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GİRİŞ

usya’nın Ukrayna’yı işgali sadece
Doğu Avrupa ya da NATO-Rusya
bağlamında etkiler oluşturmamış,

aynı zamanda Rusya’nın doğrudan askerî var-
lığının olduğu bölgelerde de sonuçlar do-
ğurmuştur. Bu yönüyle Suriye, Rusya’nın Uk-
rayna müdahalesinden en fazla etkilenen ül-
kelerden biri olmuştur. Nitekim, 11 yılı aşkın

süredir devam eden Suriye iç savaşında Rus-

ya’nın en etkin küresel aktör olarak öne çıkmış

olması Ukrayna krizinin Suriye’ye doğrudan

yansımalarını beraberinde getirmiştir. Ukrayna

krizi sebebiyle buğday ve doğal gaz arzında

oluşan sıkıntılar gibi Suriye’deki gündelik

hayatı derinden etkileyen birçok sorun mey-

dana gelmekle birlikte, Suriye’yi uzun vadede

en çok etkilemesi muhtemel konu sahadaki
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güç dengelerinin değişmesi ihtimalidir. Suri-
ye’de deneyim kazanmış operasyonel birlikleri
Ukrayna müdahalesinde kullanmak isteyen
Rusya, Suriye’deki bazı bölgelerdeki askerlerini
çekmiş veya sayılarını azaltma yoluna gitmiştir.
Rusya’nın Suriye’deki askerî varlığı ile ilgili
yaşanan mobilizasyonun temelinde hangi
stratejinin yattığından bağımsız olarak Rus-
ya’nın askerî kapasitesini azaltma eğiliminde
olduğu söylenebilir. Bu durum krizin devam
ettiği Suriye’de bir güç boşluğu doğuraca-
ğından Rusya’dan boşalan yerleri kimin dol-
durduğu/dolduracağı sorusunu da berabe-
rinde getirmektedir. Bu noktada, İran destekli
milislerin ön plana çıkıyor olması Suriye sa-
hasındaki askerî dengelerin yeniden şekille-
nebileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
Nitekim İran varlığının bölgede artması ABD
ve İsrail’in daha fazla askerî angajman uygu-
lamasını beraberinde getirebilir. Böyle bir du-
rum, Suriye krizinin yeni bir aşamaya girmesine
ve mevcut savaş hâlinin daha da uzamasına
neden olabilir. 

Rusya’nın suRİye’den Çekİldİğİ
İddİalaRı ve sahadakİ
GelİŞmeleR

Rusya’nın Suriye’deki güçlerini geri çek-
meye başladığı yönündeki iddialar uluslararası
kamuoyunda geniş yer bulmuştur. Özellikle
Batı medyası ve Suriye muhalefeti tarafından
bu yöndeki iddiaların dile getirilmesi rejim
unsurlarının da karşı bir söylem geliştirmesine
kapı aralamıştır. Tüm bu iddialardan bağımsız
olarak sahada yaşanan gelişmeler ise Rus-
ya’nın Suriye’deki askerî varlığında bazı hare-
ketlilikler yaşandığını göstermektedir. Fakat
bu askerî hareketliliğin kesin bir çekilme olarak

nitelendirilmesi ve bu çekilmenin Ukrayna’daki

cephelere askerî takviye olarak yapıldığının

belirtilebilmesi için henüz erkendir. Nitekim,

konuyla ilgili resmî bir açıklama olmadığı gibi

mevcut veriler de kesin kanıtlar sunma nok-

tasında yetersizdir.

