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Tarihçe
Türkiye’de eksikliği hissedilmeye başlayan Ortadoğu araştırmaları konusunda kamuoyunun 
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rek ulusal ölçekte kalıcı barışın ve huzurun temin edilmesinin ön şartıdır. Ortadoğu’daki sorun-
ların kavranmasında adil ve gerçekçi çözümler üzerinde durulması, uzlaşmacı inisiyatifleri ce-
saretlendirecektir Sözkonusu çerçevede, Türkiye, yakın çevresinde bölgesel istikrar ve refahın 
kök salması için yapıcı katkılarını sürdürmelidir. Cepheleşen eksenlere dâhil olmadan, taraflar 
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larının ortak menfaatidir.

Bir Düşünce Kuruluşu Olarak ORSAM’ın Çalışmaları
ORSAM, Ortadoğu algalımasına uygun olarak, uluslararası politika konularının daha sağlıklı 
kavranması ve uygun pozisyonların alınabilmesi amacıyla, kamuoyunu ve karar alma meka-
nizmalarına aydınlatıcı bilgiler sunar. Farklı hareket seçenekleri içeren fikirler üretir. Etkin 
çözüm önerileri oluşturabilmek için farklı disiplinlerden gelen, alanında yetkin araştırmacıla-
rın ve entelektüellerin nitelikli çalışmalarını teşvik eder. ORSAM; bölgesel gelişmeleri ve trend-
leri titizlikle irdeleyerek ilgililere ulaştırabilen güçlü bir yayım kapasitesine sahiptir. ORSAM, 
web sitesiyle, aylık Ortadoğu Analiz ve altı aylık Ortadoğu Etütleri dergileriyle, analizleriyle, 
raporlarıyla ve kitaplarıyla, ulusal ve uluslararası ölçekte Ortadoğu literatürünün gelişimi-
ni desteklemektedir. Bölge ülkelerinden devlet adamlarının, bürokratların, akademisyenlerin, 
stratejistlerin, gazetecilerin, işadamlarının ve STK temsilcilerinin Türkiye’de konuk edilmesini 
kolaylaştırarak bilgi ve düşüncelerin gerek Türkiye gerek dünya kamuoyuyla paylaşılmasını 
sağlamaktadır.
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Avukat Niyazi Güney, 
Prens GROUP Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı / 
ORSAM Danışma Kurulu Üyesi:

Değerli konuklar, hepinize günaydın. 
Prens Group olarak sizleri ağırlamak-
tan onur duyduğumu söylemek is-
tiyorum. Ben hiçbir zaman yazılı bir 
metinden konuşmadım. Ancak böyle 
seçkin bir topluluk önünde hata yap-
mamak için kısa bir yazılı metin ha-
zırladım.

Değerli konuklar, SSCB’nin kuruluşu-
nun da yıkılışının da Türkiye’ye olum-
lu getirileri olmuştur. 20. yüzyılın 
başında SSCB’nin Türkiye’ye maddi 
destekte bulunması ve SSCB’nin yar-
dımıyla Türkiye’de tekstil ve sanayi 
fabrikalarının kurulması Türkiye’nin 
ekonomisi için büyük önem arz et-
miştir. SSCB’nin dağılması ise Türk 
dış politikası için yeni alternatifler 
yaratmış, açılan yeni pazarlar saye-
sinde Türk ekonomisi yükselmiş ve 

