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TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNİN  

REALİST BİR DEĞERLENDİRMESİ,  

2002-2012: ZİRVEDEN DİBE Mİ?1 

2002 yılında Türkiye’nin Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer 
Kılınç, Avrupa Birliği ülkelerine karşı 
Türkiye’nin Rusya ve İran ile bir ittifak 
kurması önerisini kamuoyu önünde dile 
getirerek savunmuştu.2 Özellikle ABD’nin 
Irak işgalinin hemen öncesinde Amerikan 
askerlerinin Türkiye’den geçişine izin veren 
tezkerenin reddedilmesini müteakip, bazı öne 
çıkan Amerikalı dış politika analistleri dahi 
Türkiye ve Rusya arasında ABD karşıtı bir 
“dışlanmışlar ekseninin” oluşmaya başladığını 
iddia etmişlerdi.3 Dış politikaya ek olarak, 
iç politika ve medyada da, 2000’li yılların 
başlarında Türkiye ve Rusya’nın ortak bir 
kaderi paylaştığı ve ortak bir strateji ve 
hatta ortak bir siyasi çatı altında beraberce 
mücadele etmeleri gerektiğini savunan 
‘Avrasyacılık’ akımı hızlı bir yükselişteydi.4 
Hatta Avrasyacılık bazıları tarafından Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucu ideolojisi olan 
Kemalizm’in orijinal ve güncel jeopolitik 
1 Aktürk, Şener. “Turkish-Russian Relations, 2002-2012.” Hazar 
Strateji Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Merkezi, 
Ocak 2013. Bu makale, yukarıda künyesi verilen rapora atfen 
kaleme alınmış olmakla birlikte, adı geçen raporun birebir özeti veya 
kısmi çevirisinden ibaret değildir. Bahsi geçen raporda yer almayan 
bazı ek örnek ve çözümlemeler de yer almaktadır. 
2 9 Mart 2002, Türkiye’deki tüm önemli gazeteler, örneğin, Hürriyet, 
Milliyet, Cumhuriyet ve Yeni Şafak.
3 Hill, Fiona, and Omer Taspinar. “Turkey and Russia: axis of the 
excluded?.” Survival 48, no. 1 (2006): 81-92.
4 Akturk, Sener. “Counter-hegemonic visions and reconciliation 
through the past: the case of Turkish Eurasianism.” Ab Imperio 4 
(2004): 207-238.

vizyonu olarak sunulmaktaydı.5 Dahası, resmi 
düzeyde dahi Türk-Rus ilişkileri ‘stratejik 
ortaklık’ olarak tanımlanmaktaydı. On yıl 
sonra, 2012’ye geldiğimizde, Türkiye ve 
Rusya’nın Suriye üzerinden dolaylı olarak 
silahlı çatışma içinde oldukları, ilişkilerin 
on ve hatta beş yıl öncesine göre bile önemli 
ölçüde kötüleştiği gözlenmektedir. Türk-
Rus ilişkilerindeki bu dramatik iyileşme ve 
kötüleşme eğilimlerinin ana sebebi nedir?

Bu makalenin amacı, Soğuk Savaş sonrası 
Türk-Rus ilişkilerinin ikinci on yılında 
(2002-2012) gözlenen nisbi kötüleşmenin 
sebeplerinin analiz edilmesidir. Bu yapılırken, 
Türk-Rus ilişkilerinin bir önceki on yılda 
(1992-2002) kaydettiği göz kamaştırıcı 
yükseliş de, yazarın daha önce bu döneme 
ilişkin yayınlamış olduğu eserine atıfla kısaca 
açıklanacaktır.6 Bilhassa bu ikinci on yılın 
ikinci yarısına tekabül eden 2008-2012 
döneminde Türkiye ve Rusya arasında dolaylı 
silahlı çatışma olarak yorumlanabilecek iki 
savaşın gerçekleşmiş ve gerçekleşmekte oluşu 
(Ağustos 2008’de gerçekleşen Rus-Gürcü 
‘Beş Gün Savaşı’ ve Mart 2011’de başlayan 
ve halen devam eden Suriye iç savaşı) bu iki 
ülke arasındaki ilişkilerin yönünü tayin eden 
5 Akcali, Emel, and Mehmet Perincek. “Kemalist Eurasianism: An 
Emerging Geopolitical Discourse in Turkey.” Geopolitics 14, no. 3 
(2009): 550-569.
6 Aktürk, Şener. “Turkish–Russian Relations after the Cold War 
(1992–2002).” Turkish Studies 7, no. 3 (2006): 337-364. 
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esas nedenlerin analizini son derece önemli 
kılmaktadır.7

Rusya ve Türkiye: Merkezi 
Avrasya’nın en önemli iki devleti

Türk-Rus ilişkilerinin durumu, Türkiye’nin 
en azından son on yıldır devam eden 
barış içinde yükseliş trendinin gelecekte 
de sürdürülüp sürdürülemeyeceğine 
etki edecek olan belki de en önemli dış 
politik etkendir. Eğer Türkiye ve Rusya, en 
azından doğrudan çatışmaya girişmezse 
ve tercihen dolaylı çatışmalardan da uzak 
durabilirse, Türkiye’nin ve belki Rusya’nın 
da son on yılda yakaladığı büyüme trendi 
önümüzdeki yıllarda da devam edebilir. 
Fakat eğer Avrasya’nın bu iki büyük gücü 

7 Ellen Barry and Rick Gladstone, “Turkish Premier Says 
Russian Munitions Were Found on Syrian Jet,” (Türk Başbakanı 
Suriye Jetinde Rus Mühimmatının Bulunduğunu Belirtti) New 
York Times, 11 Ekim 2012. 

18., 19. ve 20. yüzyıllarda olduğu gibi 
askeri, ekonomik ve demografik güçlerini 
birbirleriyle çatışmaya, menfi bir rekabete 
kanalize ederlerse, sadece gelecekteki 
büyüme potansiyellerini heba etmekle 
kalmayıp, son on yıldaki askeri, ekonomik 
ve politik kazanımlarını da kaybetme 
noktasına sürüklenebilirler. Türk-Rus 
ilişkilerinin önceki yüzyılları, bu iki gücün 
kıyasıya çekişmesinin ve savaşmasının 
ancak başka küresel aktörlerin yükselişine 
ve nispeten güçlenmesine yardımcı 

Merkezi Avrasya bölgesinin en büyük iki 
ekonomik ve askeri gücü şüphesiz Rusya 
ve Türkiye’dir. 

“
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olduğunu göstermiştir. 

Rusya, en azından son iki yüz elli yıldır 
Türkiye’nin en büyük ve önemli komşusu 
ve yakın çevresinde en ciddi rakibi 
olagelmiştir. Bugün de, Almanya-İtalya 
sınırından Çin-Hindistan sınırına kadar 
uzanan geniş Merkezi Avrasya bölgesinin 
en büyük iki ekonomik ve askeri gücü 
şüphesiz Rusya ve Türkiye’dir. Bu durum 
Türk-Rus ilişkilerinin tarihin hemen 
her döneminde çok büyük çekişmelere, 
rekabete ve savaşlara sahne olmasına 
neden olmuştur. Tevil edilemeyecek bu 
büyük ve acı gerçeğin istisnası olarak 
karşımıza ancak iki dönem çıkıyor: 1920’li 
yıllarda Moskova’daki genç Bolşevik 
rejimiyle Ankara’daki genç Cumhuriyet 
rejiminin arasında, en azından 1933-1936 
dönemine kadar devam eden on, on beş 
yıllık güçlü bir dostluk ve hatta ittifak 
dönemi ve Soğuk Savaş’ın bitişinden 
sonra, özellikle 1990’ların ortalarından 
en azından 2008 yılına kadar devam 
eden ciddi bir dostluk ve hatta stratejik 

ortaklık dönemi Türk-Rus ilişkilerinin 
güçlü dostluk ve ortaklık seviyesinde 
olduğu iki dönemdir.8 Bu makalenin geri 
kalanında da açıklanacağı üzere, 2008-
2012 döneminde de, karşılaşılan bir 
takım ciddi anlaşmazlıklara ve dolaylı 
çatışmalara rağmen Türk-Rus ortaklığı 
ve dayanışması yine de Soğuk Savaş ve 
Osmanlı-Çarlık Rusya’sı dönemleriyle 
karşılaştırılamayacak kadar olumlu ve 
başarılı bir şekilde devam etmiştir. Realist 
bir perspektiften açıklanacağı üzere, 2008-
2012 döneminde ortaya çıkan ve gitgide 
büyüyen anlaşmazlık ve çatışmaların sebebi 
de, Türk ve Rus siyasi karar vericilerinin 
kişisel tercihlerinin sonucu olmaktan çok, 
iki ülkenin karşılıklı askeri ve ekonomik 
güç unsurlarında gözlenen çarpıcı 
değişikliklerdir. 

