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SURİYE’DE BİLEK GÜRESİ : ABD VE RUSYA’NIN SURİYE MÜCADELESİ 
 
A.Giriş 
2011 yılı itibariyle Ortadoğu’da ve Kuzey Afrika’da başlayan otoriter rejimlere karşı halk hareketleri ‘Arap 
Baharı’ olarak isimlendirilmektedir. Bu halk hareketleri dalgası uğradığı ülkelerde çeşitli sonuçlar 
doğurmuştur. Suriye, bu isyan dalgasında içinden çıkılamaz bir kaosa dönüşmüş durumdadır. Suriye’de aynı 
yılın Mart ayında başlayan hareketler yerel aktörlerin çoğalması ve bölgeye küresel güçlerin müdahil olması 
ile karmaşık bir yapıya bürünmüştür.  
 
Bölgenin önemli ulaşım ve iletişim ağları üzerinde olması aynı zamanda bölgede petrol gibi önemli 
kaynakların varlığı bu coğrafyanın taşıdığı stratejik önemi artırmaktadır. Bu durum ise bölgedeki çatışmada 
tarafgir güçlerin iştahını kabartmaktadır. Bununla birlikte Soğuk Savaş döneminin bir mirası olarak küresel 
güçlerin ‘vekâlet savaşları’ devam etmektedir. Sürdürmekte oldukları bu güç mücadelesi için Suriye yeni bir 
saha haline gelmiştir. Bu sebeple küresel güçlerin Suriye’de farklı aktörleri desteklemesi, taraflar arasında 
barışın mümkün kılınmasını uzun zamandır engellemektedir.  
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B. ABD ve Suriye 
B.1. ABD’nin Suriye Politikası 
Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu politikasında, küresel bir güç olarak çıkarları dâhilinde bölgede oyun 
kurucu olma rolünü aksatmadan sürdürmektedir. Bu anlayış onu bölgedeki çatışmalarda aktif rol alma ya 
da taraf olma konumuna taşımaktadır. Dolayısıyla ABD bölgedeki tüm gelişmelerde ya aktif olarak 
müdahale eden ya da pasif bir tutum geliştirerek taraf tutan olmayı tercih etmektedir. Bu eylemlerinde 
karar alırken her zaman izlemekte olduğu çok katmanlı politikası vardır. 
 
Bölgeye yönelik politikasında ABD için birinci derecede önem taşıyan husus İsrail’in güvenliğidir. Bu siyaseti 
ABD’yi pek çok kez Arap devletleri ile karşı karşıya getirmiştir. Özellikle Suriye’nin Soğuk Savaş dönemi 
içerisinde Sovyet bloğu ile birlikte hareket etmesinde bu tutumu etki sahibi olmuştur. Aynı zamanda ABD de 
karşı bloğa yanaşmış olan Suriye’yi bölgedeki egemenliği ve İsrail’in güvenliği için bir tehdit unsuru olarak 
görmüştür. ABD’nin Esad rejiminin karşısında cephe alması bu çerçevede açıklanabilmektedir.2 
 
ABD’nin Suriye politikasında bir diğer etkin faktör ise bölgedeki Kürtlerdir. Kürtler ABD için her zaman 
coğrafyadaki egemen devletlere karşı kullanılabilecek bir tehdit kartı olarak görülmektedir. ABD’nin 
bölgedeki Kürtler ile tanışıklığı ve işbirliği yarım asrı aşkın süredir devam etmektedir. Suriye Krizinde ABD-
Kürt işbirliği farklı bir boyuta bürünmüştür. ABD bölgede faaliyet gösteren köktenci militan 
örgütler(IŞİD/DAEŞ) ile mücadelesini Kürt militan örgüt (PYD/YPG) ile sürdürmektedir. Köktenci örgütlerin 
bölgede önemli zafer elde etmesinden ve bu durumun İsrail için bir tehdit haline gelmesinden 
endişelenmektedir. Bu durum onu muhalif ‘seküler’ Kürtlere açık destek vermesini ve Kürtlerin özerk olduğu 
federal yapıda bir Suriye hayal etmesini anlaşılır kılmaktadır.3 
 
