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Özet
Bu makalede Hafız Esad’ın 30 yıllık devlet başkanlığının ardından siyasi yapıyı
devralan Beşar Esad’ın politikaları önceki dönemle karşılaştırılmalı olarak ele
alınmakta ve Beşar Esad döneminde Suriye’nin dış politikasında yaşanan süreklilik ve
değişimlere dikkat çekilmektedir. Çalışmada Beşar Esad’ın dış politikada izlediği yol
çeşitli başlıklarla ele alınmıştır. Suriye dış politikasının genel çerçevesi sunularak bu
bağlamda Beşar Esad öncesinin dış politikadaki temel sorunları tespit edilmiş ve Beşar
Esad’ın hem küresel güçlerle hem bölgedeki etkin olan ve Suriye’nin komşusu olan
devletlerle ilişkilerinde ne tür bir siyaset izlediği makalede süreklilik ve değişim
bağlamında tartışılmıştır. Suriye’nin kendi içyapısı da dikkate alınarak bakıldığında bu
yeni dönemde Beşar Esad’ın kimi konularda babasının mirasını katı bir şekilde devam
ettirdiği ve kimi konularda önemli değişimler meydana getirdiği gözlemlenmektedir.
İsrail’le olan gergin ilişkiler ya da İran’la olan yakın siyaset benzer şekilde devam
ederken Suriye’nin Lübnan konusunda yeni bir dönem başlatmış olması, AB ile
ilişkileri artırması ve Türkiye ile çok daha yakın bir temasa geçmesi Beşar Esad
dönemi dış politikasındaki süreklilik ve değişimler noktasında önemli ipuçları
vermektedir.
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CONTINUITY AND CHANGE IN THE SYRIAN FOREIGN
POLİCY: THE BASHAR ASSAD ERA
Abstract
This article deals with the policy of Bashar al Asad who took over political structure
from his father Hafiz al Asad reigned thirty years at the country as comparatively with
former era pointing out continuity and change in the Syrian foreign policy at Bashar al
Asad era. The study takes the way of foreign policy of Bashar al Asad in various
chapters. Introducing general outlook of Syrian Foreign Policy, basic problems of
former foreign policy of Syria have been ascertained and the question of which policy
Bashar al Asad carries out with effective regional powers and neighboring countries
has been discussed in framework of continuity and change. In this new period of
Bashar al Asad, prominent changes in some matters and strictly following the heritage
of his father in some matters are observed when the internal dynamics of Syrian Arab
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Republic is taken into consideration. While intense relations with Israel and close
relations with Iran continue there are some important milestones giving clues of
continuity and changes in foreign policy of Bashar al Asad who developed its EU
relations and very much closer contact with Turkey
Key Words: Bashar al Asad, Hafiz al Asad, Syria, Syrian Foreign Policy, Continuity
and Change.

Giriş
Takvimler 10 Haziran 2000 tarihini gösterdiğinde haber ajansları
dünyaya önemli bir olayı ilan ettiler. 1970 yılında gerçekleĢtirdiği parti içi
darbe sonrası Suriye yönetiminin baĢına geçen Devlet BaĢkanı Hafız Esad
ölmüĢtü. Ortadoğu bölgesinin en karizmatik ve etkin liderlerinden biri olan
Hafız Esad‟ın 30 yıllık liderliğinin ardından hayata gözlerini yumması hem
Ortadoğu‟da hem de dünya genelinde önemli bir etki uyandırmıĢtı. Bir taraftan
Hafız Esad dönemi Suriye‟si ve onun politikaları tartıĢılırken bir taraftan
sonrası endiĢeyi ve umudu birlikte barındıran tartıĢmalara neden olmuĢtu.
Suriye için yeni bir dönemin baĢlayacağı bu süreçte Hafız Esad‟ın yerine
geçecek olan oğlunun nasıl bir devlet baĢkanı olacağı dillerde dolaĢan en
önemli soru olmuĢtu.
Babasının ölümünün ardından görevi devralan BeĢar Esad1,
baĢkanlığının ilk döneminden itibaren Suriye içinde ve dıĢında olmak üzere
birçok sorunla karĢılaĢmıĢ ve bunları çözmeye çalıĢırken de kimi zaman
babasının mirasını çok katı bir Ģekilde devam ettirirken kimi zamanda babasına
göre daha farklı bir görünüm çizmiĢtir. Suriye siyasetinin temel dinamiklerinin
sürekliliği ve Hafız Esad‟ın yönetici kadrosunun BeĢar Esad ile birlikte
çalıĢacak olması BeĢar Esad‟dan ümitli olan kitleleri aynı zamanda çeĢitli
endiĢelerin içine de sevk etmiĢtir.
BaĢkanlığın ilk dönemlerinde BeĢar Esad siyasi yapı içerisinde kendi
otoritesini sağlamlaĢtırmaya çalıĢmıĢ ve halka yönelik açılımlar da
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Suriye Devlet BaĢkanı‟nın ismi Türkçeye aktarılırken farklı Ģekillerde telaffuz
edilmektedir. Devlet BaĢkanı‟nın ismi aslında BeĢĢar el- Esed ya da BeĢĢar Esed diye
söylenmelidir. Bununla birlikte Ġngilizce kaynaklarda bulunan Bashar Asad
kullanımının etkisiyle ülkemizde de ismin Arapça halinden değil daha çok Ġngilizce
formundan etkilenilerek BeĢar Esad, BaĢer Esad, BeĢĢar Esad gibi kullanımlara
rastlamak mümkündür. Bu çalıĢmada, görevdeki Suriye Devlet BaĢkanı‟nın ismi
telaffuz edilirken olması gereken asıl halinin yerine Türkçede daha çok kabul gören ve
T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı‟nın da resmi olarak kullanmıĢ olduğu BeĢar Esad telaffuzu
tercih edilecektir.
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gerçekleĢtirerek özellikle Suriye‟yi dünyaya açarak kendi meĢruiyetini halkı
gözünde artırmaya çalıĢmıĢtır. Otoriter bir lider olmaktan ziyade halkının
desteğini arkasına alarak demokrat bir lider görüntüsü çizmeye çalıĢan BeĢar
Esad, Suriye‟nin siyasi yapısının imkân verdiği ölçüde demokrasi vurgusunu
yapmıĢ ve özgürlüklere daha fazla önem vermeye çalıĢmıĢtır. Nitekim
baĢkanlığa geliĢinin kısa bir süre sonra ardından yapmıĢ olduğu açıklamalar
Suriye‟nin yeni bir döneme girmiĢ olduğunun ve bu dönemin eskisinden çok
daha farklı olacağının göstergesiydi. “ġam Baharı” olarak adlandırılan ve
değiĢim beklentileri üzerine kurulmuĢ olan bu yeni dönemde kimi değiĢimlerin
gerçekleĢtiği gözlemlenirken bazı konularda da Suriye‟nin siyasi yapısının
ağırlığı ve BeĢar Esad‟ın bazı noktalardaki isteksizliği nedeniyle eskiye
nazaran benzer görüntülerin varlığı da devam etmiĢtir.
