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ÖZET
İran, Beşşar Esed’i iktidarda tutmak amacıyla büyük maliyetler üstlendiği için Suriye’deki
nüfuzunu korumaya çalışmaktadır.
İran için uzun vadede Suriye’nin geleceğinde yer edinmeyi garanti altına almanın yollarından
biri Suriye’nin inşa sürecine katılmaktır.
İran’ın Suriye’nin yeniden inşasında aktif rol almasının önünde, Esed ve Putin’in İran’a ilişkin
sorunlar çıkarması, Rusya ile rekabete girmenin vereceği güçlükler ve İran’ın Suriye’yi inşa
edecek yeterli kapasiteden yoksun olması gibi ciddi engeller bulunmaktadır
İran ve Suriye arasında imzalanan muhtelif anlaşmaların üzerinden birkaç yıl geçse de söz
konusu anlaşmalara ilişkin pek çok madde henüz yürürlüğe girmemiştir.
İran’ın Suriye ile yaptığı ekonomik iş birliğinden elde edeceği gelir Esed’i iktidarda tutmak için
yaptığı masrafa nispetle oldukça azdır. İran İslam Cumhuriyeti’nin imzalanan anlaşmalardan
asıl beklentisi Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olabilmektir.
Anahtar Kelimeler: Suriye, İnşa, İran, Rusya
SUMMARY
The Islamic Republic of Iran, which has spent a considerable amount of money on maintaining
Al-Assad in power, is trying to maintain its influence in Syria.
One of the ways for the Islamic Republic of Iran to secure its long-term presence in the future
of Syria is to actively engage in the rebuilding of the country.
The active presence of Iran in the reconstruction of Syria faces serious impediments, including
the following obstacles: Bashar al-Assad’s and Putin’s counteracting against Iran's active
presence in Syria, the rivalry between Iran and Russia and lack of sufficient facilities and
capabilities in Iran for realizing its presence in Syria.
Despite the signing of several contracts and memoranda of understanding between Iran
and Syria, and after several years, many of these agreements have still not been actually
implemented.
Iran's revenues for economic cooperation with Syria appear to be insignificant compared to the
cost spent on maintaining al-Assad in power. Iran’s goal from such a deal is to further build a
strong base for itself in Syria’s future.
Keyworlds: Syria, Reconstruction, Iran, Russia.
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Giriş
Suriye’deki askerî hareketliliğin azalmasıyla birlikte İran başta gelmek üzere Beşşar
Esed’in müttefikleri elde ettikleri konumu ülkenin geleceğinde koruyamayacakları endişesine
kapılmıştır. Esed’i iktidarda tutmak için ciddi
harcamalarda bulunan İran İslam Cumhuriyeti,
ne yolla olursa olsun ülkedeki nüfuzunu koruma çabasındadır. İran, Suriye’nin geleceğindeki
konumunu uzun vadede garantiye almak adına
ülkenin yeniden inşası sürecine aktif bir şekilde
dâhil olmak istemektedir. Ancak bunun önünde
ciddi engeller vardır. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Esed, İran’ın sürece katılımını engellemeye çalıştıkları gibi muhtelif nedenlerle İran da
Suriye’nin yeniden inşa sürecinde büyük bir rol
alma güç ve imkânına sahip değildir.

İran’ın Beklentileri ve
Rusya ile Rekabet

Putin, Esed’in yitirdiği meşruiyeti ona tedrici bir şekilde iade etmeye ve dünyaya, Esed’in
artık ülkeye hâkim konuma geldiği ve onunla iş
birliği yapmanın zorunluluk olduğu mesajı vermeye çalışmaktadır. Moskova’nın Suriye’nin
yeniden inşa sürecini hızlandırmaktaki hedefi,
elinde bulundurduğu ekonomik imtiyazları korumanın yanı sıra Esed’in iktidarını sağlamlaştırmaktır. Moskova’ya göre Avrupa’nın mülteci
krizinden kurtulmasının yolu, AB ülkelerinin
Suriye’nin yeniden inşasına yardımcı olmasıdır.
