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SURİYE İÇ SAVAŞINA
RUSYA MÜDAHALESİNDE 
BEŞ YILIN DEĞERLENDİRMESİ

ARDA MEVLÜTOĞLU

Savunma Politikaları Araştırmacısı

Beş yılın sonunda gelinen
noktada Suriye rejim güçleri
ülkenin büyük kısmında
denetimi ele almış; silahlı
muhalif unsurları İdlib ve
çevresine sıkıştırmıştır. 

011 yılında patlak veren
Suriye iç savaşının en
önemli dönüm noktala-

rından biri, 2015 Eylül ayından

itibaren Rusya Federasyonu’nun
savaşa fiilen müdahil olması ve
Beşar Esad rejimi yanında savaş-
maya başlaması olmuştur. Rus as-
kerî birliklerinin ülkeye sevki, Esad
rejimine sağlanan silah ve mü-
himmat yardımının büyük bir ivme
kazanması ve ülkedeki muhalif
unsurlara yönelik hava bombar-
dıman harekâtları, savaşın seyrinde
dramatik etki yaratmıştır. Beş yılın
sonunda gelinen noktada Suriye
rejim güçleri ülkenin büyük kıs-
mında denetimi ele almış; silahlı
muhalif unsurları İdlib ve çevresine
sıkıştırmıştır. Öte yandan Rusya,
ülkede stratejik öneme sahip bir
hava ve bir deniz üssü sahibi ol-
muş; savaş vesilesiyle Doğu Ak-

deniz’de daimî bir deniz gücü bu-
lundurmaya başlamıştır. 2020 Ey-
lül ayında beş yılını dolduran bu
sürecin sonunda Rusya’nın elde
etmiş olduğu askerî, stratejik ve
siyasi kazanımlar, sürecin sonrasına
dair ipuçları sunmaktadır.

SURİYE – RUSYA
İLİŞKİLERİNİN ARKA
PLANI

Soğuk Savaş sırasında Suriye, Sov-
yetler Birliği’nin Ortadoğu’daki en
önemli müttefiklerinden olmuştur.
İkili ilişkiler, özellikle Hafız Esad
iktidarı döneminde askerî ve eko-
nomik olarak derinleşmiştir. İsrail’e
karşı destek ihtiyacı nedeniyle Su-
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ve BMGK’yı, Suriye rejimine destek
için etkin şekilde kullandığı gö-
rülmüştür. 2015 yılına gelindiğinde
silahlı muhalif gruplar ve IŞİD
terör örgütünün kaydettiği ilerle-
meler ile sahada zor durumda ka-
lan Esad rejimi, temmuz ayında
Rus silahlı kuvvetlerini ülkeye res-
men davet etmiştir. Ağustos
2015’te imzalanan antlaşma ile
Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim
Hava Üssü, Rus Hava Kuvvetleri-
nin kullanımına açılmış; eylül ayın-
da ilk savaş uçaklarının buraya in-
tikali ile Rusya, Suriye iç savaşına
aktif şekilde askerî olarak dâhil
olmuştur. 

RUS SİLAHLI
KUVVETLERİ’NİN
SURİYE’YE
KONUŞLANMASI

Rusya, Suriye’ye ilk etapta dört
Su-30SM, dört Su-34, 12 Su-24
ve 12 Su-25 olmak üzere 32 savaş
uçağından oluşan bir filo intikal
ettirmiştir. Hmeymim Üssü’ne ko-
nuşlanan bu uçakları çok sayıda
Mi-8, Mi-24/35 helikopterleri ve
İHA’lar takip etmiştir. İlave uçak-

ların intikal ve konuşlanmaları
bu zamandan sonra artan

bir hızda devam etmiş;
Su-24 ve Su-25 ta-

arruz uçakları

riye’deki Baas rejimi, Sovyetler
Birliği ile yakın askerî iş birliği
kurmuş; bu, ülkeye Tartus Lima-
nı’nda bir deniz üssü sağlamıştır.
Tartus, Sovyetler Birliği’nin Ak-
deniz’deki ana sıçrama tahtası ol-
muş ve bölgeye dair politikalarında
en önemli araçlardan biri hâline
gelmiştir.

