
Bölgenin Rusya’nın öncelikli
çıkar alanlarından biri
olmadığı söylenebilir.
Rusya’nın asıl ilgi alanı
Avrupa güvenliğiyle ilgilidir
ve Ortadoğu politikası ise Batı
ile ilişkilerinin ve güç
çekişmelerinin etkisi
altındadır.

R usya’nın küresel strateji-
sini belirleyen faktörlerden
birisi güvenlik algısı ve

uluslararası alandaki konumuna
ilişkin yaklaşımıdır. Dünya sah-
nesine tekrar büyük güç olarak
geri dönmek Rusya’nın öncelikli
jeostratejik çıkarları arasındadır.
Rusya’nın Batı ile ilişkisi olduğu
gibi Ortadoğu politikası da bu çı-
karı çerçevesinde şekillenmektedir.
Ortadoğu politikası Rusya için
önemli yere sahip olmasına rağ-
men, söz konusu bölgenin Rus-
ya’nın öncelikli çıkar alanlarından
biri olmadığı söylenebilir. Rusya’nın
asıl ilgi alanı Avrupa güvenliğiyle
ilgilidir ve Ortadoğu politikası ise
Batı ile ilişkilerinin ve güç çekiş-
melerinin etkisi altındadır. 

Soğuk Savaş’ın bitmesiyle Orta-
doğu’daki etkisi yok derecede aza-
lan Rusya, 2000’lerden sonra Sov-
yetler Birliği dönemindeki ilişki-
lerini tekrar canlandırmaya çalış-
mıştır. Bölge ülkeleriyle karşılıklı
çıkar çerçevesinde ilişki kurmaya
başlamıştır. Bölge ülkeleriyle iliş-
kisini silah ticareti ve enerji ala-
nında yaptığı iş birliği üzerinden
geliştirmeye çalışmıştır. Bunun
tek istisnası Suriye’nin Tartus Tek-
nik Destek Üssü’nü askerî üsse
dönüştürmeye çalışması olmuştur.
Dünyanın en stratejik bölgelerin-
den birinde askerî üsse sahip ol-
ması ile Rusya’nın, tekrar büyük
güç statüsüne ulaştığını ve bu yön-
de ilerlemeye devam edeceğini
sembolize etmesi beklenmiştir.  

Libya Tutumu ve Suriye
Stratejisi 

2011’de meydana gelen Arap Ba-
harı süreci Rusya’yı endişelendir-
miştir. Bahsi geçen sürecin arka-
sında Batı’nın olduğunu düşünen
Rusya, bu süreci 2000’lerin baş-
larında Sovyetler Birliği eski coğ-
rafyasında meydana gelen “renkli
devrimlere” benzetmiştir. Öte yan-
dan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da
yaşanan süreçlerin dışında kalma-
sının, Rusya’nın büyük güç statü-
sünü olduğu gibi güvenliğini de
olumsuz etkileyeceği düşünülm-
üştür. Rusya, sürecin dışında ka-
larak yaşananlardan olumsuz et-
kilenmek ile sürece bir şekilde
dâhil olarak olumsuz gelişmelerden

daha az zarar görmek arasında
tercih yapmak durumunda kal-
mıştır. Arap Baharı sürecini dur-
duramayacağını bilen Rusya, sü-
recin ilk aşamasında Batı’nın ya-
nında yer almayı seçmiş; Muam-
mer Kaddafi’nin devrilmesine yö-
nelik Kuzey Atlantik Antlaşması
Örgütünün (NATO) askerî mü-
dahalesinin önünü açan Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi
(BMGK) kararının çıkmasını
sağlamıştır. Bunun karşı-
sında Batı’yla Avrupa gü-
venlik sisteminde iş bir-
liği yapmayı isteyen
Rusya, Avrupa’da
NATO çerçevesinde
şekillenen füze savun-
ma sisteminde yer al-
mayı hedeflemişse de is-
tediğini elde edememiştir.
Batı ile Avrupa güvenliği ko-
nusunda uzlaşamadığı gibi Kad-
dafi’nin devrilmesinden sonra
Libya ile ilişkileri yok derecede
azalmıştır. 

Hem Libya’yı kaybeden hem de
Avrupa’dan dışlanmaya devam
eden Rusya, bölge politikasını tek-
rar gözden geçirmiş ve bu kez Or-
tadoğu’da ikili strateji izlemeye
başlamıştır. Bu çerçevede, bir ta-
raftan bölgedeki en yakın ortağı
olan Suriye iktidarının düşmesine
izin vermemek, diğer taraftan ABD
ile tekrar iş birliği fırsatını daha
güçlü bir şekilde yakalamak önce-
likli hedefleri olmuştur.  Bu sayede
hem Doğu Akdeniz’deki Tartus

RUSYA’NIN ORTADOĞU
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Deniz Üssü’nü korumayı hem de
sınırlarının çok ötesinde ulusal çı-
karlarını savunma olanağına sahip
büyük güç olarak kabul görülmeyi
amaç edinmiştir.

