak olduğu bir dostluk ba-
rajının yapılması konusunda imzalanan Mutabakat Zaptıydı.170 Asi Dostluk Barajı projesi, 6 Şubat 2011 tarihinde barajın 
temelinin iki ülke başbakanı ve bakanlarının katıldığı bir törenle atılmasıyla hayata geçirilmiştir. 22,5 metre yüksekliğinde 
ve homojen dolgu tipinde inşa edilmesi planlanan Asi Dostluk Barajının, sulama, selden koruma ve elektrik üretimi için 
kullanılması amaçlanmaktadır. Yapılan hesaplamalara göre, Suriye-Türkiye arasındaki su sorununun bittiğine dair iyi bir 
örnek olan bu baraj tamamlandığında yaklaşık 8000 hektar tarım arazisi sulanacak, birçok yerleşim yeri sellerden koru-
nacak ve yılda yaklaşık 16 GWh enerji üretilecektir.171 

İkili ilişkilerin dışında heyetler arasında Arap-İsrail sorunun geleceği, Irak’ın toprak bütünlüğü ve bölgenin nükleer si-
lahlardan arındırılması gibi bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişi de yapılmıştır. Resmi heyetlerin yanında iki 

166.  Nebi Miş, “Suriye 2008,” iç. Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran (Der.), Ortadoğu Yıllığı 2008, İstanbul: Küre Yayınları, 2009, 
ss. 237-277, s. 251-253.

167.  Miş, “Suriye 2008,” s. 239-241.

168.  Miş, “Suriye 2009,” s. 220-221.

169.  Veysel Ayhan, “Türkiye-Suriye İlişkilerinde Yeni Bir Dönem: Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi,”  Veysel Ayhan, “Türkiye-Suriye İlişkilerinde Yeni Bir Dönem: Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi,” Ortadoğu Analiz, Kasım 2009, c. 1, n. 
11, s. 32.

170.  Taha Özhan, Hatem Ete ve Selin M. Bölme (Der.),  Taha Özhan, Hatem Ete ve Selin M. Bölme (Der.), 2010’da Türkiye, SETA Analiz, No: 32, Ocak 2011, s. 119.

171.  Tuğba Evrim Maden, “Türkiye-Suriye İlişkilerinde Asi Nehri,”  Tuğba Evrim Maden, “Türkiye-Suriye İlişkilerinde Asi Nehri,” Ortadoğu Analiz, Temmuz-Ağustos 2011, c. 3, n. 31, ss. 40-49, s. 48.



S U R İ Y E ’ D E  İ K T İ D A R  
M Ü C A D E L E S İ

49

ülkeden yaklaşık 350 işadamı, yatırımcı ve finans temsilcisinin bir araya getirildiği Türkiye-Suriye İş Forumu toplantısı da 
düzenlenmiştir.172 İki ülkenin sivil toplum aktörleri arasında da ciddi bir etkileşim gerçekleştirilmeye başlanmış; vizelerin 
kaldırılmasıyla sınırın iki tarafındaki hareketlilik dramatik bir şekilde artmıştır. Sınırın iki yakasında yaşayan Arap, Türk ve 
Kürtlerin akraba olmasının da etkisiyle günübirlik ziyaretlerde patlama yaşanmıştır. İki taraftan daha çok sayıda küçük 
büyük müteşebbis ticari faaliyetlerde bulunmaya ve yatırımlar yapmaya başlamışlar. Bu gelişmeler, sömürgeci Avrupalı 
devletler tarafından çizilen sınırlarla serhat şehirlerine dönüşen Halep ve Gaziantep gibi İslam medeniyetinin eski mer-
kezlerinin yeniden canlandırılmasını mümkün kılmıştır.

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve ülke liderleri tarafından karşılıklı ziyaretlerin yapılmasına 2010’de 
de devam edilmiştir. 9-10 Haziranda İstanbul’da düzenlenen Türk-Arap İşbirliği Forumu (TAİF) Dışişleri Bakanları Üçüncü 
Toplantısı’nda Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün arasında serbest ticaret ve serbest dolaşım konusunda işbirliği yapılması 
kararlaştırılmıştır. Yaklaşık bir ay sonra da Yüksek Düzeyli Dörtlü İşbirliği Konseyi kurularak alınan kararların hayata geçi-
rilmesine çalışılmıştır. Resmi düzeyde atılan bu adımlara paralel olarak sivil toplum kuruluşları da iki ülke arasındaki gayri 
resmi ilişkilerin gelişmesi yönünde önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Örneğin, iki ülkenin bankaları arasında önemli 
işbirliği projeleri geliştirilmiştir. Bu bağlamda Ziraat Bankası, Akbank ve İş Bankası gibi pek çok Türk bankası Suriye’de 
faaliyetlerde bulunmak üzere hareket geçmiştir. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yakın zamanda 2 milyar dolardan 10 
milyar dolara çıkarılması için iki taraftaki ekonomik aktörler tarafından çalışmalar yürütülmüştür.

2-3 Ekim 2010 tarihinde Suriye’nin Lazkiye kentinde YDSİK Bakanlar 2. Toplantısı yapılmıştır. 2009’da imzalanan 51 ant-
laşmanın uygulanması gözden geçirildiği bu toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Davutoğlu dışında 11 bakan temsil 
etmiştir. 20-21 Aralık’ta da Ankara’da iki ülkenin başbakanının başkanlığında toplam 16 bakanın katılımıyla YDSİK Baş-
bakanlar 2. Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 11 yeni antlaşmanın imzalandığı bu toplantıda Gaziantep-Halep arasında hızlı 
tren hattının kurulması, Nusaybin-Kamışlı gümrük kapısının açılması ve ülkeler arası ticaretin arttırılması amacıyla bir 
Ortak Bankanın kurulması gibi projelerin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.173 Ayrıca iki taraf arasında sosyal hizmetler, 
çocuk esirgeme, elektrik enerjisi ve yenilenebilir enerji üretim-dağıtımı, enerjiyi koruma, emlak, çevre koruma, iskan ve 
imar alanlarında anlaşmaya varılmıştır.174

Türkiye, Suriye ile ikili ilişkilerini geliştirmesinin yanında Suriye’nin diğer bölge ülkeleriyle ilişkilerinin düzelmesi için de 
çaba göstermiş ve Suriye ile sorun yaşadığı ülkeler arasında arabuluculuk yapmıştır. Örneğin, Türkiye’nin 2004’te baş-
layan Suriye-İsrail arasındaki çözülmesi konusundaki arabuluculuk çabaları, İsrail’in de kabul etmesiyle 2008’de sonuç 
vermiş, fakat İsrail’in Gazze’ye yönelik topyekun saldırıları sonucunda bu arabuluculuk faaliyetleri başarılı olamamıştır. 
Öte yandan, Türkiye’nin arabuluculuk faaliyeti Suriye-Irak krizinin çözümüne katkı sağlamıştır. Irak, Bağdat’ta bombalı 
eylemler gerçekleştiren bazı militanların Suriye tarafından korunduğunu iddia ederek Şam Büyükelçisini geri çekmişti. 
Tırmanan diplomatik krizde Davutoğlu, iki ülke dışişleri bakanlarını İstanbul’da bir araya getirerek üçlü bir sınır güvenliği 
mekanizması kurmuş ve gerginliğin ilerlemesine izin vermemiştir.175 

Türkiye ile Suriye bölgesel sorunlar konusunda da işbirliği içinde olmuşlar. Filistin sorunu, özellikle Gazze ablukasının 
kaldırılması ve insani dramın sona erdirilmesi, konusunda iki ülke liderleri arasında görüş alışverişi yapılmıştır. Filistin 
konusunda aktif bir politika izleyen Türkiye, 2008’deki Gazze saldırılarına karşı Suriye ile ortak bir tutum takınmıştır. Mayıs 

172.  Miş, “Suriye 2009,” s. 225. Miş, “Suriye 2009,” s. 225.

173.  Özhan, Ete ve Bölme (Der.), 2010’da Türkiye, s. 119.