Vladimir Putin’in Rusya Devlet
Başkanı olmasından sonra
2000’lerin başından itibaren
ilişkilerde belirgin bir düzelme
gözlenmiş ve Rusya’nın
Ortadoğu’da etkinliğini
yeniden artırma çabaları
paralelinde Moskova ile Şam
arasında daha etkin bir diyalog
ve iş birliği kurulmuştur. 

Demir Perde’nin yıkılmasından
sonra oluşan siyasi, askerî ve eko-
nomik istikrarsızlık ve belirsizlik
ortamında, Rusya - Suriye ilişkileri
1990’lar boyunca düşük seviyede

seyretmiştir. Vladimir Putin’in
Rusya Devlet Başkanı olmasından
sonra 2000’lerin başından itibaren
ilişkilerde belirgin bir düzelme
gözlenmiş ve Rusya’nın Ortado-
ğu’da etkinliğini yeniden artırma
çabaları paralelinde Moskova ile
Şam arasında daha etkin bir diyalog
ve iş birliği kurulmuştur.

SURİYE İÇ SAVAŞINDA
RUSYA’NIN TUTUMU

2011 yılında Suriye iç savaşının
patlak vermesinden itibaren Rusya,
Esad rejimini destekleyen bir si-
yaset izlemeye başlamıştır. Süreç
boyunca Esad rejimini uluslararası
platformlarda destekleyen ve re-
jime manevra sahası açan bir tu-
tum takınılmıştır. Örneğin, 2013
yılından itibaren Suriye’nin kim-
yasal silah stoklarının yok edil-
mesinde Rusya garantör rolü üst-
lenmiş ve 28 Eylül 2013 tarihli
Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi (BMGK) kararı ile muhtemel
bir ABD askerî müdahalesini ön-
lemiştir. Bu dönemde Rusya’nın
Birleşmiş Milletler (BM) aygıtları
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ile Mi-24/35 ve Mi-28 taarruz he-
likopterleri vakit kaybetmeden
muharip görev uçuşlarına çıkmaya
başlamışlardır. Üssün ve operas-
yonların lojistik desteği için bir
yandan Rus Deniz Kuvvetleri’nin
yük ve çıkarma gemileri, bir yandan
da An-124 ve Il-76 ağır nakliye
uçakları ile ikmal hatları kurul-
muştur. Suriye iç savaşı devam
ederken 2013 yılında Savunma
Bakanı Sergey Şoygu, Akdeniz’in
Rusya'nın ulusal çıkarlarına yö-
nelen tehditlerin odağındaki bir
bölge olduğunu ve bu bölgeye yö-
nelik daimî bir görev gücü kuru-
lacağını açıklamıştır. 

2015 sonbaharında muharip uçak-
ların Hımeymim’e konuşlanması
ile eş zamanlı olarak Rus savaş
gemileri de Doğu Akdeniz’e intikal
etmiş, bir yandan da muharip kara
unsurları ve özel kuvvet birlikleri
ülkeye sevk edilmeye başlanmıştır.
Söz konusu birlik ve unsurların
desteklenmesi için de başta No-
vorossisk olmak üzere çeşitli Rus
limanları ile Suriye arasında ikmal
gemileri ile “Suriye Ekspresi” olarak
da anılan bir hat kurulmuştur. Bu
hatta görev yapan yük gemileri

ayrıca Esad rejimi ordusunun ih-
tiyaç duyduğu yedek parça, mal-
zeme, mühimmat ve araç-gereci
de taşıyarak rejimin askerî olarak
takviye edilmesini sağlamıştır.

Rus Parlamentosunda
onaylanan anlaşma ile Tartus
Üssü, 49 yıllığına bedelsiz
olarak Rusya’nın kullanımına
tahsis edilmiştir. 25 yıl uzatma
opsiyonu da bulunan anlaşma
kapsamında Rusya söz konusu
üste istediği kadar asker ve
unsur konuşlandırma hakkına
sahip olmuştur.

