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SURİYE’DEKİ
RUS VARLIĞI:
HEDEFLER VE
MEVCUT
DURUM
Beşar Esad rejiminin
yönetimde kalması ve askeri
anlamda çöküşünün
engellenmesi, müdahalenin
hedeflerinden ilkini ve en
öncelikli olanını
oluşturmaktadır. Moskova’nın
yayılmacı bir askeri doktrin
benimsemesi ise söz konusu
müdahaleye zemin
hazırlamıştır.
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R usya, Suriye’deki muhalif
grupların rejimin varlığını
tehdit eden askeri zaferler

kazanmaya başlamasının ardından
Suriye rejimini kurtarmak amacıyla
Eylül 2015’in sonunda Suriye’ye
askeri müdahalede bulunmaya
başlamıştır. Askeri müdahaleden
önce Rusya’nın Lazkiye’de “Hmey-
mim” isimli bir hava üssü kurma-
sına izin veren bir anlaşma imza-
lanmış (Ağustos 2015) ve kurula-
cak hava üssüyle Rusya’nın Suri-
ye’de hava operasyonlarına başla-
ması kararlaştırılmıştır.

Rus Ortodoks Kilisesi ise
Rusya’nın Suriye’ye yönelik
askeri müdahalesinin kutsal
bir savaş niteliğinde olduğunu
ifade ederek bu
operasyonlardan övgüyle
bahsetmiştir. Ayrıca Rus
yetkililer, konuşmalarında
bölgedeki Hristiyanların
şikayetlerine dikkat çekmiştir.
Söz konusu müdahale,
Rusya’yı Suriye’deki krizin
merkezine yerleştirmiştir.

Moskova, “terörle ilişkilendirilen
Batı destekli cihatçı gruplar” olarak
tanımladığı muha-
liflerle olan çekiş-
mesinde “devleti
ve dini azınlıkları
koruma” söylemi-
ni ileri sürm-
üştür. Rus
O r t o d o k s
Kilisesi ise
Rusya ’nın
Suriye’ye yö-
nelik askeri
müdahalesi-

nin kutsal bir savaş niteliğinde ol-
duğunu ifade ederek bu operas-
yonlardan övgüyle bahsetmiştir.
Ayrıca Rus yetkililer, konuşmala-
rında bölgedeki Hristiyanların şi-
kayetlerine dikkat çekmiştir. Söz
konusu müdahale, Rusya’yı Suri-
ye’deki krizin merkezine yerleş-
tirmiştir. Buna ilaveten Rusya, Su-
riye’nin karar alma mekanizma-
sında esas oyuncu haline gelmiş
ve Suriye’nin devlet organlarında
ciddi anlamda hakimiyet kurmuş-
tur.

Rusya’nın Suriye’ye
Yönelik Müdahalesinin
Hedefleri

Beşar Esad rejiminin yönetimde
kalması ve askeri anlamda çökü-
şünün engellenmesi, müdahalenin
hedeflerinden ilkini ve en öncelikli
olanını oluşturmaktadır. Mosko-
va’nın yayılmacı bir askeri doktrin
benimsemesi ise söz konusu mü-
dahaleye zemin hazırlamıştır. Bahsi
geçen askeri doktrin, özellikle Sov-
yetler Birliği’nin dağılmasının ar-
dından ülkede meydana gelen re-
formlarla birlikte benimsenmeye
başlanmıştır. Ayrıca Rus donan-
masının askeri ilkeleri hususunda
da değişikliğe gidilmiş ve Rus deniz
gücünün önceliği NATO yayılma-
sına karşı mücadele etmek olmuş-
tur. Bu bağlamda Rusya, Suriye’nin

Tartus ve Lazkiye vilayet-
lerine tek geçiş noktası
teşkil eden Atlantik ve
Akdeniz’deki filolarının

kalıcı olarak orada
bulunmasını sağla-

maya odaklanmış-
tır. Dolayısıyla,
Rusya’nın Suri-
ye’deki askeri ge-
nişlemesini birçok

ülkede askeri üs inşa etmesi olarak
değerlendirmek mümkündür. 

