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Ankara Üniversitesi Rus Dili 
ve Edebiyatı Bölümü’nden 
mezun oldu. Sırasıyla Avrasya 
Stratejik Araştırmalar 
Merkezi (2008-2009), Avrasya 
İncelemeleri Merkezi (2009-
2012) ve Anadolu Ajansı’nda 
(AA, 2012-2015) çalıştı. 
Halen TOBB ETÜ Güvenlik 
Çalışmaları Bölümü’nde 
yüksek lisans programına 
devam eden Gülşen, Rusya 
ve  Post-Sovyet coğrafyasına 
yönelik güvenlik merkezli 
çalışmalarda bulunmaktadır.
Gülşen’in çalışmaları Ermeni 
Araştırmaları Dergisi, Review 
of Armenian Studies, Avrasya 
Dosyası, İnsanlığa Karşı 
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Rusya, Suriye’ye askeri müdahalede bulunarak hem Or-

tadoğu’daki kalesini muhafaza etti hem de Ukrayna krizi ned-

eniyle maruz kaldığı siyasi baskıyı hafifletti. Suriye müdahalesi 

ile önemli askeri ve siyasi kazanımlar elde eden Rusya bunu 

gerçekleştirirken çok az asker kaybı verdi. Suriye gibi birçok 

ulusal ve uluslararası aktörün yani sıra DEAŞ, YPG, El-Kaide 

gibi terör örgütlerinin de güç mücadelesi verdiği karmaşık bir 

sahaya dışarıdan askeri müdahalede bulunarak yaklaşık 2 yılda 

sadece 28 asker kaybı verilmesi, üzerinde durulması gereken bir 

konudur. Rusya’nın Suriye’de bu kadar az asker kaybı verme-

sinin temel nedenlerinin başında Rus özel askeri şirketlerinin 

Suriye’deki varlığı gelmektedir.  Bu çalışmada söz konusu askeri 

şirketlerin Rusya’nın Suriye müdahalesindeki yeri incelenerek 

Rusya’ya sağladığı avantajlar ve muhtemel riskler ele alınmıştır.
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Rusya Federasyonu, 
Sovyetler Birliği’nin 
dağılması sonrasında 

yaşanan kriz döneminden Vla-
dimir Putin’in 2000’de devlet 
başkanlığı koltuğuna oturma-
sıyla birlikte hızla çıkmaya 
başlamıştır. İlk olarak ülke 
içindeki ekonomik ve siyasi 
istikrarsızlığı ortadan kaldır-
mayı hedefleyen Putin yöne-
timi, bunu başardıktan sonra 
uluslararası alandaki çıkarları-
na odaklanmıştır. Bu kapsamda 
Putin döneminde kabul edilen 
ulusal güvenlik strateji belge-
leri, dış politika doktrinleri ve 
askerî güvenlik doktrinlerine 
bakıldığında temel olarak vur-
gulanan noktalar tek kutuplu 
dünya sisteminin kabul edi-
lemezliği ve NATO’nun ge-
nişlemesinin ulusal güvenlik 
tehdidi oluşturduğudur.1 Rusya 
bu konudaki yaklaşımını en net 
şekilde 2007 Münih Güvenlik 
Konferansı’nda ortaya koy-
muştur. Putin’in burada yaptığı 
konuşmada sarfettiği şu sözler, 
Rusya’nın uluslararası alanda-
ki mevcut duruma yönelik bir 
ültimatomu olarak değerlendi-
rilmiştir. 

“Tek kutuplu dünya nedir? 
Bunu ne kadar süslerseniz süsle-
yin, netice itibariyle tek tip durum, 
tek erk, tek güç merkezi, tek efendi 
anlamına gelir. Tek egemenin, tek 
efendinin olduğu bir dünya demek-
tir. Sonuç olarak, bu durum sade-
ce sistemin içindekiler için değil, 
aynı zamanda egemenliği elinde 
bulunduran için de ölümcüldür, 
çünkü onu içeriden yıkar.”2

Münih Konferansı sonrasın-
da Rusya’nın uluslararası alan-
daki gelişmelere verdiği tepki-
lere bakıldığında, söylemlerin 
içinin doldurulduğu görülmek-
tedir. NATO’nun genişleme 
strateji karşısında 2008 Gürcis-
tan müdahalesi, AB’nin Doğu 
Ortaklığı programı kapsamında 
Ukrayna ile “fazla” yakınlaş-
masının ardından gelen Kırım 
işgali ve Doğu Ukrayna’ya de 
facto müdahale bu sürecin bir 
yansımasıdır. Rusya’nın Suriye 
iç savaşına 2016’da fiilen mü-
dahil olması da bu kapsamda ele 
alınması gereken bir konudur.  