Bu makalede ele alınacak temel mesele Suriye‟nin BeĢar Esad
dönemindeki dıĢ politikası olacaktır. Özellikle Hafız Esad dönemiyle
kıyaslanarak BeĢar Esad‟ın dıĢ politikada yeni adımlar atıp atmadığı
tartıĢılacak ve Suriye‟nin dıĢ politikasında ne tür değiĢimlerin olduğu
incelenecektir. Bu makalenin en temel hedefi BeĢar Esad döneminde
Suriye‟nin küresel bölgesel ve küresel güçlerle iliĢkilerini, dıĢ politikadaki
temel sorunlara yaklaĢımını ve iç politikanın dıĢ politika üzerindeki etkisini
süreklilik ve değiĢim bağlamında tartıĢmaktır.
Beşar Esad Öncesi Suriye Dış Politikasının Temel Parametreleri
Baas Döneminin İnşası
1946 tarihinde Fransız mandasından kurtularak bağımsızlığını kazanan
Suriye özellikle Hafız Esad dönemiyle birlikte gerek Ġsrail‟e karĢı vermiĢ
olduğu mücadeleyle ve pan-arabizmin savunuculuğunu yapmasıyla gerekse de
Lübnan üzerindeki tahakkümüyle Ortadoğu Bölgesi‟nde en etkili aktörlerden
birisi olmuĢtur.2 Suriye bağımsızlığını ilan ederek bölgede 1946 yılından
itibaren bir aktör olarak yer almaya baĢlasa da Ģüphesiz Suriye‟nin günümüze
kadarki süreci göz önüne alındığında Ortadoğu‟da etkili ve aktif bir rol
üstlenmesini sağlayan en önemli kırılma noktası 1966 yılında Salah el- Cedid
liderliğinde gerçekleĢtirilen Baas darbesi olmuĢtur.3 Rus Ortodoks MiĢel Eflak
ve Sünni Salah Biter tarafından 1943 yılında kurulan Baas partisinin 1966
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AyĢegül Sever, “Bağımsızlıktan Bugüne Suriye”, Değişen Toplumlar Değişmeyen
Siyaset. Ortadoğu, der. Fulya Atacan, Ġstanbul: Bağlam, 2004, s. 193
3
1966 yılında gerçekleĢtirilen Baas darbesi öncesi Suriye devlet yapısı ve toplumu
hakkında daha geniĢ bilgi almak için 1948- 1958 yılları arasında CumhurbaĢkanlığı
Genel Sekreterliği görevini yürüten Abdullah Fikri Han‟nin hatıratı oldukça faydalı
bilgiler sunmaktadır. Bkz. Abdullah Fikri Hani, “Suriyye beyne‟d Dimukratiyye ve‟lHükmi‟l-Ferdi : (aĢere senevat fî‟l-emaneti‟l-amme li-riaseti‟l-cumhuriyye 19481958)”, Beyrut: Dârü‟n-Nefais, 2004.
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yılında gerçekleĢtirdiği darbeyi önemli kılan unsurlardan birisi Ģüphesiz
Suriye‟nin yeni bir kimlik kazanması olmuĢtu. 1946 yılında bağımsızlığını
kazanmıĢ olmakla birlikte Suriye henüz tam olarak bir ulus devlet olamamıĢtı
ve bu coğrafyada aĢiret, mezhep, bölge aidiyeti gibi unsurlar çok fazla ön plana
çıkmaktaydı.4 Bu açıdan bakıldığında Baas darbesi Suriye‟yi ulus devlet yapan
ve Ortadoğu bölgesinde ona kimlik kazandıran bir konuma getirmiĢti.
Suriye‟de Baas partisinin yönetimi ele geçirmesinin ardından Hafız
Esad 1970‟de parti içi bir darbe yaparak yönetime el koymuĢ ve böylece ülke
tarihine damgasını vuracak olan Esad ailesinin hâkimiyetini baĢlatmıĢtır.
Ġsrailli akademisyen ve Suriye uzmanı Eyal Zisser, Hafız Esad‟ın konumu ve
izlediği politika göz önünde bulundurulduğunda onun Suriye‟nin kurucusu
olduğu ya da en azından bağımsızlıktan bugüne kadarki baĢkanları içinde en
etkin devlet baĢkanı olarak tanımlanması gerektiğini ifade etmektedir.5 Bu
nedenle Modern Suriye Tarihi üzerine konuĢurken aslında anlatılan bir bakıma
Esad ailesinin Suriye‟sinin tarihi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Hafız Esad‟ın
yönetime el koyması ile birlikte Suriye‟de sadece iç politika açısından değil dıĢ
politikada da önemli geliĢmeler yaĢanmaya baĢlanmıĢ ve her açıdan Suriye‟de
yeni bir dönem baĢlamıĢtır.
Dış Politika Yapımını Belirleyen Parametreler ve İdeolojiler
Üçüncü dünya ülkelerinin dıĢ politikaları tanımlanırken bu genelde iki
seviye üzerinden yapılmaya çalıĢılmaktadır. Bunlar bu ülkelerin dıĢ tehdit
algılamaları ve kendi rejimlerinin sağlamlaĢtırılmasıdır.6 Bu açıdan
bakıldığında üçüncü dünya ülkesi olarak Suriye‟nin de dıĢ politikasını
Ģekillendiren en önemli unsurlar rejimin kendi güvenliğini sağlaması ve dıĢ
tehditlere karĢı verilen mücadeledir. Özellikle Hafız Esad dönemiyle birlikte
ülkede rejimin güvenliğini sağlamak için demokrasi ile arasına mesafe konulan
ve toplum ve birey güvenliğinin ikinci plana itildiği bir güvenlik anlayıĢı
benimsenmeye baĢlanmıĢtır.7 Bu anlayıĢ dıĢ politikayı da doğrudan
Ģekillendirerek olayların ve sorunların çok hızlı bir Ģekilde arttığı Ortadoğu
bölgesinde Suriye‟ye bir kimlik kazandırmaya çalıĢmıĢtır.
Suriye‟nin dıĢ politikasındaki temel kırılma noktası Hafız Esad‟ın 1970
yılında iktidara gelmesiyle birlikte yaĢanmıĢtır. Bu dönemden itibaren dıĢ
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Nikolaos Van Dam, “The Struggle for Power in Syria”, London: I. B. Tauris, 1996, s.
