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Giriş
Rusya Federasyonu, günümüzde uluslararası 

ilişkiler sisteminin en önemli konuları arasında 
yer alan Suriye krizinde kilit ülke konumunu 
sürdürmektedir. Dolayısıyla Suriye krizi bağla-
mında bu ülkenin rolü de araştırılmayı en çok 
hak eden konular arasında yer almaktadır.

Rusya’nın Suriye politikasının tarihsel, stra-
tejik, ekonomik, askerî ve diğer nedenleri bu-
lunmaktadır. Rusya’nın bu bölgeye yönelik, te-
melleri kısmen Çarlık Rusyası dönemine giden 
ilgisi, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
daha pratik adımlarla devam etmiştir. Suriye 
Dışişleri Bakanı Cemil Mardam’ın daha ülke-
si Fransız mandası altından kurtulmaya çalışı-
yorken, 21 Temmuz 1944’de Sovyetler Birliği 
Dışişleri Bakanı Vyaçeslav Molotov’a yolladığı 
mektupta “Sovyet halkına ve onların zaferlerine 
olan hayranlığını” dile getirmesi ve diplomatik 
ilişkiler kurmayı önermesi SSCB’de memnuni-
yetle karşılanmıştı.1 Sovyetler Birliği yönetimi 
BM’nin kuruluşu için 1945’de gerçekleştirilen 
San Francisco Konferansı’nda Suriye’nin de 
BM üyesi olması gerektiğini savunmuş ve Su-
riye’nin kurucu üye olmasına en önemli katkıyı 
yapmıştı.2 10 Şubat 1946’daysa Sovyetler Birli-
ği ile Suriye arasındaki ilişkilerin resmîleştiril-
mesi amacıyla bir anlaşma imzalamıştır. Soğuk 
Savaş yıllarında gelişen ilişkiler, Rus uzmanla-
rına göre, stratejik ortaklık niteliği kazanmış-
tır. Bu nitelemenin temel nedenleri arasında, 
iki ülke arasındaki ideolojik yakınlaşmanın ve 
küresel sisteme bakıştaki benzerliklerin yanı 
sıra askerî ilişkilerin üst düzeye çıkarılması yer 
almıştır. Bu çizgi dolayısıyla Sovyetler Birliği 
Suriye’nin Bağdat Paktı’nın (daha sonraki is-
miyle CENTO’nun) dışında kalmasını sağla-
mış, 1956 yılında Suriye’ye 60 askerî uzman ve 
18 milyon dolarlık askerî yardım (Çekoslovak-
ya üzerinden) yollamıştır.3 Bu aşamada Bağdat 
Paktı ülkeleri Suriye’ye ekonomik ambargo uy-
gulamaya çalışınca 1957’de Sovyetler Birliği 
ile Suriye arasında toplam değeri 570 milyon 
dolar olan çeşitli teknik ve ekonomik işbirliği 
anlaşmaları imzalanmıştır.

8 Mart 1963 tarihli Baas darbesi sonrası 
Suriye’de yeni oluşan rejim ideolojik olarak 
Sovyetler Birliği’ne daha yakın olmuştur.4 Bu 
ideolojik yakınlık günümüze kadar derinleşerek 
süren ilişkiler bakımından çok önemlidir.

Sovyetler Birliği’nin 1971’den itibaren Su-
riye’nin Tartus Limanı’nda askerî üsse sahip 
olması ve Suriyeli binlerce subayın Sovyetler 

Birliği’nde askerî eğitim almaları, iki ülke ara-
sında 8 Ekim 1980’de Moskova’da imzalanan 
ve 14 Kasım 1980 tarihi itibariyle her iki tarafça 
onaylanarak yürürlüğe girmiş olan 20 yıl süre-
li 15 maddelik Dostluk ve İşbirliği Antlaşması 
ikili ilişkilere çok-boyutluluk ve derinlik kazan-
dırmıştır.5