Buna rağmen Moskova’nın, ABD’yi ve Avrupa
ülkelerini Suriye’nin yeniden inşası ve mültecilerin ülkelerine dönmesi konusundaki ikna
çabası boşa çıkmıştır. ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, Rusya’nın teklifine “İran’ın desteklediği bütün güçler Suriye’yi terk etmediği
müddetçe Amerika bu ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için bir dolar bile harcamayacaktır”
şeklinde karşılık vermiştir.1 Amerika ve Avrupa; Suriye’nin yeniden inşasına yardımda bulunmak için siyasi sürecin başlamasını ve BM
denetiminde genel seçimlerin yapılmasını şart
koşmuştur. Moskova ise bu tutumun yeniden

İran’a göre artık Esed için müttefiklerini imtiyazlar vermek suretiyle ödüllendirme zamanı
gelmiştir. İranlı yetkililer, Suriye’nin yeniden
inşasını ABD yaptırımlarından doğan krizi aşmak için bir fırsat olarak görmektedir. Tahran
yönetimi, Esed rejimi üzerinde sahip olduğu nüfuzu dikkate alarak istedikleri anlaşmayı rejime
dikte edebileceğini düşünmektedir. Ayrıca Esed
rejiminin söz konusu anlaşmalar için gerekli
bütçeyi hazırlamasını ya da İran’a bazı imtiyazlar vermesini beklemektedir. İran’ın Suriye’nin
yeniden inşasına katılarak bu ülkede yaptığı
harcamaları telafi edilebileceğine ilişkin konuşan ilk kişi, Devrim Muhafızları Ordusu eski
komutanı ve Devrim Rehberi Ali Hamanei’nin
Başdanışmanı Rahim Safevi olmuştur. Safevi’ye göre Esed, bu harcamaları Suriye’nin petrol, doğal gaz ve fosfat kaynaklarıyla ödemeye
hazırdır. Safevi, Rusya ile Suriye arasındaki
49 yıllık anlaşmaya ve bu anlaşmaya istinaden
Rusya’ya verilen askerî üs ve siyasi-ekonomik
imtiyazlara vurgu yaparak Esed hükûmetiyle
uzun vadeli siyasi-ekonomik anlaşmaların yapılmasını istemiştir.2 İran Parlamentosu Ulusal
Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonu üyelerinden Kerimi Kuddusi de Suriye’nin sahip olduğu
önemli petrol ve doğal gaz kaynaklarına dikkat
çekerek savaşta yıkılan bölgelerin inşası karşılığında Esed’in söz konusu kaynakları İran’a teslim etmeye hazır olduğunu iddia etmiş ve “Su-

1 “Pompeo: Suriye’nin Yeniden İnşası İran’ın Bu Ülkeden Çıkmasına
Bağlıdır”, Mehr Haber Ajansı, 11 Ekim 2018, https://www.mehrnews.
com/news/

2 “Suriye ve Irak, Rusya ve Amerika’nın Stratejik Rekabet Bölgesi
Olmuştur ve Olacaktır”, İSNA Haber Ajansı, 17 Şubat 2018, https://www.
isna.ir/news/96112815728

Meşruiyet Aracı Olarak
Yeniden İnşa
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inşa sürecini siyasallaştıracağını ileri sürmektedir. Zengin Arap ülkeleri de İran’ın Suriye’deki
kapsamlı varlığı nedeniyle Suriye ekonomisine
katkı vermeye yanaşmamaktadır. Rusya, İran’ın
Suriye’deki askerî varlığını uzun vadede destekleyemeyeceğinin ve İran’ın ülkedeki varlığının kendisi için sorun çıkaracağının farkındadır.
Rusya’nın pek çok ülkeyi Suriye’nin yeniden
inşasına katılmaya ikna etmek için atması gereken adımlardan biri İran’ın ülkedeki nüfuzunu
azaltmaktır.
