
 Avrupa’da da Rusya’nın pres�ji gi�kçe artmaktadır. Baştan beri Rusya AB üzerinde enerji 
hâkimiye�ni sürdürmektedir. Aynı zamanda AB Rusya’ya ambargo uygularken günümüzde dolar temelli 
olmayıp ABD’den bağımsız olan yeni ekonomik sistemin oluşturulması konusunda Rusya AB ile birlikte 
hareket etmekte ve Türkiye krizinde de AB Rusya ile beraber Türkiye’nin yanında yer alacağını ilan ederek 
ABD’ye meydan okumuştur. Böylece ABD, AB ve Türkiye arasındaki anlaşmazlık büyüdükçe Ka�asya, 
Balkanlar ve Orta Asya’da bu 3 güç arasındaki rekabet önemli derecede artmış ve Rusya bir zamanda onlarla 
karşı karşıya olup bir zamanda onlarla iş birliği yaparak kendi nüfuzunu tekrar artmaktadır. 
Ayrıca günümüzde Rusya; Afrika, Asya ve Amerika’nın arka bahçesi olan La�n Amerika üzerinde de kendi 
etkisini büyütmeye çalışmakta ve Rusya ar�k dünya siyase�nde Amerika ile birlikte başrol haline gelmiş�r. 
Gerçi Rusya Amerika’yı yenmenin imkânsız olduğu farkındadır da Rusya’nın yavaş yavaş dünya haritasını 
değiş�rmesi ABD’yi gi�kçe zor duruma sokmaktadır.
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 Suriye’de Arap Baharının da etkisiyle 2011 yılında küçük gösteriler halinde başlayan halk ayaklanması 
kısa sürede iş savaşa çevrildi. Ba�’nın muhalefe� destekleyerek iç savaşa müdahil olası sorunu 
derinleş�rirken, Rusya’nın Esad rejimine önce diploma�k, daha sonra da askeri olarak destek sağlaması 
sorunu içinden çıkılmaz duruma soktu.
 
 Suriye’nin kimyasal silahlardan arındırılmasına aracılık etmek Rus diplomasisi adına önemli bir 
başarıydı fakat Rusya diploma�k manevralarla ye�nmeyerek Eylül 2015’de Esad rejimi destek için Suriye’de 
askeri operasyonlara başladı. Rusya, krize askeri olarak müdahil olmakla ne elde e� sorusu, krizin hala 
devam etmesinden dolayı tam olarak cevaplandırılamasa da Rusya için olumlu sayılabilecek bazı siyasi 
kazanımlar vardır.

 Öncelikle Soğuk Savaş döneminden beri Rusya’nın selefi SSCB’nin desteklediği ülkeler Ba�ya karşı 
başarılı olamıyor, bu da doğal olarak Sovyet güdümündeki ülkelerin Ba�ya yönelmesine neden oluyordu. 
SSCB sonrası daha da zayıflamış Rusya’nın desteğiyle ayakta kalabilecek Esad rejimi, Ba� ve ABD ile sorun 
yaşayan üçüncü dünya ülkeleri için olumlu bir örnek olacak�r.
 
 kincisi, her ne kadar farklı jeopoli�k nedenleri olsa da Ba�nın önemli mü�efiklerinden olan 
Türkiye’nin Suriye sorunun çözümsüzlüğünün de etkisiyle Ba�dan uzaklaşarak Rusya ile yakınlaşmasıdır. 
Rusya’nın, Suriye sorunun çözümü için NATO üyesi Türkiye ile aynı masaya oturarak Ba�’yı bu masanın 
dışında tutması Rusya açısından önemli bir diploma�k başarı olarak kabul edilmektedir.

 Üçüncüsü, Suriye sorununun Rusya’nın istediği şekilde, yani Esad rejiminin ayakta kalmasıyla 
sonuçlanması, Rusya’nın önemli krizlerde oyun kurucu olarak gerek siyasi gerekse de diploma�k ve askeri 
olarak rol oynayabileceğini ve ABD’ye alterna�f olabileceğini göstermesi açısından önemlidir.
 