Rusya ile Suriye arasında 18 Ocak
2017 tarihinde imzalanan ve aynı
yılın sonunda Rus Parlamento-
sunda onaylanan anlaşma ile Tar-
tus Üssü, 49 yıllığına bedelsiz ola-
rak Rusya’nın kullanımına tahsis
edilmiştir. 25 yıl uzatma opsiyonu
da bulunan anlaşma kapsamında
Rusya söz konusu üste istediği
kadar asker ve unsur konuşlan-
dırma hakkına sahip olmuştur.
Ayrıca Suriye’nin üste herhangi

bir yetki ya da denetimi bulun-
mamaktadır: Üste herhangi bir
arama, el koyma gibi işlemler ya-
pılamayacaktır. Anlaşma çerçeve-
sinde genişletilecek üste aynı anda
11 Rus gemisinin konuşlanması
öngörülmektedir. 

Tartus, kuzeyindeki Hmeymim
Hava Üssü ile Rusya'nın Doğu Ak-
deniz'deki askerî varlığının ana
merkezlerini teşkil etmektedir.
Gerek Tartus'ta üslenen Akdeniz
Görev Gücü’ne ait gemilerin sahip
oldukları Oniks ve Kalibr uzun
menzilli gemisavar ve seyir füzeleri
gerekse Hmeymim Üssü’ne ko-
nuşlandırılan hava savunma sis-
temleri ile Rusya, Doğu Akdeniz'de
Suriye'den Girit'e kadar uzanan
bölgede bir A2/AD (Anti Access /
Area Denial; Erişim Engelleme /
Alan Hâkimiyeti) sahası kurmuş-
tur. Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki
deniz harekâtı büyük ölçüde Rus
Deniz Kuvvetleri’nin Karadeniz
Filosu bağlısı unsurlar tarafından
gerçekleştirilmektedir.

Rusya’nın aktif şekilde sahaya in-
mesi ile iç savaşın seyrinde önemli
değişiklikler yaşanmaya başlamış-
tır. 2016 Mart ayında Palmira,
aralık ayında da Halep kentleri
geri alınmış; bunu 2017 Kasım
ayında Deyrizor ve çevresinin geri
alınması takip etmiştir. 2019 so-
nuna gelindiğinde, İran ve Hiz-
bullah’ın da desteği ile yürütülen
operasyonlar neticesinde, Türki-
ye’nin düzenlemiş olduğu hare-
kâtlar ile güvenliğini sağladığı ke-
simler hariç rejim muhaliflerinin
elindeki tek yerleşim birimi olarak
ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ken-
ti kalmıştır. Türkiye ve ABD (terör
örgütü YPG-PKK aracılığıyla) Su-
riye’nin kuzey ve kuzey doğu hattın
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hattında yer alan bölgelerde kont-
rolünü sürdürüyor olsa da Rusya
rejimin hayatta kalmasını sağla-
mıştır. 

Rus özel askerî şirketleri de iç
savaşta çeşitli bölgelerde varlık
göstermişler, rejim unsurları ile
çatışmalara katılmışlardır. İlk
olarak Slavonic Corps adlı
şirketin Suriye’de varlık
gösterdiğine dair 2013 yılında
haberler çıkmıştır. Şirketin,
Suriye rejimi tarafından kritik
petrol tesis ve altyapılarının
korunması için tutulduğu
bildirilmiştir. Bazı
değerlendirmelere göre o
tarihte Suriye iç savaşına
resmen müdahil olmayan
Rusya, 2012 yılında Hong
Kong’da kurulmuş Slavonic
Corps paravanı ile Suriye’de
özel kuvvet ve istihbarat
operasyonları gerçekleştirmeyi
amaçlamıştır.