B.2. Suriye Krizinde ABD 
ABD, ‘Arap Baharı’ olarak adlandırılan sürecin başlarında beklenenin aksine pasif bir tutum takınarak 
gelişmelere fazla müdahil olmamıştır.4 Amerika ve Suriye iktidarının Bush döneminde gergin olan ilişkileri 
Obama görev başına geldiğinde yumuşamaya başlasa dahi 2011 sonrasında tekrardan eski haline 
dönmüştür. Esad’ın göstericilere karşı müdahalesi ile küresel alanda rejime karşı gösterilen tepkilere 
Obama da katıldı; 2012 yılının Ağustos ayında Obama, Esad’ın iktidardan gitmesi gerektiğini söyleyerek 
Suriye’deki diplomatlarını geri çekmiştir.5 
 
2013 yılında rejimin muhalif güçlere karşı kimyasal silahlar kullandığının tespit edilmesi6 üzerine Obama, 
Suriye’ye askeri müdahaleyi dillendirmiş olsa da bu düşüncesinden Rusya tarafından vazgeçirilmiştir.  
Obama’nın  Suriye’ye aktif bir şekilde müdahil olması köktenci militan örgütlenme olan IŞİD / DAEŞ’in ortaya  
 

2 Çalışkan B. (2016). Küresel Bilek Güreşi : Uluslararası Güçlerin Suriye Politikası, İNSAMER Analiz 17, s. 17 
3 Özdemir M. (2020). ABD Ve Kürt Politikası, UGSAM Dosya 68 
4 https://edition.cnn.com/2014/04/09/opinion/frum-obama-passive-foreign-policy/  
5 https://www.theguardian.com/world/2012/feb/06/syria-envoys-recalled-murderous-regime 
6 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-25810934 
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çıkması ile başlamıştır. ABD bölgede köktenci iktidar istemediğinden Kürt kartını bir kez daha devreye 
sokarak oyuna girmiştir. Türkiye her ne kadar terör örgütü PKK ve PYD/YPG örgütlenmelerinin aynı amaçla 
çalıştığı noktasında ısrar etse de ABD, PYD ve onun silahlı örgütü YPG’yi PKK’dan farklı olarak görme eğilimini 
değiştirmemiştir. ABD, IŞID/DAEŞ ile mücadele eden ‘Seküler’ Kürtler olarak gördüğü PYD/YPG örgütüne 
desteğini açıktan ifade etmekten geri durmamaktadır.7 
 
Trump’ın göreve gelmesi ile ABD’nin Suriye politikasında PENTAGON’un asıl yönlendirici olduğu ve Beyaz 
Saray’ın bölgeye yönelik aktif bir politika oluşturamadığı ifade edilebilir.8 Her ne kadar Trump söylemlerinde 
ABD ordusunun Suriye’den çekileceğini ifade etmiş olsa da bu düşünce henüz eyleme geçirilmemiştir. 
Bölgedeki Kürt örgütlerine yardımlarını devam ettirmiştir. Bölgede İsrail’in güvenliği ABD için hep öncelikli 
olduğundan Beyaz Saray, askerlerin Suriye’den çekilmesi hususunda aceleci davranmamaktadır. Bununla 
birlikte 2018 yılının Aralık ayı itibari ile ABD’nin Suriye politikasının artık IŞİD/DAEŞ ile aktif mücadeleden 
yalnızca bölgedeki petrol sahalarını koruma altına almak olarak dönüşüm geçirdiği ifade edilmelidir.9 
 