Rus güçlerinin Suriye’den çekilmesi bu-

günün konjonktüründe Rusya’nın güç kaybı

olarak algılanmaktadır. Bu algının arkasındaki

en önemli unsur Ukrayna’daki krizin uzaması

ve Rusya’nın hedeflerine ulaşmakta yaşadığı

sıkıntılardır. Bununla birlikte, Rusya’nın Suri-

ye’den asker çekme eğiliminin yeni bir durum

olmadığını hatırlatmak gerekir. Nitekim Rusya

Devlet Başkanı Vladimir Putin Mart 2016’da

yani Rusya’nın Suriye iç savaşına doğrudan

müdahil olduğu tarihten sadece 6 ay sonra,

verdiği bir demeçte “Rus askerlerinin büyük

bölümünün Suriye’den çekilmesi için Rusya

Savunma Bakanı’na emir verdiğini” belirtmiştir.1

Dolayısıyla, Rus askerlerinin Suriye’den çe-

kilmesi ilk kez gündeme gelen bir konu de-

ğildir. Fakat, Ukrayna krizi sebebiyle zaman-

lamanın yarattığı algı Rusya’nın çekilmesinin

güç kaybı ile ilişkilendirilmesine zemin hazır-

lamıştır. Öyle ki, Suriye’den getirilen yabancı

savaşçıların Ukrayna’da Rusya safında savaşa

katıldığı dikkate alındığında Rusya’nın Suriye’de

savaş tecrübesine sahip birliklerini Ukrayna’da

değerlendirmek istemiş olması mümkündür. 

Rusya’nın Ukrayna’daki cephe hatlarını

takviye etmek amacıyla Suriye’deki bazı bir-

liklerini çektiği yönündeki en güçlü iddialar

Hollanda merkezli olarak yayın yapan The

Moscow Times haber sitesi ile İsrail merkezli

Debkafile haber sitesi tarafından ortaya atıl-

mıştır.2 Bu iddialara göre, Rus askerleri Hmey-
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1 Putin: Russian Troops to Withdraw from Syria. BBC News, 14 Mart 2016. 
2 Russian Forces Abandon Syrian Bases Ready to Fly to Ukraine, Debkafile, 6 May 2022.



mim, Kamışlı, Deyr ez-Zor ve T4 hava üslerinde
toplanarak havayolu ile Ukrayna’ya gitmeye
hazırlanmaktadır. Bunların yanı sıra, Suriye’deki
birçok yerel kaynak da Rus askerlerinin Suri-
ye’de bir hareketlilik içinde olduğunu belirt-
mektedir. 

Suriye’deki paralı askerlerin Rusya tara-
fından Suriye’de önce bazı eğitimlerden ge-
çirilip sonra da Ukrayna’daki cephelere sü-
rülmesi konusu Mart 2022’den itibaren artış
göstermiştir. Fakat doğrudan Rus birliklerinin
Suriye’deki bazı noktalardan çekilerek Uk-
rayna’ya gönderilmek üzere hazırlanması Ni-
san 2022’den itibaren görülmeye başlanmıştır.
Nisan 2022’nin ortalarından itibaren Rus as-
kerlerinin, Humus'un doğu kırsalındaki Mehin
askerî depoları, Hama Askerî Havaalanı, Ha-
lep'teki Neyrab Askerî Havaalanı ve Palmira
(Tedmur) şehrini de kapsayacak şekilde Su-
riye'deki çeşitli mevzilerden Ukrayna cephe-

lerine sevk edilmek üzere Hmeymim Hava
Üssü'ne çekildikleri iddia edilmiştir. Aynı şe-
kilde, Rus güçlerinin Halep’in Hamdaniye ve
Yeni Halep mahallelerinden çekilerek yine
Hmeymim’deki üsse ulaştığı yerel kaynaklar
tarafından ifade edilmektedir. Hmeymim’de
toplanan askerlerin ise Ukrayna’daki cephe
hatlarına gönderildiği belirtilmiştir.3 Ilyushin,
Antonov ve Tupolev tipi kargo ve büyük askerî
uçakların bu dönemde Hmeymim Hava Üs-
sü'nden Rusya'ya doğru hareket etmeleri söz
konusu iddiaları güçlendirmiştir. 

Rus Ordusu Suriye’deki kritik bölgeler hariç
sıcak çatışmaların nadiren yaşandığı bölge-
lerden ya tamamen çekilmiş ya da buralardaki
askerî kapasitesini azaltmıştır. Bu noktada,
Humus’un doğu kırsalındaki Palmira Askerî
Hava Üssü’ndeki Rus güçleri 21 Nisan’da ta-
mamen çekilmiştir. Rus askerlerinin yanı sıra
Rusya’ya ait helikopterler de üsten çekilerek

3

Hamza Haşıl

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin Hmeymim Üssü’nde Beşar Esad ile görüştü.