8 Gerek kuramsal gerekse ampirik açıdan bakıldığında bu 
rapor, yukarıda bahsi geçen ikinci dostluk dönemine tekabül 
eden Soğuk Savaş sonrası Türk-Rus ilişkilerinin ilk on yılını 
uluslararası ilişkiler yazınının değişik paradigmalarının 
zaviyesinden incelediğim makalemin bir devamı niteliğindedir. 
Aktürk, Şener. “Turkish–Russian Relations after the Cold War 
(1992–2002).” Turkish Studies 7, no. 3 (2006): 337-364. 

Bununla beraber, her iki güç, karşılıklı 
yükseliş sürecinde bir yandan çatışma 
alanlarını sınırlayarak ve en aza indirerek, 
öte yandan da iki ülke arasındaki 
tampon bölgeleri muhafaza ederek ve 
bugüne kadar olduğu gibi gelecekte 
de her iki ülkenin temel birtakım dış 
siyasal prensiplerine saygı göstererek 
karşılıklı olarak birbirlerini yıpratmaksızın 
büyümelerini sürdürebilirler.

“
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En kısa şekilde özetlemek gerekirse, 
Türk-Rus ilişkilerinin 1992’den bu yana 
çarpıcı bir şekilde güçlenmesinin sebebi 
Türkiye’nin Rusya karşısında askeri ve 
ekonomik gücünün hızla artması ve kısmen 
buna koşut olarak da Rusya’dan gelecek 
tehdit algısının azalması iken, 2008’den bu 
yana Türk-Rus ilişkilerinin gözle görülür 
bir şekilde bozulmasının sebebi de bu sefer 
Rusya’nın askeri ve ekonomik yükselişinin 
Türkiye’nin çok ilerisinde olması ve iki 
ülkenin uzak geçmişte olduğu gibi bir kez 
daha Kafkaslar ve Ortadoğu’nun geleceği 
hakkında anlaşamayarak nüfuz alanları 
üzerine dolaylı yoldan çatışmasıdır. 

Türk-Rus ilişkileri Realist ekolün vazettiği 
üzere yapısal güç faktörleri paralelinde 
gelişim ve değişim göstermektedir. 

Bununla beraber, her iki güç, karşılıklı 
yükseliş sürecinde bir yandan çatışma 
alanlarını sınırlayarak ve en aza indirerek, 
öte yandan da iki ülke arasındaki tampon 
bölgeleri muhafaza ederek ve bugüne kadar 
olduğu gibi gelecekte de her iki ülkenin 
temel birtakım dış siyasal prensiplerine 
saygı göstererek karşılıklı olarak 

birbirlerini yıpratmaksızın büyümelerini 
sürdürebilirler. Bununla beraber, Türkiye 
ve Rusya’nın sınırlı da olsa bazı konu ve 
bölgelerde taban tabana zıt prensip, çıkar 
ve hedeflere sahip olması, bu iki ülke 
arasında tamamen sorunsuz bir işbirliğinin 
imkansızlığını da ortaya koymaktadır. Eski 
Sovyet cumhuriyetlerinin toprak bütünlüğü 
ve bu ülkelerine Rus müdahaleleri böylesi 
konuların başında gelmektedir. 

Merkezi Avrasya’nın Bilmecesi: 
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye ve 
Rusya’nın Büyük Stratejisi

Soğuk Savaş sonrası dönemde Merkezi 
Avrasya bölgesinin en önemli bilmecesini 
Rusya’nın bundan sonra takip edeceği 
büyük stratejinin (Grand Strategy) ne 
olacağı, Rusya’nın hangi devletlerle 
ittifak ederek hangi devletlere karşı 
konumlanacağı oluşturmaktadır. Soğuk 
Savaş’ın bitişinin üzerinden yirmi yılı 
aşkın süre geçtiği halde açıkçası bu büyük 
sorunun cevabı halen tam anlamıyla 
verilebilmiş değildir. Eğer GSMH 
ölçeğinde bakacak olursak, Rusya ve 
Türkiye, Almanya-Avusturya-İtalya 
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sınırının doğusu ve Çin-Hindistan sınırının 
batısı arasında kalan geniş Merkezi Avrasya 
coğrafyasında en büyük iki ekonomiye 
sahiptir.9 Yeni Gerçekçi (Neorealist) 
bakış açısına göre ekonomik büyüklük, 
potansiyel askeri gücün başlıca belirleyicisi 
olduğuna göre, Rusya’yı ve Türkiye’yi 
sırasıyla Merkezi Avrasya’nın en büyük ve 
ikinci büyük güçleri olarak tanımlamak 
mümkündür.

Soğuk Savaş sonrası Rus dış siyaseti, Sovyet 
dönemindeki ve hatta Rusya’nın Sovyet-
öncesi Çarlık dönemindeki dış politikasıyla 
süreklilik ve uyum içinde midir? Bir başka 
deyişle, günümüzdeki Rus dış siyaseti 20. 
yüzyıl boyunca kurulmuş bulunan Sovyet 
ittifaklar sisteminin ideolojik boyutundan 
arındırılmış bir kopyasından ibaret midir? 
Rusya’nın Ortadoğu politikasını detaylı 
olarak inceleyen araştırmacılar bunun 
böyle olmadığını ifade etmiş, Rusya’nın 
Soğuk Savaş döneminden çok daha 
farklı ittifaklara ve işbirliği arayışlarına 
yöneldiğinden, örneğin Rus-Suudi 
ilişkilerinin Soğuk Savaş döneminde 
hayal edilemeyecek kadar güçlü ve olumlu 
geliştiğinden bahsetmişlerdir.10 Bu makale 
benzer sorulara Türk-Rus ilişkilerinin son 
9 CIA Factbook’un 2011 tahminlerine göre resmi kurlar baz 
alındığında Rusya’nın GSMH’si 1.8 trilyon ABD doları ve 
Türkiye’nin GSMH’si ise 762 milyar ABD dolarıdır. Neden satın 
alma gücünün değil de resmi dolar kurunun baz alındığı sorulacak 
olursa, askeri-stratejik mülahazalar için kritik önemde olan silah ve 
araçların (mesela bir F-16 savaş uçağının) fiyatlarının uluslararası 
piyasada oluştuğu ve her bir ülkenin satın alma gücüne göre 
pek fazla esneklik göstermediği vurgulanabilir. Bir başka deyişle, 
normal şartlar altında örneğin bir F-16 savaş uçağının fiyatı 
Kamboçya ve İsviçre için de, Bangladeş ve Norveç için de 
aynıdır, bu ülkelerin hayat standardına ve satın alma gücüne göre 
birkaç katına veya yarı fiyatına satılmaz. Dolayısıyla, devletlerin 
birbirlerine göre askeri-ekonomik gücünü karşılaştırırken satın 
alma gücü paritesine göre değil de resmi kura göre GSMH 
büyüklüğünü esas almak daha tutarlı olacaktır.
10 Dannreuther, Roland. “Russia and the Middle East: A Cold 
War Paradigm?.” Europe-Asia Studies 64, no. 3 (2012): 543-560.

on yılı çerçevesinde cevaplar arayacaktır. 
Acaba Türk-Rus ilişkileri 2002-2012 
döneminde eski Soğuk Savaş şablonlarına 
bir dönüş mü yaşamıştır? Günümüzde 
Türk-Rus ilişkilerinin belirleyici 
unsurlarıyla 20. yüzyılın jeopolitik 
gerçekleri aynı doğrultuda mıdır? 