5.
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Eyal Zisser, “Bashar al- Asadand his Regime- Between Continuity and Change”,
Orient, 45:2 (2004), s. 239.
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Mordechai Kedar, “Asad in Search of Legitimacy : Message and Rhetoric in the
Syrian Press under Hafiz and Bashar”, Brighton: Sussex Academic Press, 2005, s. 160.
7
Bülent Aras ve ġule ToktaĢ, “Güvenlik ve Demokrasi Sarmalında Suriye ve
Afganistan”, Ankara: SETA, 2008, s. 33.
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politikanın Ģekillenmesinde realist eğilimlerin belirleyici rol oynadığı
görülmüĢtür.8 Ulusal çıkarın, güvenliğin ve bölgede etkinliğin artırılmasına
yönelik bir dıĢ politika anlayıĢı benimsenmiĢ ve özellikle Hafız Esad‟ın kiĢiliği
sayesinde Suriye çok daha aktif bir konuma gelmiĢtir. Bu dönemde Suriye dıĢ
politikası kısa vadede rejimin varlığını ve devamlılığını sağlamaya, orta vadede
Golan Tepeleri‟ni geri almaya ve bölgesel konumu geniĢletmeye ve uzun
vadede Suriye liderliğinde bir Arap Birliği‟ni sağlamaya yönelik hedefler
çerçevesinde ĢekillenmiĢtir.9 Bu hedeflerin yanında Suriye dıĢ politikasında
baskın olan en temel ideoloji ve düĢünce Arap milliyetçiliği ile Ġsrail‟e karĢı
Arapların birlikte hareket etmesine yönelik bir politikayı savunan Esad
Doktrini olmuĢtur.
Ġsrail karĢıtlığı Suriye dıĢ politikasını etkileyen temel parametrelerden
biridir. Özellikle Hafız Esad dönemiyle birlikte Arap milliyetçiliği vurgusunun
yanı sıra rejimin meĢruiyetini ve toplumun tüm katmanlarında birlikteliği
sağlamak için Ġsrail karĢıtlığı resmi söylem olarak sürekli tekrarlanmıĢtır.10
Buna ek olarak bazı uzmanların Esad Doktrini olarak nitelendirdiği Arap
ülkelerinin uyum içinde hareket ettikleri takdirde Ġsrail‟den daha fazla taviz
koparabileceklerine yönelik Hafız Esad‟ın politikası Suriye dıĢ politikasını
yapım sürecinde etkili ideolojilerden bir tanesi olmuĢtur.11 Özellikle Hafız Esad
dönemiyle birlikte yeni bir kimlik kazanan Suriye dıĢ politikası Arap
milliyetçiliği ve Ġsrail karĢıtlığının söylemsel olarak etkin olduğu ve
politikaların Ģekillenmesinde de Büyük Suriye ideali için güvenliği ve çıkarı ön
planda tutan realist eğilimlerin hâkim olduğu bir yapıya sahip olmuĢtur.
Suriye’nin Dış Politikasının Temel Meseleleri
BeĢar Esad öncesi Suriye dıĢ politikasının temel meselelerine
baktığımızda karĢımıza çıkan öncelikli konu Ġsrail ile yaĢanan çatıĢmalar ve
Golan Tepeleri sorunudur. 1967 yılında Ġsrail‟in Golan Tepeleri‟ni ve
Suriye‟nin Kuneytra ilini iĢgal etmesi sonucu daha da çok gerilen karĢılıklı
iliĢkiler Hafız Esad‟ın iktidara gelmesiyle birlikte büyümüĢ ve Suriye, ArapĠsrail mücadelesinin yılmaz savunucularından ve taraflarından birisi haline
gelmiĢtir. Elbette Suriye‟nin Ġsrail‟e karĢı olan düĢmanlığı sadece 1967‟deki
iĢgalden kaynaklanmamaktadır. 1917 yılında yayınlanan Balfour
Deklerasyonu‟ndaki „Büyük Suriye‟ topraklarında Yahudilere bir vatan
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ġatlık Amanov, “Hafız Esad Dönemi Suriye DıĢ Politikası”, Ortadoğu Siyasetinde
Suriye, der. Türel Yılmaz ve Mehmet ġahin, Ankara: Platin, 2004, s. 202.
9
Kedar, “Asad in Search of Legitimacy : Message and Rhetoric in the Syrian Press
under Hafiz and Bashar”, s. 160- 161.
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Sever, “Bağımsızlıktan Bugüne Suriye”, s. 209.
11
Amanov, “Hafız Esad Dönemi Suriye DıĢ Politikası”, s. 204.
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oluĢturma giriĢimi Suriye halkı üzerinde büyük bir travma meydana getirmiĢ ve
özellikle 1948‟de Ġsrail‟in Filistin topraklarında kurulmasıyla birlikte de
Suriyeliler Ġsrail‟i Filistin topraklarından atma misyonunu kendilerine
yüklemiĢlerdir.12 Bunu takip eden süreç içerisinde Suriye ile Ġsrail iliĢkileri her
zaman gergin bir Ģekilde devam etmiĢtir. 1973 Ekim SavaĢı‟nda Suriye,
1967‟de kaybettiği toprakların bir kısmını Ġsrail‟den geri almayı baĢarmıĢ olsa
da Golan Tepeleri‟nin hala Ġsrail‟de olması sorunun devam etmesinin en
önemli göstergelerinden birisi olmuĢtur. Bağımsızlığından günümüze kadar
bakıldığında Ġsrail‟e karĢı güç dengesinin korunmasına yönelik bir stratejinin
belirlenmesi Suriye‟de dıĢ politikanın Ģekillenmesinde öncelikli unsurlardan
birisi haline gelmiĢtir.13 Bu bağlamda Suriye Ġsrail‟e karĢı mücadele veren tüm
resmi ve gayri resmi yapılanmalarla da dostluk münasebetlerini geliĢtirmeye
çalıĢmıĢ ve Ġsrail‟in bölgedeki etkinliğinin azaltılması için büyük gayret sarf
etmiĢtir.