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riyeliler, İran’da üretilen yapı malzemelerini
AB fiyatlarından daha yüksek bir meblağa satın
almaya hazırdır ve bu da İran genelindeki ekonomik durgunluk dikkate alındığında oldukça
önemli bir meseledir” diye eklemiştir. Ne var ki
İranlı yetkililerin ülkelerinin Suriye’de harcadığı paraları geri almakta olduğu yönündeki değerlendirmeleri büyük oranda İran kamuoyunu
rahatlatmaya yönelik açıklamalardır.3 Aynı şey,
Esed rejiminin Tahran yönetimiyle olan mezhep
ve fikir yakınlığı sebebiyle son tahlilde İran’ı
Rusya’ya tercih edeceğine ilişkin açıklamalar
için de geçerlidir.4
Rusya ise İran’ı Suriye’deki yüksek kârlı
projelerden uzak tutmaya çalışmaktadır. Nitekim Moskova, Tahran yönetiminin enerji kaynaklarını özellikle fosfat madenlerini çıkarmasını engellemiştir. Rusya Başbakan Yardımcısı
Dmitry Rogozin 18 Aralık 2017 tarihinde, Rusya’nın Suriye’de yalnızca enerji santrallerinin
tamirine yardımda bulunacağını belirtmiştir.5
Akabinde Mart 2018’de Palmira şehri yakınlarında bulunan ülkenin en büyük olan fosfat madeninin imtiyazının 50 yıllığına Rusya’ya verildiği duyurulmuştur.6 Kasım 2018’de ise Suriye
Sanayi Bakanlığı Rus menşeli “Stroy Trans
Gaz” şirketiyle Humus şehrindeki ülkenin tek
kimyasal gübre fabrikasına yatırım yapılmasına
ilişkin anlaşma imzalanacağı ilan edilmiştir.7
Bu anlaşmaya göre Rus şirketi fabrikayı tamir
edecek ve 25-40 yıllığına işletecektir. Kâr paylaşımında ise Rus şirketinin hissesi %65 Suriye’ninki de %35 olacaktır.
Esed, yeniden inşa döneminde İran’ın Suriye’nin en büyük ekonomik ortağı olacağı vaadinde bulunmuşsa da İran’ın aktif bir şekilde
Suriye’de bulunmaya devam etmesi hâlinde
iktidarda kalmasının imkânsız olduğunu bildiği için pratikte Tahran’ın bu ülkedeki varlığına
3 “İran’ın Orta Doğu Ticaretindeki Küçük Payı”, Besiç Haber Ajansı, 12
Ağustos 2017, http://bjc.basijnews.ir/fa/mobile/9045624
4 “İran Özel Sektörü Suriye’yi Yeniden İnşa Edecek”, İLNA Haber Ajansı,
19 Aralık 2018, https://tinyurl.com/y9s5zeup
5 “Rusya Başbakan Yardımcısı: Rusya Suriye’ye Enerji Tesislerini Yeniden Kurma Konusunda Yardım Edecek”, Reuters Haber Ajansı, 18 Aralık
2017, https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1EC1JV
6 “Rusya 59 Yıllığına Suriye Fosfatına Sahip Oldu”, el-Arabiye el-Cedid,
28 Mart 2018, https://tinyurl.com/ydysmbca
7 “Rusya Suriye’deki Tek Gübre Tesisini Devralıyor”, Zamane’l-Visal, 1
Kasım 2018, https://www.zamanalwsl.net/news/article/96007

karşı engeller çıkarmaktadır. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan’ın Suriye’nin
yeniden inşası için maddi destek sağlamaya
hazır olduğunu belirtmesi, Esed’i İran’ı ülkesinden uzak tutmaya yönelik bir tür teşvik olarak görülebilir. Kuşkusuz Arabistan, böylesi
büyük yatırımların Esed rejiminin kontörlünde
ve İran şirketlerin çıkarına olacak şekilde gerçekleşmesine müsaade etmeyecektir. Riyad yönetimi Suriye’nin yeniden inşasında rol almak
için Esed’in Tahran’la arasına mesafe koymasını şart koşacaktır. Anlaşılan o ki İran İslam
Cumhuriyeti yetkilileri de verilen taahhütlerin
sözde kaldığını ve Moskova’yı Tahran’a tercih
eden Esed’in bir yandan da Körfez’deki Arap
yatırımcıları kazanmaya çalıştığını anlamıştır.