1. Suriye Müdahalesi

Rusya Arap Baharı’nın ardın-
dan 2011’de patlak veren Suri-
ye iç savaşına 30 Eylül 2015 ta-
rihinde fiili olarak müdahalede 
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bulunmuştur. Müdahalenin 
gerekçesi olarak her ne kadar 
Beşar Esad rejiminin yardım 
talebi gösterilmiş olsa da al-
tında yatan çok farklı sebepler 
bulunmaktadır.  Bunları kısa-
ca sıralamak gerekirse: Akde-
niz’deki tek askerî varlığı olan 
Tartus’taki üssü kaybetmek 
istememesi, Libya’da Kadda-
fi’nin devrilmesi sürecinde Batı 
tarafından kandırılmışlık hissi, 
Ukrayna krizi nedeniyle maruz 
kaldığı Batı merkezli baskıla-
rı azaltma düşüncesi, Batı ile 
girdiği güç savaşında çatışma-
yı kendi sınırlarının olabildiği 
kadar ötesinde gerçekleştirmek 
istemesi, Rus pasaportlu Kaf-
kasya kökenli savaşçıların Su-
riye’deki varlığı, ABD’nin geri 
çekilmesiyle  ortaya çıkan boş-
luğu doldurma isteği ve İran et-
kisi gibi nedenler gösterilebilir.

Söz konusu askerî müda-
halenin üzerinden yaklaşık 
2 yıl geçtikten sonra gelinen 
noktaya bakıldığında şu an 
için Rusya’nın istediğini elde 
ettiğini söylemek hata olmaz. 
İzlediği politikayla kendisine 
alan açan ve Suriye rejiminin 
koltuğunu korumasını sağla-
yan Rusya, bu ülke içindeki 

askerî kapasitesini de artırma 
yönünde önemli avantajlar elde 
etmiştir. Bununla birlikte ulus-
lararası alanda yeniden dikkate 
alınır bir ülke konumuna gel-
miş ve siyasi olarak da güçlen-
miştir. Bu bağlamda Rusya’nın 
Suriye müdahalesinin askerî ve 
siyasi alanda ciddi sonuçları 
olduğu görülmektedir.

İlk olarak müdahalenin as-
kerî sonuçları noktasında Rus-
ya’nın Suriye’de elde ettiği as-
kerî üsler dikkat çekmektedir. 
Tartus’ta 1977’den beri kulla-
nılan yarı üs özellikli donan-
ma tesisinin gerçek anlamda 
kalıcı bir üsse dönüştürülmesi, 
Rusya’nın Akdeniz’deki as-
kerî varlığı açısından oldukça 
önemlidir. Bu konuda Suriye 
yönetimiyle imzalanan anlaş-
ma kapsamında Tartus deniz 
üssünün genişletilmesi, Rus 
gemilerinin bölgesel, ulusal 
sulara ve Suriye’deki limanlara 
girebilmesinin önü açılmıştır. 
Diğer taraftan Suriye ile imza-
lanan ve Rus hava güçlerinin 
Hmeymim Üssü’nde süresiz 
olarak konuşlandırılmasına izin 
veren anlaşma sonrasında Rus-
ya, çok sayıda savaş uçağını 
bölgeye konuşlandırma imkânı 

İzlediği politikayla 
kendisine 
alan açan ve 
Suriye rejiminin 
koltuğunu 
korumasını 
sağlayan Rusya, bu 
ülke içindeki askerî 
kapasitesini de 
artırma yönünde 
önemli avantajlar 
elde etmiştir.
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bulmuştur. Rusya anlaşmanın 
ardından üsse S-400 ve Pantsir 
hava savunma sistemlerini yer-
leştirmiştir.3 Ayrıca söz konusu 
anlaşmayla üsteki askerî perso-
nel ve ailelerine diplomatik do-
kunulmazlık tanınması ve Rus 
askerlerine Suriye’ye girerken 
sınır kontrolünden geçmeme 
hakkı da sağlanmıştır.  Rus-
ya’nın Hmeymim’i kullanma-
sı karşılığında Suriye’ye kira 
ödemeyecek olması da kayda 
değerdir.

Tartus ve Hmeymim’in ar-
dından Rusya’nın terör örgütü 
PYD ile birlikte Afrin’de ko-
nuşlanması ve ateşkesi izle-
me merkezi adı altında askerî 
faaliyetlerde bulunması da 
müdahalenin askerî sonuçları 
noktasında önemli bir başlı-
ğı oluşturmaktadır. Afrin’deki 
Kafr Cenne, Deyr Ballut, Gaz-
zaviye’ye, Der Sufan ve Zey-
tuna köyleri arasındaki vadiye, 
Bıfanun Dağına, 135. Tugaya 
ve Tel Acar bölgelerine yerle-
şen Rusya askerlerinin sayısı-
nın yaklaşık 100 civarında ol-
duğu tahmin edilmektedir. Rus 
yetkililerin açıklamalarına göre 
bölgede Hmeymim benzeri bir 
üs girişimi bulunmamakta, adı 

geçen bölgelerde kurulan mer-
kezlerin ateşkesi izleyeceği ifa-
de edilmektedir.4

İkinci olarak askerî mü-
dahalenin siyasi sonuçlarına 
bakıldığında ise Batı’nın am-
bargosuna ve müdahalesine 
rağmen Beşar Esed yönetimi-
nin görevde kalması Rusya’nın 
uluslararası alanda ve bölgede-
ki aktörleri üzerindeki gücünü 
artırmıştır. Diğer taraftan Asta-
na süreci ile bölgenin en önem-
li iki gücü olan Türkiye ve İran 
ile aynı masada buluşan Rusya, 
Cenevre sürecini destekleyici 
bir platformla inisiyatif almış-
tır.

