
Arap Baharı süreciyle birlikte 2011 yılında başla-
yan Suriye’deki iç savaş, 2015 yılında Rusya’nın 
askeri olarak devreye girmesiyle birlikte farklı bir 
boyut kazandı. Bugün küresel ve bölgesel güçlerin 
hepsi Suriye’de pozisyon almış durumda. Ama hiç 
şüphe yok ki Rusya, Suriye iç savaşındaki rolüyle 
birlikte artık Orta Doğu’da önemli bir güç olduğunu 
ortaya koyuyor. Bu noktada Rusya’nın Sovyetler 
Birliği’nden günümüze Orta Doğu politikalarını 

anlamak, gelecekte Rusya’nın bölgede nasıl bir rol 
üsteleneceğini tahmin edebilmek için büyük önem 
taşıyor. Son dönemde bir Rus akademisyenin kale-
minden çıkmış, üstelik Türkçe yayınlanmış bir kitap 
iyi bir kaynak olabilir. Yaroslav Samoylov tarafın-
dan yazılan Rusya’nın Suriye Politikası adlı kitap kısa 
bir süre önce yayınlandı. SASAM’da uzman olarak 
çalışan Samoylov ile kitabında ele aldığı Rusya’nın 
Suriye ve Orta Doğu politikalarını konuştuk. 
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●	“Rusya	bölgede	alternatif	bir	denge	ve	çekim	merkezi,	
böyle	olmaya	da	devam	edecek”

‘Rusya Orta Doğu’dan 
Asla Çıkmayacak’
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Suriye’deki iç savaş belli bir noktaya geldi ve 
bir fiili bölünmüşlük oluştu. Bundan sonra kısa 
ve orta vadede neler yaşanabilir? 
Bugün fiilen bölünmüş bir ülkeden bahsediyoruz. 
ABD, Rusya ve Türkiye bu ülkede. Elbette bir askeri 
güçle mevcut durumun değiştirilmesi mümkün 
görünmüyor. Yine ülkenin tamamını kapsayacak 
bir genel seçimin yapılması da imkânsız. Haliyle bu 
bölünmüşlük durumu ilerleyen süreçte de devam 
edecek. Rusya’nın Türkiye ile yakınlaşması önemli 
bir faktör burada. ABD orada durdukça, Rusya-
Türkiye ilişkileri garanti altındadır. Aynı zamanda 
Türkiye’nin yüzde 100 Rusya karşıtı politika sür-
dürmesi mümkün olmayacak. Uzun vadede ABD 
güdümündeki bölge Türkiye için tehdit unsurudur. 
Günümüzde artık yepyeni bir Türk dış politikası 
karşımıza çıkıyor. Türkiye dengeli tutum sergiliyor. 
Böyle de sürecek diye düşünüyorum. 

Rusya’nın burada hamleleri ne olacak? 
Rusya, Türkiye ile anlaşabilir, ama ABD ile anlaş-
ması mümkün değil. Bugünkü durum ileride iki 
ülke arasında sorun çıkmayacağı anlamına gelmi-
yor. Bu durumun kontrol dışına çıkma olasılığı var. 
ABD’nin Rusya’ya karşı hareketleri var ve var olacak. 
Dünyanın her yerinde olduğu gibi Suriye’de de böyle 
olacak. Bu durumu göz önünde bulundurarak Rusya 
ne yapabilir? Askeri güçle bu olmaz. Seçim yapıl-
ması da mümkün değil. Bu bölünmüşlük devam 
edecek ve Rusya buna göre politika geliştirmeye 
devam edecek. Türkiye özellikle İdlip konusunda 
Rusya lehine bir tutum takınırsa, ABD’nin bölgede 
bulunma maliyeti artacak. Ciddi bir şekilde maliyet 
yükselirse, ABD kendi politikasını gözden geçire-
bilir. Ama Türkiye bunu yapabilir mi? Sonuçta bir 
NATO üyesi ve yatırımların çoğu Batı’dan geliyor. Bu 
nedenle Türkiye’nin cesarete ihtiyacı var böyle bir 
hamle yapabilmek için. Bunu tek başına yapamaz. 
Ancak örtülü bir şekilde Rusya ile anlaşıp Şam yöne-
timi İdlip ve diğer bölgelerde hareket ederse bu iş 
olabilir. Burada Rusya’ya güvenmek şart. 