3 Rusya Halep’teki Askerleri Varlığını Azaltıyor ve Hmeymim’e Kaydırıyor, Enab Baladi, 21 Mart 2022.
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Humus kırsalındaki Tifor Hava
Üssü’ne konuşlandırılmıştır. Rus-
ya’nın Palmira Hava Üssü’nden
çekilmesi ile burayı İran destekli
milisler ve Lübnan Hizbullahı
doldurmuştur.4 Rusya, Palmira
Askerî Hava Üssü’nden çekil-
mesinden yaklaşık bir ay sonra,
20 Mayıs 2022’de bu bölgedeki
kara birliklerini de büyük oranda
geri çekmiştir. Palmira’daki as-
kerî noktaları boşaltan Rus güç-
leri önce Humus’taki Mahin böl-
gesinde toplanmış, ardından
Hmeymim Hava Üssü’ne geç-
miştir. Rusya’nın bu bölgeden
çekilmesi ile Fatimiyyun Tugay-
ları başta olmak üzere İran des-
tekli milisler bölgede kontrolü
ele geçirmiştir. 

Hmeymim Hava Üssü, Rus
askerlerinin Ukrayna’daki cephe
hatlarına götürülmeden önceki
en önemli toplanma merkezi
olmuştur. Lazkiye’nin doğu kır-
salındaki Türkmen ve Kürt Dağ-
ları ile Keseb civarındaki askerî
mevzilerden 20 Mayıs 2020’de
ayrılan Rus askerleri 30 araçlık
bir konvoyla Hmeymim Hava
Üssü’ne intikal etmiştir. 200 ci-
varında askerî personele ek ola-
rak zırhlı araçlar da bu konvoyla
birlikte bölgeden ayrılmıştır. Bu
bölgedeki çekilme ile eş za-
manlı olarak, Jurin Askerî Kam-
pı’ndan ve İdlib’in güneyindeki

Gab Ovası bölgesinden de bazı
Rus askerleri ayrılarak Hmye-
mim’deki birliklere katılmıştır.5

Suriye’nin iç kesimleri başta
olmak üzere bazı bölgelerdeki
Rus varlığının gözle görülür şe-
kilde azalmasına rağmen Rus-
ya’nın Suriye’den çekildiği yö-
nünde genel çıkarımlar yapmak
henüz mümkün değildir. Rus-
ya’nın bu çekilme işlemi daha
çok bölgesel niteliktedir. Suri-
ye’nin güneyinde ve Humus gibi
bölgelerde Rus varlığının önemli
ölçüde azaldığı gözlemlense
de Rusya Suriye’deki daha kritik
bölgelerde askerî kapasitesini
artırma yoluna gitmektedir.
Özellikle Türkiye’nin, Suriye’nin
kuzeyine yeni bir operasyon sin-
yali vermesi sonrası Rusya bu
bölgedeki devriyelerini sıklaş-
tırmıştır. Ayrıca, Kamışlı, Ayn el-
Arap, Münbiç, Ayn İsa ve Tel
Temir bölgelerindeki askerî kap-
asitesini de yeni takviyelerle
güçlendirmiştir. Suriye sahasın-
da Rus askerî güçlerinin bir mo-
bilizasyon içinde olduğunu söy-
lemek mümkündür. Fakat bu
hareketlilik Rusya’nın askerî kap-
asitesini Suriye’den Ukrayna’ya
kaydırdığını tam olarak kanıtla-
yabilecek nitelikte değildir. Bu-
nunla birlikte, Rusya’nın askerî
varlığını azalttığı bazı bölgeler-
den tam olarak çekilmediğini
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Suriye’nin iç
kesimleri başta

olmak üzere bazı
bölgelerdeki Rus

varlığının gözle
görülür şekilde

azalmasına rağmen
Rusya’nın Suriye’den

çekildiği yönünde
genel çıkarımlar

yapmak henüz
mümkün değildir. 

4 Sudden Withdrawal Iranian-backed Militias Capture Palmyra Military Airport Following
Pull Out of Russian Troops and Aircraft, SOHR, 21 April 2022.