Suriye‟nin dıĢ politikadaki öncelikli konularından biri de Lübnan ile
ilgilidir. Büyük Suriye hayali çerçevesinde Lübnan‟ı kendi topraklarında gören
Suriye yönetimleri Lübnan‟ın iç ve dıĢ siyasetine sürekli olarak müdahil
olmaya çalıĢmıĢ ve özellikle Ġsrail‟e karĢı Lübnan üzerinden etkin bir siyaset
yürütmüĢtür. Özellikle 1975 Lübnan iç savaĢında Hafız Esad doğrudan müdahil
bir tavır sergileyerek Marunilere destek vermiĢ ve 1982‟de Ġsrail‟in Lübnan‟ı
iĢgali sonrası bu müdahale derinleĢmiĢ ve süreklilik arz etmiĢtir.14 Bununla
birlikte 1989 Ekim ayında Suudi Arabistan‟da imzalanan Taif AnlaĢması ile
Lübnan ve Suriye iliĢkileri yeni bir döneme girmiĢtir.15 Lübnan‟ın egemenlik
hakkının restorasyonuna yönelik bir giriĢim olan Taif AnlaĢması, Lübnan‟ın
bölgesel dengeler içinde bir bakıma korunmasını da sağlamaktaydı. Özellikle
Suriye ve Lübnan taraflarının ortak coğrafi, tarihi ve kültürel özelliklere sahip
olmaları dolayısıyla kardeĢlik iliĢkilerinin artırılması yönündeki ifadeleri ve
aynı zamanda anlaĢmanın Suriye ve Lübnan arasında özel bir iliĢkinin varlığını
tanıması bölgesel dengeler açısından önemli bir dönüm noktası olmuĢtu.16
Türkiye ile Suriye arasındaki Hatay Sorunu17 ve Su meselesi Suriye dıĢ
politikası‟nın öncelikli baĢlıklarından bir diğerini oluĢturmaktadır. Fransızlar
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Hatay sorunu ile Suriye‟nin görüĢlerini ifade eden daha detaylı ve farklı bir bakıĢ
açısı için, Bkz. Muhammed Dayfullah ve Muhammed Matiri, “MüĢkileta‟l-Mevsıl ve‟l108
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tarafından Hatay‟ın Türkiye‟ye bırakılması ve Dicle ile Fırat nehirlerinin su
kaynaklarının eĢit paylaĢımıyla ilgili talepler nedeniyle iki ülke arasında bir
gerginlik yaĢanmıĢtır.18 Bununla birlikte Soğuk SavaĢın sona ermesiyle birlikte
değiĢen dünya sisteminde Suriye öncelikli müttefiklerinden olan Sovyetler
Birliği‟ni kaybettiği için Türkiye ile iliĢkilerine de yeni bir boyut getirmiĢtir.
Daha öncesinde Türkiye‟ye zarar vermek için bölücü örgütlere ve teröre destek
veren Suriye 1990‟lı yılların sonlarına doğru bu politikasını değiĢtirmeye
baĢlamıĢtır. Sovyetler Birliği‟nin çökmesiyle güçlü bir desteği kaybeden Suriye
Hatay‟a yönelik bazı taleplerini artık geri çekmeye baĢlamıĢtır.19 Nitekim 1998
yılında iki ülke arasında imzalanan Adana Protokolü ile birlikte iliĢkiler
karĢılıklı olarak komĢuluk, saygı ve hoĢgörü çerçevesinde geliĢme süreci içine
girmiĢtir.
Beşar Esad Döneminde Dış Dünya ile İlişkiler
Küresel Güçlerle İlişkiler
BeĢar Esad Suriye Devlet BaĢkanı olduğu andan itibaren gerek iç
politikada gerek dıĢ politikada bazı önemli adımlar atma gayreti içinde
bulunmuĢtur. Suriye‟nin özellikle dıĢ politikada sancılı dönemler yaĢadığı ve
çok önemli kavĢak noktalarında bulunduğu bir dönemde devlet baĢkanı olan
BeĢar Esad20 Suriye dıĢ politikasının temel parametreleri çerçevesinde yeni
eğilimler ve atılımlar gerçekleĢtirme sinyalleri vermiĢtir. Suriye‟nin hassas
olduğu konularda babası Hafız Esad‟ın politikalarına kıyasla kimi zaman çok
farklı bir tavır sergilemekte kimi zaman da bir önceki dönemin politikalarını
takip eder çizgide bulunmaktadır.
BeĢar Esad devlet baĢkanı olduğu andan itibaren bölgesel ve küresel
güçler tarafından yakından takip edilmeye baĢlanmıĢtır. Suriye‟nin Ortadoğu
bölgesindeki kilit rolü düĢünüldüğünde BeĢar Esad‟ın nasıl bir Suriye inĢa
edeceği sorusu önemli bir boyut kazanmaktadır. Özellikle BeĢar Esad‟ın görevi
devraldıktan sonraki açıklamaları ve açılımları Suriye‟nin politik ve ekonomik
bir özgürleĢmenin eĢiğinde olduğu yönündeki ümitleri yükselmiĢti.21 Bu
bağlamda Suriye‟nin ABD ve diğer büyük küresel güçlerle olan iliĢkileri onun
politikalarının nasıl bir karaktere sahip olacağı noktasında önemli bir gösterge
olacaktı.
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BaĢlangıçtan itibaren BeĢar Esad‟ın ABD ve Avrupa‟ya yönelik
politikaları daha ılımlı ve açılım sağlayıcı bir formata dönüĢmüĢtür. Özellikle
Irak‟ın iĢgali esnasında yardımlar noktasında ABD ile birlikte hareket edilmesi,
Suriye‟nin Batı ile olan iliĢkilerinden yeni bir döneme girmek istediğinin
habercisi olmuĢtur. ABD‟ye kafa tutan ve karĢı çıkan bir ülke olmaktan ziyade
çıkarlar doğrultusunda uyumlu bir politika benimsemeyi öncelik edinen Suriye
Devlet BaĢkanı özellikle 2003 yılındaki Irak savaĢı ile birlikte ABD ile daha
uyumlu bir hale gelmeye çalıĢmıĢtır. Saddam Hüseyin‟in devrilmesi ve Irak‟ın
iĢgaliyle Suriye ABD için sözde büyük tehdit gibi görünmüĢ olsa da pratikte
askeri bir müdahaleyi gerektirecek düzeyde bir tehdit unsuru oluĢturmamıĢtır.22
Bununla birlikte ABD özellikle 2006 yılında patlak veren Ġsrail- Hizbullah
savaĢında Suriye‟nin Hizbullah‟ın yanında yer almasından oldukça rahatsız
olmuĢ ve Ġsrail‟e karĢı gerek Hizbullah‟a ve gerekse Filistinli direniĢ örgütü
Hamas‟a destek veren Suriye‟yi bu desteğini sonlandırması noktasında
tehditkâr bir tavırla çeĢitli uyarılarda bulunmuĢtur.23 ABD‟nin Suriye‟ye
yönelik Ġsrail yanlısı uyarılar içeren mesajları sürekli olarak devam etmiĢ fakat
BeĢar Esad buna rağmen ABD ile iliĢkilerini bir taraftan düĢmanlık boyutuna
getirmemeye çalıĢırken diğer taraftan da Hamas ve Hizbullah gibi örgütlere
destek vermeye devam etmiĢtir.