SURİYE’DEKİ RUS ÖZEL
ASKERÎ ŞİRKETLER

Rusya’nın Suriye’deki askerî varlığı
yalnızca silahlı kuvvetleri ile sınırlı
kalmamıştır. Rus özel askerî şir-
ketleri de iç savaşta çeşitli bölge-
lerde varlık göstermişler, rejim un-
surları ile çatışmalara katılmışlardır.
İlk olarak Slavonic Corps adlı şir-
ketin Suriye’de varlık gösterdiğine
dair 2013 yılında haberler çıkmış-
tır. Şirketin, Suriye rejimi tarafın-
dan kritik petrol tesis ve altyapı-
larının korunması için tutulduğu
bildirilmiştir. Bazı değerlendirme-
lere göre o tarihte Suriye iç savaşına
resmen müdahil olmayan Rusya,

2012 yılında Hong Kong’da ku-
rulmuş Slavonic Corps paravanı
ile Suriye’de özel kuvvet ve istih-
barat operasyonları gerçekleştir-
meyi amaçlamıştır. Firmanın 2013
yılında Suriye’deki operasyonları,
idari ve teknik sorunlardan dolayı
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Fir-
manın ve Suriye'deki operasyon-
larının akıbetine ilişkin net bilgi
bulunmasa da yaygın değerlen-
dirmeler, firmanın ülkeden çekil-
diği şeklindedir.

2014'ten itibaren Ukrayna'da faa-
liyet göstermeye başlayan Wagner
Group adlı bir diğer firma, çok sa-
yıda deneyimli Rus özel kuvvet
personeli ve gelişmiş teçhizatı ile
daha donanımlı ve profesyonel
bir şekilde varlık göstermiştir. Fir-
manın ilk kez ne zaman Suriye'ye
gittiği konusunda net bilgi olmasa
da operasyonlarının, Rus ordusu-
nun bu ülkeye resmen intikal et-
meye başladığı 2015 Eylül ayında
başlamış olması olasılığı kuvvet-
lidir.

Wagner'e bağlı unsurlar, Suriye
ve Rus ordu birlikleri ile eş gü-
dümlü olarak ülkenin neredeyse
tüm kesimlerinde görev yapmış-
lardır. Ancak Şubat 2018'de Dey-
rizor'da kritik bir petrol tesisine
yönelik Suriye rejim güçleri ile bir-
likte düzenledikleri bir operasyon
sırasında ABD uçaklarının bom-
bardımanı ile 200 civarında paralı
askerin hayatını kaybettiğinin or-
taya çıkması, şirketin etkinliği ve
niteliği konusunda tartışmaları
tetiklemiştir. Bu olay, şirketin o
zamana kadar yaratmış olduğu
mite büyük darbe vurmuştur. Su-
riye'deki tartışmalı etkinliğine rağ-
men Wagner şirketi, Rusya'nın
Ortadoğu'daki açık ve örtülü ope-

rasyonlarının bir uzantısı olmaya
devam etmektedir. Nitekim çok
sayıda Wagner mensubunun, Lib-
ya'da General Halife Hafter'e bağlı
milislere destek verdiği, Sahraaltı
Afrika'da da başta Orta Afrika
Cumhuriyeti olmak üzere etkinlik
ve nüfuz alanını genişlettiği bi-
linmektedir.

Beş yılın ardından Suriye iç sava-
şına müdahil olma şekil ve kapsamı
göz önüne alındığında, Rusya’nın
bu fırsatı bölgeye dair politikaları
ve kendi ulusal güvenlik çıkarları
için kaldıraç olarak başarılı bir şe-
kilde kullanmış olduğu iddia edi-
lebilir. Sonuç olarak Rusya’nın iç
savaşa aktif şekilde dâhil olmasında
belirleyici olan başlıca etkenler şu
şekilde özetlenebilir:

i. Ortadoğu’daki en önemli müt-
tefiki Esad rejiminin varlığını
sürdürmesini sağlama,

ii. Akdeniz'deki tek askerî varlığı
olan Tartus’u kaybetmeme,

iii. Arap Ayaklanmaları ve renkli
devrim süreçlerine benzer bir
girişimi topraklarına sıçrama-
dan önleme,

iv. Batı ile girdiği güç savaşında
çatışmayı kendi sınırlarının
olabildiği kadar ötesinde ger-
çekleştirme,

v. Suriye’de savaşan Rus vatandaşı
Kafkasya kökenli militanları
etkisiz hâle getirme,

vi. İran’ın Ortadoğu’daki varlık ve
nüfuzunu dengeleme,

vii.Kendi silahlı kuvvetlerinin mo-
dernizasyon ve deneyim sü-
reçlerine katkıda bulunma. 