Suriye’de kızışan iç savaşta Şam
rejimine silah yardımı ve diplo-
matik destek vermekle yetinen
Rusya’nın Batı’yla ilişkileri, 2014
tarihli Ukrayna müdahalesi neti-
cesinde bir kez daha değişmiştir.
Rusya, artık ulusal çıkarlarını askerî
kuvvet kullanarak savunmaya baş-
lamış ve Ortadoğu stratejisini “güç
politikasına dayalı diplomasi” üze-
rine inşa etmiştir. 

2014 Ukrayna müdahalesinin
ardından Avrupa güvenlik
sisteminden tamamen
dışlanan Rusya, aynı zamanda
Avrupa’yla ekonomik ve ticari
ilişkilerini de kesme noktasına
gelmiş; hatta Avrupa ülkeleri
Rusya’ya karşı ağır yaptırımlar
uygulamışlardır.

Askerî Müdahaleden
Yalnızlığa 

2014 Ukrayna müdahalesinin ar-
dından Avrupa güvenlik sistemin-
den tamamen dışlanan Rusya, aynı
zamanda Avrupa’yla ekonomik ve
ticari ilişkilerini de kesme nokta-
sına gelmiş; hatta Avrupa ülkeleri
Rusya’ya karşı ağır yaptırımlar uy-
gulamışlardır. Rusya, Ukrayna mü-
dahalesi nedeniyle uluslararası
toplum nezdinde eleştirilmesi ve
yalnızlaşması neticesinde yeni bir
iş birliği alanına ihtiyaç duymaya
başlamıştır. Suriye İç Savaşı ise
bunun için uygun bir zemin oluş-
turduğu gibi Rusya’nın çıkarları
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açısından da zorunlu hâl almaya
başlamıştır. Biri olumsuz bir diğeri
ise olumlu olmak üzere Suriye’de
Rusya açısından iki önemli gelişme
yaşanmıştır. Birincisi, Suriye mu-
halefeti karşısında Şam rejimi yı-
kılma noktasına gelmiş ve Rus-
ya’nın desteğine ihtiyacı duymuş-
tur. İkincisi ise DAEŞ’in güçlenmesi
nedeniyle uluslararası terörizme
karşı iş birliği süreci başlamıştır.
Buradan hareketle söz konusu ne-
denler, Rusya’nın Eylül 2015 yı-
lında Suriye’ye askerî müdahalede
bulunmasının önünü açmıştır. 

Rusya bir taraftan terörle mücadele
adı altında Suriye’de ABD ile iş
birliği arayışına girişirken diğer
taraftan da bu sayede Şam rejimi-
nin yıkılmasını engellemiştir. Böy-
lelikle Rusya, Suriye güç dengesini
Şam lehine değiştirmeyi başarmış;
asker sayısını artırarak bölgeye
kapsamlı bir şekilde yerleşmiş ve
ABD ile Suriye krizinin çözümüne
yönelik iş birliği sürecini başlata-
bilmiştir.

2015’te yaşanan uçak krizi ise
bunun sonucudur. Söz konusu
kriz, Rusya’nın Suriye’deki
konumunu olumsuz etkileyen
gelişmelerden biri olmuştur.
Türkiye ile bozulan ilişkiler
Rusya’nın Suriye politikasını
olumsuz etkiledi. O tarihten
itibaren Rusya Suriye’deki
asker ve silah sayısını iki katına
çıkarmış ve askerî
operasyonlarını daha da
yoğunlaştırmıştır.

O dönemler ABD Suriye muhale-
fetine destek verirken, Rusya’nın
görevi Şam rejimini görüşme ma-
sasına oturtmak olmuştur. Bu çer-
çevede, Rusya’nın terörle mücadele
adı altında Suriye muhalif güçlerine
yönelik askerî operasyonlarını ar-
tırması sadece ABD ile değil, Rus-
ya’nın Türkiye ile olan ilişkilerini
de olumsuz etkilemiştir. 2015’te

yaşanan uçak krizi ise bunun so-
nucudur. Söz konusu kriz, Rus-
ya’nın Suriye’deki konumunu
olumsuz etkileyen gelişmelerden
biri olmuştur. Türkiye ile bozulan
ilişkiler Rusya’nın Suriye politi-
kasını olumsuz etkiledi. O tarihten
itibaren Rusya Suriye’deki asker
ve silah sayısını iki katına çıkarmış
ve askerî operasyonlarını daha da
yoğunlaştırmıştır.

Rusya’nın Suriye’deki konumunu
olumsuz etkileyen bir diğer gelişme
ise ABD’nin Suriye’deki politikaları
olmuştur. ABD’nin Suriye’deki as-
kerî faaliyetlerini Fırat’ın doğusuyla
sınırlı tutarak önceliğini DAEŞ’le
mücadeleye vermesi, Suriye kri-
zinin çözümüne ilişkin Rusya-ABD
diyaloğunu sona erdirmiştir. Bu
doğrultuda, Cenevre Barış Görüş-
meleri çerçevesinde ABD ve diğer
Batı ülkeleriyle beklediği yakın-
laşmayı sağlayamayan fakat aynı
zamanda Suriye’de giderek şid-
detlenen iç savaş ortamında yal-
nızlaşan Rusya bölgesel aktörlerle
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iş birliği yapmak durumunda kal-
mıştır.