174.  Gamze Coşkun, “Ortadoğu’da Model Ortaklık: Türkiye-Suriye İlişkileri,” USAK Web Sayfası, 11.02.2011, http://www.usak.org.tr/makale.
asp?id=1937.

175.  Tür, “Turkish-Syrian Relations,” s. 172.

Irak ile Suriye, Türkiye’den gidecek suyun paylaşımı konusunda 

anlaşmaya varmış, ancak şu ana kadar Türkiye’nin de dahil 

olduğu üçlü bir anlaşma imzalayamamışlar.
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2010’da Suriye lideri Esed, Katar Emiri Hamad bin Halife el-Tani, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve Irak Hükümet Sözcüsü 
Ali Debbağ’ı İstanbul’da toplantıya çağırarak bölgesel sorunların çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlar. 
Türkiye ile Suriye Hariri Suikastı soruşturmasıyla gerilen ortamın yumuşatılmasında birlikte hareket etmişler. Esed’in Hari-
ri suikastından sorumlu olmadığı tezini savunan Erdoğan, Lübnan konusunda gerilen Suudi Arabistan-Suriye ilişkilerinin 
düzelmesine katkı sağlamıştır.

c)  Suriye’deki Gösterilerle Yeniden Gerilen İlişkiler
Hem diğer Arap ülkelerindeki halk yanlısı söylemi hem de İsrail karşıtı söylemi ve siyaseti dolayısıyla tüm Arap dünya-
sında takdir edilen Erdoğan liderliğindeki Türkiye, başlattığı demokratikleşme ve gerçekleştirdiği ekonomik kalkınma ile 
Arap ülkelerinin takip etmek istediği bir ülke olmuştur. Sorunların tüm taraflarıyla yapıcı ilişkiler geliştirmeye özen gös-
teren Türkiye’nin isyanlara tepkisi de genel manada tutarlı bir seyir izlemiştir. 2010 yılı sonlarında Tunus’ta patlak veren 
ve kısa süre içinde diğer Arap ülkelerine yayılan isyan dalgasının ulaştığı bütün ülkelerde olayların başlamasıyla birlikte 
diplomatik gücünü kullanarak, bölge dışı ülkelerin müdahalesine gerek kalmadan ve kan dökülmeden reformların ger-
çekleştirilmesi yönünde çağrılarda bulunmuş ve reformların hayata geçirilmesi için yardım teklifinde bulunmuştur. Libya 
ve Suriye örneklerinde olduğu gibi, yönetimler bu söyleme cevap vermeyince Türkiye halkın meşru taleplerine olan des-
teğini açıkça ilan etmiştir. Rejim karşıtı kitlesel gösterilerin Suriye’ye ulaşması üzerine Türk yetkililer Esed Yönetiminden 
kapsamlı bir reform süreci başlatmasını istemiştir.176 Ancak Esed’in demokratik gelişmelerden yana tavır almaması, aksine 
ordu birliklerinin ve paramiliter güçlerin halka yönelik şiddet kullanması ve binlerce insanın hayatını kaybetmesi üzerine 
Türkiye ile Esed Yönetimi arasındaki yakın işbirliği dönemi sona ermiş ve yerini gergin ilişkilere bırakmıştır. Türkiye’nin 
reform yapılması yönündeki çağrılarına cevap vermeyen Suriye yönetimi ile Türkiye arasındaki tüm köprüler atılmıştır. 

İsyanların başlamasından itibaren Türkiye’nin izlediği siyaset üç önemli aşamadan geçmiştir. İsyanlar başladıktan sonraki 
ilk iki ay Başbakan Erdoğan başta olmak üzere Türk yetkililer Suriye Hükümetine öncülük yapmaya çalışarak ve tavsiye-
lerde bulunarak olayların tırmanmasına engel olmak istemiştir.177 Bu aşamada Suriye’ye bir uluslararası müdahalenin 
yapılmaması için çaba gösteren Türkiye, Suriye halkının selameti için bir açılım ve reform sürecinin başlatılmasının ge-
rekliliğine vurgu yapmıştır. Türk Hükümeti, bu bağlamda Suriye yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere çok sayıda 
bürokrat ve siyasetçi göndermiştir. Farklı düzeylerden iki taraf yetkilileri arasında sık sık telefonda ve yüz yüze görüşme-
ler yapılmıştır. Örneğin, MİT Müsteşarı Hakan Fidan iki, DPT Müsteşarı Kemal Madenoğlu bir kez Şam’ı ziyaret etmiştir. 
Bu dönemde yapılan en önemli gelişmelerden biri Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun 6 Nisan’da gerçekleştirdiği ziyaret ol-
muştur. Ziyareti sırasında, Suriye Hükümetinin halka açılmasını tavsiye eden Davutoğlu,  tüm bölge ülkelerini etkilemesi 
kaçınılmaz olan bu zorlu süreçte Türkiye’nin gereken tüm desteği vereceğini açıklamıştır.

Olayların devam etmesi üzerine yeni değerlendirmelerde bulunan Türk Hükümeti, Suriye’deki gelişmelerin tehlikeli bir 
durum arz etmesi, her geçen gün daha çok sayıda göstericinin ölmesi ve daha fazla şiddet kullanılmasının krizi, bölge-
sel bir soruna dönüştürdüğünü ileri sürmüştür. Yapılan reformların yetersiz kaldığını, kapsamlı bir reform planının uy-
gulanmaya başlanması için fırsatların hala tükenmediğini düşünen Türkiye, tedbir alınmadığı takdirde yıkıcı sonuçların 
ortaya çıkacağı konusunda uyarılarda bulunmuştur.178 Reform sürecinin başlatılmaması ve şiddetin devam etmesinin 

176.  Dağı, “Suriye Bize Ders Olsun!”  Dağı, “Suriye Bize Ders Olsun!” Zaman Gazetesi, 7 Ekim 2011.

177.  Ali Hüseyin Bekir, “Muhaddatat el-Mewqıf et-Turki Min el-Ezmet es-Suriyye: el-Ebadi el-Aniyye vel Iniqasat el-Mustakbeliyye,” Ali Hüseyin Bekir, “Muhaddatat el-Mewqıf et-Turki Min el-Ezmet es-Suriyye: el-Ebadi el-Aniyye vel Iniqasat el-Mustakbeliyye,” el-Markaz 
el-Arabi (Qatar), 29 Haziran 2011, http://dohainstitute.org.

178.  “Turkiye Tequlu İnneha Feqadet es-Sigate fin-Nizam es-Suriyye,  “Turkiye Tequlu İnneha Feqadet es-Sigate fin-Nizam es-Suriyye, el-Nahar (Lubnan), 28 Ağustos 2011, http://www.naharnet.com.