Geleceğe Dönüş: Rusya, Soğuk 
Savaş Dönemi İttifak Örgüsüne 
mi Rücu Etti? 

Türk-Rus ilişkilerinin son beş yılındaki 
bozulma da dahil genel tenorunu 
Rusya’nın Soğuk Savaş dönemindeki dış 
politikasına ve ittifaklar örgüsüne rücu 
etmesi olarak yorumlamak da mümkündür 
ve bilhassa popüler medyada konuya 
yaklaşan bazı analizler halen Soğuk Savaş 
kalıplarından sıyrılamadığı için Rusya’nın 
Ortadoğu’da, Balkanlarda, Kafkasya’da 
ve diğer bölgelerde bir takım geleneksel 
ve hatta değişmez müttefikleri olduğu 
gibi iddialara yakın durmaktadırlar.11 Bu 
açıdan bakıldığında Suriye, Irak, Libya 
11 A.g.e. Dannreuther şu makaleleri bu Soğuk Savaş endeksli 
Rus dış politikası analizlerine örnek olarak vermektedir: 
Stephen Blank, “Russia and the Middle East: Policies and 
Contexts,” Defence Academy of the United Kingdom, Conflict 
Studies Research Center, Middle East Series, Haziran 2006, 
06/27; ve, Ariel Cohen, “Putin’s Middle East Visit: Russia is 
Back,” Washington, DC, Heritage Foundation, Heritage Web-
Memo 1382, 5 Mart 2007.

Güncel Rus dış siyaseti Sovyet 
dış siyasetinden pek çok 
konuda belirgin bir şekilde 
ayrışmış ve halen ayrışmaktadır. 

“
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gibi Üçüncü Dünya sosyalizmine tevessül 
etmiş rejimler, halen Rusya’nın öncelikli 
müttefikleri olarak görülebilirken, Türkiye, 
Suudi Arabistan, İsrail ve Pakistan gibi 
Soğuk Savaş sırasında Sovyet-karşıtı ve 
Amerikan taraftarı cephenin ön saflarında 
yer almış ülkeler de Rusya’nın değişmez 
rakipleri ve hatta düşmanları olarak 
resmedilebilir. Fakat aşağıda kısaca 
değinileceği üzere bu yaklaşım yanlıştır, 
çünkü güncel Rus dış siyaseti Sovyet dış 
siyasetinden pek çok konuda belirgin bir 
şekilde ayrışmış ve halen ayrışmaktadır. 

Hatta Rus dış politikasını Sovyet-öncesi 
Çarlık döneminin stratejik bakışıyla 
özdeşleştirerek bir nevi Pan-Slavizm’in 
devamını görenler de bulunabilir. Bu 
yaklaşımın müellifleri de Rusya’nın 
Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Kıbrıs 
Rum Kesimi gibi Ortodoks Hristiyan veya 
Slav kökenli ülkeleri her zaman Türkiye’ye 
karşı tercih edeceği ve bu ittifaklar 
örgüsünün pek de değişemeyeceğini iddia 
etmektedirler. Oysa bu iddia da ampirik 

olarak kolaylıkla savunulamaz. 

Roland Dannreuther doğrudan “Soğuk 
Savaşa Dönüş” tezini Rus dış politikası 
üzerinden irdelediği makalesinde, 
Rusya’nın Soğuk Savaş dönemi ittifaklar 
örgüsüyle apaçık çelişki içindeki yeni 
işbirliği açılımlarına işaret etmektedir.12 
Daha önce de belirtilen Rusya-Suudi 
Arabistan ilişkilerine ek olarak, Rusya-
İsrail ve elbette Rusya-Türkiye ilişkileri 
bu duruma verilebilecek çarpıcı örnekler 
arasındadır. Her üçü de Soğuk Savaş 
döneminde güçlü birer Sovyet karşıtı 
ve Amerikan taraftarı ülke olan İsrail, 
Suudi Arabistan ve Türkiye’nin, 2012 yılı 
itibariyle Rusya’yla milyarlarca dolarlık 
ticareti ve ticaretin de ötesine geçen siyasi, 
stratejik ve hatta askeri işbirlikleri vardır. 
Rusya, Türkiye’nin ilk nükleer santralini 
inşa etmekte, Blackseafor gibi yeni kurulan 
askeri işbirliği örgütleri çerçevesinde ortak 
askeri tatbikat yapabilmekte ve Türkiye’ye 
yönelik askeri ihalelerin ve askeri teknoloji 
paylaşımının içinde yer almaktadır. 
Bunlardan sadece biri bile Soğuk Savaş 
döneminde hayal dahi edilemeyecek 
ölçekte somut işbirliği projeleridir. 

Benzer itirazlar ve örnekler Panslavizm 
tezine karşı da getirilebilir. Rusya’nın 
sistematik şekilde, örneğin, Türkiye’ye 
karşı Bulgaristan’ın, Moldova’ya karşı 
Ukrayna’nın tarafını tuttuğu ve benzer 
şekilde Slav ve Ortodoks devletleri Slav 
veya Ortodoks olmayan devletlere karşı 
savunduğunu söylemek mümkün müdür? 
Örneğin Rusya, Lübnan’da ve Mısır’da 
Hristiyan azınlığın tarafı mıdır? Bu sorulara 
sadece din, mezhep ve etnik kökene 
 
12 A.g.e.

Rusya, Türkiye’nin ilk nükleer 
santralini inşa etmekte, 
Blackseafor gibi yeni kurulan 
askeri işbirliği örgütleri 
çerçevesinde ortak askeri 
tatbikat yapabilmekte ve 
Türkiye’ye yönelik askeri 
ihalelerin ve askeri teknoloji 
paylaşımının içinde yer 
almaktadır. 

“
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endeksli cevaplar vermek zordur.

Daha yaygın olan Soğuk Savaş tezine 
geri dönecek olursak, Rusya’nın, hepsi 
de eski Sovyetler Birliği’nin birer parçası 
olmuş olan 14 eski Sovyet cumhuriyeti 
arasında bazılarını diğerlerine tercih 
etmesi Sovyet dönemi ittifaklar örgüsüyle 
açıklanabilir mi? Hangi Soğuk Savaş ilkesi 
Rusya’nın Gürcistan’a karşı Abhazya 
ve Güney Osetya’yı, Moldova’ya karşı 
Transdinyester’i veya Azerbaycan’a karşı 
Ermenistan’ı desteklemesini açıklayabilir? 
Bu örneklere ek olarak belirtmek gerekir 
ki bugünkü Rus dış politikasını Sovyet 
dış politikasından ayırt eden en önemli 
ve bariz faktörlerinden birisi de şüphesiz 
ideoloji yoksunluğudur. Sovyet dış 
politikası sosyalist rejimlerin dünya 
çapında yayılmasını ve tatbikini hedef 
almaktaydı. Müttefik olduğu, yardım 
ettiği ülkelerden sadece dış siyaset 
konusunda değil iç siyasal ve ekonomik 
düzenlerine ilişkin de bazı talepleri vardı. 
Dolayısıyla Suriye, Irak, Libya, Etiyopya, 
Tanzanya, Angola, Vietnam ve Küba 
gibi ülkelerin Sovyetler Birliği’nden 
askeri veya ekonomik yardım alması 
ve işbirliği yapması, aynı zamanda bu 
ülkelerin iç siyasal ekonomilerini de 
Sovyet sosyalizmine öykünürcesine 
yeniden tanzim etmelerini gerektiriyordu. 
Günümüz Rus dış siyasetinin böyle 
ideolojik talepleri veya herhangi bir 
ideolojik yönelimi bulunmamaktadır. 
Almanya, Türkiye, Ermenistan ve Suriye 
Rusya’nın çok yakın ilişkide bulunduğu 
ülkeler oldukları halde bu ülkeler gerek 
siyasal gerekse ekonomik düzenleri 
açısından birbirinden çok farklı ülkelerdir. 
Rus dış politikasında, aşağıda açıklanacağı 

üzere, pek çok genel ilke olduğu halde, 
Sovyetler Birliği’nin ‘Brejnev Doktrini’nin 
birebir muadili bir ideolojik ilke 
bulunmamaktadır. 