Aşağıda daha ayrıntılı bir biçimde değini-
lecek olan bu ve benzeri nedenler dolayısıyla 
Rusya, Suriye krizinin ilk günlerinden itibaren 
en dikkatli, en istikrarlı ve en kararlı politika 
izleyen ülke konumunda olmuştur. Rusya’nın 
Suriye’deki gelişmelere yaptığı müdahalelerin 
zamanlamasına dikkat edilirse, Suriye içinde-
ki ve dışındaki tüm taraflar içerisinde sadece 
kendisinin en çok kazançlı çıkacağı aşamalarda 
gerekli adımları attığı görülmektedir. Rusya’nın 
bu adımlarına karşın özellikle Rusya ile karşı 
saflarda yer alan güçlerin benzer istikrar tab-
losundan uzak olmaları, Rusya’yı Suriye’de en 
çok kazanan ülke konumuna sokmuştur.

Rusya’nın Suriye’deki 
Varlığının Temel Nedenleri
Yukarıda da ifade edildiği üzere Rusya’nın 

Suriye’deki varlığının temel nedenlerinden bi-
risi tarihsel ilgi ve bağlardır. Çarlık Rusyası’nın 
sıcak denizlere inme ve bir dönem “kutsal top-
raklar” üzerinde söz sahibi olma hedefinin yanı 
sıra, SSCB zamanında geliştirilen stratejik 
ilişkiler iki ülkeyi güçlü bir biçimde birbirine 
bağlamaktadır. Suriye açısından Soğuk Savaş 
yıllarında SSCB’den aldığı destek, Türkiye ve 
İsrail karşısında güvenlik anlamında ve genel 
olarak Batı karşısında ise ideolojik anlamda 
önemliydi. Sovyetler Birliği açısından da İslam 
ve Arap dünyası ile ilişkileri geliştirmek için 
kolladığı fırsatı diğer bazı örneklerle beraber 
Suriye’de yakalamış olması ideolojik anlam-
da, Akdeniz’deki bir limanı askerî amaçlar için 
kullanabilme olanağına sahip olması ve bölgede 
(Suriye’nin diğer bölge ülkeleriyle, özellikle de 
Mısır ve Lübnan ile bağları ve ilişkileri dikkate 
alındığında) kendi eğittiği subayların etkinliğin-
den duyacağı memnuniyet güvenlik anlamında 
ciddi kazanımlar olarak değerlendirilmiştir.

Soğuk Savaş sona erdikten sonra da bu ilişki-
ler devam etse de, yaşadığı sistemsel, ekonomik 
ve toprak bütünlüğü sorunları Rusya’nın diğer 
alanlardaki politikaları kadar Suriye’ye yönelik 
adımlarının da zayıflamasına neden olmuştur. 
Ama 1990’lı yıllar boyunca yeni oyunda Türki-
ye-Gürcistan-Azerbaycan (+İsrail) stratejik çiz-
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gisi karşısında Rusya-Ermenistan-İran-Suriye 
(+Yunanistan) çizgisinden sıkça bahsedilmiştir.

Bu tarihsel bağların ve stratejik çizginin hak-
kını veren Suriye 2008 Ağustos’unda Rusya ile 
Gürcistan arasında yaşanan savaş sırasında ve 
sonrasında açıkça Rusya’nın yanında durmuş-
tur.6 Tabii ki, Suriye’nin bu desteğinin Rusya’ya 
askerî, siyasal ya da ekonomik açıdan ciddi bir 
katkısı olmamıştır. Fakat o dönemde Rusya, 
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ndeki ve 
Çin Halk Cumhuriyeti de dâhil olmak üzere 
Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki müttefiklerin-
den bile açık destek alamazken Suriye’nin bu 
desteğinin (Beşar Esad’ın Rusya’yı ziyaret ede-
rek Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dmitriy 
Medvedev’le görüşmesi, açık destek niteliğinde 
açıklamalar vermesi, daha sonra da Rusya ta-

rafından desteklenen Abhazya ve Güney Oset-
ya’ya desteğini ifade etmesi) sembolik anlamı 
olmuştur. Bu çerçevede bakıldığı zaman Rus-
ya’nın Suriye krizine ilişkin politikaları sadece 
SSCB mirasına geri dönüşün ve küresel iddi-
alarını sürdürmenin aracı değil, aynı zamanda 
strateji müttefikliğin de bir gereğidir.