 Son olarak Rusya’nın Esad rejimini askeri olarak desteklemesi, Rusya’nın hala ülke dışında askeri 
müdahale kapasitesinin olduğunu göstermektedir. Yukarıdaki siyasi kazanımların yanında Rusya, Ortadoğu ve 
Doğu Akdeniz’deki askeri gücünü ve konumunu da güçlendirdi.
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 Haziran 2018'de yeni seçilen Rus hüküme� emeklilik yaşının kademeli olarak değiş�rilmesine ilişkin bir 
yasa tasarısı önerdi. Tasarıya göre emeklilik yaşı erkekler için 60’tan 65’e, kadınlar içinse 55’ten 63’e çıkacak. 
Erkekler için 45 yıl ve kadınlar için 40 yıllık hizmet kaydı durumunda, iki yıl önce emekli olmak mümkündür. 
Belirli kategorilerdeki bireyler için örneğin zararlı endüstrilerde çalışanların önceden kazanılmış hakları plana 
göre korunacak. Tasarı Duma tara�ndan onaylandığında, değişiklikler 2019’da hayata geçecek.
Belge, FIFA şampiyonasından ötürü geçici süreliğine felce uğramış Rusya’da büyük tar�şmalara yol aç�. Yine de, 
önde gelen araş�rma kurumlarının analizleri, Rusların, Suriye'deki askeri harekâ�n, Kırım'ın ilhak edilmesinin 
ve 2018 Dünya Kupası organizasyonunun yol aç�ğı krizin farkında olduklarını göstermektedir. Rusların % 89'u, 
reformu çok olumsuz olarak değerlendirirken, % 8'i olumlu bir adım olarak görüyor. Fakat daha tehlikeli olan, 
Rusların % 37'sinin emeklilik reformuna karşı protesto göstermeye hazır olduğunu dile ge�rmesi. Sıradan 
vatandaşlar, Rusya'da farklı işçi kesimlerinin gelir düzeyleri ile aldıkları sosyal yardımlar arasındaki eşitsizlikten 
memnun değiller. Bu bakımdan Rusların protesto yapma olasılıkları yine Kırım hadisesinden önceki düzeye 
çıkmış durumda. Diğer tara�a, cumhurbaşkanına verilen destek Nisan ayında % 82 iken, Temmuz 2018'de % 
67'ye gerilemiş, Pu�n'i desteklemeyenlerin oranı aynı dönemde % 17'den % 32'ye çıkmış�r. Kırım'ın ilhakı 
Rusların ülkelerini bir kez daha bir süper güç olarak görmelerine ve cumhurbaşkanına destek vermelerine vesile 
olmuştu. Helsinki zirvesi Amerikalıların gösterdiği saygının kanı� oldu. Ancak Pu�n şimdi, Rusların sosyal refah 
durumlarından sorumlu kişi olarak görülüyor ve performansı yetersiz sayılıyor. Rusların iki önemli talebinden, 
yani büyük Rusya'nın bir parçası olmak ve sosyal = ekonomik refahın ar�rılmasından biri karşılanmamış�r.
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 Günümüzde dünya ile ilgili haberleri takip e�kçe ABD Amerika kıtasının içine kapanmaya doğru 
yönelirken Rusya’nın dünya siyase�nde kendi etkisini ar�rmakta olduğunu ve dünyanın “çok kutuplu sistem”e 
doğru ilerlediğini açıkça hissedebiliriz. Bunun en iyi örneğini Ortadoğu’da görebiliriz. Bugün Rusya Suriye’de 
İran ile birlikte Esat rejimini destekleyerek Doğu Akdeniz’deki kendi nüfuzunu ar�rmakta ve aynı zamanda 
Türkiye’nin dışında Amerika’ya yakın olan İsrail, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün gibi ülkeler de Rusya ile ilişkileri 
güçlendirmekte ve büyük anlaşmalara imza atmışlardır. Ayrıca Amerika tara�ndan desteklenen PYD-YPG bile 
Rusya ile ir�bat kurmaktadır. Ar�k Filis�n meselesinde de Rusya’nın rolü ihmal edilemez hale geldi ve Bu durum 
Ortadoğu’daki güç haritasını tamamen değiş�rmiş�r.
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