Rus Dış Politikasının Temel 
İlkeleri ve Türkiye’nin Tutumu

Rus dış politikasının, özellikle Türkiye’yi 
de ilgilendirmesi bakımından, en az yedi 
temel ilkesinden bahsedilebilir. Rus dış 
politikasını bir bütün olarak incelemekle 
beraber vurgulamam gerekir ki bu ilkelere 
ulaşırken tümdengelim değil tümevarım 
yöntemini kullandım. 

Birincisi, Rusya’nın, Orta Asya, Kafkasya 
ve Karadeniz çevresindeki eski Sovyet 
cumhuriyetlerini ayrıcalıklı çıkar alanı 
olarak görmesi, bu bölgelerde birincil 
karar verici olmak istemesidir. Rusya, üç 
Baltık cumhuriyeti (Estonya, Letonya 
ve Litvanya) üzerinde nüfuzunu geri 
dönülemez bir biçimde kaybettiğini, 
bu ülkelerin NATO ve AB’ye entegre 
olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştır. 
Fakat Rusya, geri kalan 11 eski Sovyet 
cumhuriyeti (Belarus, Ukrayna, Moldova, 
Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, 
Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, 
Tacikistan ve Türkmenistan) toprakları 
üzerinde değişik yöntemler kullanarak 
askeri, siyasi ve ekonomik kontrolünü 
gerek doğrudan gerek dolaylı şekillerde 
devam ettirmek istemektedir. Bu çerçevede, 
kısa birer cümleyle bile olsa bu 11 bağımsız 
devlet üzerinde Rusya’nın etkisine değinen 
bir genel değerlendirme sunmak yararlı 
olacaktır. 

Rusya, Belarus üzerinde halen belirleyici 
siyasal ve ekonomik nüfuza sahipken, 
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Ermenistan üzerinde de neredeyse 
belirleyici siyasal ve ekonomik nüfuza 
sahiptir. Bu açıdan bu iki devlet ‘Rusya’nın 
uydusu’ olarak tanımlanmaya en yakın 
örneklerdir. Buna mukabil, en kalabalık 
cumhuriyet olan Ukrayna’nın durumu 
daha karmaşıktır. Ukrayna, Rus-yanlısı 
ve Rus-karşıtı iki siyasal, ekonomik ve 
demografik blok tarafından adeta tam 
ortadan ikiye bölünmüş gibidir. Her iki 
bloğun da seçimlerdeki oy oranı %45 ila 
%55 arasında değişmekte, bir seçimden 
diğerine Rus-yanlısı veya karşıtı bloklar 
kılpayı seçim kazanabilmektedir. 2012 
itibariyle Rusya taraftarı grubun iktidarda 
olduğu görülmektedir. Bunun sonucu 
olarak da örneğin Rusya, Ukrayna 
toprağı olan Kırım’ın Sivastopol şehrini 
deniz üssü olarak bir 49 yıllığına daha 
kiralamış, böylece Karadeniz’in bu en 
stratejik şehri üzerindeki fiili kontrolünü 
(resmen Ukrayna toprağı olduğu halde) 
perçinlemiştir. 

Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve 
Moldova’nın toprak bütünlüğün ihlal 
edilmesine, bu üç ülkenin Birleşmiş 
Milletler tarafından tanınan sınırları 
dahilinde egemenlik haklarını 
kullanmasının engellemesine bizzat 
askeri, ekonomik ve diplomatik destek 
vermektedir. Somut olarak söylemek 
gerekirse, Rusya’nın desteğiyle Ermenistan 
Azerbaycan topraklarının beşte birini işgal 
etmiş, Rusya’nın desteğiyle Abhazya ve 
Güney Osetya bölgeleri silahlı mücadele 
yoluyla Gürcistan’dan bağımsızlığını 
ilan etmiş, ve yine Rusya’nın desteğiyle 
Transnistria bölgesi Moldova’nın geri 
kalanından bağımsız bir devlet olduğunu 
ilan etmiştir. Rusya her üç ülkede 

fiilen askeri işgal ve müdahale yoluyla 
devletçikler kurulmasını sağlamış ve 20 
yıldır da bu fiili durumun devam etmesini 
askeri, siyasi, ekonomik ve diplomatik 
olarak desteklemiştir. Burada Rus dış 
politikasının amacı, Azerbaycan, Gürcistan 
ve Moldova topraklarının bir kısmını bu 
şekilde bir nevi ipotek altında tutarak, bu 
ülkelerdeki iktidarları Rus yanlısı olmaya 
zorlamak, bunun mümkün olmadığı 
durumlarda da en azında Rus karşıtı 
politikalar izlemelerine engel olmaktır. 
Soğukkanlı bir şekilde son yirmi yıllık 
statükoya bakacak olursak Rusya’nın bu 
amacında nispeten başarılı olduğunu da 
teslim etmek gerekir. 

Rusya’nın işgal ve fiili durum yoluyla 
bu üç ülkenin toprak bütünlüğüne 
ve egemenliğine koyduğu ipoteğe ve 
kullandığı veto gücüne, Türkiye her zaman 
karşı çıkmıştır. Türkiye, Azerbaycan’ın, 
Gürcistan’ın, Moldova’nın ve Rusya 
dahil tüm eski Sovyet cumhuriyetlerinin 
toprak bütünlüğüne ve egemenlik 
haklarına saygılıdır. Hukuksal veya 
ahlaki normlar açısından Türkiye’nin bu 
konuda Rusya’dan daha ilkeli bir yaklaşımı 

Türkiye, Azerbaycan’ın, 
Gürcistan’ın, Moldova’nın 
ve Rusya dahil tüm eski 
Sovyet cumhuriyetlerinin 
toprak bütünlüğüne ve 
egemenlik haklarına 
saygılıdır. 

“
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benimsediğini söylemek mümkündür. 
Örneğin Türkiye, en azından son on yılda, 
Çeçen ayrılıkçılığına her türlü desteğin 
kesilmesinde Rusya’ya yakın işbirliği 
içinde olmuştur. Kaldı ki ABD, AB ülkeleri 
ve İslam Konferansı Örgütü üyeleri de 
dahil olmak üzere dünya genelinde Çeçen 
ayrılıkçılığına hemen her türlü askeri, 
ekonomik, siyasi ve diplomatik desteğin 
kesildiği bu son on yıllık dönemde 
Rusya’nın Azerbaycan, Gürcistan ve 
Moldova’nın toprak bütünlüğünü karşı 
fiili durumlara askeri, siyasi, ekonomik 
ve diplomatik destek vermesi normatif 
açısından son derece sorunludur.

