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“Savaşta önce gerçekler ölür” denilmişti ve bu eski tarihlerdeki savaşlardan beri böyledir. Kayıp
haberlerine hangi taraftan gelirse gelsin inanmamak gerekir. Bu gerçek Suriye’deki savaşta
kendisini yeniden gösteriyor. Bu nedenle verilen kayıplar ve karşı tarafa verdirilen kayıpların
sayısı üzerinde değil, Rusya’nın Suriye’deki hava sahasını Türkiye için sınırlı olarak yeniden
açmasından söz edeceğim.

Suriye’nin Rusya’nın bilgisi ve onayı olmadan adım atamayacağı biliniyor. Bu nedenle –resmi
olarak- 33 olarak açıklanan ancak başka ülkelerin yayınlarında en az 100 olarak geçen asker
ölümüne yol açan saldırının da Rusya’nın bilgisi ve onayı olmadan gerçekleşmeyeceği açıktır.
Bu saldırıda Rus savaş uçakları da Suriye uçaklarıyla birlikte miydi, sorusu önemli değildir.
Suriye Rusya’nın bilgisi ve onayı olmadan bu saldırıyı yapamazdı.

Bu olayın ardından Suriye hava sahasının Türkiye savaş uçaklarına kapalı tutulması sürerken,
bu kapalılık SİHA (silahlı insansız hava araçları) için kaldırılmış durumdadır. Bu uçaklar
aracılığıyla Suriye ordusuna verdirilen kayıplar rakam olarak ne kadar doğrudur, bilmiyoruz ama
saldırıların yapıldığı açıktır.

Rusya izin vermeseydi Türkiye SİHA da kullanamazdı. Bunu Afrin’e yönelik harekat sırasında
bir ordu yetkilisi açıklamıştı: “Rusya izin vermeseydi değil savaş uçağı, İHA (insansız hava
aracı) bile uçuramazdık.)

Suriye’de savaşın gidişatıyla ilgili analiz yapanlar Rusya’nın Esad rejimini desteklediği
konusunda hemfikirler, sonuna kadar da destekleyecektir, öyle görünüyor. Aynı gözlemciler,
kafalarından ancak tek akım geçebildiğinden olsa gerek, Rusya’nın sürekli değişen tutumuna
dikkat etmiyorlar.

Birkaç gün önce Suriye hava sahası tümüyle Türk savaş araçlarına (uçaklar, İHA ve SİHA’lar)
kapalıydı, ardından bir oranda açıldı ve Türkiye de bu fırsatı kullanarak Suriye’deki askeri
hedeflere saldırıyor.
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“Esad rejimini destekleyen Rusya neden böyle yapıyor?” sorusunun iki cevabı olabilir. Bunlar
birbirine alternatif değil, birlikte var olabilen cevaplardır.

Birincisi; Rusya, Türkiye ile arasını açmak istemiyor. Türkiye ile NATO arasındaki ilişkinin
düzelmesini istemiyor ve bu nedenle de taviz veriyor.

İkincisi; Rusya, İran’ın Suriye’ye daha fazla yerleşmesini istemiyor ve hem Suriye hem de İran’a
bu savaşta kendisinin vazgeçilmez olduğunu yeniden ve yeniden göstermek istiyor.

İran Türkiye’ye “Suriye konusunda Rusya’yı aradan çıkarıp görüşelim” teklifi yapıyor.

Rusya, “Suriye’de Rusya ve Türkiye anlaşması gereken taraflardır” açıklaması yapıyor.

Türkiye de duruma göre bir ileri bir geri giderek, NATO ile Rusya’yı birbirine karşı kullanmaya
çalışarak manevra yapıyor. Bu konuda tam başarılı olamasa bile tümden başarısız da değildir
çünkü ne ABD ne de Rusya Türkiye ile aralarının açılmasını istemiyorlar.

Türkiye bu arada askeri olarak darbeler de yiyor ama durum böyle devam ediyor.

Suriye’nin durumu ise tam bir felakettir.

Bu ülke Rusya’nın kuklası durumundadır. “Neden Türk SİHA’larına hava sahasını açtın?” diye
açıktan soramaz. Rusya ne yapıyorsa “isabet buyurdunuz” demek zorundadır. Rusya hem
Suriye’ye destek olur hem de arada bir onu Türkiye’ye dövdürür. Anlaşılan Suriye ordusunun
azıcık toparlanması bile Rusya’nın işine gelmiyor, açıyor hava sahasını ve Türkiye gerekli
tahribatı yapıyor.
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