ABD ile olan iliĢkilerin yanında BeĢar Esad Rusya ile geliĢtirdiği
iliĢkilerde de bir denge kurmaya çalıĢmıĢtır. Özellikle Hafız Esad dönemi
Suriye- Rusya iliĢkileri göz önüne alındığında BeĢar Esad‟ın Rusya‟ya
yaklaĢımının eskinin aksine daha farklı bir yapı içinde olduğu ve küresel
anlamda denge sağlayıcı bir unsur olarak Rusya ile iliĢkilerin geliĢtirildiği
görülmektedir. Soğuk SavaĢın meydana getirdiği kutuplaĢmanın zorunluluğu
olarak Sovyetler Birliği‟nin yanında yer alan Suriye‟den ziyade bugün dengeli
ve açılımlı bir siyaset gerçekleĢtirmeye çalıĢan Suriye‟nin Rusya ile iliĢkileri
meydana getirilmiĢtir. Rusya‟nın da bölgede daha etkin olabilmek adına
Suriye‟ye uluslararası arenada destekçi olması iki ülke iliĢkilerinin
geliĢmesinde hayati bir öneme sahiptir. Nitekim Lübnan Eski BaĢbakanı Refik
Hariri‟ye yönelik gerçekleĢtirilen suikast ve Ġsrail- Hizbullah savaĢı sonrası
uluslararası kamuoyu tarafından suçlanan Suriye‟ye ve BeĢar Esad‟a Rusya‟nın
verdiği destek iki ülke arasındaki iliĢkilerin boyutu için güzel bir örnek teĢkil
etmektedir.24 Bu açıdan bakıldığında Rusya, Ģeffaf ve dengeli bir dıĢ politika

22

Eyal Zisser, “Whither Syria?”, Middle East of International Affairs, 11:1 (March
2007), s. 21.
23
Nebi MiĢ, “Suriye 2006”, Ortadoğu Yıllığı 2006, der. Kemal Ġnat ve Muhittin
Ataman, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2008, s. 285- 289.
24
Nebi MiĢ, “Suriye 2006”, s. 307- 308.
110

izlemeye gayret eden BeĢar Esad için dıĢ politikanın önemli sacayaklarından
birini oluĢturmaktadır.
Küresel siyaset sahnesinde özellikle son dönemde çok daha etkin bir
rol oynamaya baĢlayan Avrupa Birliği, BeĢar Esad‟ın iliĢkileri
kuvvetlendirmeye çalıĢtığı bir baĢka güç olmuĢtur. Suriye‟nin BeĢar Esad
iktidarındaki dıĢ politikasında en temel değiĢikliklerden birisi Avrupa
Birliği‟ne önceliğin verilmesi olmuĢtur.25 BeĢar Esad‟ın bir konuĢması
esnasında Avrupa Birliği‟nin Ortadoğu yolunun Suriye‟den geçtiğini ifade
etmesi, bir taraftan BeĢar Esad‟ın kendisine çizdiği rolü göstermek açısından
önemli bir ifade olurken diğer taraftan Avrupa ile iliĢkilerin artırılması
gerektiğinin bir ifade biçimi olmuĢtur.26 Buna ek olarak, Avrupa Birliği ve
Suriye iliĢkileri uzun zamandır her iki tarafın çıkar algılamalarına uygun bir
biçimde yürütülmektedir.27 Soğuk SavaĢ sonrası dönemin mirasının ardından
BeĢar Esad döneminde Avrupa Birliği ile iliĢkiler büyük hız kazanmıĢ ve
karĢılıklı iliĢkilerde önemli mesafeler kat edilmiĢtir. Son yıllarda Suriye ve AB
arasındaki yakınlaĢan iliĢkiler, ticari ve eğitim alanlarındaki anlaĢmalar,
Avrupalı devletler tarafından Suriye‟ye açılan üniversiteler28 Suriye- Avrupa
Birliği yakınlaĢmasının ve Suriye‟nin Batıya yönelik ılımlı politikalar
gerçekleĢtirdiğinin en önemli göstergelerindendir.
Bölge Devletleriyle İlişkiler
Küresel güçlere yönelik siyasette çeĢitli değiĢimler yaĢayan Suriye dıĢ
politikası, bölgesel denge içerisinde de önemli bir rol üstlenmeye baĢlamıĢtır.
BaĢkanlığının ilk dönemlerinde BeĢar Esad‟ın özellikle Arap- Ġsrail
mücadelesine ve Lübnan‟a yönelik politikalarının nasıl olacağı ve babasından
farklı bir resim çizip çizmeyeceği soruları bölgesel dengeler için çok büyük
önem taĢımıĢtır. Daha öncede belirtildiği gibi Hafız Esad dönemi dıĢ politika
anlayıĢının temellendiği en önemli unsur Suriye‟nin bölgedeki çıkarları idi.
Reel politikte attığı adımları çıkar üzerine inĢa etmeye çalıĢan Suriye, Hafız
Esad‟ın yaklaĢık 30 yıl süren yönetimi boyunca aynı devletlerle farklı
dönemlerde farklı iliĢkiler içine girebilmiĢti. Bununla birlikte BeĢar Esad‟ın
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oluĢturmaya çalıĢtığı dıĢ politika anlayıĢı ise Suriye‟nin komĢularıyla ve bölge
devletleriyle olan iliĢkilerinin kuvvetlendirilmesi ve küresel güçlerle de
iliĢkilerin yeniden yapılandırılmasıydı. Bu bağlamda BeĢar Esad‟ın göreve
hemen gelmesinin ardından yaptığı ilk iĢlerden birisi bölge devletleri ile çeĢitli
ticari anlaĢmalar gerçekleĢtirmek ve Batıya yönelik ılımlı bir politika
sergilemek olmuĢtur.
Bununla birlikte Suriye dıĢ politikasının ana konuları BeĢar Esad‟ın
sürekli olarak gündeminde yer almıĢ ve bazı farklılıklar olmakla birlikte
özellikle Ġsrail‟e yönelik tutumda çok fazla bir değiĢim meydana gelmemiĢtir.