5 Suriye’de Sahadaki Rus Güçleri Üslerine Geri Çekiliyor, Şarkul Avsat, 22 Mayıs 2022.
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göz ardı etmemek gerekir. Bunun en açık ör-
neği Suriye’nin güneyinde azalan Rus varlığı
ile ilgili endişelerini dile getiren Ürdün Kralı
2. Abdullah’ın açıklamalarından hemen sonra
10 araçlık bir konvoyla Rus güçlerinin Suriye-
Ürdün sınırında devriye gerçekleştirmiş ol-
masıdır. Dolayısıyla, Rusya’nın bölgedeki askerî
kapasitesi azalsa bile etkinliği önemli ölçüde
devam etmektedir. İran destekli milislerin
veya Hizbullah’ın Rusya’ya rağmen bazı böl-
gelerde etkinlik kurması pek mümkün değildir.
Bu çekilme işleminin Rusya tarafından kont-
rollü bir şekilde ve bir strateji dâhilinde yapıldığı
söylenebilir. Nitekim, Suriye’deki dengeleri
büyük oranda elinde tutan Rusya’nın Ukray-
na’daki kriz dolayısıyla panik havasına girdiğini
ve bu sebeple Suriye’deki askerî varlığını geri
çektiğini iddia etmek için erkendir. Fakat Uk-
rayna müdahalesi dolayısıyla Rusya’nın bazı
tecrübeli birliklerini Ukrayna’daki cephe hat-
larına naklettiğini veya bazı birliklerini Suriye’de

sıcak temasın yoğun yaşandığı bölgelere kay-

dırdığını söylemek mümkündür. 

Suriyeli muhalif kaynaklar da Rusya’nın

Suriye’deki askerî varlığını çekme eğiliminde

olduğu yönündeki iddiaları gündeme getir-

mektedir. Ancak Moskova veya Şam yöne-

timleri bu yöndeki iddiaları yalanlayan açık-

lamalar yapmıştır. Suriye Rejimi Ordu Sözcüsü

Ömer Rahmun 27 Mayıs 2022’de konuyla ilgili

yaptığı açıklamada “Kamışlı, Tel Temir, Ayn

İsa, Halep ve İdlib’deki Rus üsleri ve noktaları

boşaltılmamıştır. Bugün beni ziyaret eden

Rus heyeti ile bu iddialar üzerine konuştuk.

Heyet, ABD ve Batı'nın bu iddiaları kafa karı-

şıklığı yaratmak için ortaya attığını ve dolayısıyla

Rus askerlerinin transfer edilmediğini belirtti.

Dünyanın en güçlü ordularından olan Rus

Ordusunun zaafta olduğuna dair bir propa-

ganda olduğunu söyledi” ifadelerini kullan-

mıştır.

Hamza Haşıl

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin Lazkiye ilinde bulunan Hmeymim Üssü’nü ziyaret etti.
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Şarkul Avsat’ın ismini açık-

lamadığı ve sahadaki silahlı un-

surlardan birinde komutan ol-

duğunu belirttiği bir yetkili, Rus

güçlerinin İdlib, Hama ve Laz-

kiye kırsalında Türkiye ile mu-

tabık kalınan yerlerden çekil-

meyeceğini ifade etmiştir. Ko-

mutanın yaptığı açıklamada,

“Rus kuvvetleri hâlâ tüm nok-

talarda çalışmalarına devam

ediyor, bir geri çekilme göz-

lemlemedik. Aksine Hama kır-

salındaki Halfaya Üssü’nü ve

İdlib’teki Serakib ve Maarrat en-

Numan noktalarını ziyaret edi-

yorlar” diyerek Rusya’nın Suri-

ye’den çekilmekte olduğu id-

dialarını doğrulamamıştır.6 Fakat

Rusya ve rejim kaynaklarının

sahadaki hareketliliği görmez-

den geldiğini belirtmek gerekir.

Öyle ki Rus askerî güçlerinin

Suriye içindeki hareketliliği yü-

zeysel açıklamalarla geçiştiri-

lebilecek bir nitelikte değildir.

Rusya’nın bölgeden çekilmesi

mevcut konjonktürde en çok

rejimi etkileyeceği için Şam yö-

netimi bu konuda çok hassas

davranmaktadır. 

Rusya’nın Suriye’deki askerî

varlığını geri çekme gibi bir eği-

limin olmadığı rejim tarafından

yüksek sesle dile getirilirken

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine

operasyon yapma ihtimalinin

gündeme gelmesi ile Suriye

Demokratik Güçleri (SDG) de
bu söyleme destek vermeye
başlamıştır. Türkiye’nin muhte-
mel operasyon bölgelerinde
ABD varlığının bulunmaması ve
Rusya’nın buradaki tek küresel
aktör olması SDG’nin bölgedeki
varlığının tehlikeye girmesi an-
lamına gelmektedir. Dolayısıyla,
Rusya’nın bazı bölgelerden çe-
kilmeye başladığı yönündeki id-
dialar SDG tarafından endişeyle
takip edilmektedir.  