Rusya’nın Suriye’deki politikalarının bir 

nedeni de ABD’nin küresel egemenliğine ve 
tek-kutupluluktaki ısrarına karşı bir reaksiyon-
dur. Rusya ABD başta olmak üzere Batı’nın 
ısrarla kendisini çevrelemesine Boris Yeltsin’in 
devlet başkanlığının son yıllarında kayıtsız kal-
mayacağını göstermiş, fakat Putin ile birlikte 
bunun yerini daha sert açıklamalar ve adımlar 
almıştır. ABD’nin eski Sovyet coğrafyasında, 
hatta Doğu Avrupa’da güçlenmesine ve Batı 
merkezli yapılanmaların, özellikle de NA-
TO’nun kendisine doğru genişlemesine varlık 
sorunu olarak bakan Rusya, bazı bölgelerde (en 
azından Gürcistan ve Ukrayna örneklerinden 
bahsetmek mümkündür) buna saldırgan ham-
lelerle karşılık vermiştir. Bu adımlarıyla Rusya 
sadece mevzilerini korumaya değil, “dosta düş-
mana gerekli mesajları vermeye” de çalışmıştır.

Bu bağlamda, bazı Rus uzmanlara göre, 
Rusya’nın Suriye politikasını, aynı zamanda, 
genel olarak çevrelenme endişesinin ötesinde 
ABD başta olmak üzere Batı’nın direkt Suriye 
üzerinden kendisine yaklaşmasına ve kendisini 
kuşatmasına (Suriye, Irak ve İran üzerinden) re-
aksiyon olarak değerlendirmek mümkündür.

Rusya’nın Suriye krizine ilişkin tutumunun 

Rusya’nın Suriye’deki gelişmelere yaptığı müdahalelerin 
zamanlamasına dikkat edilirse, Suriye içindeki ve dışındaki 
tüm taraflar içerisinde sadece kendisinin en çok kazançlı 
çıkacağı aşamalarda gerekli adımları attığı görülmektedir.
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bir nedeni de sırf Ortadoğu’da ve Akdeniz’de 
var olmak ve güçlenmek hedefidir. Bununla 
Rusya hem küresel güç konumunu geri kazan-
mak konusunda avantaj yakalamakta hem gü-
venlik kapasitesini artırmakta hem de küresel 
enerji oyununda (Suriye’nin potansiyel enerji 
kaynakları ve enerji güzergâhı olma kapasitesi) 
güçlü olmaktadır. Putin’in Suriye’yi Ortadoğu 
politikası açısından merkezî ülke olarak tanım-
laması da bu çerçevede önemlidir. 31 Aralık 
2015’te Putin tarafından onaylanan ve Rus-
ya’nın “dünya çapında lider güç” olma iddiasını 
sürdüreceğinin kaydedildiği Rusya Federasyo-
nu Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde 3 faklı yerde 
(15, 16 ve 18. maddelerde) Ortadoğu’nun öne-
minden bahsedilmiştir.7 Halbuki 12 Mayıs 2009 
tarihli Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik 
Stratejisi’nde (resmî ismi “Rusya Federasyonu 
Ulusal Güvenlik Stratejisi – 2020’ye kadar”) 
Ortadoğu ifadesi sadece 11. maddede geçmek-
teydi. Zaman zaman Rusya dışında ve içinde 
Rusya’nın esas amacının Esad rejimini değil, 
Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını korumak oldu-
ğu, bundan dolayı da özellikle Şam ve çevresini 
değil, Lazkiye ve Tartus’u korumaya çalıştığı da 
iddia edilmektedir. 

Aslında 1990’lı yıllarda zaman zaman Tar-
tus’taki askerî üssün ve genel olarak Suriye’de-
ki askerî varlığın Rusya açısından bir anlam 
ifade etmediğine ilişkin değerlendirmeler yapıl-
mış olsa da, Putin iktidarıyla birlikte güçlenen 
Rusya’nın eski Sovyet coğrafyası dışındaki tek 
askeri üs olan Tartus Üssünü fazlasıyla sahip-
leneceği, hele Irak’a askerî müdahale ve diğer 
bazı adımlarla bölgede askerî varlığını artıran 
ABD karşısında bölgede askerî açıdan daha da 
güçlenme ihtiyacı hissedeceği açıktı.