Daha önceleri Hafız Esad‟ın da Ġsrail‟e karĢı sert tutum takınmasıyla birlikte
1991‟deki Madrid Konferansı‟nda barıĢ görüĢmelerine katılması Suriye ile
Ġsrail arasındaki iliĢkilerin biraz soğumasını getirmekle beraber iki ülke
arasındaki sürtüĢme sürekli olarak devam etmektedir. 2006 yılında Güney
Lübnan‟da bulunan ve Lübnan‟ın en önemli siyasi ve askeri gücüne sahip olan
Hizbullah örgütü ile Ġsrail arasında çıkan savaĢta BeĢar Esad‟ın Hizbullah‟tan
yana sergilemiĢ olduğu net tavır BeĢar Esad‟ın Ġsrail‟e yönelik politikasının
eskisi gibi devam ettiğini göstermektedir. Hizbullah‟a ek olarak Filistin
direniĢinin en önemli unsuru olan Hamas ile olan yakın iliĢkiler ve Hamas‟ın
üst düzey yetkililerinin ġam‟da ikamet edilmesine izin verilmesi BeĢar Esad‟ın
Ġsrail‟e karĢı mücadele eden tüm grupları destekleme politikasına sahip
Suriye‟nin temel özelliğini devam ettirdiğini göstermektedir. Özellikle Suriye
için çok önemli bir öneme sahip olan Golan Tepeleri sorunu Ġsrail-Suriye
arasındaki anlaĢmazlığın en önemli sebebi olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Suriyelilerin Golan‟a yeniden sahip olma istekleri buraya yönelik türlü
politikalar gerçekleĢtirmelerini beraberinde getirmektedir. Bu açıdan
bakıldığında Ġsrail‟e karĢı muhalif grupların desteklenmesine devam edilmesi,
Filistin davasına Suriye‟nin maddi ve manevi destek vermesi ve sahip çıkması
ve Golan‟a yönelik düĢünce ve planları BeĢar dönemi Ġsrail politikalarının
Hafız dönemiyle örtüĢtüğü net bir biçimde görülmektedir. Bunun yanında
Suriye‟nin Ġsrail karĢıtı grupları ve oluĢumları desteklerken bir taraftan da Ġsrail
ile barıĢ masasına oturmaya yönelik bir tavır içinde olması BeĢar Esad‟ın
babasının ayak izlerini takip ettiğinin ve Hafız Esad‟ın Ġsrail konusunda
gerçekleĢtirmeye çalıĢtıklarının aynısını yapmaya istekli olduğunun bir delili
olmuĢtur.29 Ġsrail, Hafız Esad döneminde olduğu gibi BeĢar Esad döneminde de
baĢ düĢman olma özelliğini devam ettirirken bir taraftan da barıĢı istemesi
halinde Suriye‟nin buna razı olacağı konumunu da devam ettirmektedir.
Suriye‟nin tarihsel olarak diğer önemli bir konusu olan Lübnan
meselesi de BeĢar Esad döneminin önemli politika merkezlerinden birisini
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oluĢturmuĢtur. 2005 yılında Lübnan eski BaĢbakanı Refik Hariri‟nin Beyrut‟ta
bir suikast sonucu öldürülmesi Suriye‟nin Lübnan‟a yönelik politikalarında
önemli geliĢmelere yol açmıĢtır. Suriye‟nin Lübnan‟ın iç iĢlerine karıĢmasına
ve Lübnan‟da Suriye askerinin bulunmasına muhalif olan Refik Hariri‟nin
uğradığı suikasttan Suriye yönetimi sorumlu tutulmuĢ ve BM bünyesinde de
Hariri cinayetini araĢtırmak üzere bir komisyon kurulmuĢtur. Bu olay sonrası
BeĢar Esad, Suriye‟nin suikastla ne hükümet ne de birey düzeyinde hiçbir
ilgisinin olmadığını açıklasa da, suikast soruĢturma süreci baĢta BeĢar Esad
olmak üzere Suriyeli yöneticilerin sıkıntılı bir dönem yaĢamalarına neden
olmuĢtur.30 Komisyon raporlarında Suriye‟nin bu olaya müdahil gözükmesi
BeĢar Esad‟ın baĢını oldukça ağrıtmıĢ ve BeĢar‟ın uluslararası kamuoyunun
baskısına maruz kalmasına neden olmuĢtur. Ve nitekim tüm bu baskılar
sonucunda Suriye Lübnan‟daki askeri varlığını geri çekerek yıllardır devam
eden Lübnan politikasında çok ciddi bir kırılma noktası meydana getirmiĢtir.
Hariri Suikastının BeĢar Esad‟a sıkıntılı günler yaĢatmasıyla birlikte, suikastın
soruĢturması esnasında Devlet BaĢkanı Esad‟ın izlemiĢ olduğu politika
uluslararası kamuoyunun takdirini kazanmıĢ ve Suriye‟yi onlar gözünde daha
gelecek vaat eden bir ülke konumuna getirmiĢtir. Yakın dönemde Suriye‟nin
baĢkenti ġam‟da Lübnan Büyükelçiliğinin açılmasıyla birlikte Suriye Lübnan‟a
her daim müdahil olacak bir devlet statüsünden Lübnan‟ı bağımsız ve özgür bir
devlet olarak tanımaya yönelik önemli bir adımı da gerçekleĢtirmiĢtir.
Suriye Devlet BaĢkanı BeĢar Esad Ortadoğu bölgesinin iki önemli gücü
olan Türkiye ve Ġran‟la da çok sıkı iliĢkiler kurmaya gayret etmiĢ ve özellikle
Ġsrail‟e karĢı Ġran kozunu sürekli olarak kullanmıĢtır. Irak-Ġran SavaĢı esnasında
Suriye, birçok Arap devletiyle karĢı karĢıya gelmeyi göze alarak Ġran‟ı
desteklemiĢti. Suriye ve Ġran arasındaki iliĢkilerin yakınlığı bugünde hala
devam etmekte ve iki ülke özellikle Ġsrail sorununa karĢı birlikte politikalar
gerçekleĢtirmektedir. DireniĢ örgütlerinin ġam‟daki varlığı göz önüne
alındığında Suriye- Ġran ittifakının daha da anlam kazandığı açık bir biçimde
görülmektedir. ABD, Ġsrail ve diğer Batılı devletlerin Ġran‟a yönelik nükleer
enerji eksenli çıkıĢlarında Suriye, Ġran‟ı desteklemiĢ ve Ortadoğu‟nun
güvenlikli bir hale gelmesi için iĢe Ġsrail‟in silahsızlandırılmasından baĢlanması
gerektiğini vurgulamıĢtır. Bununla birlikte Suriye- Ġran yakınlaĢmasından
rahatsız olan bölgenin önemli güçleri Mısır ve Suudi Arabistan da Suriye‟yi
Ġran‟dan uzaklaĢtırmak için çeĢitli giriĢimlerde bulunmuĢlardır. Geçen aylarda
Suudi Arabistan‟ın baĢkenti Riyad‟da Suudi Kralı Abdullah, Mısır Devlet
BaĢkanı Hüsnü Mübarek, Kuveyt Emiri ġeyh Sabah Ahmed el- Sabah ve BeĢar
Esad‟ın katılımıyla bir toplantı gerçekleĢmiĢtir. Bu zirvede Suud ve Mısır
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liderleri BeĢar Esad‟dan Ġran ile olan iliĢkilerini azaltması gerektiğini talep
etseler de Suriye Devlet BaĢkanı BeĢar Esad bu konuda geri adım
atmayacağının sinyallerini vermiĢtir.31 DireniĢ örgütlerinin ġam‟daki varlığı ve
ġam‟ın ġii müslümanlar için önemli bir merkez olduğu göz önüne alındığı
takdirde Ġran‟ın Suriye‟den vazgeçmesinin; bölgesel çatıĢmalar ve güç
dengeleri göz önüne alındığında ise Suriye‟nin Ġran‟dan vazgeçmesi çok kolay
gözükmemektedir.