Rusya, Suriye ile birlikte adeta İsrail’e komşu 
oldu. Zaman zaman iki ülke arasında sorun 
çıkarabilecek gelişmelere de şahit oluyoruz. 
Bundan sonraki süreçte Rusya ve İsrail ilişki-
leri nasıl bir seyir izleyecek? 
Öncelikle Orta Doğu’da Rusya’nın İsrail’e değil, 
İsrail’in Rusya’ya ihtiyaç duyduğunu anlamak gere-
kiyor. Aynı şekilde bölgede Rusya’nın İran’a değil 
İran’ın Rusya’ya ihtiyacı var. Adeta İran ve İsrail ara-
sında dengeyi kuran Rusya, elbette bugünkü görü-
nümde, İran ile birlikte hareket ediyor. Unutmayın 
ki birliktelik stratejik, mutlak bir askeri işbirliği değil. 
Moskova yönetimi, her zaman İsrail’e bir açık kapı 
bırakıyor. Ne İran Rusya’ya karşı çıkarak bölgede bir 
manevra yapabilir ne de İsrail. Eğer İsrail, Rusya’ya 
rağmen bir hamle yaparsa, Moskova İran’a daha çok 
yaklaşacak. Aksi bir durumda, yani İran’ın Rusya’ya 
ters bir hareketinde yine Rusya’nın eli çok güçlü. 

Rusya bölgede kilit ve dengeleyici ülke konu-
muna geldi. Son iki yıldır Rusya bölgede alternatif 
bir çekim merkezi ve böyle olmaya devam edecek. 
Rusya’nın bundan sonra Orta Doğu’dan çıkması gibi 
bir durum söz konusu değil. 

Rusya’nın Orta Doğu’da bugünkü pozisyonunu 
Sovyetler Birliği ile karşılaştırırsak, daha güçlü 
olduğunu söyleyebilir miyiz? 
Sovyetler Birliği’ne göre güçlü değil, ama daha çok 
pragmatik. Rusya, Orta Doğu’da herhangi bir ideo-
loji dayatmadan çok daha fazla hesap yaparak adım 
atıyor. Sovyetler Birliği döneminde Moskova’nın 
bölgeye bakışı, komünist kardeşlere yardım etmekti. 
Bugün ise Rusya hiç kimseye karşılıksız kredi verme-
den, yalnız kendini düşünerek yoluna devam ediyor. 
Bu avantajlı bir bakış açısı, daha az enerjiyle kendi 
çıkarlarınızı koruyabiliyorsunuz. Sovyetler Birliği 
dönemi böyle değildi.

Rusya, Suriye’de Suudi Arabistan destekli grup-
larla savaşıyor, ama aynı zamanda da bu ülkeyle pet-
rolde anlaşabiliyor. Öte yandan Kürtlere Sovyetler 
Birliği döneminde tam destek varken, bugün bunun 
böyle olmadığını görüyoruz. 

Bütün bu pragmatist politikaların fikir babası 
eski politikacı ve diplomat Yevgeny Primakov, 
öyle değil mi?
Evet, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra oluşmaya 
başlayan yeni dış politikanın mimarlarından biri 
Yevgeny Primakov’dur. 

Ukrayna’da neler olacak bunda sonra? Kerç 
Boğazı’nda kısa bir süre önce yaşanan geliş-
melerin benzerlerini denizde ya da Ukrayna’nın 
doğusunda görecek miyiz? 
Benzer olayların yaşanma olasılığı yüksek. Mart 
ayında Ukrayna’da cumhurbaşkanlığı seçimleri var 
ve mevcut cumhurbaşkanı ülkesinde ciddi prestij 
kaybediyor. Kendisini kurtarabilecek tek eylem 
ülkede olağanüstü hal ilan etmek. Bunun için de 
bu tarz askeri provokasyonlara devam edebilir-
ler. Bana sorarsanız bu durum Ukrayna’nın aley-
hine ve Türkiye ile Ukrayna ilişkilerine de olumsuz 
yansıyabilir. Çünkü bu durum kısa ve orta vadede 
Ukrayna’yı istikrarsız bir hale getirebilir. Türkiye’nin 
Ukrayna’nın adımlarını tahmin etmesinin zorlaş-
masıyla, ikili ilişkilerin sürdürülebilirliği sıkıntıya 
girebilir. Rusya da buna enerji harcıyor; Türkiye ile 
ilişkileri, İran ile ilişkileri geliştirmek yerine enerji-
sinin bir bölümünü buna kanalize ediyor. 

Öte yandan Kerç Boğazı’nda Ukrayna gemilerine 
el konulmasının bir güvenlik sorunu olduğunu 
gözden kaçırmayalım. Kimyasal silah önemli bir 
konu, Gürcistan ve Ukrayna’da kimyasal ve biyolojik 
silah laboratuvarlarının olduğu belirtiliyor. Suriye’de 
kimyasal silahla ilgili yaşananlar, Ukrayna’da 
da yaşanabilir. Bu ülkedeki bir kimyasal silah 
saldırısı çok daha fazla ses getirecektir diye 
düşünüyorum.�Mehmet Erdoğan Elgin 

● Samoylov

▲ Samoylov'un 
kitabı Rusya'nın Orta 
Doğu politikalarının 
oluşumunu anlatıyor