İran’daki siyasi elitlerin, Suriye’nin yeniden
inşasına ortak olmaya hazır olduklarını sürekli
dile getirmesi, Tahran’ın Suriye’nin yeniden inşasında şimdilik dikkat çekici bir pay alamadığını göstermektedir. Nitekim İranlı Milletvekili
Behruz Bünyadi, 26 Haziran 2018’de yaptığı
açıklamada Rusya ile Suriye arasındaki yakınlığa ilişkin dikkat çekici ifadeler kullanmış ve
Esed’in “utanmadan” Putin’le daha uyumlu hareket ettiğini savunarak “çok geçmeden bu iki
siyasi aktör kendi çıkarları doğrultusunda Netanyahu ile Trump için bizi feda edecektir” ifadelerini kullanmıştır.8
İran basını da son aylarda sık sık Suriye iç
savaşında ciddi masrafa giren İran’ın, savaş
sonrası muhtemel kazanımları başkasına kaptırmaması gerektiğinin altını çizmiştir. Dahası basında Suriye’nin yeniden inşası konusunda Tahran’ın Rusya tarafından devre dışı bırakılması
riskine ilişkin uyarılar yapılmıştır. Tabnak websitesi, İran’ı Rus girişimcilerine nazaran Suriye
pazarında geride kalmakla eleştirmiştir. Kanun
gazetesinde de “Şam Pazarından İran’ın Payı:
Hiç” başlıklı bir yazıda “İran’ın Suriye’de yaptığı ağır harcamalarından sonra bu ülkenin yeniden inşası konusundaki anlaşmalar Putin’in
çıkarlarına hizmet etmektedir. Yeniden inşa ve
DEAŞ sonrası süreçlerde Esed’in İran’ı devre
dışı bırakmasına müsaade edilmemelidir” diye
8 “Bir Milletvekili: Putin ve Esed Bizi Harcıyor”, Tabnak, 7 Haziran
2018, https://www.tabnak.ir/fa/news/812048
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yazılmıştır.9 Bir müddet önce de Merdum Salari gazetesi de İran’ın Suriye pazarındaki rakipleri olarak Rusya ve Çin’e işaret ederek fırsatın
değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmiş ve
herhangi bir ihmalin bu büyük ve hazır pazarın
kaybına neden olabileceğini yazmıştır.10

İran’ın Hayalleri ve Gerçekler
İran, henüz savaş bitmeden savaş sonrası için
hazırlık yaparak diğer aktörler gelmeden önce
Esed rejimine birtakım anlaşmalar dayatmak
istemiştir. Bu doğrultuda İran Ocak 2017’de rejimle beş iş birliği anlaşması imzalamıştır.11 Söz
konusu anlaşmalar kapsamında Lazkiye’de bir
elektrik santralinin inşası, Halep termik elektrik
santralinin tamiri, Humus ve Deyrezor elektrik
santrallerinin tamiri, üçüncü GSM operatörünün imtiyazı ve Suriye’nin doğusundaki fosfat
madenlerinin işletimi İran’a verilecektir. Ayrıca
tarım için 5.000 hektarlık bir alan ve doğal gaz
ve petrol santrali inşası için de 1.000 hektarlık
bir arazi bu ülkeye tahsis edilecektir. Suriye limanlarında yapılacak yatırımlar da bu anlaşmaların kapsamındadır.
Ekim 2018’de Mepna Elektrik Şirketi, Suriye Elektrik Üretimi Kurumu ile Lazkiye’de
540 megavatlık bir santralin inşası için anlaşma
imzalamıştır.12 411 milyon avro değerindeki bu
anlaşmaya göre Lazkiye limanında bir kombine
çevrim santrali ve bir doğal gaz intikal hattı inşa
edilecektir.