Türkiye-Suriye ilişkileri, Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu 

liderliğindeki AK Parti Hükümetlerinin yeniden yapılandırdığı 

aktif ve yapıcı dış politika anlayışı ile birlikte yakın bir işbirliğine 

dönüşmüştür.
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uluslararası müdahaleye yol açacağı yönünde endişelerini dile getiren Ankara, Esed öncülüğünde gerçekleştirilecek bir 

siyasal yeniden yapılanmadan yana olduğunu ve Suriye’deki gelişmelerin artık sadece Suriye’nin değil, aynı zamanda 

Türkiye’nin de bir iç meselesi olduğunu vurgulamıştır.179 Ancak Esed ve Baas seçkinleri Türk yetkililerinin bu uyarılarını 

dikkate almayınca son bir teşebbüste bulunan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türkiye adına bu uyarıları Esed’e doğrudan 

iletmek üzere 9 Ağustos’ta Şam’a son bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Başbakan Erdoğan’ın görevlendirilmesiyle Şam’a yaptığı bu son ziyaret sırasında Davutoğlu, 6 saat boyunca Esed’e Cum-

hurbaşkanı Gül’ün yazılı, Başbakan Erdoğan’ın sözlü mesajlarını ve Türkiye’nin görüşünü aktarmış ve vakit geçirmeden 

kapsamlı bir reform programı başlatmasını istemiştir. Ancak Suriye Hükümeti Türkiye’nin ülkedeki siyasal ve toplumsal 

istikrarı sağlama çabalarına cevap vermemiştir. Türkiye’nin talepleri ve iletilen mesajlar, uluslararası konjonktürü kendi 

lehine yorumlayan Esed tarafından kabul görmemiştir. Güvenlik merkezli düşünen Baas rejimi Davutoğlu’nun ziyaretini 

ve Türkiye’nin süreç içinde birlikte hareket etme fikrini boşa çıkarmıştır. 

Bunun üzerine Türkiye, Suriye’ye yönelik siyasetini yeniden gözden geçirmiş ve tavrını daha da sertleştirerek Suriye reji-

minin meşruiyetini kaybettiği yönünde açıklamalar yapmıştır. Bu ikinci aşamada Erdoğan Hükümeti, öncelikle sınırda bi-

riken 10 binden fazla Suriyeliyi ülkesine kabul etmek ve muhalif gruplara destek olmak ve muhalif grupların toplantılarını 

Türkiye’de yapmalarına müsaade etmekle yetinmeyerek başka tedbirler alacağının işaretlerini vermiştir. Fakat her şeye 

rağmen iki taraf da ikili ilişkilerin kopma noktasına gelmesini istememiştir. İki taraftaki yetkililer de Davutoğlu ziyareti 

sonrasındaki olumsuz retoriği terk ederek iki ülke arasındaki karşılıklı bağımlılığa vurgu yapan açıklamalar yapmışlardır. 

Örneğin, Dışişleri Bakanları Davutoğlu ve Muallim iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin devam etmesi gerektiğini vurgula-

mışlardır. Bundan dolayı, AK Parti Hükümeti muhalefet gruplarıyla ilişkilerin geliştirilmesine ve muhalefetin ihtiyaç ve 

hedeflerini anlamaya çalışmış, fakat Esed rejimiyle de bir açık kapı bırakmış ve rejimin reformlar konusunda ikna edilmesi 

çabalarına devam etmiştir. 

Ancak şiddet olaylarının artarak devam etmesi üzerine Türkiye’nin yönetim ve muhalefet arasında denge siyaseti izleme-

si imkansız hale gelmiştir. Esed rejiminin değişmesi gerektiğini, yönetimin güvenilmez olduğunu ilan eden Türkiye, mu-

halefet gruplarının örgütlenme ve güçlenme çabalarına destek vermiştir. Türkiye bu bağlamda Suriye Ulusal Konseyi’nin 

İstanbul’da kurulmasına müsaade etmiş ve muhaliflere ülkede temsilcilik açma sözü vermiştir. Suriye Ulusal Konseyi’nin 

ilk ofisi 15 Aralık’ta Ankara’da açılmıştır.180 Bazı üyeleri Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu başta olmak üzere 

Türkiyeli yetkililer tarafından kabul edilen Konseye Batıdan da destek açıklamaları gelmiştir.

Yaşadıkları ekonomik ve siyasal sıkıntılar dolayısıyla Batılı ülkeler Suriye’deki muhalefet gösterilerine aktif bir tutum ala-

mamışlar. İnisiyatif almaktan kaçınan Batılı yöneticilerin, Suriye konusunda Türk karar mercilerin atacağı adımları bekle-

mesi Türkiye’nin belirleyici bir rol üstlendiğini ve muhalefete destek konusunda oluşan boşluğu doldurmaya çalıştığını 

göstermektedir. İslami hareketler ile Arap milliyetçisi gruplar başta olmak üzere Suriye muhalefetinin önemli bir kısmının 

Batı ülkelerinin doğrudan ve askeri müdahalesine karşı olmalarından181 dolayı Türkiye’nin karşı çıkmayacağı bir Arap 

müdahalesi daha muhtemel bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. 

Üçüncü aşamada ise Türkiye her geçen gün anakronik bir hal alan Suriye’deki azınlık rejiminin sona erdirilmesi için, hem 

Arap Birliği’nin hem de Batılı ülkelerin faaliyetlerine paralel hareket etmektedir. Ancak, her şey bir tarafa Türkiye, İran’ın 

etkisinden kurtulan bir Suriye’nin, Batıyla ilişkilerini geliştirmek amacıyla Batı karşıtı güçlere verdiği desteği kesme ihti-

mali yüksek olduğundan ABD ile AB ülkelerinin Suriye’ye doğrudan olmasa bile dolaylı müdahalelerinin devam edece-

ğini düşünmektedir. Bunun için de Türkiye, Batılı ülkelerin Suriye’deki olayları kontrol etmesini istememekte ve bölge 

sorunlarının bölgedeki dinamiklerle çözüme kavuşturulmasını savunmaktadır. Suriye’deki şiddet olaylarının yol açtığı so-

runu dikkate almaya başlayan Arap ülkeleri de dış güçlerin bölgesel gelişmelere mümkün mertebe müdahil olmamasını 

istemektedirler. Ancak ordu birliklerinin halka yönelik uyguladığı kaba ve ölçüsüz şiddet bölgesel ve küresel güçleri bir 

179.  Thair Abbas, “Turkiye we Suriye… Nihayet eş-Şehr el-Asel,”Turkiye we Suriye… Nihayet eş-Şehr el-Asel,” Al-Sharq Al-Awsat, 27 May 2011, http://www.aawsat.com/details.asp?section=
45&article=623624&issueno=11868.

180.  “Syrian National Council Opens Office in Ankara,” Dünya, 15 December 2011, http://www.dunya.com/syrian-national-council-opens-of-
fice-in-ankara_140530_haber.html.

181.  Abdur Rahman al-Shami, “Syrians Must Contemplate Foreign Help: If Not the West’s,” The Guardian,  http://www.guardian.co.uk, 31 August 
2011.
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çıkmaza doğru sürüklemektedir. Çünkü Esed rejiminin devamı mevcut sorunların devamı anlamına gelirken, yıkılmasının 

ise yeni sorunları beraberinde getirmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda Türkiye, daha çok bölgesel Arap ülkeleri ve 

Arap Birliği ile birlikte hareket etmeye başlamıştır.