Rusya’nın Suriye müdaha-
lesinin ülke içi güvenlik risk-
lerinin azaltılması açısından 
da önemli sonuçları olmuştur. 
Rusya topraklarında faaliyet 
gösteren Kafkasya Emirli-
ği’ne bağlı çok sayıda savaşçı 
2016’da DEAŞ’a biat ederek 
Rusya’yı terk etmiştir. Rus-
ya ise Suriye’ye askerî müda-
halesiyle burada gerek ılımlı 
muhaliflerin gerekse DEAŞ 
saflarında savaşan çok sayı-
da Rusya pasaportlu Kafkas-
ya kökenli savaşçının etkisiz 
hale getirilmesini sağlamıştır. 
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Böylece Kafkasya kökenli sa-
vaşçıları kendi topraklarının 
dışında etkisiz hale getirerek, 

iç güvenliğin tesisi noktasında 
önemli bir avantaj elde etmiş-
tir.

İsim Rütbe/Görev Yer Tarih 
Fedor Juravlev Er Belirsiz Kasım/2015
Oleg Peşkov Yarbay/Pilot Türkmen Dağı Kasım/2015
Aleksandr Pozıniç  Deniz Piyade Er Belirsiz Kasım/2015
İvan Çeremisin Albay Belirsiz Aralık/2016
Aleksandr Prohorenko Üstteğmen Palmira Mart/2016
Andrey Akladnikov Pilot Humus Nisan/2016
Viktor Pankov Pilot Humus Nisan/2016
Anton Yerıgin Çavuş Humus Mayıs/2016
Andrey Timoşenkov Er Humus Haziran/2016
Mihail Şirokapoyas Çavuş Halep Haziran/2016
Ryafagat Habibulin Pilot Palmira Haziran/2016
Yevgeniy Dolgin Teğmen/Pilot Palmira Haziran/2016
Nikita Şevçenko Er Halep Haziran/2016
Asker Bijoyev Er Belirsiz Ağustos/2016
Nadejda Duraçenko Askeri Doktor Halep Aralık/2016
Galina Mihaylova Askeri Doktor Halep Aralık/2016
Vadim Kostenko Er Lazkiye Ekim/2015
Sanal Sançirov Binbaşı Palmira Aralık/2016
Ruslan Galitskiy Albay Halep Aralık/2016

Tablo 1: Suriye’de hayatını kaybeden Rus askerler6 

Tüm bunların dışında Rus-
ya’nın Suriye müdahalesiyle 
belki de en önemli askerî ve 
siyasi kazanımı Ukrayna’da ol-
muştur. Rusya Suriye’ye askerî 
müdahalede bulunarak Kırım 
işgali nedeniyle Batı’nın uy-
guladığı yaptırım politikala-
rına geri çekilmek yerine kar-
şı hamlede bulunarak cevap 
vermiştir. Adeta “go” tahtası-
nın bir köşesinde sıkışan bir 
oyuncunun, bu sıkışmışlıktan 
kurtulmak için tahtanın farklı 

bir köşesine hamle yapması 
gibi, Ukrayna’da sıkışan Rusya  
“taşı” Suriye’ye koymuştur.

2. Suriye’deki Askerî Ka-
yıplar

Rusya iki yıla yaklaşan Suriye 
müdahalesinde önemli bir as-
kerî kayıp yaşamamıştır. Resmî 
açıklamara göre şu ana kadar 
28 Rus askeri Suriye’de haya-
tını kaybetmiştir. Bunun yanı 
sıra Rusya’nın iki Mi-8, bir 
Mi-28H ve bir Mi-35 tipi ol-
mak üzere 4 askeri helikopteri 
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operasyonlar sırasında DEAŞ 
tarafından düşürülmüş, Su-24 
tipi savaş uçağı ise Türkiye sa-
vaş uçakları tarafından sınır ih-
lali gerekçesiyle vurulmuştur.5 

Listede yer alan 19 aske-
rin dışında, 1 Ağustos 2016’da 
İdlip’de düşürülen Mİ-8 tipi 
askerî helikopterde 5 Rus as-
keri hayatını kaybetmiştir. Rus 
resmî makamları bu saldırıda 
helikopterde bulunan 5 askerin 
hayatını kaybettiğini açıklama-
sına rağmen, askerlerin isimleri 
paylaşılmamıştır. Nisan 2017’ 
de ise 4 Rus askerinin daha ha-
yatını kaybettiği bildirilmiştir.7

Genel itibariyle bakıldığında 
Sovyetler Birliği’nin dağılma-
sından sonra ilk defa eski Sov-
yet sınırları dışında bir ülkeye 
askerî operasyon düzenleyen 
Rusya’nın söz konusu kayıp-
larının oldukça düşük olduğu 
görülmektedir. Hem sahada çok 
farklı grupların bulunduğu hem 
de farklı uluslararası aktörlerin 
yer aldığı böylesine bir savaşta 
Rusya’nın bu kadar az askerî 
kayıp vermesinin birden çok se-
bebi bulunmaktadır. Bu neden-
ler şu şekilde sıralanabilir: 

• Ağırlıklı olarak hava 
saldırılarına yoğunlaşması, 

• Uzun yıllardır Suriye 
rejimine askerî danışmanlık 
yapan Rus uzmanların, ülke 
şartlarını ve saha koşullarını 
iyi bilmesi,

• Bir bölge ya da şehir-
de tam güvenlik sağlandıktan 
sonra Rus resmî askerlerinin 
yoğun şekilde sahaya inerek 
kontrolü devralması,

• Özel güvenlik/askerî 
şirketlerin kullanılması.