Tahran yönetimi, kendi özel sektörünü de
Suriye’deki iktisadi projelere ve özellikle ülkedeki yeniden inşa sürecine dâhil etmek istemektedir. Suriye Şehircilik Bakanı 15 Ağustos
2018’de İran’dan gelen ekonomi heyetiyle yaptığı bir görüşmede İranlı şirketlerin Şam, Halep
ve Humus kentlerinde 30.000 daire inşa edeceğini açıklamıştır.13 Aynı yılın Kasım ayında
9 “İran’ın Şam Pazarındaki Payı: Hiç”, Kanun Gazetesi, 18 Ocak 2018,
http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/main/95087
10 “Suriye’yi Yeninden İnşa Pazarı”, Pişhun Gazetesi, 4 Mart 2017, http://
www.pishkhaan.net/news/5960/
11 “İran ve Suriye Arasında Beş İş Birliği Anlaşması”, Devlet Gazetesi, 17
Ocak 2017, http://dolat.ir/detail/287969
12 “İran ve Suriye Arasında 540 Megavatlık 411 Milyon Euro Değerinde
Enerji Santralinin İnşasına İlişkin Anlaşma”, İLNA Haber Ajansı, 1 Kasım
2018, https://tinyurl.com/ycy5c6n6
13 “Suriye’nin İran Özel Sektörü Tarafından İnşası”, Etemad Online, 19
Ağustos 2018, https://etemadonline.com/content/226424/-سوریه-بازسازی
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İran’da inşaat, petrol ve demir üretimi alanında faaliyet gösteren 180 şirketi temsil eden bir
heyet, Suriye’yi ziyaret ederek bu ülkede yapı
malzemeleri üreten fabrikaların kurulması teklifinde bulunmuştur. Söz konusu “özel” şirketlerin birçoğunun “Sazman-ı Müstazafân” (Fakirler Kurumu) adlı yapının çatısı altında faaliyet
yürüttüğü ve Devrim Muhafızları ve Devrim
Rehberi’nin denetiminde olan kurumlara bağlı
olduğu belirtilmelidir.14
Uzun süredir Akdeniz’e ulaşma hedefinde
olan İran, demir yolu vasıtasıyla bu hedefini
gerçekleştirme çabasındadır. Bu doğrultuda
inşa edilecek Şelemçe-Basra demir yoluyla İran Irak’a ve oradan da Lazkiye limanına
ulaşacaktır. Irak-Suriye demir yolu bağlantısı
Lazkiye’den Halep’e, oradan Musul’a ve Bağdat’a daha sonra da Basra Körfezi yakınlarındaki Ümm-i Kasr limanına kadar uzanmaktadır.
Suriye’nin kuzeydoğusunda ABD askerlerinin
bulunması bu projenin hayata geçirilmesi önünde bir engel teşkil etmekteydi. Ancak Amerikan
askerinin bölgeden çekileceği yönündeki açıklamanın ardından bu engel ortadan kalkmıştır.
Söz konusu demir yolunun yapılmasıyla İran’ın
Suriye’nin yeniden inşasındaki rolü büyüyecek
ve Akdeniz’e ulaşımı ve Hizbullah’a silah taşıması kolaylaşacaktır.
En son Suriye Ticaret ve Ekonomi Bakanının Tahran’a gerçekleştirdiği ziyaretten sonra
30 Aralık’ta İran ve Suriye arasında imzalanan
20 yıllık iş birliği anlaşmasıyla iki ülke arasında
iktisadi ve mali iş birliğini engelleyen bütün pürüzlerin kaldırıldığı basına yansımıştır.15 Ancak
bunca anlaşmanın imzalanmasının üzerinden
bir iki yıl geçmesine rağmen hâlâ birçok proje
yürürlüğe girmemiştir. Örneğin iletişim ve bilgi
teknolojileri alanında iş birliği yapmak üzere iki
ülke arasında Ocak 2017’de yapılan anlaşmaya
göre İran, Suriye’de 300 milyon dolar değerinde üçüncü bir GSM operatörü kurma imtiyazı
kazanmışsa da bu projeye hâlâ başlanmamıştır.