Türkiye bölgesel bir güç haline gel-
miştir. SSCB’nin dağılmasından sonra 
bavul ticaretiyle gelişmeye başlayan 
ve bugün her alanda büyük boyutlara 
ulaşan Türk-Rus münasebetleri gü-
nümüzde “stratejik ortaklık” olarak 
nitelendirilmektedir. Bugün 40 milyar 
Dolar civarındaki ticaret hacmimizin 
en yakın zamanda 100 milyar Dola-
ra çıkması için uğraş verilmektedir. 
Türkiye’yi ziyaret eden Rus turistle-
rin ve Rusya’daki Türk şirketlerinin 
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sayısında ciddi artışlar vardır. Enerji 
alanında iki ülke arasında geliştirilen 
işbirlikleri dikkat çekmektedir. Yeni 
projeler hayata geçtiğinde Rus ener-
ji kaynaklarının Avrupa’ya açılması 
konusunda Türkiye önemli transfer 
noktası olacaktır. Türkiye’nin tran-
sit ülke olması gerçeği karşısında şu 
söylenebilir; Türkiye’nin enerji konu-
sunda Rusya’ya tam bağımlı olduğu 
algısı yanlıştır. Karşılıklı bağımlılık 
söz konusudur. Nükleer santral in-
şaatıyla ilgili çalışmaların başlaması, 
vizelerin kaldırılması ve uydu sistem-
leri alanında yapılan ortak çalışmalar 
ikili münasebetleri yeni bir boyuta ta-
şımıştır. Rusya ile Türkiye’yi stratejik 
ortak olarak görüyoruz. Rusya artık 
Türkiye’de dost ve kardeş ülke olarak 
görülmektedir. Her iki ülkenin ulusla-
rarası alandaki çeşitli bağlantıları ve 
iki anlaşmaları sebebiyle Türkiye ve 
Rusya arasında tüm konularda mu-
tabık olunması mümkün değildir. Bu 
durumun farkındayız. Ülkemizin kar-
şı karşıya bulunduğu bazı sorunlar, 
PKK terör örgütü ve Kıbrıs mesele-
si, konusunda ikili ilişkiler sebebiyle 
Rusya’nın yanımızda yer alamadığının 
farkındayız ve bu durumu anlayışla 
karşılamaktayız. Toplantı boyunca 
tüm bu konular enine boyuna uzman-
lar tarafından tartışılacaktır. 

Alanımla da ilgili biraz bilgi ver-
mek istiyorum. Prens Group ola-
rak Rusya’dan her yıl yaklaşık 150 
bin civarında turist getirmekteyiz. 
Türkiye’ye ise yılda toplam 3-4 milyon 
civarında Rus turist gelmektedir ve 
ekonomimize önemli katkıda bulun-
maktadırlar. Tekrar hepinize hoş gel-
diniz diyorum. Toplantının bölgesel 
barışın sağlanması açısından faydalı 
olmasını umuyor ve hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Hasan Kanbolat, ORSAM Başkanı:

Sayın Niyazi Güney’e bu güzel konuş-
masından dolayı ve bizi güzel tesisle-
rinde ağırladıkları için, tüm katkıları 
adına tekrar teşekkür ederim. Rusya 
Federasyonu’ndan gelen RISI Başkan 
Yardımcısı Vyaçeslav Kuznetsov’a, 
RISI “Problemı Natsionalnoy Stra-
tegii” Dergisi’nin Başeditörü Ajdar 
Kurtov’a, RISI Asya ve Ortadoğu 
Araştırmaları Merkezi Uzmanı Dr. 
Anna Glazova’ya, RISI Savunma Si-
yaseti Masası Uzmanı Dr. Vladimir 
Kozin’e, RISI Başuzmanı Dr. İrina 
Svistunova’ya ve Rusya Federasyonu 
Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi Prof. Dr. 
Aleksandr Kolesnikov’a ayrı ayrı te-
şekkür ederim. Ayrıca Türkiye’den 
toplantımıza katılan The Black Sea 
International Koordinatörü ve Bilkent 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bö-
lümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan 
Ali Karasar’a, ORSAM Danışmanı ve 
Türk Tarih Kurumu Uzmanı Doç. Dr. 
İlyas Kemaloğlu’na, Kadir Has Üni-
versitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm 
Başkanı ve ORSAM Danışma Kuru-
lu Üyesi Doç. Dr. Mitat Çelikpala’ya, 
BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi, BTC 
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ve NABUCCO Koordinatörü ve OR-
SAM Danışma Kurulu Üyesi Osman 
Göksel’e, The Black Sea International 
Uzmanı Göknil Erbaş’a, Uluslarara-
sı Antalya Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve 
ORSAM Danışmanı Doç. Dr. Tarık 
Oğuzlu’ya, TÜRKSOY Genel Sek-
reter Yardımcısı, Gazi Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyesi ve ORSAM Danışma Kurulu 
Üyesi Doç. Dr. Fırat Purtaş’a ve OR-
SAM Ortadoğu Uzman Yardımcısı 
Seval Kök’e ayrıca teşekkür ederim. 
RISI ve ORSAM arasındaki sıcak iliş-
kiler sürmekte ve her zaman sürece-
ğine inanıyorum. Bu ilişkinin çıkış 
noktası olan Sayın Prof. Dr. Aleksandr 
Kolesnikov’a ayrıca teşekkür ederim.
Eğer kendiside kabul ederse toplan-
tının ilk oturumunun başkanlığını 
Sayın Kolesnikov’un yapmasını teklif 
ediyorum. Bu toplantımızın konusu 
Karadeniz. Ancak son bölümde gün-
cel konuların ele alınmasını teklif edi-
yorum. Karadeniz istikrarlı bir deniz 
olarak görünmesine karşın yaşadığı-
mız olaylar istikrarın bir anda bozu-
labileceğini bize göstermektedir.  Ga-
zeteci değiliz, güncel ve anlık olayları 
tartışmayız. Varsayımları, olabilecek 
olayları ve bunlara karşı alınabilecek 
önlemleri tartışmalıyız.