Kasım seçimlerinden sonra ABD’nin bölgeye yönelik politikasında ne gibi değişiklikler arz edebileceği şu an 
için belirsizdir. Trump’ın göreve devam etmesi ABD’nin bölgedeki varlığının sürmesi anlamını taşımaktadır. 
Başkan Trump askerlerin Suriye’den çekileceğini defalarca dile getirmiş olsa dahi bu durumun 
gerçekleşmemiş olması Suriye konusunda Pentagon ile Başkan’ın görüş ayrılıkları taşıdığına işaret 
etmektedir. Biden’ın söylemlerinde ise Suriye’de ABD askerinin varlığının sürdürülmesi hususunda tereddüt 
yoktur. Biden söylemleri ile Pentagon ile daha uyumlu bir dış politika izleyeceğine dair sinyalleri 
vermektedir. Her halükarda ABD için dış politika noktasında Pentagon’un kararlarının önem taşıdığı 
görülmektedir.10 
 
C.Rusya ve Suriye 
C.1. Rusya’nın Suriye Politikası  
Rusya – Suriye ittifakı Soğuk Savaş döneminin bir mirası olarak uzun süredir devam etmektedir. Yukarıda da 
belirtildiği gibi ABD – İsrail ittifakı Suriye’yi Sovyetler ile müttefik olma noktasında mecbur bırakmıştır. Aynı 
zamanda Suriye’de 1950’lerde yükselişe geçen ve 1970’lerde iktidarını sağlamlaştıran Baas partisinin 
milliyetçi ve Batı karşıtı söylemleri de bu işbirliğinin kurulmasında etki sahibidir. Bu işbirliği ile Suriye, 
SSCB/Rusya aracılığıyla güçlü bir şekilde silahlandırılmaya başlanmıştır. Bu yardım karşılığında ise 
Suriye’deki Tarsus Limanı’nda SSCB’ye/Rusya’ya askeri üs kurma imkânı tanınmıştır. Bu durum ise Rusya’yı 
Akdeniz’de önemli bir güç haline getirmiştir.11 

 

 

7 https://mepc.org/commentary/us-ypg-relationship-us-foreign-policy-future-kurds-syria-and-turkey  
8 https://www.setav.org/obamadan-trumpa-abdnin-suriye-politikasi/   
9 Ereli, G., Haşıl, H., Aygün, F.T., Oduncu, R., Hüdaverdi, A.S. &  Şefkatli, F. E., (2020). ABD Başkanlık Seçimleri Ve Adayların Bölgesel 
Politikaları ile İlgili Beklentiler, ORSAM Analiz 267, s. 12 
10 a.g.e., s. 10-13 
11 Çalışkan B. (2016). Rusya - Suriye İlişkileri Ve Ortadoğu Krizlerine Etkisi, İNSAMER Mart, s. 1-3 
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Çeşitli anlaşmalar aracılığıyla inşa edilen bu sıkı 
işbirliği Suriye’yi Rusya’nın bir uydusu yaparken 
Rusya için ise Suriye aracılığı ile Ortadoğu da 
etkin bir aktör olma imkânını sağlamaktadır. İki 
ülkenin de demokrasi kültürünün tam 
oturmadığı siyasi yapılar aracılığı ile yönetiliyor 
olması tarafların birbirlerine yaklaşmaları 
noktasında bir diğer önemli husustur. Rusya, 
Suriye’de rejimin üzerindeki nüfuzunu 
sürdürmek istemektedir. Dolayısıyla krizde Esad 
ve iktidarını korumaya yönelik cephe almıştır. 
Zira Esad’dan sonra ülkede Batı ile dost bir gücün 
iktidara gelmesinden endişe duymaktadır. 
Bununla birlikte bölgedeki yerel köktenci militan 
örgütlenmeler de Rusya için bir endişe 
kaynağıdır.  
 
C.2. Suriye Krizinde Rusya 
2011’de Suriye’de isyanlar patlak verdiğinde ve 
Esad protestolara karşı sert güç kullandığında 

BM Güvenlik Kurulu’nun müdahale tasarısı Rusya ve Çin tarafından veto edilmiştir. Rusya ve Çin aynı 
tavırlarını bir yıl sonraki ve 2014’deki BM Suriye tasarılarını da veto ederek sürdürmeye devam etmişlerdir.12 
Rusya Suriye’deki gelişmelerin rejimin iç meselesi olduğunu ve dışarıdan müdahalenin gerekmediği 
düşüncesi ile herhangi bir dış müdahaleyi kabul etmemekle birlikte olası bir müdahale ihtimaline karşılık üç 
uçak gemisini Tarsus Limanı’na göndermiştir. Böylelikle Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve Esad’ın iktidarının 
meşruluğunu desteklediğini belirtmiştir. 2015 yılının Eylül ayında ise Rusya, Esad hükümetinin davetini 
sebep göstererek Rus ordusunu Suriye’ye göndermiştir. Bölgede IŞİD/DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleri 
ile mücadele etmekte olduğunu ileri sürmektedir.  
 