Rusya’yı Suriye’ye askeri müda-
halede bulunmaya sevk eden bir
başka gelişme ise IŞİD’i ortadan
kaldırmak adına ABD öncülüğünde
kurulan uluslararası koalisyondan
Rusya’nın uzak tutulmasıdır. Rus-
ya, bu gelişmenin ardından savaşa
İran ve Suriye rejimi ile bölgede
kendi ittifakını kurarak katılmıştır.
Ancak, Moskova saldırıların IŞİD’e
karşı olduğunu belirtse de özellikle
“ılımlı” Suriye muhalif grupları he-
def alan bombalı saldırılarla bu
söylemin bir adım ötesine geç-
miştir. Şam ve Moskova, ekonomik
ve siyasi anlamda her zaman uzun
vadeli ve iyi ilişkiler kurma eğilimi
içerisinde olmuştur. Protestoların
2010 yılında patlak vermesiyle iki
ülke arasındaki ekonomik ilişkiler
daha büyük bir önem kazanmaya
başlamıştır. 2010 yılında Rusya
ve Suriye arasındaki ticaret hacmi
yaklaşık bir milyar dolara ulaşırken,
protestolardan sonra söz konusu
rakam yaklaşık iki milyar doları
bulmuştur. İki ülke, Suriye kıyıla-
rında yirmi beş yıl müddetle petrol
ve doğal gaz arama çalışmalarının
yürütülmesine yönelik anlaşmalar
imzalamışsa da Suriye’de devam
eden savaş iki ülke arasındaki ticari
faaliyetleri engellemektedir.

Rusya; petrol ve doğal gaz boru
hattının Türkiye’ye, oradan da Av-
rupa’ya geçişi konusunda Suri-
ye’nin oldukça önemli bir konuma
sahip olduğunun bilincindedir. Av-
rupa’ya gaz ihraç etme konusunda
sahip olduğu hegemonyanın Suriye
tarafından tehdit edildiğinin far-
kında olan Rusya, Suriye’nin enerji
sektörüne yatırım yaparak gele-
cekte Suriye ile rekabet etmek ye-
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rine bu sektörün gelişmesinde pay
sahibi olmayı amaçlamaktadır. Ay-
rıca Rusya, Suriye’ye müdahalede
bulunarak uluslararası arenada
kendisini yeniden konumlandırma
fırsatı yakalamaya çalışmakta ve
ekonomik ve jeopolitik kazanımlar
elde etmeyi amaçlamaktadır. Böl-
gesel krizlerle ve “terör”le müca-
delede kendisini siyasi bir müttefik
olarak tanımlamakta ve süper güç
olarak göstermek için çabalamak-
tadır. Tüm bunların yanı sıra Batı
ve ABD ile olan ilişkilerinde, eko-
nomik yaptırımlar ve Ukrayna dos-
yasında Suriye’yi pazarlık kozu
olarak kullanmayı hedeflemekte-
dir.

Rusya’nın söz konusu müdahale-
deki diğer bir hedefi ise cihatçı
hareketlere karşı önleyici savaşlar
yürütmek ve söz konusu hareket-
lerin Rus cumhuriyetlerine yayıl-
malarını engellemektir. Su-34 ve
Su-27’nin güncellenmiş versiyonu
olan Su-35 savaş uçakları, Mi-35
savaş helikopterleri ve 231 çeşit
modern silah gibi Rus menşeili
savaş ekipmanlarının Suriye sa-
hasında denenmesi de Rusya’nın
hedefleri arasında yer almaktadır.
Son olarak Rusya, Suriye’ye ilişkin
hamlesiyle dış müdahalelerde yer
alarak dikkati ülke içindeki eko-
nomik krizlerden uzaklaştırmaya
çalışmaktadır.