Suriye- Türkiye iliĢkilerine bakıldığında ise AK Parti Hükümeti‟nin dıĢ
politikada yeni bir anlayıĢ benimsemesi ve „komĢularla sıfır problem‟
yaklaĢımı bu iki ülkeyi önemli bir müttefik konumuna getirmiĢtir. KarĢılıklı
yapılan resmi ziyaretler bu iki ülke arasındaki iliĢkilerin daha da
kuvvetlenmesine vesile olmuĢtur. Suriye ile Türkiye arasında geçmiĢte sürekli
sorun olan Hatay meselesi ve Su sorunu geliĢen iliĢkiler bağlamında ikinci
plana atılmıĢtır. BeĢar Esad‟ın Türkiye‟yi öncü bir ülke sayması, geçmiĢ
sorunların bir an önce unutulup sorunsuz bir Ģekilde iliĢkilerin devam
ettirilmesi yönünde olmuĢtur. Türkiye‟nin son dönemlerde Ġsrail ve Suriye
arasındaki barıĢ görüĢmelerine arabuluculuk etmesi Suriye tarafından büyük
memnuniyetle karĢılanmıĢtır. Ġki devlet arasındaki karĢılıklı iliĢkilere
bakıldığında geçmiĢin sorunlu devirlerini tamamen kapamıĢ ve Türkiye‟nin
önderliğini kabul etmeye hazır bir Suriye imajı ile karĢılaĢılmaktadır. 1998
Adana Protokolü ile birlikte karĢılıklı saygı ve komĢuluk iliĢkileri çerçevesinde
geliĢmeye baĢlayan Suriye- Türkiye iliĢkileri her iki tarafın da karĢılıklı
adımları sonucu bugün koparılamayacak bir bağ halini almaya baĢlamıĢtır.
Beşar Esad Döneminde İç ve Dış Politika İlişkisi
BeĢar Esad iktidara geldiği andan itibaren sadece dıĢ politikada değil
Suriye‟nin iç dinamiklerinde de önemli ikilemler ve kırılmalar ile yüzleĢmek
zorunda kalmıĢtı. Özellikle Hafız Esad döneminden kalma ekibin hala
merkezde olduğu bir siyasi yapıda BeĢar Esad‟ın meĢruiyetini geniĢ kitlelerin
desteğiyle nasıl sağlayacağı önemli bir soruydu.32 YaĢlı ve etkin bir kadronun
BeĢar Esad gibi genç ve yeni açılımlar ve reformların sinyallerini veren birisi
için ne kadar uyumlu bir siyaset izleyecekleri en fazla tartıĢılan konulardan
birisi olmuĢtu. Çünkü Hafız Esad döneminden kalma bu eski kadro zeki ve
karizmatik kimselerden oluĢmaktaydı. Bu nedenle halk üzerinde ciddi bir
etkinliğe sahip bu kimseler köklü değiĢimlere karĢı durarak amaçlarının devam
etmesi yönünde bir tavır sergilemekteydiler.33 Suriye‟de dıĢ politika yapım
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sürecini etkileyen iç politikaya dair unsurların eski dönemlerden kalıntılar
taĢıması BeĢar Esad‟ın radikal değiĢimler yapmasının önünde en büyük
engeldir. Suriye içinde uzun yıllardır devam eden azınlıkların vermiĢ olduğu
iktidarı elde tutmaya dair güç mücadelesi ve rejimin Hafız Esad döneminin
kalıntılarını koruyor olması BeĢar Esad‟ın köklü değiĢimler yapamamasının
önemli etkilerindendir.
Suriye, BeĢar Esad‟ın göreve gelmesiyle birlikte Ģüphesiz yeni bir
döneme girmiĢtir. Özellikle Devlet BaĢkanı‟nın göreve geldiği ilk dönemlerde
reform ve demokratikleĢme yönünde yapmıĢ olduğu vurgular ve almıĢ olduğu
kararlar sadece Suriyelilerin kendilerini değil aynı zamanda uluslararası
toplumu da oldukça ümitlendirmiĢti. Babasından miras alınan iktidar
kadrosunda köklü olmamakla birlikte çeĢitli değiĢiklikler yapmayı baĢaran
BeĢar Esad‟ın bu siyaseti Suriye‟nin geleceğine dair ümitlerin en önemli
kaynaklarından biri olmuĢtu.34 Bunu takip eden süreçte bazı siyasi suçluların
serbest bırakılması, internet ve cep telefonunun yaygınlaĢtırılması, istihbaratın
etkisinde kısmi bir azalmanın olması ve sivil toplumun eskiye nazaran daha
aktif bir konuma gelmiĢ olması Suriye‟deki bazı iç dinamiklerin değiĢmekte
olduğunu göstermekteydi.
Ġç politikada atılan adımlar aynı zamanda dıĢ politikayı da belirleyen
ana unsurlardandı. BeĢar Esad içeride çizmiĢ olduğu ılımlı ve Ģeffaf görüntüyü
dıĢ politikada da oluĢturmaya çalıĢarak küresel ve bölgesel dengeler dâhilinde
nitelikli bir politika izlemeye çalıĢıyordu. ġüphesiz gerek iç politikada gerekse
dıĢ politikada BeĢar Esad‟ın karĢılaĢtığı en güç durum hala Hafız Esad‟ın
gölgesinin ortada dolaĢıyor olmasıydı. BeĢar Esad özellikle iktidara geliĢinin
ilk beĢ yılında hem Suriye‟de hem de Ortadoğu bölgesinde babasının sahip
olduğu etkin karizmayı kazanamamıĢ olmasının zorluklarıyla karĢılaĢtı.35
Çünkü BeĢar Esad‟ın içeride ve dıĢarıda gerçekleĢtirdiği politikaların tamamı
babası ile kıyaslanmaktaydı. Bununla birlikte özellikle 2005 sonrasında BeĢar
Esad çok daha etkin ve aktif politika stratejisi yürütmesiyle Ģu anda
Ortadoğu‟nun en önemli ve etkin figürlerinden birisi olmayı baĢarmıĢtır.