Tartus’taki üs resmî olarak bir Malzeme-Tek-
nik Destek Noktası olarak nitelendirilmiş olsa 
da Ortadoğu ve Afrika da dâhil olmak üzere ge-
niş bir coğrafyada (özellikle Rus tarih bilincin-
deki “sıcak denizlerde”) görev yapan Rus ge-
milerinin her türlü ihtiyacının bu üste karşılana-
biliyor olması, Rus savaş gemilerinin Türk bo-
ğazlarından Karadeniz’e ve aksine geçiş yapma 
gerekliliğini azaltarak ciddi bir katkı yapmakta-
dır. Aynı zamanda üssün bir casusluk merkezi 
olduğu ifade edilmektedir ki, Putin sonrası Rus-
ya açısından bunun anlamı daha da büyüktür. 
Rusya’nın küresel meydan okumaları açısından 
dönüm noktalarından birisi olan 2008’de mo-
dernize edilmeye başlamış, Suriye’deki iç savaş 
sırasındaysa Rusya bu ülkedeki askerî varlığını 

artırmıştır. Rusya’nın, sınırları dışındaki en bü-
yük elektronik gizli dinleme tesislerini 2012’de 
Lazkiye’de kurduğu ve 2013 yılından itibaren 
Palmira’da bir hava üssüne sahip olduğu bilin-
mektedir. Rusya Suriye’deki askeri operasyon-
ları çerçevesinde Lazkiye’deki Hmeymim Hava 
Üssünü de kullanmış, 17 Ocak 2017’de imza-
lanan anlaşmada, üssün 49 yıl boyunca Rus-
ya’nın kontrolünde olacağı, anlaşmanın 25 yıl 
daha uzatılabileceği kararlaştırılmıştır. Zaman 
zaman Rusya’nın Suriye’deki varlığını azalta-
cağına ilişkin iddialar gündeme getirilse, hatta 
bu doğrultuda resmî açıklamalar bile yapılsa 
da uygulamada tam aksi yönde adımlar atıldığı 
görülmektedir. Hatta en son İsrail merkezli Ha-
aretz gazetesi, Rusya’nın Suriye’ye gönderdiği 
“hayalet uçak” olarak bilinen yeni Su-57 askerî 
uçaklarına ilişkin İsrail ordusu tarafından çeki-
len uydu görüntülerini yayınlamıştır.8 Bu arada 
Rusya’nın en önemli silah müşterileri arasında 
Suriye’nin olması da önemli faktörlerden birisi 
olarak değerlendirilmektedir.

Bazı uzmanlara göre Rusya’nın Suriye kri-
zindeki temel hedefi Suriye’yi ya da Esad’ı ko-
rumak değil, tam aksine krizin tırmanmasını ve 
krizin kontrolünü mümkün kadar kendi elinde 
tutarak kriz yönetiminden kar elde etmektir. Bu 
görüşü savunanlara göre Rusya ifade edilen ne-
denlerden dolayı Suriye’deki sürece müdahale 
etmek için Esad’ın çok zayıflamasını beklemiş-
tir. Benzer bir ifadeyi Rusya’nın bölgede “Kürt 
devleti”nin kurulması girişimleri konusundaki 
politikaları için de ifade etmek mümkündür.

Diğer büyük güçlerin aksine Rusya Ortadoğu 
petrolüne ihtiyaç duymamakta, aksine bölgede 
yaşanacak istikrarsızlıkların petrol fiyatlarını ar-
tırmasından fayda sağlayacak konumdadır. Rus-
ya Suriye’ye silah da satmakta, dolayısıyla bu 
açıdan da karlı çıkmaktadır. Ayrıca iç savaş son-
rası muhtemel yeniden inşa çalışmaları ve Suriye 
ile ikili ticaret çerçevesinde de ciddi ekonomik 
kazanımlara sahip olması beklenmektedir.