Rusya’nın Çekİlme
İhtİmalİ sonRasında
suRİye’nİn
Güneyİnde GüÇ
BoŞluğu endİŞesİ

Rusya’nın Suriye’deki askerî
birliklerini çekme eğiliminde ol-
duğu iddialarının güç kazanması
sonrası Suriye’nin güneyindeki
Rus varlığı İsrail ve Ürdün gibi
bölge ülkeleri açısından daha
önemli bir konu hâline gelmiştir.
Suriye’nin güneyinde doğrudan
Rusya’nın kontrolünde askerî üs
veya kamplar olmadığı için Rus-
ların buradaki varlığı ile ilgili ke-
sin bilgiler vermek oldukça zor
olsa da Suriye’nin güneyindeki
askerî noktalardan Rusların çe-
kilmesi konusunda bazı hare-
ketliliklerin yaşandığı söylene-
bilir. Wagner şirketine bağlı pa-
ralı askerlerin yanı sıra rejim
ordusu içindeki Rusya yanlısı
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6 Rusya’nın Suriye’den Çekildiği İddialarına Yalanlama, Şarkul Avsat, 27 Mayıs 2022.

2020 yılında
İsrail sınırında İran’ın

65 askerî kontrol
noktası bulunurken
bu sayı günümüzde

150’ye ulaşmıştır.
Dolayısıyla,

Rusya’nın çekilip
çekilmemesi ile ilgili

spekülasyonlar
devam etse de

İran’ın bölgedeki
varlığını sürekli
olarak artırdığı

açıktır.
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5. Tümen’den 200 asker Rusya

tarafından Suriye’nin güneyin-

den çekilmiştir. Rusya’nın bu

bölgeden çekilmesi ile buradaki

güç boşluğu İran destekli mi-

lisler tarafından doldurulmuştur.

2020 yılında İsrail sınırında İran’ın

65 askerî kontrol noktası bulu-

nurken bu sayı günümüzde

150’ye ulaşmıştır.7 Dolayısıyla,

Rusya’nın çekilip çekilmemesi

ile ilgili spekülasyonlar devam

etse de İran’ın bölgedeki varlı-

ğını sürekli olarak artırdığı açıktır.

Nitekim, Rusya’dan boşalan yer-

leri İran destekli milislerin dol-

duracak olması bu ülkelerin sınır

güvenlikleri açısından önemli

tehditler barındırmaktadır. Öyle

ki Ürdün Kralı 2. Abdullah 18

Mayıs 2022’de yaptığı açıkla-

mada, Suriye’nin güneyindeki

Rus varlığının bölgedeki istikrar

açısından önemli olduğunu be-

lirtmiş ve Rusya’nın Ukrayna kri-

zine odaklanması ile bölgede

doğacak güç boşluğundan Ür-

dün’ün olumsuz etkileneceğine

dikkat çekmiştir. 

Rusya’nın bu bölgeden çe-

kilmesinin İsrail açısından da

sonuçları olacaktır. Nitekim, İs-

rail’in Suriye’deki en temel ön-

celiği Suriye’deki İran varlığı ile

mücadeledir. Bu noktadan ha-

reketle, Rusya’dan boşalan yer-

leri İran’ın veya Lübnan Hizbul-

lahı’nın doldurmasının İsrail açı-

sından önemli bir tehdit oluş-

turacağı söylenebilir. Rusya’nın

bölgedeki bazı askerî güçlerini

çektiği yönündeki iddiaların tam

olarak netlik kazanmaması do-

layısıyla İsrail tarafından doğ-

rudan resmî açıklamalar gel-

mese de Tel Aviv’in bu durum-

dan endişe duyduğu açıktır.

Öyle ki Mart 2016’da Putin’in

Suriye’den çekileceğini belirt-

mesi sonrası dönemin İsrail

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin

Moskova’yı ziyaret etmiş ve ko-

nuyla ilgili endişelerini Putin’e

Hamza Haşıl

Ürdün Kralı 2.
Abdullah 18 Mayıs

2022’de yaptığı
açıklamada,

Suriye’nin
güneyindeki Rus

varlığının bölgedeki
istikrar açısından
önemli olduğunu

belirtmiş ve
Rusya’nın Ukrayna

krizine odaklanması
ile bölgede doğacak

güç boşluğundan
Ürdün’ün olumsuz

etkileneceğine
dikkat çekmiştir. 