Bu nedenlerin içinde Rus 
özel güvenlik/askerî şirketle-
rinin kullanılmasının ayrı bir 
yeri bulunmaktadır. Özellikle 
2008 Gürcistan savaşı, ardından 
2014’deki Kırım işgali ve Doğu 
Ukrayna’da devam eden savaş-
la birlikte Rusya, yurt dışındaki 
operasyonlarda özel güvenlik 
şirketlerini daha yoğun bir şe-
kilde kullanmaya başlamıştır. 
Suriye’de sadece 28 asker kay-
bı vermesinin ardında yatan 
temel nedenlerin başında da 
Rusya’nın bölgede özel güven-
lik şirketlerinin önünü açması 
gelmektedir. Nitekim bu alan-
da son yıllarda yapılan yasal 
düzenlemeler de özel güvenlik 
şirketlerin yurt dışında kullanı-
mına verilen önemi göstermesi 
açısından önemlidir.    
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Rusya’nın 2008 
Gürcistan, 2014 
Ukrayna ve 
2015 Suriye 
müdahalelerini 
kapsayan son 9 
yılda, Rusya’da 
yeni özel 
askerî şirketler 
kurulmaya ve 
bunlar için yasal 
düzenlemeler 
hayata 
geçirilmeye 
başlanmıştır.

3. Suriye Müdahalesinde 
Özel Askerî Şirketler   

Rusya’da Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasını takip eden süreç-
te, devletin askerî ve istihbarat 
yetkilileri tarafından resmî ol-
mayan ancak birçoğu profes-
yonellerden oluşan, farklı özel 
askerî birliklerin kurulduğu bi-
linmektedir. Bu birlikler ilk yıl-
larda, Bosna, Karabağ, Moldo-
va, Gürcistan, Çeçenistan gibi 
ülkelerde kullanılmıştır.

Özellikle Rusya’nın 2008 
Gürcistan, 2014 Ukrayna ve 
2015 Suriye müdahalelerini 
kapsayan son 9 yılda, Rusya’da 
yeni özel askerî şirketler kurul-
maya ve bunlar için yasal dü-
zenlemeler hayata geçirilmeye 
başlanmıştır. Rusya bu yön-
temle doğrudan devlet müda-
halesi olmadan ve uluslararası 
hukukun etrafından dolaşarak 
yabancı ülkelerde askerî müda-
hale kapasitesini artırmıştır. Bu 
yöntem olası kayıplar sonrasın-
da Rusya kamuoyunda oluşabi-
lecek tepkileri dizginlemesine 
yardımcı olması açısından da 
önemli görülmüştür.

Ancak sahada aktif olarak 
faaliyet yürüten ve Rusya’nın 
yurt dışındaki çıkarlarına 

paralel olarak faaliyet gösteren 
bu yapıların zaman içinde ya-
sal bir statüye kavuşturulması 
bir zaruret haline gelmiştir. Bu 
kapsamda öncelikle yasal dü-
zenlemelere ağırlık verilerek 
2008, 2012, 2013 ve 2014’de 
olmak üzere dört yasal düzen-
leme kabul edilmiştir. İlk olarak 
2008’de “silah yasası” olarak 
adlandırılan yasa çıkarılmış ve 
Gazprom, Lukoil, Transneft 
gibi stratejik öneme sahip Rus 
devlet kurumlarının yurtdışı 
temsilciliklerinin güvenlikleri-
nin sağlanması için silah kul-
lanma yetkisi verilmiştir.8

İlk yasadan dört yıl sonra 
2012’de iktidardaki Birleşik 
Rusya Partisi tarafından Du-
ma’da 288-FZ nolu bir yasa 
tasarısı kabul edilmiştir. Söz 
konusu yasa, özel askerî şirket-
lerin yedek askeri unsur olarak 
bulundurulmasına ilişkin sta-
tüye devlet başkanı tarafından 
yasal düzenleme getirilmesini 
sağlamıştır.9 (Özel profesyonel 
kurumlarda askerî eğitim veri-
lebilmesi vb.)

Bir yıl sonra ise Duma Baş-
kan Yardımcısı Aleksandr Mit-
rofanov tarafından sunulan yeni 
yasayla, özel askerî şirketlerin 
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askeri ekipmana sahip olmaları 
yasal güvence altına alınmış ve 
hükümetin söz konusu şirket-
lerin tüm faaliyetlerini kontrol 
altında tutacağı vurgulanmıştır. 
2014’de de benzer içerikli bir 
yasal düzenleme kabul edilmiş-
tir.10

Söz konusu güvenlik şirket-
lerinin yabancı ülkelerde kul-
lanımı konusunda Rusya’nın 
resmî yetkililerinin de olduk-
ça açık ifadeler kullanmaktan 
çekinmediği görülmektedir. 
Rusya Devlet Başkanı Putin, 
2012’de yaptığı bir konuşma-
sında özel askerî şirketlerin 