Rusya’nın resmî tezlerinde daha çok yer 
alan “radikal İslam” tehdidi, IŞİD, uluslararası 
göçmen krizi ve benzeri nedenlerden dolayı Su-
riye’de aktif olduğu iddiası ise yukarıda ifade 
edilen gerekçelerin yanında zayıf kalmaktadır. 
Yine de Rusya’nın içerideki radikal unsurlardan 
kurtulmak için onları Suriye’ye yönlendirdiği 
ya da Rusya vatandaşı olan radikallerin daha 
Suriye’deyken imha edilmesi için operasyonlar 
yürütüldüğü de iddia edilmektedir.
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Rusya’nın Suriye’deki Adımları 
ve Zorlukları
Suriye’deki kriz tırmanmaya başladığında 

Rusya ilk başta Esad yönetimine sınırlı destek 
vermiş, ama Suriye hükümetine karşı yaptırım-
lara veya askerî müdahalelere olanak sağlaya-
bilecek tasarıları Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nde veto etmiş, Esad yönetimine ciddi 
istihbarat desteği sağlamış, kısmi askerî-teknik 
destek vermiş ve Suriye’ye büyük miktarlar-
da silah yollamıştır. Bu aşamada, 22 Haziran 
2012’de Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir silahsız 
F-4 tipi savaş uçağının Suriye tarafından düşü-
rülmesinde Rusya’nın rolünün bulunduğu (uça-
ğın Suriye’de, Rusya’nın kurduğu kalkan siste-
mi tarafından kilitlenerek düşürüldüğü) iddiası 
Russia Today’de bile yer almıştı. 30 Eylül 2015 
tarihinde ise Rusya, Suriye iç savaşında açık bir 
tarafa dönüşerek bizzat kendi askerî operasyon-
larını yürütmeye başlamıştır.9 O tarihte Rusya 
Devlet Başkanlığı (Kremlin) Yönetimi Başkanı 
Sergey İvanov (Rusya Federasyonu eski Savun-
ma Bakanı) Rusya’nın Suriye yönetiminin açık 
daveti üzerine bu ülkede askerî operasyonlara 
başladığını ifade etmiştir.10 Bir Rus uçağının 
Türkiye tarafından düşürülmesinin ardından ise 
Rusya S-400 hava savunma sistemini Suriye’de 
konuşlandırmıştır.11 

Her ne kadar Rusya Federasyonu yetkilileri 
ve çoğu Rus akademisyen bu adımların temel 
gerekçesinin başta IŞİD olmak üzere “radikal 
dinî unsurlar” ile mücadele olduğunu ifade et-
seler de asıl amacın yukarıdaki ifade edilen-
ler olduğu genel kabul görmüştür. Ama yine 
de dünyada Suriye kaynaklı teröre ve IŞİD’in 
yaptıklarına tepkilerin yükselmiş olması, Suri-
ye’deki krizin sürmesinin neden olduğu bıkkın-
lık, mülteci krizi ve benzeri nedenler dolayısıy-
la Suriye’de Esad’ı devirme projesinin hem Su-
riyeliler hem de dünya için daha büyük sorunlar 
getirdiğine ilişkin artan inanç, Rusya’nın Suri-
ye’de aktif rol almasına yönelik tepkileri asgari 
düzeyde tutmuştur.

Akdeniz’deki askerî gemilerinden ve Hazar 
Denizinden Suriye’ye füzeler fırlatması Rus-
ya’nın Suriye’de yürüttüğü askerî operasyonla-
rın aynı zamanda küresel bir güç gösterisi boyu-

tunun olduğunun göstergeleridir.
Bu süreçte Rusya’nın karşılaştığı ilk ciddi 

sıkıntı 31 Ekim 2015’te Mısır’dan Rusya’ya 
giderken düşürülen yolcu uçağında 224 kişi-
nin hayatını kaybetmesi,12 ikinci ciddi sıkıntı 
ise 24 Kasım 2015’te Su-24 uçağının Türkiye 
tarafından düşürülmesi olmuştur (genel kabu-
le göre Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey 
Karlov’un 19 Aralık 2016’da suikasta kurban 
gitmesi de Suriye’deki krizle ilişkiliydi). Bunun 
yanı sıra Rusya’daki bazı terör saldırıları, Rus 
asker ve subaylarının Suriye’de öldürülmesi, 
özellikle 2017 sonlarında Rus askerî üslerine 
yönelik ciddi saldırılar ve 2018 başlarında çok 
sayıda Rus askerin ve “gönüllüler”in öldürüldü-
ğüne ilişkin iddialar da ciddi kayıplar arasında 
değerlendirilebilir.