Orta Asya’ya dönecek olursak, 
Tacikistan’da on binlerce kişinin ölümüyle 
sonuçlanan Tacik iç savaşı (1992-
1996/97), Rusya’nın desteklediği komünist 
dönem seçkinlerinin (nomenklatura), 
anti-komünist liberal, İslami ve milliyetçi 
unsurların ittifakı olan Birleşik Tacik 
Muhalefetine karşı yürüttüğü bir savaştı. Bu 
kanlı savaşı da yine Rusya’nın desteklediği 
taraf kazandı ve liberal, İslami ve milliyetçi 
unsurlar bastırılmış oldu. Savaşın 
doğrudan çıkış sebebi, liberal, İslami 
ve milliyetçi unsurların ortak adayı ve 
dünyaca ünlü bir sinematoğraf olan Devlet 
Hüdanazarov’un (Dawlat Khudonazarov) 
1992’deki ilk başkanlık seçimlerinde %30 
oy alarak Sovyet dönemi nomenklatura 
seçkinlerinin adayı Rahmon Nabiyev 
karşısında kaybettiğinin açıklanmasıydı. 
Birleşik muhalefet, Khudonazarov’un 
aslında seçimleri kazandığını iddia ederek 
sonucu tanımadı ve isyan etti. Rusya’nın 
da Nabiyev’e destek vermesi ve hükümet 
kanadının çok kanlı bir zafer kazanmasını 
sağlamasıyla Rusya’nın Tacikistan iç 

siyasetini tanzim etmek konusunda 
belirleyici bir etkisi ve katkısı oldu.

Kırgızistan’da 2003 yılından itibaren bir 
Rus askeri üssü bulunduğu gibi, 2012 
yılında imzalanan anlaşma uyarınca 
“2017’den itibaren Rusya’nın 15 yıl 
süreyle Kırgızistan’da ortak bir askeri üs 
bulundurması” da kayıt altına alınmış 
oldu.13 İronik bir şekilde, Orta Asya’da 
sadece hiçbir serbest seçim deneyimi 
olmayan ve Sovyet dönemi nomenklatura 
liderliğinin kesintisiz olarak devam ettiği 
Özbekistan ve Türkmenistan Rusya’nın 
nüfuz alanından ve yörüngesinden 
çıkmış gözükmektedir. Buna rağmen, 
herhangi bir etnik, dinsel ve/veya 
demokratik ayaklanma karşısında bu iki 
ülkenin rejiminin de kendini korumak 
için Rusya’nın askeri yardımına 
başvurmayacaklarının garantisi yoktur. 
“1992’de kurulan Ortak Güvenlik 
Antlaşması Organizasyonu Rusya, 
Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Tacikistan 
ve Kırgızistan’dan oluşmakta olup 
Özbekistan’ın ayrılması beklenmektedir.”14 

Bir anlamda bu organizasyonun üyelik 
yapısı, Rusya’nın bölgedeki nüfuz sahasını 
da göstermektedir. 

Rusya’nın doğrudan bir parçası olmadığı 
halde Rusya’nın desteğiyle fiilen bağımsız 
statüye kavuşmuş olduğu için onun etkisi 
altında olan etnik otonom bölgelere 
(Abhazya, Güney Osetya, Transnistria, 

13 “Russia, Kyrgystan seal military base agreement,” RT 
(formerly known as Russia Today), September 20, 2012, 
<http://rt.com/politics/common-help-operation-
afghanistan-545/>. Accessed December 4, 2012. 
14 “Uzbekistan quits Russia-led CSTO military bloc,” RT 
(formerly known as Russia Today), June 28, 2012, <http://
rt.com/politics/uzbekistan-quits-pro-russian-bloc-996/>. 
Accessed December 4, 2012.
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Karabağ gibi) ek olarak, eski Sovyet 
cumhuriyetlerinin için Rusya’nın doğrudan 
kontrol ettiği bazı özel toprak parçaları da 
vardır. Bunların başında daha önce sözü 
edilen Ukrayna’nın Kırım yarımadasındaki15 
Sivastopol şehri deniz üssü ve Karadeniz 
filosu ile, kuzey Kazakistan’daki uzay 
üssü Baykonur gelmektedir. Bu iki şehir/
üs resmen Ukrayna’nın ve Kazakistan’ın 
parçası oldukları halde fiilen Rusya’nın 
kontrolünde ve çok uzun süreler Rusya’ya 
“kiralanmış” konumdadırlar. Gelecekte bir 
gün Ukrayna’nın Sivastopol, Kazakistan’ın 
ise Baykonur üzerinde egemenlik hakkını 
fiilen kullanarak bu yerleri kontrol etmek 
isteyip istemeyeceklerini ise bugünden 
öngörmek mümkün değildir.

Rus dış politikasının ikinci temel ilkesi 
NATO’nun genişlemesine karşı çıkıştır, 
çünkü Rusya açısından NATO, anti-Sovyet, 
 
15 Sasse, Gwendolyn. The Crimea question: identity, transition, 
and conflict. Harvard University Press, 2007. Bu kitabın yapıcı 
bir eleştirisi için, bakınız, Akturk, Sener. “Book Review: The 
Crimea Question: Identity, Transition, and Conflict, by G. 
Sasse.” Comparative Political Studies (2008), pp.464-467.

anti-komünist saiklerle kurulmuş bir 
askeri organizasyon olarak Soğuk Savaş’ın 
bitmesiyle birlikte misyonunu tamamlamış 
olması gereken, devam etmesi ise ancak 
Rus karşıtlığıyla açıklanabilecek olan bir 
örgüttür.16 Bu vesileyle, ABD’nin en önde 
gelen Yeni Gerçekçi akademisyen ve siyaset 
yapıcıların da kısmen benzer sebeplerle 
büyük ölçüde NATO’nun genişlemesine 
karşı çıktıklarını, ve hatta NATO’nun 
genişlemesini Soğuk Savaş sonrası dönemin 
en vahim stratejik hataları arasında 
gördüklerini belirtmek gerekir.17 

Bu konuda da Türkiye’nin izlediği dış 
politika Rusya’nın ilkesine aykırıdır. 
Türkiye en başından beri NATO’nun 

 
16 Aktürk, Şener, “NATO Neden Genişledi? Uluslararası 
İlişkiler Kuramları Işığında NATO’nun Genişlemesi ve ABD-
Rusya İç Siyaseti”, Uluslararası İlişkiler 9, no. 34 (Summer 
2012), pp. 73-97.
17 Gaddis, J. “History, grand strategy and NATO enlargement.” 
Survival 40, no. 1 (1998): 145-151; Kennan, George. “NATO 
Expansion Would Be a Fateful Blunder.” International Herald 
Tribune, 5 February 1997; Kennedy, Paul. “Let’s See the 
Pentagon’s Plan for Defending Poland’.” Los Angeles Times 16 
May 1997.
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doğuya doğru genişlemesine taraftar ve 
destek olmuştur.

Rus dış politikasının üçüncü temel 
ilkesi ABD ve NATO tarafından Doğu 
Avrupa’da kurulması planlanan herhangi 
bir füze kalkanı projesine karşı çıkmaktır. 
Özellikle George W. Bush’un başkanlığı 
döneminde ABD, Çek Cumhuriyeti ve 
Polonya’ya yerleştirilmesi planlanan 
bir füze kalkanı projesi hakkında son 
derece ısrarlı olmuştu. Her ne kadar 
füze kalkanının İran’a karşı olacağı ilan 
edilmişse de, Rusya haklı olarak, Polonya 
ve Çek Cumhuriyeti’ne kurulacak bir füze 
kalkanının İran’a değil kendisine karşı bir 
kalkan olacağını iddia ederek bu projeye 
şiddetle karşı çıktı. Başkan Putin, eğer 
kalkan gerçekten İran’a karşı olacaksa bunu 
Azerbaycan toprakları içinde olduğu halde 
Rusya’nın ortaklaşa kullandığı Gabala 
radar üssüne yerleştirmeyi teklif etti. Bu 
teklif reddedildi. Fakat sonuç olarak füze 
kalkanının sürpriz bir şekilde Türkiye’de 
Malatya ili Kürecik mevkiine yerleştirmesi 
en azından şimdilik bu sorunun büyük 
ölçüde ortadan kalkmasını sağladı. Fakat 
gelecekte Doğu Avrupa’ya füze kalkanı 
projesi tekrar gündeme gelirse, aynı sorun 
ve gerginliklerin yaşanması muhtemeldir. 
Türkiye ise, kendi topraklarına NATO füze 
kalkanının yerleştirilmesini kabul ederek, 
bu konuda da Rusya’dan farklı ve karşıt bir 
siyaset izlediğini göstermiştir.