Rusya bölgedeki faaliyetleri ile barış için kilit aktör konumunu inşa etmeye gayret etmektedir. Rusya için 
Esad vazgeçilmez olmadığı gibi Kürtler de uzlaşılamaz aktör değildirler. Bilhassa Rusya da ABD gibi 
bölgedeki barış masasında Kürtlerin mutlaka bulunması gerektiğine inanmaktadır. Üstelik PYD/YPG’nin fazla 
ABD güdümünde olmasından endişe duymakta ve onu kendi nüfuzuna almak istemektedir. Zira Rusya’nın 
Esad rejimi ile PYD/YPG güçleri arasında gerçekleştirmeye çalıştığı müzakereler ABD’nin PYD/YPG güçlerine 
baskısı ile baltalanmıştır.13 

 

12 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-27514256 
13 Orhan O. & Dündar S. (2020). Rusya’nın Suriye’de Fırat’ın Doğusu İçin Yeni Girişimi: Moskova’da PYD-HİP Mutabakatı, ORSAM Bakış 
138, s. 3-6 
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D.Sonuç 
Suriye’de imkân dâhilinde hayata geçirilebilecek kalıcı bir barış için Kürtlerin anahtar rolü oynayacakları her 
iki güç (ABD ve Rusya) için de bilinmektedir. Bu sebeple her iki taraf da Kürt grupları kendi güdümünde 
tutmak için çaba göstermektedir. ABD ‘Suriye Kürt Ulusal Kongresi’ gibi bir oluşum aracılığı ile bölgedeki 
Kürtleri tek bir çatı altında birleştirmek için gayret göstermektedir. Bununla birlikte bölgenin kuzeyinde 
‘Delta Crescent Energy’ şirketinin çıkarttığı petrol için Suriye Demokratik Güçleri (PYD/YPG)  ile anlaşma 
yapmıştır.14 

 
Rusya ise yapmış olduğu hamleler ile bölgede Kürt grupları etkisi altına almak için çalışmaktadır. İlk olarak, 
Astana zirvesinde dağıtmış olduğu ‘Suriye İçin Anayasa Tasarısı’nda Kürtler için özerk bir yapıdan 
bahsetmesi örnek verilebilir. Ayrıca Ağustos ayı içerisinde PYD/YPG’nin siyasi temsilcisi olan Suriye 
Demokratik Meclisi ile Moskova’da bir görüşme gerçekleşmiştir. Bu görüşme ilk kez Rusya’nın resmi daveti 
ile olmuş ve burada bir araya gelen çeşitli muhalif gruplar bir mutabakat imzalamışlardır. Mutabakatta ise 
Kürtler için özerklik vurgusu göze çarpmaktadır.15 Sergey Lavrov’un 2012’den sonra ilk kez Esad ile görüşmesi, 
Rusya’nın bölgedeki faaliyetlerine yoğunlaşması olarak okunabilir. Bu görüşmede Suriye için ekonomik 
ilişkilere vurgu yapılmıştır.16 ABD’nin seçim yoğunluğunu fırsat olarak gören Rusya, bölgedeki hâkimiyetini 
her iki taraf üzerinde de artırarak barış süreci için temel aktör olma rolünü inşa etmek noktasında adımlar 
atmaktadır. 
 

14 https://insamer.com/tr/amerika-pyd-petrol-anlasmasi_3187.html 
15 a.g.e., s. 3-6  
16 https://www.dw.com/tr/lavrov-ve-esaddan-suriye-ekonomisine-destek-çağrısı/a-54843786  