ülkesi için ne anlama geldiğini 
şu sözlerle ifade etmiştir: “Rus 
özel askerî şirketleri devletin 
doğrudan müdahalesi olmadan 
ulusal çıkarlar doğrultusunda 
yapılması gerekenlerin tatbiki 
için bir araçtır.”11

Her ne kadar bir dizi yasal 
düzenlemeler yapılmış ve Putin 
dahi konuyu açıkça dillendir-
miş olsa da Rusya’da bu alan-
da hâlâ şöyle bir yasal ikilem 
bulunmaktadır: Rusya yasaları 
özel güvenlik şirketlerine dair 
yukarıdaki değişiklikleri ya-
parken, özel askerî şirketlerin 
yurt dışındaki operasyonlara 
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katılması mevcut Rusya yasala-
rına göre illegal görünmektedir. 
Bu durumun da yakın zamanda 
çıkacak yeni yasalarla değişme-
si öngörülmektedir. Fakat bu 
illegal durum, özel askerî şir-
ketlerin yurtdışında gayriresmî 
ordu gibi kullanılmasının önüne 
geç(e)memektedir.

4. Öne Çıkan Şirketler ve 
Operasyon Bölgeleri

Rusya’da son yıllarda özel 
askerî şirketlerin uluslararası 
operasyonlardaki rolü giderek 
artış göstermektedir. Özellikle 
2014’deki Kırım işgali ve ar-
dından Doğu Ukrayna’da mey-
dana gelen çatışma ortamı ve 

Tablo 2: Rusya’daki özel askerî şirketler12

2015’teki Suriye’ye askerî mü-
dahale, Rusya merkezli özel as-
kerî şirketler konusunu yeniden 
gündeme getirmiştir. Söz konu-
su özel askerî şirketlerden bazı-
ları Doğu Ukrayna’daki Rusya 
yanlısı ve destekli gruplarla 
birlikte Ukrayna ordusuna kar-
şı savaşta eleman temin eder-
ken, bazıları ise Suriye’de de-
vam eden iç savaşa profesyonel 

destek sağlamaktadır. Bununla 
birlikte bazı özel askerî şirket-
lerin Ukrayna’da savaşan ele-
manlarını, Suriye’de savaşın 
şiddetinin artmasıyla birlikte 
Suriye’ye kaydırdıkları da gö-
rülmektedir.

Ukrayna ve Suriye’de sava-
şan özel askerî şirketler üzerine 
çalışmalarıyla öne çıkan ve Rus-
ça yayın yapan Informnapalm 
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haber sitesinin çalışanları tara-
fından hazırlanan raporda, söz 
konusu şirketlere ayrıntılı bir 
şekilde yer verilmektedir.

Bu şirketler arasında Suriye 
savaşında öne çıkanlar PMC 
Wagner, Moran Güvenlik Gru-
bu, Slavonic Corps, Antiterör 
Güvenlik Şirketi, RSB Grup ve 
Redut Özel Birliği’dir.13 Aşağı-
da söz konusu şirketlerin temel 
özellikleri ve görev alanları ayrı 
ayrı incelenmektedir. Şirketler 
üzerine yaptığımız araştırma-
da şirketlerin resmî internet si-
teleri, bu konuda araştırmalar 
yapan bağımsız gazetecilerin 
çalışmaları ve Rus askerlerinin 
sosyal medya paylaşımlarında 
yer alan bilgilerden yararlanıl-
mıştır.

RSB Grup

Rusya Gü-
venlik Sis-
t e m l e r i 
(RSB) Gru-
bu 2011’de 
kurulmuştur. 

Şirketin başkanlığını eski Rus-
ya Federal Güvenlik Servisi 
(FSB) görevlisi olan Oleg Kri-
nitsin yapmaktadır.14 Şirketin 

kurucuları arasında  Rusya Sı-
nır Servisi’nden emekli asker-
lerin yer aldığı kaydedilmekte-
dir. Şirketin sunduğu hizmetler 
arasında uzun deniz seferlerinin 
güvenliğinin sağlanması, kara-
da nakliye işlemlerinin güven-
liğinin tesisi, eğitim, istihbarat 
analizi, teknik koruma ve ma-
yın temizleme hizmetlerinin yer 
aldığı belirtilmektedir.15 

Şirket Somali’de 10’dan faz-
la Rus ve yabancı uyruklu ge-
minin güvenliğini sağlamıştır. 
Bunun dışında Ürdün, Mısır, 
Sri Lanka ve Güney Afrika’da 
da benzer hizmetler sunduğu 
belirtilmektedir. Şirketin deniz-
lerdeki ticari ve resmî gemilere 
güvenlik sağlayan personeli-
nin eski Rus özel kuvvetleri 
çalışanları olduğuna dair bilgi 
resmî internet sitesinde mev-
cuttur. Gemilerin güvenliğinin 
sağlanması dışında petrol ve 
gaz platformlarının güvenliği-
nin sağlanması da şirketi hiz-
met alanları içine girmektedir.16

RSB Grup’un bir başka ça-
lışma alanı ise karada büyük 
nakliyelerin güvenliğini sağla-
maktır. Bu noktada ise Irak’ta 
çeşitli tır konvoylarına gü-
venli sağladığı kaydedilmekle 
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Suriye savaşında 
öne çıkanlar 
PMC Wagner, 
Moran Güvenlik 
Grubu, Slavonic 
Corps, Antiterör 
Güvenlik Şirketi, 
RSB Grup ve 
Redut Özel 
Birliği’dir.

birlikte, Bağdat’taki Rus Büyü-
kelçiliği’nin güvenliğinin sağ-
lanması noktasında da faaliyet 
göstermektedir.