Rus dış politikasının dördüncü temel 
ilkesi, Rusya’nın Avrasya bölgesinin petrol 
ve doğalgazının Avrupa’ya taşınmasında 
ana güzergah olma ısrarıdır. Böylelikle 
Avrupa’nın enerji konusunda Rusya’ya 
bağımlılığının perçinlenerek devam etmesi 

amaçlanmaktadır. Bu konu da, Türkiye’nin 
dış politika hedeflerinin Rusya’nın dış 
politika hedefleriyle çeliştiği konular 
arasında yer almaktadır. Türkiye, Bakü-
Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı projesini 
gerçekleştirerek bu konuda Rusya’ya 
açıkça tavır almıştır.18 TANAP ve eğer 
gerçekleşirse NABUCCO projeleri de 
elbette bu kapsamda değerlendirilebilir.19 
Ukrayna’daki Turuncu Devrim’i müteakip 
Rusya’nın doğal gaz aracılığıyla Ukrayna’yı 
cezalandırdığı da düşünülecek olursa, 
petrol ve doğalgaz boru hatlarının 
kullanımı da dahil olmak üzere Rusya’nın 
enerji kaynaklarının Rus dış politikasının 
önemli araçlarında birisi ve belki de en 
başta geleni olduğu söylenebilir.

Rus dış politikasının beşinci temel ilkesi, 
Rusya’nın enerji kaynaklarından sonra 
en önemli ihraç malı olan silah sanayinin 
pazarlarını koruma ve genişletme çabasıdır. 
Bu sahada Türkiye ve Rusya’nın amaçlarının 
karşıt değil bilhassa tamamlayıcı olduğu 
görülebilir, çünkü Türkiye de sadece belli bir 
ülke veya ülkeler grubundan değil mümkün 
olan en geniş spektrumdan silah ithal 
etmeyi tercih etmektedir. Dahası, Rusya’nın 
sattığı silahlar yoluyla teknoloji transferine 
Amerikalı ve Avrupalı ülkelerden daha açık 
olduğu yönündeki algı, Türkiye’nin silah 
ithalatında Rusya’yı daha da cazip hale 
getirmektedir.20

 
18  Babali, Tuncay. “Implications of the Baku-Tbilisi-Ceyhan 
Main Oil Pipeline Project.” Perceptions, Journal of International 
Affairs (Center for Strategic Research by the Ministry of Foreign 
Affairs, Turkey) 10 (2005): 29-59.
19 Erdogdu, Erkan. “Bypassing Russia: Nabucco project and 
its implications for the European gas security.” Renewable and 
Sustainable Energy Reviews 14, no. 9 (2010): 2936-2945.
20  Aktürk, “Turkish-Russian Relations after the Cold War, 
1992-2002”.
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Rus dış politikasının altıncı ve belki de 
en önemli, tüm diğer ilkeleri kapsayarak 
kuşatan ana ilkesi, çok kutuplu bir 
dünya düzeninin tesisi ve devamının 
sağlanmasıdır. Bu hem Putin’in 2007’de 
Münih’te yaptığı konuşmada, hem de 
Medvedev’in 2008’de Berlin’de yaptığı 
konuşmada son derece açık ve çekincesiz 
bir şekilde ifade edilmiştir. Rusya, eski 
Sovyet cumhuriyetlerinin bazılarıyla 
yukarıda da bahsi geçen Ortak Güvenlik 
Antlaşması Organizasyonu’nu, Türkiye 
başta olmak üzere Karadeniz çevresindeki 
ülkelerle Blackseafor (Karadeniz Gücü) 
organizasyonu ve önemlisi de Çin’in 
önderliğinde Şanghay İşbirliği Örgütü’nü 
kurmuştur.21 Bu örgütlerin her biri 
ABD liderliğindeki tek kutuplu dünya 
düzenine alternatif oluşturmak üzere 
düşünülmüş askeri güvenlik işbirliği 
teşkilatlarıdır. Türkiye’nin dış politika 
hedefleri, Rusya’nın bu en önemli dış 
politika ilkesiyle uyum içindedir. Türkiye 
de, Rusya gibi, dünyanın tek kutuplu ve 
hiyerarşik bir yapıda düzenlenmesini değil, 
gitgide içinde Türkiye gibi yükselen orta 
boy güçlerin de yer aldığı çok kutuplu 
bir dünya düzenini tercih etmektedir. 
Türkiye’nin D-8, Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı, Blackseafor gibi alternatif 
siyasal, ekonomik ve askeri işbirliği 
teşkilatlarında kurucu üye olması, yanısıra 
G-20 ve İslam Konferansı örgütü gibi tek 
kutuplu dünyaya aykırı oluşumları da öne 
çıkarması, bir yandan da Şanghay İşbirliği 
Örgütü gibi Çin-Rus ekseninde kurulmuş 
bir teşkilata da temkinli bir sempati ifade 
 
21 Amb rosio, Thomas. “Catching the ‘Shanghai spirit’: how the 
Shanghai Cooperation Organization promotes authoritarian 
norms in Central Asia.” Europe-Asia Studies 60, no. 8 (2008): 
1321-1344.

etmesi, Türkiye’nin çok kutuplu dünya 
hedefine yönelik somut tavır ve hareketleri 
arasında sayılabilir. Türkiye ve Rusya’nın 
çok kutuplu dünya hedefine yönelik en 
somut ortak hareket dönemi, 2003 yılında 
başlayan ABD’nin Irak işgali süresince 
yaşanmıştır. Türkiye ve Rusya savaşın en 
açık ve etkili karşıtları arasında yer almış, 
Rusya BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla, 
Türkiye de ABD askerlerinin topraklarını 
kullanarak Irak’ı kuzeyden işgal etmesine 
izin veren tezkereyi reddederek, Irak işgali 
projesine somut engeller çıkarmıştır. 

Rus dış politikasının yedinci önemli 
ilkesi ise Çeçen ayrılıkçılığına doğrudan 
veya dolaylı yoldan herhangi bir destek 
veren ülkelere karşı çıkarak bu desteğin 
kesilmesini sağlamaktır. Hatta Rusya 
uzmanı bir araştırmacıya göre, “Putin 
için, onun liderliğinin alamet-i farikasının 
Çeçen sorununu çözmek konusundaki 
kararlılığı olduğu söylenebilir.”22 Putin, 
2000 yılında ilk defa seçildiğinde de 
popülaritesini başlattığı İkinci Çeçen 
Savaşının başarısına borçluydu ve birinci 
savaşın aksine bu ikinci savaş “çoğu Rus 
tarafından hem gerekli ve hem de başarılı 
olarak görülüyordu.”23 Putin’in iktidara 
geldiği andan itibaren Çeçen sorunu 
çözmeyi kendi kişisel tarihi misyonu 
olarak gördüğünü açıkça ifade etmiştir. 
“İktidara geldiğinde (verdiği bir mülakatta) 
Putin, ‘benim misyonum, benim tarihi 
misyonum—evet bu kulağa kibirli geliyor 
ama doğru—Kuzey Kafkasya’daki durumu 
çözmektir’ (demiştir).” 24 Rus karşıtı Çeçen 

 
22  Dannreuther, “Russia and the Middle East,” p.546. 
23  Ibid, p.546; and, Rutland, Peter. “Putin’s Path to Power.” Post 
Soviet Affairs 16, no. 4 (2000): 313-354.
24 Dannreuther, “Russia and the Middle East,” p.546.
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direnişinin pekçok lideri Türkiye’de, 
Arap ülkelerinde ve Avusturya’da 
öldürülmüştür.25 Bazı araştırmacılara göre 
Rusya’nın İslam ülkeleriyle kurduğu yakın 
ilişkilerin ardındaki sebep bu ülkelerdeki 
İslamcı tepkinin Çeçenistan üzerine 
çekilmemesini sağlamaktır.26 Bu stratejinin 
de görece başarı kazandığı söylenebilir. 