Bu arada Esed rejiminin Türkiye karşıtlığı da o düzeye ulaştı ki Arap Birliği’nin 16 Kasım itibariyle üyeliğini askıya alınması 

sonrasında bile Esed yanlıları Şam, Halep ve Lazkiye’de Türk temsilciliklerine saldırılarda bulunmuştur. Arap Birliği’nin 

yaptırım kararı Türkiye’nin Suriye konusunda yalnızlıktan kurtulmasını sağlamıştır. Sürekli Batılı ülkeler tarafından ön pla-

na sürülen Türkiye’nin, Baas rejimi ve Suriye’de çıkarı bulunan İran ve Rusya gibi ülkelerle karşı karşıya kalması söz konusu 

olmuştu. Ancak Arap Birliği’nin Suriye rejimini “gayrı meşru” ilan etmesi anlamına gelen bu yaptırım kararı, Türkiye’nin, 

bölgesel dinamiklerle sorunun çözülmesi siyasetinin uygulanması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Arap Birliği’nin bu 

kararı hem muhalefetin güçlenmesine hem de Türkiye’nin yalnızlıktan kurtulmasına imkan sunmuştur.

Bu yeni stratejiye uygun olarak Dışişleri Bakanı Davutoğlu, krizin sona erdirilmesi için yapılan Arap Birliği toplantılarına 

katılmaya ve/ya yapılan toplantıların sonuçları hakkında acilen bilgi almaya başlamıştır. Bu bağlamda Fas’ın başkenti 

Rabat’ta yapılan dışişleri bakanları toplantısına da katılmış ve Birliğin yaptırım kararını desteklediğini açıklamıştır. Esed 

Hükümetinin halkın taleplerine kulak vermesi gerektiğini ifade eden Davutoğlu, ülkesinin de Birliğin yaptırım kararına 

destek olma konusunda tedbirler alacağını ilan etmiştir.182 Türkiye, Arap Birliği’nin aldığı yaptırım kararları doğrultusunda 

Suriye’ye yönelik 9 maddelik bir yaptırım kararı almıştır. Türkiye’nin yaptırım kararını açıklayan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 

Esed Yönetimi iktidarda kaldığı sürece, Suriye halkına zarar vermemeye özen göstererek ülkesinin aşağıdaki tedbirleri 

alacağını duyurmuştur: Meşru bir yönetim iktidara gelene kadar Suriye Yönetimi ile Yüksek Düzeyli Strateji İşbirliği Kon-

seyi mekanizması askıya alınmıştır. Bazı yetkililere ve işadamlarına seyahat yasağı konulmuş, bu kişilerin Türkiye’deki mal 

varlıkları dondurulmuştur. Suriye ordusuna her türlü silah ve askeri malzemenin satış ve tedariki durdurulmuş ve üçüncü 

ülkelerden Suriye’ye silah ve askeri malzeme transferi için de Türk toprakları, suları ve hava sahasının kullanılması yasak-

lanmıştır. Ayrıca, Suriye Merkez Bankası ile ilişkiler durdurulmuş ve Suriye hükümetinin Türkiye’deki finansal mal varlıkları 

dondurulmuştur.183

Bu yaptırımlara karşı Suriye Hükümeti de karşı tedbirler alarak Türkiye ekonomisine zarar vermeye çalışmış ve karşı yap-

tırım kararı almıştır. Misilleme olarak serbest ticaret antlaşmasını askıya aldığını açıklayan Suriye, Türkiye’den Suriye üze-

rinden yaptığı transit taşımacılığı durdurmuş; Türkiye’den yapılan ithalattan %30 vergi almaya ve Türkiye plakalı araçlara 

benzin sınırlaması uygulamaya başlamıştır.184 Bunun üzerine Türkiye ikinci bir yaptırım paketi açıklamış, Suriye’den ithal 

edilen mallardan %30 vergi alınmaya başlamış ve transit yük taşımacılığına alternatifler geliştirme kararı almıştır. Bu 

kapsamda Habur sınır kapısının yoğunluğunu azaltacak iki sınır kapısının daha açılması ve Habur çıkışındaki köprünün 

yanına ikinci bir köprünün kurulması ve İskenderun Limanı ile Akabe Limanı arasındaki deniz taşımacılığının arttırılması 

kararlaştırılmıştır.185

Libya, Tunus ve Mısır’da olduğu gibi muhtemel bir rejim değişikliği durumunda halkın sesine kulak veren yeni aktörlerin, 

son yıllarda Arap sokağının uluslararası ölçekteki sesi olan Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi beklenmektedir. Krizin başın-

dan itibaren Esed Yönetiminden insan öldürmemesini isteyerek halkın korunması yönünde siyaset izleyen Türkiye’nin,186 

ekonomik gücünü de kullanarak, bölgeye istikrarlı yönetimlerin gelmesi için demokratik ve çoğulcu bir bakış açısının 

hakim kılınması konusunda bölge aktörlerini ikna etmesi hem yeni yönetimlerin hem de Türkiye’nin menfaatine ola-

caktır. Yeni Ortadoğu’da halkların sesinin daha gür çıkacağını düşünerek Türkiye’nin halk yanlısı tavrının devam etmesi 

gerekir. Pek çok gözlemcinin vurguladığı gibi Suriye’deki son gelişmeler, Türkiye’nin dış politika stratejisinin başarılı olma 

ihtimalini güçlendirmiştir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için öncelikle Suriye’de istikrarlı çoğulcu ve demokratik bir 

rejimin kurulması gerekmektedir.

182.  Alami ve Bakri, “Arab League Off ers Syria a Reprive as Deaths Mount,” Alami ve Bakri, “Arab League Offers Syria a Reprive as Deaths Mount,”

183.  Mehmet İlhan, “Türkiye’den Suriye’ye Yaptırım,” Amerika’nın Sesi, 30 Kasım 2011, http://www.voanews.com/turkish/news/Turkiyeden-
Suriyeye-Yaptrm-134762653.html.

184.  “Suriye’den Türkiye’ye Yeni Yaptırımlar,” Habertürk, 4 Aralık 2011.

185.  “Türkiye’den Suriye’ye Yeni Yaptırım,” Vatan, 7 Aralık 2011.