Sahil kenti olan Banyas’ta petrol ihracatı için
ایران-خصوصی-بخش-توسط
14 “İran Özel Sektörü Suriye’yi Yeniden İnşa Edecek”, İLNA Haber
Ajansı, 19 Aralık 2018, https://tinyurl.com/y9s5zeup
15 “İran ve Suriye Arasında Ekonomi İş Birliği Anlaşması”, İran Devlet
Televizyonu, 30 Aralık 2018, http://www.iribnews.ir/fa/news/2315230

bir liman yapımı ve keza “el-Eman” adında ortak bir bankanın kurulması da rafta bekleyen
projeler arasındadır. Ayrıca İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ali Nikzad, 3 Kasım 2011’de Suriye’deki muhtelif bölgelerde düşük gelirli aileler
için yaklaşık 50.000 konutun inşa edileceğini
söylemişse de bu proje de akim kalmıştır.16
Son günlerde Reuters Haber Ajansı, savaş
öncesi Suriye’de günlük satışı 50-60 adet olan
Saipa otomobil şirketinin satışlarının hâlihazırda üç dört civarına indiğine ilişkin bir haber
yapmıştır.17 İran’ın Suriye’de ne gibi zorluklarla
karşılaşacağını gösteren bu dikkate değer düşüş,
yaptırımlardan dolayı yedek parça taşımasının
zor ve maliyetli oluşu, yüksek sigorta gideri ve
benzer Rus ürünleriyle rekabet etmek zorluluğundan kaynaklanmaktadır. Yüzde sekseni İran
Prayd şirketine, yüzde yirmisi de Suriye’ye ait
olan Saipa fabrikası 2009’da kurulmuş ve birkaç yıllık aranın ardından 2016’da yeniden üretime başlamıştır. Satış rakamlarına bakılırsa,
Saipa’nın Suriye’deki genel müdürü Mahmud
Aleviyan’ın şirketin Suriye’deki yatırımlarının
amorti edildiği ve hatta şirketin kâra geçtiği yönündeki açıklamaları gerçeklikten uzaktır.18
İran, Suriye pazarında ciddi zorluklarla
karşılaşmaktadır. İran Ticaret Odası Başkan
Yardımcısı Hüseyin Silahverzi, Eylül 2018’de
Suriye’yi İran ürünlerinin ithalatına sınırlama
getirmekle suçlamıştır. İki ülke arasında bir
milyar dolarlık bir ticaret hacmi için uygun zeminin mevcut olduğuna işaret eden Silahverzi, fiiliyatta ise İran’ın Suriye’ye ihracatının
250 milyon dolarla sınırlı olduğunu belirtmiş
ve bu durumdan duyduğu hoşnutsuzluğu dile
getirmiştir.19 İran’ın bu düşük ihracat rakamları yalnızca iç savaş kaynaklı değildir. Nitekim
2011’den önce de İran’ın bu ülkeye petrol dışı
ihracatı yıllık 500 milyon dolar sınırını geçme16 “İran Suriye’de Dar Gelirliler İçin 50.000 Konut İnşa Edecek”, Mehr
Haber Ajansı, 3 Kasım 2011, https://www.mehrnews.com/news/1475597
17 “İran Menşeli Otomobil Fabrikasının Suriye’de Karşı Karşıya Kaldığı
Güçlükler”, Reuters Haber Ajansı, 14 Kasım 2018, https://ara.reuters.com/
article/businessNews/idARAKCN1NJ2HC
18 “Prayd’ın Suriye’de Değeri 132 Milyon Tümen”, İktisat Dünyası
Gazetesi, 10 Ocak 2019, https://tinyurl.com/yb6rysvp
19 “Ticaret Odası Başkan Yardımcısı: İran ve Suriye Arasındaki Ticaret
Artacak”, İRNA Haber Ajansı, 17 Ağustos 2017, http://www.irna.ir/fa/
News/82634841

miştir.20 İran-Suriye Ortak Ticaret Komisyonu
Başkan Yardımcısı Ali Asgar Cumai de çeşitli
zorluklar sebebiyle İran’ın, Suriye ekonomisinde yeterli hisseye sahip olamadığından bahsetmiştir.21 İran Ticaret ve Kalkınma Kurumu
ise Şam yönetiminin inisiyatif almak yerine
İran’dan yardım beklediğini ve İranlı şirketlere olan borçların zamanında ödenmemesinin
İran-Suriye ticaretini zorlaştırdığını söylemiştir.