Rusya Suriye’deki dört
havaalanı, bir askeri liman ve
dört askeri üsteki varlığını
kuvvetlendirmiştir.
Halihazırda İdlib’teki askeri
operasyonlarda Rus kara
kuvvetleri de faaliyet
göstermektedir. Kahire ve
Moskova platformlarını da
Yüksek Müzakere Heyeti’ne
dahil eden Rusya, Suriye
muhalif siyasetine nüfuz
etmeyi başarmıştır.

Rusya Müdahalesinin
Aşamaları

Rusya’nın Suriye müdahalesi Mart
2011 ve Ağustos 2015 tarihleri
arasındaki süre zarfında pek çok
aşamadan geçmiştir. Rusya, Suriye
muhalefetine karşı İran’ın müda-
halesini ve İran’a bağlı Hizbullah
gibi milislerin bu yöndeki faali-
yetlerini destekleyerek ilk etapta
rejimi koruyan ve askeri anlamda
destekleyen bir politika izlemiştir.
Aynı zamanda Çin gibi Suriye re-
jimini destekleyen ülkelerle koor-
dinasyon halinde olmuş ve Bir-
leşmiş Milletler (BM) Güvenlik
Konseyi’nin Esad rejimi aleyhine
aldığı pek çok kararı engellemiştir.
Rusya’nın Suriye politikası açısın-
dan ikinci aşama Eylül 2015’te
başlamıştır. Bu dönemde Rusya,
rejim kuvvetlerinin İran askeri
milislerinin desteğine rağmen et-
kisini kaybetmesi ve askeri mağ-
lubiyetler yaşaması sonucu askeri
kuvvetlerini bölgeye yollamaya
başlamıştır. Rus kuvvetleri burada
Suriye muhalefetine yoğun askeri
saldırılarla karşılık vererek rejimin
Suriye’deki pozisyonunu güçlen-
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dirmiştir. Böylelikle Rusya,
ABD’nin Suriye meselesine doğ-
rudan müdahale etme konusunda
isteksiz olmasından yararlanmış
ve bölgeye yönelik müdahalelerini
artırmıştır.

Şubat 2016’da müdahalenin üçün-
cü aşaması başlamıştır. ABD ile
anlaşmaların imzalanmasının ar-
dından muhalefet ile ateşkes ve
uzlaşı dönemine geçilmiştir. Bu
bağlamda, Cenevre’de barış gö-
rüşmeleri yapılmıştır. Akabinde
Rusya; Suriye meselesinde önemli
bir rol edinmeye, bölgede hege-
monyasını güçlendirmeye ve yap-
tığı düzenlemeleri meşrulaştırmaya
yönelmiştir. Ayrıca uzlaşı anlaş-
maları kapsamında Suriye’nin bazı
bölgelerinde Rus askeri polisleri
konuşlanmıştır. Rusya Suriye’deki
dört havaalanı, bir askeri liman
ve dört askeri üsteki varlığını kuv-
vetlendirmiştir. Halihazırda İd-
lib’teki askeri operasyonlarda Rus
kara kuvvetleri de faaliyet göster-
mektedir. Kahire ve Moskova plat-
formlarını da Yüksek Müzakere
Heyeti’ne dahil eden Rusya, Suriye
muhalif siyasetine nüfuz etmeyi
başarmıştır. 

Bu çerçevede Moskova; Suriye
devlet kurumlarında söz sahibi
olmaya, Suriye devlet mekaniz-
malarını çıkarlarına uygun olarak
yeniden yapılandırmaya, Suriye’nin
askeri ve güvenlik kurumlarının
yapısında değişiklikler yapmaya
ve rejimin imzaladığı anlaşmalar
yoluyla Suriye ekonomisi üzerin-
deki hakimiyetini artırmaya baş-
lamıştır. İran’ın milis temelli po-
litikasına kıyasla Rusya, Suriye’deki
devlet kurumları üzerinden faali-
yetlerini yürütmeyi tercih etmiştir.
Bu durum iki ülke arasında an-