Suriye özelinde şirketin ka-
rada operasyonlara katılan as-
kerî gücü olduğuna dair bir veri 
bulunmamaktadır. Ancak farklı 
kaynaklarda Suriye’ye giden 
Rusya bandıralı gemilerin ve 
Rusya’nın kontrolündeki tesis-
lerin güvenliği noktasında gö-
rev aldıklarına dair bilgiler yer 
almaktadır.17

Moran Güvenlik Grubu:

M o r a n 
G ü v e n -
lik Grubu 
( M S G ) , 

1999 yılında kurulmuştur. Şir-
ketin başkanlığını Rusya Deniz 
Kuvvetlerinde uzun yıllar görev 
yapmış ve 8 başarı madalyasına 
sahip İgor Nikov ve yine Rusya 
Deniz Kuvvetlerinde   çalışmış 
ve 9 madalyaya sahip Sergey 
Emelin yürütmektedir. Şirke-
tin sunduğu hizmetler arasında 
denizlerde gemi taşımacılığı 
güvenliği, karada ise önemli 
tesisler ve konvoy güvenliği-
nin sağlanması yer almakta-
dır. Bununla birlikte kurtarma 

ve danışmanlık hizmetleri de 
şirketin görev tanımı içine gir-
mektedir. 

Şirket ilk sınıraşan görevi-
ni 1991-2001 yılları arasında 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
ifa etmiştir. Sudanlı milliyetçi 
gruplar tarafından kaçırılan bir 
gemi, sahibinin talebi üzerine 
kurtarılmıştır. Yine aynı bölge-
de 20 petrol tankerinin Irak-Bir-
leşik Arap Emirlikleri-Hürmüz 
Boğazı-Aden Körfezi-Güney 
Avrupa hattında güvenli ulaşı-
mının sağlanması temin edil-
miştir. 

Birleşik Arap Emirlikle-
ri’nin ardından Irak’ta çok 
sayıda görev üslenmiştir. Bu 
kapsamda Irak’ın farklı bölge-
lerinde 2004 yılı içinde 6 farklı 
koruma görevini yerine getir-
miştir. Bu görevlerden bazıları 
şunlardır:

• Zaho’dan Bağdat’taki 
Ulaştırma Bakanlığı’na gide-
cek olan 70 tırlık bir konvo-
yun güvenliğini sağlama. 

• Tikrit yakınlarındaki 
bir petrol sahasına bazı ekip-
manların ulaştırılmasına eşlik 
ederek olası saldırılara kar-
şı bölgedeki güvenliği tesis 
etme. 
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• Kara-tepe bölgesine 
petrol-delme ekipmanlarının 
ulaştırılması. 

• Basra-Kerbela arasın-
daki 2. stratejik boru hattı 
projesinin analizi. 

• Zakha-Kerkük-Bağ -
dat-Basra arasında 90 tırlık 
bir konvoyun güvenliği.18  

MSG Irak’ın dışında Nijer-
ya, Kenya ve Orta Afrika Cum-
huriyeti’nde yerel güvenlik 
güçlerini eğiterek, VIP koruma 
hizmetinde bulunmuştur.

MSG, Suriye kapsamında 
Rusya’dan Tartus’a gelen as-
kerî gemilerin güvenliğini sağ-
lamakla birlikte, üsteki bazı 
güvenlik noktalarında da görev 
yapmaktadır.19 

PMC Wagner

PMC Wagner Suriye’de görev 
yapan Rus özel askerî şirketler 
arasında en fazla adı zikredilen 

şirket olma özelliğine sahiptir.  
Şirketin kuruluş tarihine dair 
net bir bilgi yoktur. Kurucuları 
arasında 2013’e kadar Pskov 
2. Özel Birlik Tugayı’nda gö-
revli olan Yarbay Dmitriy Ut-
kin bulunmaktadır. Krasnodar 
Kray bölgesi Molkino köyünde 
kamp merkezi bulunan Wagner 
ile aynı bölgede Rusya ordusu-
na ait 10. Askeri Tugayı yer al-
maktadır. Suriye’ye giden Rus 
savaşçıların bir bölümünün, adı 
geçen köye 200 km uzaklıktaki 
Primorsko Havaalanı’ndan gö-
türüldüğü kaydedilmektedir.20

 “Wagner” elemanlarının bü-
yük çoğunluğu Suriye’de savaş-
maktadır. Suriye savaşına dair 
yayın yapan Rusça haber site-
lerinde Suriye’den Sivastopol’e 
cesetler geldiği ve bunların 
Wagner elemanı olduğuna dair 
geniş bilgiler yer almaktadır. 
Örneğin 24 Eylül 2015’te 10, 
20 Ekim 2015’te ise 26 cesetin 
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Tablo 3: PMC Wagner Kurucusu Dmitriy Utkin (en sağda) 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte

Sivastopol Limanı’na gemilerle 
geldiği kaydedilmektedir.21

Petersburg merkezli Fon-
tanka haber sitesinde görev-
li gazeteci Denis Korotkov’a 
göre, Wagner’in bünyesinde 
bine yakın personel görev yap-
maktadır. Doğu Ukrayna’da da 
savaşan Wagner elemanlarının, 

Rusya’nın askerî müdahalesiy-

le birlikte Suriye’ye kaydırıl-

maya başlandığına dair bilgiler 

bulunmaktadır. Özellikle Doğu 

Ukrayna’daki Luhansk’ta bir 

ağaca asılmış olan ilanlar, du-

rumun daha da somutlaşmasını 

sağlamaktadır.
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Söz konusu ilanda “Neden 
Suriye’de savaşmak daha iyi” 
sorusu sorulmakta, cevaplar-
da ise “Donbas’ta savaşan bir 
kişinin 15 bin ruble kazandığı, 
ancak Suriye’de savaşan birinin 
200 bin ruble kazandığı” kıyas-
lamasına yer verilmektedir.22 
Dikkat çekici diğer bir nokta ise 
Suriye’de savaşan birinin statü 
olarak daha yukarıda ve alacağı 
madalyaların daha üst düzey ol-
duğunun belirtilmesidir. Son kı-
yaslama ise karşılaştırmayı ide-
olojik bir boyuta taşımaktadır. 
“Düşmanınız kim” sorusuna 
Donbass bölgesi için verilen ce-
vapta “Ortodoks kardeşleriniz” 
yazarken, Suriye için verilen 
cevapta ise “İslamcılar” ifadesi 
yer almaktadır.23 

Diğer taraftan Dmitriy Utkin 
9 Aralık 2016’da Kremlin’de 
düzenlenen Anavatan Kahra-
manları Günü resepsiyonuna 
katılarak Rusya Devlet Başka-
nı Vladimir Putin tarafından 
cesaretinden dolayı madalya-
ya layık görülmesi, Wagner ile 
Rusya resmî organları arasında-
ki bağlantı açısından önemli bir 
gösterge olarak kabul edilmek-
tedir.24

Slav-Corpus:

S l a v C o r p s 
S u r i y e ’ d e 
Wagner ile 
birlikte ak-
tif faaliyet 
gösteren özel 

askerî şirketler arasında öne 
çıkmaktadır. Şirketin resmî in-
ternet sitesi bulunmamaktadır. 
Bu nedenle kuruluş tarihine 
dair net bilgi yoktur. Çalışanla-
rının tamamı profesyonellerden 
oluşurken, Afganistan, Irak, Af-
rika, Tacikistan, Kuzey Kafkas-
ya ve Sırbistan’da daha önce-
den görev yapmış kişiler, şirket 
bünyesine daha kolay katılma 
imkânına sahiptir. 

Şirketin 2013’ten itibaren 
Suriye topraklarında faaliyet 
gösterdiği açık kaynaklarda yer 
almaktadır. Şirkete bağlı silah-
lı güçlerin özellikle Palmira ve 
Halep’teki çatışmalara dâhil 
oldukları belirtilmektedir. Der-
Zor’un doğusundaki petrol ku-
yularının güvenliği de uzun bir 
dönem söz konusu şirketin çalı-
şanları tarafından sağlanmıştır. 
Burada dikkat çekilmesi gere-
ken önemli bir nokta ise tıpkı 
Wagner gibi SlavCorps’un da 
önce Doğu Ukrayna’daki savaş-
ta yer almasıdır. İki şirket çalı-
şanları da buradan Suriye’ye 
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Rusya açısından 
bu tür askerî 
şirketleri 
kullanmanın 
riskleri de söz 
konusudur. Bu 
risklerin başında 
ise özel şirket 
personelinin 
kontrolüne 
dikkat çekilmesi 
gerekmektedir.

geçerek Rusya’nın çıkarları 
doğrultusunda görev almışlar-
dır.

Ancak şirketin sahadaki 
operasyonlarda ilk yer almaya 
başladığı dönemde –basına da 
yansıyan– bazı sıkıntılar ya-
şanmıştır. Humus’ta 267 şirket 
savaşçısı 6 bine yakın muhalif 
tarafından çevrilince araçla-
rına binerek kaçmak zorunda 
kalmıştır. Bu olayın ardından 
Latakya üzerinden Rusya’ya 
dönen paralı savaşçılar Mosko-
va’da tutuklanmıştır. Grubun li-
derleri arasında yer alan Vadim 
Gusev ve Evgeniy Sidorov da 
bu kapsamda içeri alınmıştır.25 

Rusya’nın söz konusu şirket 
çalışanlarını Suriye’de kullan-
masına rağmen geri döndükle-
rinde tutuklaması, iki ihtimali 
gündeme getirebilir. Birncisi 
sahadaki gruplarla FSB arasın-
da bir uyumsuzluk yaşanmış 
olmasıdır. İkinci ihtimal ise 
Rusya uluslararası kamuoyuna, 
“Devlet olarak bu grupları tanı-
mıyorum ve arkasında değilim” 
mesajı vermiş olabilir. Bu nok-
tada Rusya Savunma Bakanlığı 
içinde de özel askerî şirketlere 
karşı bir direnç olduğunu ekle-
mek faydalı olacaktır. 