İran’ın Suriye’yi Yeniden İnşa
Edecek Kapasitesi Var mı?
Birleşmiş Milletler, Ağustos 2018’de Suriye’nin yeniden inşasının maliyetini 400 milyar
dolar olarak açıklamıştır. Esed ve müttefiklerinin Suriye halkına karşı yürüttüğü savaş birçok
yerleşim birimini, sağlık ve eğitim merkezini
ve devlet dairesini yıktığı gibi ülkenin altyapısını da büyük oranda tahrip etmiştir. BM Suriye Temsilciğine göre İran, Suriye’de yıllık en
az 6 milyar dolar harcamada bulunmaktadır.22
İran’ın bu meblağı düzenli bir şekilde altı yıl
boyunca harcadığı düşünüldüğünde Tahran yönetiminin Suriye’deki harcaması 36 milyar doları bulmaktadır.
Rusya ile rekabet ve Esed’in İran’ı oyalaması gibi etkenler dışında Suriye’nin yeniden inşası konusunda İran’ın kapasitesinin yeterli olup
olmadığı konusunda da ciddi tereddütler vardır.
Zira bunun için İran’ın hâlihazırda sahip olmadığı olanaklara ve yüksek miktarda mali kaynağa ihtiyaç vardır. Suriye’yi yeniden inşa etmek
için ekonomisinin normal koşullarında dahi
yeterli kaynağa sahip olmayan İran’ın, yaptırım ve ekonomik krizle karşı karşıya olduğu bir
dönemde bunu gerçekleştirmesi imkansızdır.
Ayrıca bizatihi İran, teknoloji transferine ve dış
yatırıma muhtaç durumdadır. Ülkedeki resmî
haber ajansının raporuna göre ülke ekonomisini
iyileştirmek adına İran, yıllık 43 milyar dolarlık
bir dış yatırıma ihtiyaç duymaktadır.23 Ne var ki
20 “30.000 Milyarlık Şam Pazarı Tahran’ı Bekliyor”, Tasnim
Haber Ajansı, 25 Ekim 2018, https://www.tasnimnews.com/fa/
news/1397/08/03/1861331/
21 “Suriye Gelecekte İran’ın İhracatı İçin Önemli Bir Pazar”, Exim Haber,
14 Ekim 2017, http://www.eximnews.ir/detail/News/22140/20
22 “İran Yıllık 6 ila 15 Milyar Dolar Esed Rejime Yardımda Bulunuyor”,
DW, 10 Haziran 2015, https://tinyurl.com/ycyz69f4
23 “İran’ın Yıllık 43 Milyar Dolarlık Yatırıma İhtiyacı Var”, Devlet Haber
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Suriye’nin Yeniden İnşası ve İran’ın Konumu
2017 yılında uluslararası ambargolar yürürlükten kalkmasına rağmen ülkeye gelen yabancı
yatırım 5 milyar dolarla sınırlı kalmıştır.24 İran
Plan ve Bütçe Teşkilatının raporlarına göre ülke
genelinde yaklaşık 84.000 tamamlanmamış proje mevcuttur ve söz konusu projelerin tamamlanması için 500.000 milyar tümene ihtiyaç vardır. Gerekli kaynak sağlanamadığı için binlerce
proje yarım kalmıştır.25 İran İslam Cumhuriyeti,
Suriye’de yatırım yapma imkân ve gücüne sahip olmadığı için Devrim Muhafızları Ordusu
yeniden inşa sürecine katılması için özel sektöre
baskı yapmaktadır. Devrim Muhafızları büyük
olasılıkla sadece kârlı ve stratejik bölgelerdeki
projelere katılacaktır. Fakat bugüne kadar Rusya, İran’ı kârlı projelerden uzak tutmayı başarmıştır. Diğer yandan bazı gözlemcilere göre
İran’ın, Esed üzerindeki nüfuzunu kullanarak
Şam rejiminden alacağı bazı projeleri bizzat yürütmek yerine komisyon karşılığında Çin menşeli şirketlere vermesi olasıdır.