laşmazlıkların ve belirli fikir ayrı-
lıklarının yaşanmasına neden ol-
muştur. ABD’nin Suriye’ye ilişkin
politikasında ciddi bir müdahalede
bulunmamayı tercih etmesi, Rus-
ya’nın Suriye meselesinde etkin
bir şekilde rol oynamasının önünü
açmıştır. Ancak, Donald Trump’ın
ABD başkanlığına gelmesi ve Suriye
rejimine yönelik birçok saldırıda
bulunması Rus ordusu için prob-
lem teşkil etmiştir. ABD’nin Rus-
ya’nın kuzeydoğusunda varlık gös-
termesi de Rusya’nın Suriye me-
selesinde tek başına karar almasını
engellemektedir.

Suriye’deki Rus Varlığının
Geleceği

Yaşadığı ekonomik krizden dolayı
pek çok baskı ile karşılaşan Rusya,
etkili yumuşak güç araçlarına sahip
değildir ve hedeflerini gerçekleş-
tirmek için müttefiklerinden ba-
ğımsız hareket edememektedir.
Ekonomik anlamda ise, Suriye’nin
yeniden yapılandırılmasına yönelik
maliyetleri büyük ölçüde karşıla-
yamaz durumdadır. Suriye üze-
rinde kurmak istediği hakimiyet
konusunda da İran ile sık sık karşı
karşıya gelmektedir. Rusya, böl-
gesel düzenlemelerle kendisini gü-
venceye alabilmek ve Suriye krizi
ile ilgili siyasi bir çözüm ortaya
koyabilmek amacıyla Türkiye ve
İran ile birlikte Astana sürecinde
yer almıştır. Bununla birlikte Tür-
kiye-Rusya ilişkileri sağlam bir ze-
mine dayanmamaktadır. Diğer ta-
raftan Türkiye ve Rusya, bazı an-
laşma ve uzlaşı arayışları nedeniyle
birlikte hareket etmesine rağmen
iki tarafın Suriye rejimi ve muha-
lefete yönelik fikirleri büyük oranda
farklılık göstermektedir. 

Moskova, 2018 yılında
gerçekleşen Soçi
Konferansı’nın bir sonucu olan
Suriye Anayasa Komitesi ile
ilgili kendi görüşlerini dayatma
ve bu komitenin siyasi
çözümün merkezi olması
gerektiğini vurgulamaktadır.
Bu bağlamda, BM nezdinde
düzenlenen Suriye’ye ilişkin
konferanslarda alınan
uluslararası kararlarda
vurgulanan tam yetkili geçici
hükümet yerine bu komitenin
anayasa yazımı ile sorumlu
olmasını istemektedir.

Rusya; Suriye rejiminin politik,
ekonomik ve askeri anlamda ala-
cağı kararlara müdahale etmekte
ve rejimin kontrolü altındaki böl-
gelerde hakimiyet kurmaya çalış-
maktadır. Ayrıca Moskova, 2018
yılında gerçekleşen Soçi Konfe-
ransı’nın bir sonucu olan Suriye
Anayasa Komitesi ile ilgili kendi
görüşlerini dayatma ve bu komi-
tenin siyasi çözümün merkezi ol-
ması gerektiğini vurgulamaktadır.
Bu bağlamda, BM nezdinde dü-
zenlenen Suriye’ye ilişkin konfe-
ranslarda alınan uluslararası ka-
rarlarda vurgulanan tam yetkili
geçici hükümet yerine bu komi-
tenin anayasa yazımı ile sorumlu
olmasını istemektedir. Ruslar, İdlib
başta olmak üzere tüm Suriye’de
yeniden rejimin hakimiyet sağla-
ması hususunda ısrar etmektedir-
ler. Bu bağlamda Rus kuvvetleri,
rejim kuvvetleri ve İran tarafından
söz konusu bölgelerde saldırılar
sürdürülmektedir. 

I Mart-Nisan 2020 Cilt: 11 Sayı: 92 I 59