Türkiye’nin de Rusya’nın bu ilkesiyle uyum 
içinde hareket ettiği söylenebilir. Türkiye 
resmi düzeyde hiçbir şekilde Çeçen 
ayrılıkçılığına yardım yapmadığı gibi, bazı 
ayrılıkçı liderlerin Rusya’ya iadesini de 
sağladığı görülmektedir. Buna mukabil, 
Rusya da Türkiye’deki Kürt ayrılıkçılığına 
karşı açık bir tavır alarak Türkiye’nin 
desteğine bir anlamda karşılık vermiştir. 
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 1999 yılında 
Suriye’den kaçışının müteakip Moskova’ya 
gidişi ve fakat Rusya’da barınmasına 
müsaade edilmeyerek Rusya’dan çıkmak 
zorunda kalması Türk-Rus ilişkilerinde 
 
25 C. J. Chivers, “Critic of Chechen President Is Killed in Exile 
in Vienna,” New York Times, January 13, 2009; Stefan Berg and 
Matthias Schepp, “Russia Hunts Down Chechen Terrorists 
Abroad,” Spiegel Online International, September 27, 2011, 
<http://www.spiegel.de/international/world/on-the-hit-list-
russia-hunts-down-chechen-terrorists-abroad-a-788490.html>. 
26 Dannreuther, “Russia and the Middle East.”

ayrılıkçılığa karşı ortak işbirliği konusunda 
en önemli bir dönüm noktası olarak kabul 
edilmektedir.27 Tarihsel olarak Rusya, Çarlık 
ve Sovyet dönemi de dahil olmak üzere 
Ortadoğu’da Kürt ayrılıkçı hareketlerinin 
önemli bir destekçisi olduğu halde,28 
1990’ların sonundan itibaren bu desteğini 
kademeli olarak düşürmüştür. 

Rusya ve Türkiye arasındaki  
Güç Dengesi, 2000-2012

Bütün bu ortak işbirliği ve çatışma 
alanlarına rağmen Türk-Rus ilişkileri 
1992-2002 döneminde nispeten problemli 
bir noktadan ‘stratejik ortaklık’ olarak 
tanımlanan muazzam bir işbirliğine 
evrilmiş, buna mukabil 2002-2012 
döneminde ise bu ‘stratejik ortaklık’ bazı 
sorunlar yaşamaya başlamış, en son 2008-
2012 döneminde ise 2008’deki Rus-Gürcü 
savaşı ve 2011’de başlayan Suriye iç savaşı 
vesilesiyle iki ülkenin desteklediği karşıt 
silahlı gruplar üzerinden dolaylı çatışmaya 
dönüşmüştür. Türk-Rus ilişkilerindeki bu 
gözle görülür dönemsel değişikliklerin 
sebepleri nelerdir?

Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik 
ve askeri güç dengesindeki değişiklikler 
Türk-Rus ilişkilerinin gidişatını belirleyen 
en önemli etkendir. Yeni Gerçekçi 
(Neorealist) bakış açısına göre ülkelerin 
gücünün başlıca ölçütü aktif askeri güç, 
ama aktif askeri gücün de temelinde yatan 

 
27 Sezer, Duygu Bazoğlu. “Turkish‐Russian relations: The 
challenges of reconciling geopolitical competition with 
economic partnership.” Turkish Studies 1, no. 1 (2000): 59-82.
28  Reynolds, Michael A. Shattering Empires: The Clash and 
Collapse of the Ottoman and Russian Empires 1908-1918. 
New York: Cambridge University Press, 2011.

Rusya’nın Azerbaycan, 
Gürcistan ve Moldova’nın 
toprak bütünlüğünü karşı 
fiili durumlara askeri, siyasi, 
ekonomik ve diplomatik destek 
vermesi normatif açısından son 
derece sorunludur.

“
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ekonomik güçtür. Çünkü bir ülkenin 
ekonomik büyüklüğü, onun potansiyel 
askeri gücünü gösterir. Ekonomik güç, 
ihtiyaç olduğu takdirde askeri güce 
çevrilebildiği için ekonomik güç için 
‘potansiyel askeri güç’ demek de doğrudur. 
Dolayısıyla, Rusya ve Türkiye’nin 
birbirlerine karşı görece potansiyel gücünü 
tespit etmek için karşılaştırılması gereken 
ilk veri Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ile 
ölçülen ekonomik büyüklüktür.

Rusya ve Türkiye’nin GSMH’sini 
karşılaştırmalı olarak incelediğimizde, 2000 
yılında Türkiye’nin ekonomik 
büyüklüğünün Rusya’yla neredeyse eşit 
olduğu bir noktadan, 2012 yılında 
Rusya’nın ekonomik büyüklüğünün 
Türkiye’nin iki katında fazla olduğu bir 
noktaya gelindiği çok açık bir şekilde 
görülmektedir (Grafik 1). Dahası, Türkiye 
ve Rusya arasındaki ekonomik büyüklük 
açısından açılan makasta bir kırılma noktası 
tam da Rus-Gürcü savaşının gerçekleştiği 
ve Rusya tarafından kazanıldığı 2008 
yılıdır. 2008’de Rus ekonomisi Türk 
ekonomisinin iki katından fazla büyüklüğe 
ulaşmıştır. 

Grafik 1: Türkiye ve Rusya’nın GSMH’sinin Karşılaştırması, 
2000-2012
Kaynak: Dünya Bankası verileri kullanılarak yazar tarafından 
derlenmiştir.

29

29  World Bank, <http://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.MKTP.CD/countries>. 

Tam da Rusya’nın gücünün zirvesinde 
olduğu böyle bir yılda Gürcistan’la 
savaşa girerek Güney Osetya’yı belki de 
geri dönüşü olmaksızın Gürcistan’dan 
koparması, Türkiye’nin onardığı bir takım 
yol ve havaalanları da dahil başkent Tiflis 
yakınlarındaki bazı tesisleri bombalayacak 
kadar Güney Kafkasya’nın içinde 
ilerlemesi, Türkiye’yi haklı olarak tedirgin 
etmiş olmalıdır. 