186.  Yusuf al-Sharif, “El-Vesayet et-Turkiyye el-Aşar lin-Nizam es-Suriy Tebdeu Bi ‘La Taqtul’,” Yusuf al-Sharif, “El-Vesayet et-Turkiyye el-Aşar lin-Nizam es-Suriy Tebdeu Bi ‘La Taqtul’,” “El-Vesayet et-Turkiyye el-Aşar lin-Nizam es-Suriy Tebdeu Bi ‘La Taqtul’,” El-Vesayet et-Turkiyye el-Aşar lin-Nizam es-Suriy Tebdeu Bi ‘La Taqtul’,” Al-Hayat (London), 27 April 2011, http://internatio-
nal.daralhayat.com/print/259956.
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Türkiye’nin Kriz Sırasında Karşı Karşıya Kaldığı Olumsuzluklar

Kürtlerin durumu başta olmak üzere Suriye iç politika faktörlerinden ve Rusya ile Çin gibi bazı küresel güçlerin tavırların-
dan kaynaklanan nedenlerden dolayı Türkiye, Suriye isyanları ve sonrasındaki muhtemel gelişmeler konusunda hassas 
davranmak zorunda kalmıştır.187 Bir kere, Irak ve Suriye’deki el-Kaide yanlısı grupların Türkiye’ye sızmaları ve Türkiye’nin 
iç siyasetinde istikrarsızlığa yol açacak eylemlerde bulunma ihtimali Türk yetkilileri endişeye sevk etmiştir. Hizbullah gibi 
bölgedeki devlet-dışı aktörlerin, Türkiye liderlerinin sevildiği Arap sokaklarını, Türkiye aleyhine mobilize etme ihtimali 
de dikkate alınmıştır. Ayrıca bazı gözlemciler tarafından dile getirilen iddialara göre, Türkiye karşıtı gruplar Türkiye’nin 
İsrail’in eski müttefiki olduğu iddiasını yayarak imajını yeniden bozmaya çalışabilirler.188

İkinci olarak, Türkiye sınırında yaşayan Kürtlerin, Türkiye’deki Kürt sorununa olumsuz tesirlerinin olması ve Kürt milliyet-
çiliğinin, Kürtlerin yaşadıkları dört bölge ülkesinde eşanlı olarak etkili olma ihtimali Türkiye bakımından bir belirsizliğe 
neden olmuştur. Ulusal Kürt sorunu ile bölgesel Kürt sorunu arasındaki bağlantı dolayısıyla Türkiye iç ve dış siyasetin-
de kırılganlık oluşturmuş; Türkiye’de tartışılmaya devam eden ve bölgesel değişimlerden etkilenen Kürt sorunu İran ve 
Suriye gibi bölgesel ve küresel aktörlerin Türkiye’yi sınırlama çabalarına imkan sunmuştur.189 Bir kere, Kürtlerin tamamı 
aynı fikirde değildirler. Kültürel ve siyasal özerklik talebinde bulunan ve Kürtlerin çoğunluğunu temsil eden Kürt Ulusal 
Konseyi 1 Nisan’da İstanbul’da toplanan İkinci Suriye’nin Dostları toplantısından önce, Türkiye’nin desteklediği Suriye 
Ulusal Konseyi’nden çekildiler.190 

Ayrıca, Türkiye’nin Esed karşıtı faaliyetlere destek vermesi Suriye’nin yeniden, Suriye askeri istihbaratı tarafından yön-
lendirildiği düşünülen PKK kartını oynamasına neden olmuştur.191 Bu bağlamda PKK’nın önde gelen liderlerinden Salih 
Müslüm’ün Suriye’ye geri dönmesine izin verilmiş, örgütün yeniden toparlanmasına imkan tanınmıştır.192 Ülkenin diğer 
bölgelerinde durumun daha ağır olması, Esed rejiminin Kürt bölgelerinde daha az görünmesine ve bölgenin denetimini 
PKK’ya bırakmasına neden olmaktadır. Pek çok gözlemcinin de belirttiği gibi Kürt bölgesi daha çok Türkiye’de giderek 
zayıflayan PKK’nın --ki militanlarının önemli bir kısmı Suriye Kürtlerinden oluşmaktadır-- ve içerdeki uzantısı PYD’nin kon-
trolü altında bulunmaktadır.193 Öte yandan, Suriye’deki şiddetin artarak devam etmesi ve rejimin çökmesi durumunda, 
her ne kadar bugün itibariyle Kürtler tarafından dile getirilmese de, diğer etnik gruplarla birlikte Kürtlerin de bağımsızlık 
ilan etmesi ihtimali Türkiye’yi endişelendirmektedir.194 Irak’taki fiili bağımsızlıktan sonra Suriye Kürtlerinin özerklik elde 
etmeleri Türkiye’deki Kürtlerin siyasal ve kültürel taleplerini etkilemesi kaçınılmazdır.

Üçüncü olarak, Esed yönetimine desteklerini devam ettiren Rusya ile Çin, uluslararası platformlarda Türkiye’nin söylemle-
rine karşı çıkmaktadırlar. Örneğin, Türk yetkililerin uluslararası bir müdahale durumunda bu güçlerin nasıl bir tavır takına-

187.  Kaan Dilek, “Suriye Çıkmazında Türkiye ve Bölge Ülkeleri,”  Kaan Dilek, “Suriye Çıkmazında Türkiye ve Bölge Ülkeleri,” Stratejik Düşünce Dergisi, Eylül 2011, ss. 46-50, s. 46. 

188.  Mohamed Nour Eldeen, “Nihayet el-Umqu es-Strateci,”  Mohamed Nour Eldeen, “Nihayet el-Umqu es-Strateci,”  As-Safir (Lebanon), 17 May 2011, http://www.assafir.com.

189.  Soli Ozel, “Turkey Should Beware of Syria’s Bite,” The Daily Star, 17 Nisan 2012; Jamestown Foundation, “How Kurdish PKK Militants 
are Exploiting the Crisis in Syria to Achieve Regional Autonomy,” Terrorism Monitor, c. 10 n. 7, 6 April 2012, http://www.unhcr.org/refworld/
docid/4f854a6f2.html.

190.  Alakbar Raufoglu, “Syrian Kurds Pose Problems for Turkey,” SETimes, 19 Nisan 2012, http://turkey.setimes.com/en_GB/articles/ses/articles/
features/departments/world/2012/04/16/feature-01.

191.  Jamestown Foundation, “How Kurdish PKK Militants are Exploiting the Crisis in Syria to Achieve Regional Autonomy,”

192.  Gonul Tol, “The Kurdish Dimension to Turkey’s Syrian Policy,” Foreign Policy, 10 Nisan 2012, http://mideast.foreignpolicy.com/
posts/2012/04/10/the_kurdish_issue_in_turkey_s_syria_policy

193.  Raufoglu, “Syrian Kurds Pose Problems for Turkey,”

194. “Turkiye La Turide Eyyu İnfisalin ew Taqsimin Fi Suriye,” Al-Qabas (Kuwait), 3 May 2011, http://www.alqabas.com.kw/Article.
aspx?id=700159&date=03052011.

22-23 Aralık 2009 tarihinde Şam’da gerçekleştirilen “Stratejik 

İşbirliği Konseyi 1. Başbakanlar Toplantısı” sırasında 50 

ayrı antlaşma, mutabakat muhtırası ve işbirliği protokolü 

imzalanmıştır.
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cağı konusunda endişeleri vardır. Özellikle ülkede Hıristiyan azınlıkların bulunması ve İsrail ile komşu olma faktörlerinin 
toplumsal ve siyasal istikrarsızlık nedeni olarak kullanılacağı konusunda endişeler söz konusudur.195 Ortaya çıkacak böl-
gesel bir kaos durumunda bazı bölge ülkelerinin nasıl bir Türkiye siyaseti izleyecekleri belli değildir. 