Antiteror Güvenlik Şirketi

Ant i t e rö r 
G ü v e n l i k 
Şirketi as-
kerî eğitim 

ve özel operasyon eğitimi üze-
rine faaliyetlerde bulunmakta 
ve savaş riskinin yüksek olduğu 
alanlarda görev alacak güvenlik 
güçlerine yönelik özel eğitimler 
sunmaktadır.26 

Federal Güvenlik Servisi 
(FSB) ile birlikte çalışan Antite-
rör şirketi, Irak’ta ve Suriye’de 
faaliyet gösterirken, şirketin 
çalışanları arasında emekli üst 
düzey askerler ve istihbaratçılar 
yer almaktadır.

Redut Özel Birliği

Redut Özel Bir-
liği, 2008’de 
ağırlıklı olarak 
emekli Rus As-

kerî İstihbarat Servisi (GRU) ve 
İç İstihbarat Servisi (MVD) ele-
manları tarafından kurulmuş bir 
güvenlik şirketi olarak öne çık-
maktadır. Çalışanlarının çoğu-
nun Afganistan, Ortadoğu, Irak 
ve Kafkasya’da tecrübeleri 
mevcuttur.27 

Bu açıdan söz konusu coğ-
rafyalara yönelik düzenlenecek 
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operasyonlarda saha tecrübesi-
ne sahip bir ekibi bünyesinde 
barındırmaktadır. Grup özellik-
le verdiği keskin nişancı eğiti-
miyle ön plana çıkarken, eğitim 
alan paralı askerlerin, Ukrayna 
ve Suriye’de görev aldığı tah-
min edilmektedir. 

5. Avantajlar ve Riskler

Rusya’nın Suriye savaşında söz 
konusu özel güvenlik şirketleri 
ait paralı askerleri kullanması-
nın avantajları ve dezavantaj-
ları bulunmaktadır. Avantajla-
rını ele aldığımızda ilk olarak 
Suriye’deki Rus özel güvenlik 
şirketleri zaiyat verdiğinde bu 
durum basına fazla yansımadığı 
gibi, yansısa bile resmî bir as-
kerin ölümü kadar etki etmediği 
görülmektedir. 

Diğer taraftan özel askerî 
şirketlerin personeli Halep’te, 
Humus’ta, Palmira’da ya da 
başka bir şehirdeki operasyonda 
başarısız olduğunda, bunun ma-
liyeti Rus ordusuna, Savunma 
Bakanlığı’na çıkmaması, Rus 
karar alıcıları açısından önemli 
bir avantaj sağlamaktadır.

Yine söz konusu şirket per-
soneli uluslararası hukuka ay-
kırı bir suç işlediğinde, resmî 
olarak asker olmadıkları için, 

Rusya devleti bu durumdan so-
rumlu tutulamaması önemli bir 
noktadır. Bununla birlikte Rus-
ya’nın Suriye’deki bir bölgede 
uluslararası hukukun izin ver-
mediği bir biçimde kendi çıkar-
ları açısından stratejik öneme 
sahip bir operasyon düzenle-
mesi gerektiğinde, söz konusu 
şirketler devreye girerek devlet 
sorumluluğunu ortadan kaldır-
ma imkânı yaratmaktadır.  

Rusya açısından bu tür as-
kerî şirketleri kullanmanın 
riskleri de söz konusudur. Bu 
risklerin başında ise özel şirket 
personelinin kontrolüne dikkat 
çekilmesi gerekmektedir. Nite-
kim Slavcorps şirketi çalışan-
larından iki kişinin Suriye’de 
bir operasyonda geri çekilmek 
zorunda kalmalarının ardından 
Rusya’ya döndüklerinde FSB 
tarafından tutuklanmaları, bu-
nun en net göstergesidir. Belli 
bir komuta kademisi olmadığı 
için özel güvenlik şirketi elema-
nının sahada komuta edilmesi 
ve denetimi, ordu mensubu bir 
askere oranla çok daha çetrefilli 
bir konu olarak değerlendiril-
mektedir. Özellikle de Suriye 
gibi onlarca farklı savaşçı gru-
bun olduğu yabancı bir coğraf-
yada bu kontrolün daha da zor 
bir hal alması kaçınılmazdır.
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Sonuç
Rusya askerî müdahalede bulunduğu Suriye’de yaklaşık 2 yıl için-
de ulusal çıkarlarını muhafaza etmesi açısından önemli kazanımlar 
elde etmiştir. Bu noktada askerî ve siyasi olarak yola çıkarken or-
taya koyduğu hedeflere şimdilik ulaşmış görünmektedir. Bu hede-
fe ulaşırken yürütülen operasyonlarda çok az sayıda asker kaybı 
vermesinin Rusya’nın hanesine iç kamuoyunun tepkisini çekme-
mek açısından olumlu bir yansıması olmuştur. Bu bağlamda saha-
da kullanılan özel askerî şirketlerin etkisinin büyük önem taşıdığı 
görülmektedir. Ancak kullanılan bu yöntem kısa vadede Rusya’ya 
sahada avantaj sağlamış gözüküyorsa da orta ve uzun vadede ulus-
lararası hukuktan kaynaklanan farklı sorunlara neden olup olma-
yacağı bir soru işareti olarak durmaktadır.
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