Ama bu boyutuyla Suriye cephesi Rusya için 
gurur kaynağı ve deneme tahtası olma özelliği-
ni de taşımaktadır. Rus medyasında, eski Rus 
askerî teknolojisinin (örneğin, ilk kez 1944’de 
üretilen ve Suriye’ye 1960’larda verilmeye baş-
lanan T-34-85 tanklarının bile) Suriye’deki sa-
vaşta “başarılara imza attığından” gururla bah-
sedildiğine sıkça rastlanmaktadır.13 Öte yandan 
30 Ocak 2018’de Suriye’deki askerî operasyon-
ların değerlendirilmesine ilişkin toplantıda ko-

nuşan Putin, Rus ordusunun Suriye’de 215 yeni 
silah çeşidini kullandığını, genel olarak Rus or-
dusunun ve Rus askerî teknolojisinin başarısı-
nın görüldüğünü, bunun NATO için de bir uyarı 
olduğunu vurgulamıştır.

Rusya yakın dönemde Suriye konusunda 
hem Esad yönetiminin hem de kendisinin zor 
durumda kalabileceği bir süreci de atlatmayı 
başarmıştı. Hatırlanacağı üzere Nisan 2018 baş-
larında Doğu Guta’da silahlı grupların elinde 
tuttuğu son yer olan Duma’da Suriye ordusu 
tarafından kimyasal silah kullanıldığına ilişkin 
iddialar ortaya atılmış, Türkiye, ABD ve diğer 
Batılı ülkeler buna sert tepki göstermişlerdi.14 
Hatta ABD, İngiltere ve Fransa Suriye`ye yo-
ğun hava saldırısı düzenlemiş ve bu saldırılar 
Türkiye tarafından da tam desteklenmişti.15 

ABD ve müttefikleri aynı zamanda konuyu 

Rusya’nın Suriye krizine ilişkin tutumunun bir nedeni de 
sırf Ortadoğu’da ve Akdeniz’de var olmak ve güçlenmek 
hedefidir.
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BM Güvenlik Konseyi’ne taşıyarak Suriye’ye 
yönelik karar çıkarmaya çalışmıştı. Rusya BM 
Güvenlik Konseyi’ndeki girişimleri başarısız 
kılmakla kalmamış, Suriye’ye sağladığı askeri 
destekle bu ülkeye yönelik füze saldırısının da 
ciddi sonuçlar doğurmasını engellemişti. Önce-
likle Rus yetkililer Suriye ordusunun Duma’da 
kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaları ke-
sin bir biçimde yalanlayarak Suriye`ye yönelik 
uluslararası baskıyı hafifletmeye çalışmıştır.16 
Buna rağmen ABD Başkanı Donald Trump 
“benzeri görülmemiş bir sertlikle” Rusya’yı 
suçlayınca ve Moskova’nın “büyük bedel öde-
mesi gerekeceğini” ifade edince Rus medyası 
Rusya ve ABD’nin Suriye’de sert bir biçimde 
karşı karşıya geleceklerini, hatta askerî çatışma-
nın eşiğinde olduklarını iddia etmiştir.17 ABD 
ve müttefikleri Suriye’ye füze saldırısı düzen-
ledikten sonra Rusya Genelkurmay Başkanlığı 
Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey 
Rudskoy, Suriye hava savunma sistemlerinin 
ABD, İngiltere ve Fransa’nın saldırısı sırasın-
da fırlatılan 103 füzenin 71’ini önlediğini açık-
layarak operasyonun başarılı olmadığını ima 
etmeye çalışmıştır. Rudskoy, füze saldırısında 
hedef alınan hava üslerine yönelik tüm füzele-
rin hedefi vuramadan havada imha edildiklerini 
iddia etmiştir.18

Rusya için Suriye’de olmak büyük Ortadoğu 
mücadelesinde olmak demektir. Sadece Suri-
ye’nin iç meselesinin nasıl çözüleceğine karar 
vermek açısından değil, İran’la ilişkiler, Irak 
meselesi, Kürt meselesi, Türkiye meselesi, Fi-
listin sorunu, İsrail ile ilişkiler, Mısır ile ilişki-
ler, tüm Arap dünyası ile ilişkiler, hatta Avrupa, 
ABD ve Çin ile ilişkiler bağlamında da önemli-
dir. Bunlar kadar katkı sağlamasa da Rus iç po-
litikası açısından da önemlidir.