Rusya’nın iş birliği yaptığı
aktörlerden biri İsrail olmuştur.
2016’da iki aktör arasında
yapılan mutabakat
çerçevesinde, Rusya ile İsrail
Suriye’de birbirinin
operasyonlarına karşı tarafsız
kalması ve planlanan
operasyonları bildirmesi
kararlaştırılmıştır.

Yeni Ortaklar Arayışı

Rusya’nın iş birliği yaptığı aktör-
lerden biri İsrail olmuştur. 2016’da
iki aktör arasında yapılan muta-
bakat çerçevesinde, Rusya ile İsrail
Suriye’de birbirinin operasyonla-
rına karşı tarafsız kalması ve plan-
lanan operasyonları bildirmesi ka-
rarlaştırılmıştır. Öte yandan mu-
tabakat, İsrail’e Suriye’deki Rus-
ya’nın stratejik ortağı İran’ın askerî
üs ve silahlı milislerine karşı hava
operasyonu düzenleme hakkı ta-
nımıştır. Bunun karşılığında ise
İsrail, Rusya’nın ABD ile diyalo-
ğunu sağlama konusunda yardımcı
olmayı öngörmüştür.  Sonuç iti-

barıyla Rusya-İsrail mutabakatı,
Rusya ile İran arasındaki en so-
runlu konu hâline gelmiştir.

Rusya’nın yakınlaşmak istediği ak-
törlerden bir diğeri de Türkiye ol-
muştur. Rusya, uçak krizinden
sonra Türkiye’yle ilişkilerini tekrar
normalleştirmek için diplomatik
görüşmeleri başlatmak istemiştir.
Türkiye de bu yönde bir arayış
içine girmiştir. Ankara ile Mosko-
va’nın Suriye’deki çıkarlarının ör-
tüşmeye başlaması, 2017’de baş-
layan Astana sürecine ivme ka-
zandırmıştır. Bu kapsamda Astana
ve Soçi Görüşmeleri, Suriye’nin
batısında yaşanan siyasi gelişme-
lere yön vermeye başlamış; Tür-
kiye-Rusya-İran arasında kurulan
üçlü mekanizma Türkiye ile Rusya
arasındaki iş birliğini yeni düzeylere
çıkarmıştır. Rusya, 2015’te ABD
ile yapamadığını 2017’den itibaren
Türkiye’yle yapmaya başlamış ve
Suriye de kendisine yeni bir ortak
kazanmıştır. Türkiye ise Rusya ile
yürüttüğü diplomatik ve askerî
ilişki üzerinden kendi güney sı-
nırlarının güvenliğini sağlamıştır.

Suriye krizinin çözümüne yönelik
Türkiye ile Rusya önderliğinde yü-
rütülen Astana süreci, Rusya’nın
Ortadoğu diplomasisi açısından
büyük bir başarı olarak görülm-

üştür. Hatta diğer kriz alanları
için de bir model olarak sunul-
muşsa da 2019’un başından iti-
baren Libya’da yaşanan gelişme-
lerin etkisiyle Rusya’nın bölge po-
litikası tekrar değişmeye başlamış
ve Suriye’de göreceli var olan uz-
laşma ve iş birliği krize dönüşm-
üştür. 

2011’den sonra taraflarla eşit ilişki
içerisinde olduğunu ileri süren
Rusya, 2016’den itibaren Libya İç
Savaşı sırasında sahneye çıkan
Hafter’le ilişkilerini geliştirerek
Libya iç siyasetinde rol almaya
başlamıştır. Rusya’nın bu desteği
ise Hafter’in 2019’un başında
Trablus’a yönelik saldırıya geçme-
sini cesaretlendirmiştir. Hafter’i
“Wagner” isimli özel askerî şirket
üzerinden gayriresmî olarak des-
tekleyen Rusya; aynı zamanda Lib-
ya krizinin ortaya çıkmasıyla Mısır,
BAE ve Suudi Arabistan’la tekrar
yakınlaşmıştır. Mısır ile askerî tek-
nik alanda, Suudi Arabistan ile de
enerji alanında iş birliği elde etmeyi
amaçlamıştır. Rusya’nın bu tutu-
mu, doğal olarak meşru Libya Mu-
tabakat Hükûmetini destekleyen
Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya
getirmiştir. Bu noktada, Libya’daki
güç mücadelesi İdlib krizinin tekrar
ortaya çıkmasına yol açmış ve As-
tana süreci sekteye uğramaya baş-
lamıştır. İdlib krizi üzerinden Tür-
kiye’nin Libya’daki çıkarlarından
vazgeçmesini isteyen Rusya, Libya
konusunda Hafter’i desteklemeye
devam etmişse de 5 Mart’ta Mos-
kova’da imzalanan mutabakatla
İdlib konusunda Türkiye ile mu-
tabakat zeminini tekrar sağlamıştır.
Diğer taraftan sonuç itibarıyla
özellikle Libya ve Suriye krizlerinde
görüldüğü üzere artık Rusya, Or-
tadoğu’daki iki krizin parçası hâline
gelmiştir. 
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