Sonuç
İran İslam Cumhuriyeti, Suriye’yi yeniden
inşa etmek istemektedir. Ancak İran-Irak Savaşı’nın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen
İran’daki bazı bölgelerde hâlâ savaşın izlerini
görmek mümkündür. Ülkenin Kirmanşah eyaletinde iki yıl önce meydana gelen depremin
yaraları da hâlâ sarılamadığı için depremzedeler henüz çadır ve konteynerlerde yaşamaktadır.
İran’ın Suriye’de yaptığı projelerden elde edeceği kârın Esed’i iktidarda tutmak için yaptığı
harcamalara nispetle oldukça az olduğu söylenebilir. Esasen İran’ın hedefi Suriye’nin geleceğinde kendisine sağlam bir konum edinmektir.
Suriye’de siyasi çözüm gerçekleşmeden ülkenin yeniden inşasından bahsetmek mümkün
değildir. Bu nedenle ülkenin şimdiki durumu
ve belirsiz geleceği dikkate alındığında yeniden
inşa süreci için şartların henüz olgunlaşmadığı görülmektedir. Bu yüzden bütün tarafların
üzerinde mutabık kalacağı bir siyasi çözümden
Ajansı, 18 Ocak 2017, http://dolat.ir/detail/288026
24 “Dış Yatırım Nükleer Anlaşmadan Sonra Ne Kadar Değişti?”, Tabnak,
6 Haziran 2018, https://www.tabnak.ir/fa/news/805677
25 “Ülke Genelinde Yarım Kalan 84.00 Proje”, Fars Haber Ajansı, 24
Aralık 2018, https://www.farsnews.com/news/13971003000615
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yana olmayan Esed rejimi ve müttefiklerinin, Suriye krizinin aşıldığı görüntüsünü verme çabalarının sonuca varma ihtimali zayıftır.
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Notlar

İRAM HAKKINDA
Yeni, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan İran Araştırma Merkezi (İRAM), temel bir özelliğiyle
ülkemizdeki diğer araştırma merkezlerinden farklılık göstermektedir. İRAM, yalnızca İran ve
bağlantılı konular üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ciddi bir kültürel ve tarihsel derinliğe
sahip, Ortadoğu’daki siyasal etkinliği artan ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz komşu ülke
İran ile ilgili konuları layıkıyla inceleyebilmek zaruret haline gelmiştir. İRAM’ın ana hedefi kamuoyunun birincil kaynaklardan doğru ve kapsamlı bilgi ve analize ulaşmasını sağlamaktır. İran ile ilgili
konularda çalışma yapan akademisyenler ve araştırmacılar için çeşitli eğitim ve araştırma imkânları
sunmayı ve alanda çalışan kişiler için ortak bir platform olmayı amaçlamaktadır. İran iç ve dış
politikaları, ekonomisi ve toplumsal-kültürel yapısı alanlarında üretilen bilgiler, iki ülke arasındaki
ilişkileri ve anlayışı geliştirmeye de katkı sağlayacaktır. Merkezimiz İran'da, Ortadoğu'da ve Batı'daki bilgi birikimini ülkemize ve ülkemizdeki birikimi de dünya kamuoyuna taşıyacak kadroya
sahiptir.
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