Özellikle iki boyuttaki gelişmeler Rusya 
açısından sıkıntılara neden olabilirdi. Birincisi 
eğer Esad’ı devirmek isteyenler başarıya yakın 
olsalardı hem uluslararası kamuoyu hem İslam 
dünyası hem de iç politika bakımından Rusya 
kutlanan değil, sürekli suçlanan taraf olacaktı. 
İkinci olarak Türkiye ile karşıtlık sürmüş ol-
saydı Rusya süreci arzu ettiği şekilde götüre-
mezdi. Çünkü Türkiye ve Rusya birbirlerinin 
başarısını en çok engelleme potansiyeline sahip 
ülkeler. Ama Suriye’deki mücadelede Türki-

ye ve Rusya’nın farklı taraflarda olmasından 
en çok kaybeden yine bu iki ülke olmaktaydı. 
Burada kastedilen sadece uçak krizi dolayısıy-
la iki ülkenin savaşın eşiğine gelmiş olmaları 
değil. O boyut da önemli olmakla birlikte, her 
iki ülkenin birbirlerinin diğer yönlerdeki amaç-
larına da zarar verme kapasitelerinin büyük ol-
duğunu hatırlamakta yarar bulunmaktadır. Ama 
şimdilik Rusya açısından her iki risk asgariye 
inmiştir. Bunda Türkiye’nin Suriye konusunda 
Batılı müttefikleriyle ilgili yaşadığı hayal kırık-
lığının, algıladığı ciddi güvenlik risklerinin ve 
benzeri etkenlerin de etkisiyle Suriye politika-
sını önemli ölçüde Rusya ile uyumlu hale ge-
tirmeye çalışmasının da rolü büyüktür. Türkiye, 
Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla gerçekleş-
tirilen üçlü Suriye görüşmeleri, bu görüşmeler 
öncesinde ya da sonrasında Suriye lideri Beşar 
Esad ile Rus yetkililer arasında gerçekleştirilen 
görüşmeler bunun önemli göstergelerinden-
dir. Hatırlanacağı üzere Putin en son 17 Mayıs 
2018’de Beşar Esad ile bir araya gelmiş ve bu 
görüşmede Suriye’deki durumun önemli ölçüde 
Suriye ve Rusya’nın kontrolü altında olduğuna 
ilişkin görüş ortaya konmuştu.19 Bu görüşmede 
Putin’in dile getirdiği “Suriye’de yasal olarak 
bulunmayan yabancı güçlerin Suriye’yi terk et-
mesi gerektiği” görüşünün Türkiye ve ABD için 
kullanıldığı ifade edilse de daha sonraki süreç-
lerde Türkiye ve Rusya’nın Suriye konusunda 
uyumlu çalışmayı sürdürmeye özen gösterdik-
leri gözlenmişti.

Kuşkusuz Suriye’de gelecekte ne olacağına 
ya da Suriye’nin geleceğinin nasıl olacağına 
günümüzdeki verilerden yola çıkarak karar ver-
mek çok zor. Çünkü Suriye’deki iç savaşın iç 
ve dış dinamikleri, etnik ve dinsel (mezhepsel) 
yapı, temel yapıtaşlarının olanakları, güçleri, 
müttefikleri ve hatta konumları uzun vadede 
değişebilir. Bu açıdan uzun vadeli düşünmek, 
uzun vadeli politikalar geliştirmek, bunu ısrar-
la ve sabırla uygulamak başarıya giden yolun 
anahtarını oluşturuyor. Galiba şimdilik anahtarı 
en iyi kullanan ülke Rusya.
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