Dördüncü olarak, Türk Hükümeti son on yılda Suriye ile gelişen özellikle ekonomik ve toplumsal ilişkilerden ve kay-
dedilen mesafeden geri adımlar anlamına gelecek bir tavır sergilemek istememiştir. Suriye krizinden dolayı Türkiye’nin 
ekonomik büyüme, ihracat artışı ve ithalatın ucuzlaması gibi beklentileri karşılanmamıştır.196 Türkiye’deki ekonomik du-
rumun Suriye krizinden olumsuz yönde etkilenmesi de ülkenin hem iç hem de dış politikasının sorunlu olmasına yol 
açabilir. Öte yandan, Türkiye’de CHP gibi Esed rejiminin devam etmesini isteyen veya MHP gibi başka ülkelerin içişlerine 
karışılmamasını isteyen bazı kesimler de mevcuttur. Örneğin, 5 Eylül’de CHP, diplomat kökenli milletvekili Faruk Loğoğlu 
başkanlığında bir heyeti Esed rejimine destek olarak nitelendirilebilecek bir söylemle Şam’a göndermiştir. Dolayısıyla 
Türk kamuoyu da Türk Hükümetinin Suriye konusundaki aktif siyasetini eleştirebilmektedir.

Beşinci olarak, can kayıplarının artması üzerine istikrarsızlığın siyasal bir kaos ile neticelenmesi de Türkiye’yi endişelen-
dirmektedir. Alternatif bir siyasal sistemin oluşturulamaması,197 Suriye ile en uzun sınırlara sahip olan Türkiye’de siyasal, 
ekonomik ve toplumsal kargaşaya yol açacak gelişmeler olabilir. Bu bağlamda Türkiye’ye gelecek on binlerce mülteci 
de farklı ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunlara yol açabilir. Son olarak, Esed yönetiminin düşmesinden ve Batılı dev-
letlerin Suriye siyasetlerinden tam olarak emin olmayan Türkiye, Baas rejiminin kalması durumunda ilişkilerinin telafisi 
imkansız hale gelmesinden endişelenmiştir. 

Öte yandan Türkiye, 17 Mart’tan itibaren Suriye’de baş gösteren isyanlar karşısında Esed’den kapsamlı bir reform sürecini 
başlatmasını istemekle bir anlamda ABD’nin 11 Eylül Saldırılarından sonra haydut devlet ilan edip askeri müdahale dü-
şündüğü Suriye’yi uluslararası toplumla entegre etmeye çalışmıştır. Kaldı ki Türkiye, 2000 yılında iktidara gelen Esed’e bu 
yönde bir değişim programı başlatmasını ilk kez tavsiye etmiyordu.198 Irak’ta yapamadığını Suriye’de başaran ve dış güç-
lerin askeri müdahalesi yerine bölgesel ve diplomatik çözüm arayışına teşvik eden Türkiye, hedeflediği bölgesel düzenin 
oluşumunda temel bir rol oynamaktadır. Ülkenin kaosa sürüklenmesi durumunda Türkiye’nin komşularla maksimum 
işbirliği, doğu açılımı ve bölgede istikrar eksenleri oluşturma politikasının başarısız olmasına neden olacaktır. Dolayısıyla 
Türkiye’nin, Suriye isyanlarına yönelik tutumu sadece ikili ilişkilerini değil, aynı zamanda Türk-Arap ve Türkiye-Batı ilişki-
lerini de etkileyecek, belki de belirleyecektir.

195.  İsmail Duman, “Mustaqbeli Suriye ve Turkiye el-İhtibar es-Sa’bi Maaha,”İsmail Duman, “Mustaqbeli Suriye ve Turkiye el-İhtibar es-Sa’bi Maaha,”“Mustaqbeli Suriye ve Turkiye el-İhtibar es-Sa’bi Maaha,” World Bulletin (Istanbul), 12 April 2011, http://www.worldbulletin.
net/?aType=haber&ArticleID=72781.

196.  “Anqara Tahşa Min İndilai Harbin Ehliyyetin Beyn el-Alewiyyine ves-Sunneti Fi Suriye,”Anqara Tahşa Min İndilai Harbin Ehliyyetin Beyn el-Alewiyyine ves-Sunneti Fi Suriye,” Al-Khabar (Algeria), 14 September 2011, http://www.
elkhabar.com/ar/monde/264986.html.

197.  “Anqara Tahşa Min İndilai Harbin Ehliyyetin Beyn el-Alewiyyine ves-Sunneti Fi Suriye,” “Anqara Tahşa Min İndilai Harbin Ehliyyetin Beyn el-Alewiyyine ves-Sunneti Fi Suriye,”“Anqara Tahşa Min İndilai Harbin Ehliyyetin Beyn el-Alewiyyine ves-Sunneti Fi Suriye,”Anqara Tahşa Min İndilai Harbin Ehliyyetin Beyn el-Alewiyyine ves-Sunneti Fi Suriye,”

198.  Murat Çemrek, “Arap Baharı Suriye’de Karakışa Dönerken TDP,”  Murat Çemrek, “Arap Baharı Suriye’de Karakışa Dönerken TDP,” Stratejik Düşünce Dergisi, Eylül 2011, ss. 37-40, s. 39.

Esed Rejiminin düşmesi için faaliyetlerde bulunan Türkiye, 

yönetimin güvenilmez olduğunu ilan etmiş ve muhalefet 

gruplarının örgütlenme ve güçlenme çabalarına destek 

vermiştir.
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4.  SONUÇ
19. yüzyıldan itibaren Batılı ülkelerin siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel müdahaleleriyle şekillenen Ortadoğu’da son za-

manlarda meydana gelen gelişmeler, bölge halklarının kendilerine yabancı siyasal sistemlerden ve halka rağmen ülkeyi 

yöneten seçkinlerden (kurtarıcılardan) kurtulma mücadelesi olarak okunabilir. Avrupalı işgalci ve sömürgecilere karşı 

yürütülen halk direnişlerinin öncülüğünü yaparak bağımsızlık sonrasında iktidara gelen seçkinler, kurdukları otoriter ve 

totaliter rejimlerle eski işgalci ve sömürgecilerin de desteğini alarak halka rağmen ülkelerini seküler, jakoben, ulusçu ve 

Batıcı bir zihniyetle yönetmiş ve toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunlara neden olmuşlar. Ortadoğu bölgesinin 20. yüz-

yıl tarihi devletlerin sömürgecilere karşı, bugünün gündemi ise halkların yöneticilerine karşı kendi kaderini tayin etme 

hakkı için mücadele etmesidir. Sadece yabancı işgalinden değil, aynı zamanda kurtarıcılardan da kurtulmak anlamına 

gelen bir vurgu farkı söz konusudur. Bu taleplerle başlayan Arap halkının isyanı, Türkiye’de AK Parti döneminde gerçek-

leşen ekonomik, toplumsal ve siyasal değişimin kendi ülkelerinde de yaşanmasını istemenin ve müreffeh ve özgür bir 

toplum oluşturma talebinin sonucunda patlak vermiştir. Yılların birikimiyle gerekli şartlar büyük ölçüde oluşmuş, sadece 

bir kıvılcım bekleniyordu; Tunus’ta hayatına kıyan genç mühendis de beklenen kıvılcımı çakmış ve isyan ateşini yakmış-

tır. Kısa sürede diğer Arap ülkelerine yayılan isyan ateşi Mart ayı ortalarında Türkiye’nin en yakın komşusu Suriye’ye de 

sıçramıştır. 