Soğuk Savaş’ın bitişinden bu yana ilk defa 
2008 yılındaki Rus-Gürcü savaşı sırasında 
Türkiye tekrar Rusya’nın potansiyel bir 
komşu ve dolayısıyla sınırlarına dayanmış 
bir askeri tehdit olabileceğini görmüş 
ve geçmiş yüzyılların tehdit algısı kısa 
süreli de olsa tekrar gündeme gelmiştir. 
Burada önemle belirtmek gerekir ki, Rusya 
ve Türkiye arasında başka bir bağımsız 
devletin olması, somut olarak söylemek 
gerekirse Gürcistan’ın bağımsız bir devlet 
olarak varlığı Türk-Rus ilişkilerinin barış 
ve işbirliği içinde gelişmesinin olmazsa 
olmazı, yani en önemli önkoşuludur. Çünkü 
Rusya ve Türkiye arasında Gürcistan gibi 
başka bir bağımsız devlet var olmadığı 
sürece, Rusya Türkiye’ye doğrudan komşu 
olacak, Rusya Türkiye’ye doğrudan komşu 
olduğu takdirde de neredeyse otomatik 
olarak Türkiye Rusya gibi kendisinden çok 
daha geniş, zengin ve askeri açıdan güçlü 
bir devletten tehdit algılayacaktır. Yanlış 
anlaşılmaması için bu değerlendirmemin 
kesinlikle bir ülke olarak Rusya’ya özel 
bir değerlendirme olmadığı, tamamen 
(Yeni Gerçekçi) kuramsal çerçeveden 
stratejik dengeye yaklaştığım için, Rusya 
yerinde başka herhangi bir büyük devlet 
de (ABD, Çin, vs.) Türkiye’nin doğrudan 
komşusu olsa Türkiye’nin o ülkeden tehdit 
algılayacağını iddia ediyorum. Nitekim 
ABD’nin Irak’ı fiilen işgal ettiği 2000’li 
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yıllar boyunca Türkiye’de stratejik düşünen 
pekçok kesim gerçekten ABD’ye yönelik 
bir askeri tehdit algılamasına gitmiş ve 
bunun sonucu olarak Türk-Amerikan 
ilişkileri gözle görülür ölçüde bozulmuştur. 
Rusya’nın Suriye iç savaşına tekabül eden 
2011 yılında da Türkiye ile arasındaki 
ekonomik makası bir hayli açtığı, bu sefer 
de Türkiye’nin Suriye’deki Rus askeri varlığı 
(Tartus deniz üssü) ve desteği üzerinden 
güneyden bir tehdit algısı oluşturduğu 
söylenebilir. 

GSMH’ye ek olarak kişi başına düşen 
gelir karşılaştırmasına gidildiğinde 
görülmektedir ki Türkiye’de kişi başına 
düşen gelir seviyesi 2008 yılına dek hep 
Rusya’nın ilerisinde olmuş, fakat bu yılda 
Rusya Türkiye’nin önüne geçmiştir (Grafik 
2). Stratejik denge açısından kişi başına 
düşen gelir GSMH’ye göre daha önemsiz 
bir faktör olduğu halde, vatandaşların 
gelir seviyesinin nispeten yüksek 
olması, o devletin halkının ihtiyaçlarını 
fazlasıyla kısıtlamadan askeri harcamalara 
aktarabileceği kaynağın daha fazla olması 
sonucunu da beraberinde getirdiği için yine 
de önemli bir veridir. 

Grafik 2: Türkiye ve Rusya’da Kişi Başına Düşen Gelir 
Karşılaştırması, 2000-2011
Kaynak: Dünya Bankası verileri kullanılarak yazar tarafından 
derlenmiştir.

30

30 World Bank, <http://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.PCAP.CD/countries>.

Son tahlilde askeri gücün de kaynağı 
olan bu ekonomik verileri bir kenara 
bırakarak doğrudan aktif askeri gücün 
karşılaştırmasına geçtiğimizde de benzer 
bir tabloyla karşılaşıyoruz. Gerçekten 
de 1990’lı yılların sonunda Rusya’nın 
ve Türkiye’nin ordularındaki aktif asker 
sayısı arasındaki makas neredeyse 
tamamen kapanmış, 1999 yılı itibariyle 
Türk ordusundaki 800 bin askere karşın 
Rus ordusunda da sadece 900 bin asker 
bulunmaktadır (Grafik 3). Oysa 2000 
yılı bir dönüm noktası olmuş, Rus 
ordusunun mevcudu göreceli olarak 
artarak bir milyonun üzerine çıkarken Türk 
ordusunun mevcudu yarım milyona inmiş 
ve ekonomik verilerde olduğu gibi askeri 
mevcutta da Türkiye ve Rusya arasında iki 
misli bir fark ortaya çıkmıştır.

Grafik 3: Türk ve Rus Ordularının Karşılaştırması, 1997-2007
Kaynak: Correlates of War Project kaynakları kullanılarak yazar 
tarafından derlenmiştir.

31

Askere mevcuttaki niceliksel değişim 
kadar ve hatta daha da önemli olan 
elbetteki bu askeri gücün etkinliğine ilişkin 
algılamadaki değişimdir. Burada da en 
önemli gösterge Türk ve Rus ordularının 
kendi ülkeleri içindeki ayrılıkçı güçlere 
karşı yaptıkları operasyonlardaki görece 
başarılarının karşılaştırılmasıdır. 1999 sonu 

31  <http://www.correlatesofwar.org/COW2%20Data/
Capabilities/NMC_v4_0.csv>.
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itibariyle Türkiye, son derece kalabalık, 
en az dört bölge ülkesine yayılmış, pekçok 
başka uluslararası desteğe de sahip PKK’yı 
askeri olarak tamamen mağlup etmiş 
ve PKK liderini yakalayarak hapse atmş 
muzaffer bir devlet görüntüsü veriyordu. 
İzleyen beş yıllık sürede de ayrılıkçı 
terör durma noktasına gelmişti. Oysa 
1999 sonu itibariyle Rusya, bir milyon 
nüfuslu Çeçenistan’da ayrılıkçı güçlere 
karşı mağlup olmuş ve Çeçenistan’da 
ayrılıkçıların kurduğu bağımsız bir devletin 
fiilen varlığını kabul ettiği bir anlaşmaya 
(Hasavyurt Anlaşması) imza koymuş 
mağlup bir devletti. İki ülke arasında bu 
konuda çarpıcı bir başarı farkı vardı. 

Oysa 2000’li yılların sonuna geldiğimizde 
bu resim tersine dönmüş gibidir. Rusya 
Çeçenistan’ın tam anlamıyla hakimiyetine 
girdiğini ve bu bölgedeki terör karşıtı 
operasyonların bile, artık gerek kalmadığı 
için, sona erdiğini ilan eden bir ülke haline 
gelmiş, buna mukabil Türkiye teröre karşı 
son on yılın en ağır kayıplarını verdiği bir 
döneme girmiştir. Dolayısıyla iki ülkenin 
askeri güçlerinin etkinliği konusundaki 
niteliksel algının da değiştiğini söylemek 
mümkündür. Kısaca özetlemek gerekirse, 
2000’li yılların bilhassa sonuna doğru, 
Rusya’nın Türkiye’ye karşı gerek ekonomik 
büyüklük gerekse askeri gücü niceliksel 
ölçütleri ve niteliksel algısı üzerinde ciddi 
bir üstünlük sağladığı ve aradaki farkı 
açtığını görüyoruz. Böyle bir durumda 
ekonomik ve askeri yönden daha zayıf 
olan tarafın güçlü olan taraftan gelecek bir 
tehdit algısı geliştirmesi ve bunun sonucu 
olarak ilişkilerin bozulması hiç de şaşırtıcı 
değildir. Kaldı ki, gerek Gürcistan’da 
2008 yılında gerekse Suriye’de 2011 

yılından başlayarak, Rusya’nın Türkiye 
taraftarı hükümet ve gruplara karşı silahlı 
müdahalelere doğrudan ve dolaylı olarak 
destek vermesi de Türk-Rus ilişkilerinin 
bozulmasına katkıda bulunmuştur. Sonuç 
olarak, bu makale boyunca anlatılmaya 
çalışıldığı üzere Türk-Rus ilişkilerinin 
seyri, en başta siyasal ve ekonomik verilere 
dayanarak Yeni Gerçekçi bir bakış açısıyla 
tatminkar bir şekilde açıklanabilir. Buna 
mukabil, diğer eserlerinde de vurguladığım 
gibi, Yeni Gerçeklik’e rakip paradigmalar 
(liberal, ticari, kurumsalcı, demokratik 
barış, inşacı, vs.) Türk-Rus ilişkilerini 
açıklamakta yetersiz kalmaktadır.32

32  Aktürk, Şener. “Turkish–Russian Relations after the Cold 
War (1992–2002).” Turkish Studies 7, no. 3 (2006): 337-364. 