7 Russian Withdrawal Threats to Syria, Ahram Online, 28 May 2022.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Ürdün'de.
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aktarmıştır. Moskova dönüşü

açıklama yapan Rivlin, “IŞİD’in

ne kadar tehlikeli olduğunu her-

kes biliyor fakat bizim için İran

daha az tehlikeli değildir”8 ifa-

delerini kullanmıştır. Rusya’nın

Suriye’deki birliklerini kademeli

olarak azaltmasının veya bazı

noktalardan tamamen çekme-

sinin resmîleşmesi durumunda

İsrail’den bölgedeki İran varlığına

yönelik benzer açıklamaların

gelmesi muhtemeldir. Bununla

birlikte, Rusya’nın Suriye’nin gü-

neyinden çekilmesini sadece

risk faktörü ile açıklamak ye-

tersiz kalabilir. Bu durum, İsrail

için bazı fırsatlar da doğurabilir.

Rusya’nın bölgeden çekilmesi

ile İsrail’in Suriye hava sahasında

daha rahat hareket edeceği söy-

lenebilir. Bununla birlikte,

İran’dan rahatsızlık duyması

muhtemel olan rejim, İsrail ile

İran’a karşı bir iş birliğine gide-

bilir.9 Dolayısıyla, Rusya’nın Su-

riye’den çekilme ihtimaline karşı

İsrail’in tedirgin olduğunu söy-

lemek mümkün olsa da bu yön-

deki olası bir gelişmenin İsrail

için olumlu ya da olumsuz so-

nuçlar doğuracağı tartışmaya

açık bir konudur. 

Rusya’nın suRİye’den
kısmİ Çekİlmesİnİn
İRan’a yansımalaRı

Rusya’nın Suriye’den çekilme

ihtimaline karşı bölgede doğa-
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İran lideri Ali Hamaney ve Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani.

8 Ruth Eglash ve William Booth, Israel Fears Russia’s Pullout from Syria will Leave
Dangerous Void, The Washington Post, 16 March 2022.

9 Jacob Nagel ve Jonathan Schanzer, Russia’s Withdrawal From Syria Is an Opportunity
for Israel”, Newsweek, 20 May 2022.

İran destekli
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çekildiği bölgeleri
doldurmasına

Kremlin
yönetiminin sessiz
kalması pragmatik

temellere dayalı
Rusya-İran ilişkileri

üzerinden
okunabildiği gibi

Rusya-İsrail ilişkileri
üzerinden de

okunabilir. Rusya’nın
Ukrayna

müdahalesine karşı
olan İsrail’in bu tavrı
Moskova’yı rahatsız

etmektedir ve
Kremlin yönetimi

İsrail sınırında İran
varlığının artmasına
göz yumarak İsrail’e

karşı bir misilleme
yapmak istemiş

olabilir.
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cak boşluğu İran Kudüs Gücü’nün veya İran
destekli milislerin doldurması beklenmekle
birlikte bu durumu sadece İran’ın Suriye’deki
varlığını güçlendirmesi olarak okumak eksik
olacaktır. Nitekim, İran’ın bu noktada birçok
avantaj elde edeceğini ifade etmek mümkün
olsa da bu durumun İran için önemli riskleri
de beraberinde getireceği söylenebilir. 

Rusya’nın Suriye’de çekildiği bölgelerdeki
güç boşluğunu İran destekli milislerin dol-
durmasının avantaj mı yoksa risk mi olduğunu
değerlendirebilmek için Rusya’nın bu duruma
kolayca rıza göstermesinin altında yatan se-
bepler üzerinde düşünmek gerekmektedir.
Nitekim, Ukrayna müdahalesi sonrası Rusya’ya
uygulanan ambargoların Rusya’yı izole bir
ülke olmaya doğru ittiği söylenebilir. Dolayısıyla
yalnızlaşma sürecine giren Rusya, İran gibi
önemli bir bölgesel aktörü yanında tutmak
istemiş olabilir. Ayrıca, Rusya’ya uygulanan
ambargolarla birlikte dünya enerji piyasasında
doğacak boşluğu doldurması muhtemel ül-
kelerden birinin de İran olabileceği değer-
lendirilmektedir. Rusya’nın isteyeceği son şey
elindeki enerji kartını başka ülkelere kaptırmak
veya pazarı onlarla paylaşmak zorunda kalmak
olacaktır. Böyle bir senaryo Rus ekonomisini
derinden etkileyeceği gibi Rusya’nın küresel
oyun kurucu rolüne de zarar verebilir. Dola-
yısıyla Rusya’nın İran ile iyi ilişkiler kurmaya

çalışması ve Suriye’deki alan hâkimiyetini belli

ölçüde İran ile paylaşması pragmatik sebep-

lere dayanıyor olabilir. 