Baas Partisi’nin iktidara geldiği 1963’ten beri olağanüstü hal kanunlarıyla yönetilen Suriye, Mart ayında başlayan protes-

to gösterileriyle birlikte yoğun bir biçimde değişim ve normalleşme sancıları çekmeye başlamıştır. Ancak güvenlik güç-

lerinin sadece protestoculara değil bütün muhalif gruplara yönelik kontrolsüz şiddet kullanımı, göstericilerin ise ısrarla 

yönetim ve rejim değişikliği talep etmeleri bu sürecin kolay geçmeyeceğini göstermektedir. Beşar Esed dış müdahale 

ihtimalinden korkmasaydı, 1982’de babasının Hama’da muhalif gruplara yönelik katliamına benzer bir tutum takınmak-

tan çekinmeyeceğini göstermektedir. Ülkedeki siyasi ve toplumsal dengeler ile ekonomik yapının sorunlu olması yanın-

da bölgesel ve uluslararası konjonktürün de Suriye’deki değişim ve normalleşme sürecine katkı yap(a)madığı dikkate 

alındığında ülkedeki kaotik ortamın bir süre daha bölge ve dünya gündemini işgal etmeye devam edeceği söylenebilir.

Diğer Ortadoğu ülkelerinde olduğu gibi bağımsız bir Suriye’de daima belirgin bir Batı karşıtlığı olagelmiştir. Bu karşıt-

lık hem Batının sömürge tarihinden hem de Batılı ülkelerin bölgedeki azınlıklara (Filistin’de Yahudilere, Mısır’da Kıptilere, 

Lübnan’da Marunilere ve Suriye’de Nusayrilere) destek vermesinden kaynaklanmaktadır. Hem toplumsal hem de siyasal 

bağlamda gelişen bu Batı karşıtlığına rağmen Suriye’deki seküler ve milliyetçi azınlık Baas/Nusayri rejimi Batılı ülkelerin 

desteğiyle kurulmuş ve muhafaza edilmiştir. Batı tarafından desteklenen bir rejim, iç siyasette Batı karşıtlığını tüketerek 

otoriter rejimini devam ettirebilmiştir. Belki de bu dış bağımlılıktan dolayı iç siyasette hoşgörüsüz, korkutucu ve baskıcı 

bir yol izleyen Baas rejimi, iktidarını devam ettirebilmek için dış politikada görece esnek ve pragmatik bir siyaset izlemiştir.

Suriye’deki Baas rejimi, Avrupalı sömürgeci devletlerin terk etmek zorunda kaldıkları sömürgelerdeki etkilerini devam 

ettirmek ve çıkarlarını korumak için ülkedeki azınlıkları kırılgan bir ortamda iktidara getirerek onları kendilerine bağımlı 

tutmanın en tipik örneklerinden birini oluşturmaktadır. Nusayriler Baas öncesi dönemde de Fransızlar tarafından siya-

seten kayırılmış, orduya alınmış ve onları Sünni seçkinlere bağımlı olmaktan kurtararak Fransa’ya bağlı getirmişlerdi. 

Günümüzde de durum çok değişmiş değildir. Dolayısıyla, Baas rejimine karşı gelişen liberal veya İslami muhalefette istis-

nalar dışında Nusayri grupları görmek pek mümkün değildir. Bugünlerde ülkenin hemen her köşesine yayılan protesto 

gösterilerinde de Nusayriler geniş tabanla yer almamaktadırlar.

Suriye rejiminin ana gündem maddesi siyasal istikrar ve ekonomik kalkınma projeleri olması gerekirken halktan kopuk 

azınlık rejiminin varlığını devam ettirme endişesi ülkede reformların yapılmasına engel olmuştur. Değişim ihtiyacına rağ-

men Suriye’deki Baas rejimi, Nusayri azınlığın çıkarlarını “ulusal çıkar” olarak tanımlamaya devam edince, Arap isyanları 

ülkedeki muhalif kesimleri motive etmiş ve Esed rejiminin devrilmesi için harekete geçirmiştir. Yıllar önce komşusu Tür-

kiye, ülkedeki reform ihtiyacını görerek Esed yönetiminden değişim sürecini başlatmasını istemiş, ancak bu talebinin 

gerçekleştirilmesinde başarılı olamamıştır. 
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Suriye, İran’ın aksine diplomasiyi öne çıkaran tutumuna rağmen ABD ile ilişkilerinde bir normalleşme sağlayamamıştır. 

Bunun temel nedenlerinin başında İsrail’in güvenliğinin Amerikan dış politikasının temel bölgesel amacı olmasıdır. Di-

ğer bir ifadeyle, Suriye-ABD ilişkilerinin kötü bir seyir izlemesinin başlıca nedeni Suriye’nin İsrail politikası ile İran başta 

olmak üzere Batı karşıtı güçlere verdiği destek olmuştur. Aslında İran’la karşılaştırıldığında ABD’nin Suriye’ye yönelik 

ulusal bir politikasının olmadığı da söylenebilir. Çünkü yönetimden bazıları İsrail’in beklentileri doğrultusunda Suriye’nin 

cezalandırılmasını savunurken bazıları ise Suriye ile ilişkilerine devam etmektedirler. Ancak son isyan dalgası sırasında 

Esed Yönetiminin halkına karşı aşırı şiddet kullanması mevcut kredisini bitirmiş ve ABD Yönetimi genel manada ülkede 

bir rejim değişikliği için çabalarını arttırmıştır. ABD ile AB’nin gerçek manada rejim değişikliğinden yana tavır koyması er 

ya da geç bunun gerçekleşeceği anlamına geleceği iddia edilebilir.

Sünni Arapların yoğun olarak yaşadıkları yerlerin her geçen gün isyana daha güçlü destek verdiği dikkate alındığında 

Esed rejimine yönelik isyan dalgasının yayılarak devam etmesi kuvvetle muhtemeldir. Rejim değişikliğinin iç dinamikler-

le gerçekleşmesini isteyen Batılı ülkeler de etkili ve örgütlü bir muhalefetin olmadığı Suriye’deki olayların şiddet dozunun 

artmasından endişe etmektedir. Bundan dolayı en kısa zamanda Türkiye ve Körfez ülkeleri gibi bölgesel güçlerle AB ve 

ABD gibi küresel Batılı güçlerin dolaylı desteğiyle muhalefetin güçlendirilerek ve rejimin uluslararası desteği kesilerek 

rejim değişikliğinin gerçekleşmesini sağlanmalıdır. Öncelikle muhalif grupların rejime karşı siyasi, ekonomik ve askeri her 

yöntemi kullanma imkanına sahip olmadan ülkedeki olayların durması veya sonuçlanması mümkün görünmemektedir. 

Bunun sağlanabilmesi için de siyasal, diplomatik ve ekonomik baskı mekanizmaları kullanılarak Esed Yönetimi zayıfla-

tılmalıdır. Özellikle Esed Yönetimi’nin en büyük zaafı olan ekonomik yaptırımların sıkı bir biçimde uygulanması büyük 

önem taşımaktadır. Özellikle uzun süredir Baas Rejimine destek çıkan Sünni iş çevrelerinin Esed’e desteklerini kesmesi 

rejimin sona erebilmesi için hayati bir öneme sahiptir.