BeĢar Esad‟ın dıĢ politikada benimsediği algılara bakıldığında ise Hafız
Esad döneminden bazı farklılıkların olduğu dikkatleri çekmektedir. Hafız Esad
döneminin dıĢ politika algısını belirleyen en önemli Ģey Ģüphesiz Arap
Milliyetçiliğiydi. Bölgede etkin bir role sahip olmak, Büyük Suriye‟yi inĢa
etmek ve Arapları bir çatı altında toplamak Hafız Esad‟ın en büyük
hedeflerindendi. Bununla birlikte BeĢar Esad baĢta Arap Milliyetçiliği olmak
üzere babasının diğer hayallerinin birçoğundan da vazgeçmiĢ bir durumda
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gözükmektedir. Bununla birlikte Suriye rejiminde karar alma mekanizmasının
Hafız Esad‟ın baĢkanlığı altında merkezileĢtiğini unutmamak gerekmektedir.36
Bu nedenledir ki BeĢar Esad‟ın, babasının bazı düĢüncelerinden vazgeçmiĢ
olması O‟nun babasından devraldığı mirası tamamıyla reddettiği yönünde
düĢünülmemeli ve Suriye‟de BeĢar Esad‟ın babasıyla benzer Ģekilde merkezde
olduğu bir yönetimin devam ettiği görülmelidir.
Bu dönemde özelikle Arap devletleriyle olan iliĢkilere bakıldığında
Suriye diğer Arap devletlerini bir çatı altında toplamaktan ziyade onlarla
iĢbirliğini geliĢtirme gayreti içindedir. Ticari ve siyasi iliĢkilerin artırılması
yönünde çeĢitli anlaĢmalar imzalanmıĢ, iyi dilek temennileri sıklıkla dile
getirilmiĢ ve ulusal çıkarları maksimize edecek bir anlayıĢ benimsenmiĢtir.
Ġsrail‟in son dönemlerdeki saldırgan tavrına karĢı da Suriye Arap devletlerinin
organize olması ve Ġsrail‟e karĢı tepki vermesi noktasında da önemli gayretler
içinde bulunmuĢtur.
Bunun yanında daha demokratik ve Ģeffaf bir yönetim inĢa etme
görüntüsü veren BeĢar Esad bu konuda babasından farklı gözükse de iç
politikada radikal değiĢimler gerçekleĢtirilmemiĢtir. Özellikle Ġhvan-ı
Müslimin (Müslüman KardeĢler) baĢta olmak üzere Suriye içindeki Ġslami
hareketlere yönelik sert tavır Suriye‟de hala birçok Ģeyin rejim için tehlike
olarak görüldüğünün en büyük göstergesidir. Hamas ve Hizbullah gibi direniĢ
örgütlerine açıktan destek veren, bu örgütlerin önemli liderlerinin ġam‟da
ikamet etmesine izin veren Suriye yönetimi kendi iç dinamiklerinin meydana
getirdiği her türlü Ġslami harekete karĢı çıkmakta ve ağır yaptırımlar
uygulamaktadır. Bu açıdan bakıldığında dıĢ güvenlik ve Ġsrail‟e karĢı denge
unsuru olması için Hamas ve Hizbullah gibi örgütler desteklenirken, Suriye
içindeki oluĢumlara sert müdahalelerde bulunulması da Suriye‟de daha her
Ģeyin tam olarak değiĢmediğinin bir göstergesi olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Sonuç
BeĢar Esad‟ın 2000 yılında babasının ölümü ardından iktidara
gelmesiyle birlikte hem dünyada hem Ortadoğu bölgesinde hem de Suriye
içinde çok önemli geliĢmeler meydana geldi. 11 Eylül saldırılarından, ABD‟nin
Afganistan ve Irak‟ı iĢgaline, Ġsrail‟in Hizbullah ve Hamas‟la yaptığı savaĢlara
kadar tüm bu olaylar BeĢar Esad‟ın en az babasınınki kadar zor günlerde
baĢkanlık yaptığının bir göstergesiydi. ÇeĢitli kırılmalarla, yol kavĢaklarıyla ve
önemli çatıĢmalarla yüzleĢmek zorunda kalan BeĢar Esad sorunları aĢmada
dengeli ve Ģeffaf bir politika izleme gayreti içinde olmuĢtur. Hafız Esad gibi
özellikle Ortadoğu siyasetinin 30 yılına damgasını vurmuĢ önemli bir liderin
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ardından görevi devralmanın zorluklarını yaĢamakla birlikte izlemiĢ olduğu
stratejiler sayesinde BeĢar Esad bölgenin en önemli ve etkin figürlerinden biri
olmayı baĢarabilmiĢtir.
Görevi devraldığı andan itibaren sürekli olarak kafaları kurcalayan soru
Suriye‟nin yeni dönemde nasıl bir konumda yer alacağıydı. Bunun farkında
olan BeĢar Esad, göreve geldiği andan itibaren yaptığı ılımlı ve reform yanlısı
açıklamaları ile önemli bir mesafe kat etmeyi baĢarmıĢtır. Özellikle dıĢ
politikada attığı adımlar ve izlediği siyasetle çok daha etkin bir konuma
gelmiĢtir. Küresel ve bölgesel güçlerle iliĢkileri BeĢar Esad‟ın yeni bir Suriye
inĢa etme isteği içinde olduğunu göstermekteydi. Bununla birlikte BeĢar
Esad‟ın tüm reformist açılımlarına rağmen Hafız Esad‟ın hem düĢünce hem de
kadro anlamında mirasını önemli ölçüde taĢıyor olması Suriye‟de sorunlu olan
her Ģeyin değiĢtirilmeyeceğinin göstergesiydi. DıĢ politikada önemli açılımların
gerçekleĢmesi ve içeride çeĢitli reformların yapılmasının yanında Suriye‟de
hala bazı Ģeylerin rejime tehdit olarak algılanmaya devam etmesi eskisi kadar
olmasa da baskıcı ve takip eden bir iktidarın varlığını devam ettirmektedir. Bu
noktada BeĢar Esad Suriye için çok önemli değiĢimlere imza atmıĢ olmakla
beraber geleneksel yapıdan sıyrılamadığı için birçok önemli konuda babasının
ayak izlerini takip etmektedir.
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