İran destekli milislerin Rusya’nın çekildiği

bölgeleri doldurmasına Kremlin yönetiminin

sessiz kalması pragmatik temellere dayalı

Rusya-İran ilişkileri üzerinden okunabildiği

gibi Rusya-İsrail ilişkileri üzerinden de oku-

nabilir. Rusya’nın Ukrayna müdahalesine karşı

olan İsrail’in bu tavrı Moskova’yı rahatsız et-

mektedir ve Kremlin yönetimi İsrail sınırında

İran varlığının artmasına göz yumarak İsrail’e

karşı bir misilleme yapmak istemiş olabilir.

Tüm bu senaryo ve olasılıklar ışığında Rusya’nın

bölgeden çekilecek olmasının İran’a alan hâ-

kimiyeti noktasında bazı avantajlar sağlaya-

cağını söylemek mümkün olsa da İsrail faktörü

üzerinden bu avantajın bir riske dönüşme ih-

timalini de göz ardı etmemek gerekir. Nitekim,

İran bölgedeki varlığını artırırken İsrail de

Suriye iç savaşına daha fazla angaje olmaya

başlayabilir. Sonuç olarak, İsrail ile İran destekli

milisler arasında tampon görevi gören Rus-

ya’nın askerî birliklerini bölgeden çekmesi

Suriye’nin güneyinde sıcak çatışmaların yo-

ğunlaştığı yeni bir süreci başlatabilir. Bu durum,

Suriye’deki askerî dengelerin yeniden şekil-

lenmeye başlaması olarak kendini göstere-

bilir.

Hamza Haşıl
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sonuÇ

Rusya’nın Suriye’deki askerî varlığının ne
kadar olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte
60 bin civarında olduğu düşünülmektedir.
Suriye iç savaşının sıcak çatışma boyutunun
büyük oranda azalmış olması Rusya’nın bu-
radaki operasyonel birliklerinin birçoğunu
geri çekmesi ihtimalini güçlendirmektedir. Bu
askerlerin maliyetleri de düşünüldüğünde
Ukrayna’ya askerî müdahalede bulunan Rus-
ya’nın buradaki askerî kapasitesinde kontrollü
bir azalmaya gitmiş olması şaşırtıcı olmaya-
caktır. Bununla birlikte, Rusya’nın Humus ve
Dera gibi bölgelerdeki askerî varlığını azaltırken
Kamışlı, Münbiç ve Ayn El-Arap gibi Suriye’nin
kuzeyindeki bazı noktalardaki askerî kapasi-
tesine yeni takviyelerle artırma yoluna gitmesi
Kremlin yönetiminin bir strateji dâhilinde ha-
reket ettiğini göstermektedir. Ukrayna mü-
dahalesinin uzaması dolayısıyla Rusya’nın pa-

nik havası içinde olduğunu ve bu sebeple

Suriye’deki birliklerini acil bir şekilde çekmeye

çalıştığını iddia etmek sahadaki gerçeklerle

uyuşmadığı gibi Rusya’nın dış politika önce-

likleri ile de bağdaşmamaktadır. Nitekim, Sov-

yetler Birliği’nin dağılmasına rağmen Rusya’nın

Suriye’deki varlığını sürdürmekte gösterdiği

kararlılık dikkate alındığında Ukrayna müda-

halesi sebebiyle Rusya’nın Suriye’den çeki-

leceğini ileri sürmek çok zayıf bir olasılıktan

ileriye geçemeyecektir. Rusya’nın Suriye’deki

ana gücünü etkilemeyecek şekilde bazı bir-

liklerini Suriye’deki üslerine geri çektiği ve

bazılarını da Suriye içinde farklı noktalara

kaydırdığı rahatlıkla söylenebilir. Rusya’nın

odağındaki ana noktanın Ukrayna olması Rus-

ya’nın Suriye’deki hamleleri üzerinde bazı et-

kiler yaratmış olabilir. Fakat bu etki Rusya’nın

Suriye stratejisinde köklü değişiklikler yara-

tacak nitelikte değildir.
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