Bugün itibariyle, Arap Birliği başta olmak üzere dış güçlerin müdahale etmeye başladığı Suriye krizine karşı Suriye halkı-

nın genel bir ümitsizliği göze çarpmaktadır. Bazıları Baas Rejiminin iktidarını devam ettireceğini, bazıları da devam eden 

kaosun uzun süre devam edeceğini, başka bir grup ise ülkelerinin Libya gibi bölünerek sekteryen çatışma içine gireceğini 

düşünmektedir. Suriye’nin kısa süre içinde bu krizi atlatarak istikrarlı ve demokratik bir yönetim kurulacağını düşünen-

lerin sayısı maalesef fazla değildir. Suriye’deki olayların bir iç ve/ya bölgesel savaşa dönüşmemesi için de Baas rejiminin 

yandaşı ile karşıtı olan bölgesel ve küresel güçler arasında bir uzlaşmanın gerçekleşmesi gerekir. Özellikle hem Esed 

Rejiminin yıkılmasında hem de Esed sonrası yönetimin meşruiyetinin ve istikrarının sağlanmasındaki en etkili faktörler-

den biri Körfez ülkelerinin ekonomik ve medya gücüdür. Bu yüzden, en etkili Arapça gazeteleri ve uydu haber kanalları 

denetiminde bulunduran Katar gibi Körfez ülkelerinin olaylara bakışı hayati önemi haizdir. Baas rejiminin yıkılması daha 

çok dış güçlerin tavrına ve müdahalesine, yeni rejimin istikrara kavuşması ise daha çok kozmopolit bir toplumsal yapıya 

sahip olan Suriye’nin içerdeki aktörlerine, özellikle çoğunluğu temsil ettiği düşünülen İhvan’ın geleceğe dair yaklaşımına 

ve diğer Arap ülkelerinin Suriye’ye bakışlarına bağlıdır. 

Türkiye-Suriye İlişkileri

Uzun ortak sınırlara sahip ve kriz öncesi ilişkileri hızla derinleşmeye başlayan iki komşu ülke olan Türkiye ile Suriye’nin 

orta ve uzun vadede ulusal, bölgesel ve küresel konularda işbirliği yapmaları dışında bir seçenekleri yoktur. Günümüzün 

karmaşık ve küreselleşmiş dünyasında ortak fırsat ve sorunlarla karşı karşıya kalan Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin, 

bölgesel barış ve istikrarın sağlanması ve ulusal çıkarların maksimize edilebilmesi için arızi ve konjonktürel faktörlerin 

etkili olduğu çatışmacı durumundan kurtulması gerekmektedir. Suriye’deki gösterilerin başarılı olması durumunda ikti-

dara nüfusun çoğunluğunu oluşturan demokratik bir iktidarın gelmesi halinde iki ülke ilişkilerinin daha kısa sürede geliş-

mesi kuvvetle muhtemeldir. Nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu, ekonomik gelişme ve refah düzeyinin 

arttığı demokratik bir Türkiye tecrübesinin Suriye’deki siyasal aktörler tarafından benimsenmesinin, içerdiği çoğulculuk 

anlayışı ve esnek yapısı dolayısıyla bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynaması beklenmektedir. 
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Unutulmamalıdır ki Suriye gibi çok etnikli ve parçalı bir toplumsal ve siyasal yapıda birliğin sağlanması ancak farklılıkların 

kabulü ve tahammülü ile mümkündür.

Arap dünyasında etkili olmada işbirliği yapılması gereken bir ülke olan Suriye’yi yanında tutma konusunda İran ile Türki-

ye arasında önemli bir rekabet yaşanmaktadır, gelecekte de bu rekabet ilişkisi devam edecektir. Arap sokağının sevgisini 

kazanan ve Filistin Sorunu başta olmak üzere bölgesel sorunlarda inisiyatif almaya başlayan Türkiye’nin demokratik si-

yasal ve liberal ekonomik sistemi, bölge halkları ve seçkinleri tarafından İran söylemine alternatif bir model olarak takdir 

görmüştür. Bu da İran devriminin bölgedeki etkisinin azalmasına neden olmuştur. İran’dan farklı bir yol izleyen Türkiye, 

Arap sokağında elde ettiği güveni Suriye’de de kullanarak, dolayısıyla uluslararası yaptırımlara ve muhalif grupların ülke-

sinde barınmalarına destek vererek korumak durumunda kalmıştır.

Gelinen noktada Türkiye, Irak krizinde olduğu gibi, Suriye krizinde de farklı siyasal ve toplumsal kesimlerle diyalog içinde 

kalarak ülke içindeki dengelerde aranan bir hakem konumuna yükselmeye çalışmalıdır. AK Parti Hükümetleri dönemin-

de özellikle Ortadoğu bölgesinde reelpolitik ile moralpolitik arasında bir denge sağlamaya çalışan Türkiye, bölgedeki 

konjonktürü doğru okuyarak bölgesel rejimlerin şiddet içeren davranışlarını terk etmelerini ve güvenlik-özgürlük den-

gesinin korunmasını sağlamalıdır.
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Arap isyanlarının Kuzey Afrika ülkelerinde kısa sürede başarıya ulaşması, tüm 
Arap dünyasının bu değişim dalgasına kapılacağı beklentisini beraberinde 
getirdi. Tunus, Mısır ve Libya’daki farklı iç ve dış dinamikler, bu ülkelerdeki 
devrim sürecinin farklı yönde gelişmesine ve sonuçlanmasına yol açtı. Tunus 
lideri Bin Ali ülkeyi terk ederken Mısır lideri Mübarek hapse atıldı, Libya lider 
Kaddafi ise isyancılar tarafından feci bir biçimde öldürüldü. Bu üç ülkedeki re-
jim değişikliğinden sonra isyan dalgası Suriye’ye ulaştı. Ancak buradaki isyan 
süreci çok daha farklı bir şekilde seyretti.

Bölgesel ve küresel ülkelerin Suriye konusundaki farklı tavırları, bu ülkedeki 
isyan sürecini uzattı ve maliyetini arttırdı. Bölgesel ve küresel güçler Ortado-
ğu’nun önemli stratejik ülkelerinden biri olan Suriye konusunda daha keskin 
bir tavır takındılar. İran, İslam Devrimi’nden bu yana en yakın müttefiki olan 
Esed rejiminden vazgeçmiyor. Öte yandan, bölge siyasetini ve stratejilerini 
daha çok Suriye merkezli olarak geliştiren Türkiye, halkın taleplerinin karşılan-
ması ve istikrar içinde değişim olması yönünde siyaset yapmaktadır. Körfez 
ülkeleri başta olmak üzere Arap ülkeleri muhalefete destek vermektedirler.  
ABD ile AB ülkeleri yönetim karşıtı bir siyaset izlerken, Rusya ve Çin Esed reji-
minin devamı için çaba göstermektedirler.

Bu çalışmada, Suriye’deki olayların farklı şekilde seyretmesinin perde arkasını 
görmek için önce devletin oluşum süreci, siyasal, toplumsal ve ekonomik du-
rum özetlendikten sonra ülkenin dış politikası analiz edilmiş, daha sonra Arap 
isyanlarının Suriye cephesi, iç ve dış tarafları ve aktörleri itibariyle ele alınmış-
tır. Esed’in dayandığı Nusayri azınlık ile ülkedeki diğer gruplar arasında yaşa-
nan mücadelenin bölgesel ve küresel boyutu üzerinde durulmuştur. Ayrıca, 
Suriye-Türkiye ilişkilerinin genel seyri ve isyan sürecinin iki ülke ilişkilerindeki 
etkisi incelenmiştir.
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