Karadeniz’de Türkiye ve Rusya 
Federasyonu’nun önderliğinde olan 
bir kurum var: Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı. KEİ 20. yılını dol-
duruyor. Ancak yaşayan bir ölü duru-
munda. Bunu da tartışmamız gerekti-
ğine inanıyorum. Günümüzde Türk-
Rus ilişkileri tarihinin en iyi zama-
nını yaşıyor. İki ülke arasında Nisan 
2011’de vizelerin kalkması hayal iken 
bir gerçeğe dönüştü. Fakat bu duru-

mun dünya tarafından kıskanıldığının 
görülmesi gerekiyor. Suriye olayları 
iki ülke arasındaki dostluğun sınan-
dığı bir alan durumuna dönüşmüştür. 
İki ülkenin tüm enerjisi ve dikkatinin 
Suriye’ye yoğunlaşması sağlanmıştır. 
Bu istenilerek yaratılmış bir olay ya 
da spontane bir olay olsa bile bu du-
rumdan kurtulmamız gerekiyor. İki 
ülkenin de güneyinde gerçekleşen bu 
olaylar “Neden Karadeniz’de yaşan-
masın?” diye düşünmemizi gerektiri-
yor. 

Uluslararası deniz seyir ve ticaret 
hukuku açısından Karadeniz’de de-
mokrasinin hakim kılınması gereki-
yor. Karadeniz’in bütünlüğünü tüm 
komşu ülkeler istiyor. Bu nedenle, yük 
ve insan taşımacılığında Karadeniz 
çok daha fazla özgür olmalıdır. ‘Yakın 
komşu uzak akrabadan iyidir’ atasö-
zünü hatırlatmak istiyorum. Biz hem 
komşuyuz, hem de akrabayız.

Soğuk Savaş sırasında kesintiye uğ-
rayan Karadeniz kimliği, Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından sonra son 
20 yılda yeniden ortak geçmişine dö-
nüyor ve ortak kimlik güçleniyor. Bu 
ortak Karadeniz kimliğinin uluslara-
rası örgütü olan Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Örgütü (KEİ), 20. yıldönümü 
26 Haziran 2012’de İstanbul’da devlet-
hükümet başkanları zirvesi ile kutladı. 
Suriye’nin gölgesinde gerçekleşen, ba-
sının ilgi göstermediği ve Türkiye’ye 
yakın üye ülkeler dışında katılımın 
düşük gerçekleştiği zirve bize KEİ’nin 
yeniden ele alınması ve yapılandırıl-
ması gerektiğini bir kez daha gösterdi.
KEİ, 1992’de Balkan ülkeleri ağırlıklı 
bir örgüt olarak kurulmuş. Bu sağ-
lıksız bir yapılanma yaratmış. Artık, 
KEİ’ye Balkan ve Güney Kafkasya 
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ülkelerinin yanında Hazar’ın ötesin-
deki Orta Asya ülkelerini de almalı-
yız. Karadeniz’e kıyısı olmayan Yu-
nanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, 
Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan 
KEİ’ye üye ise kuzeyden Karadeniz’e 
zaten bağlanmış olan Orta Asya ülke-
lerini de KEİ’ye üyeliğe davet etmeli-
yiz. Böylece, KEİ’nin hem Batı (Bal-
kanlar) hem de Doğu (Kafkasya, Orta 
Asya) kanadı tamamlanmış olur.

Hazar havzasını Karadeniz havzasın-
dan ayrı düşünmek mümkün değildir. 
İki havza arasında tarihi, kültürel, si-
yasi, fiziki, ekonomik, coğrafi bağlar 
bulunmaktadır. Petrolünü Hazar-Ka-
radeniz hattından doğudan batıya 
aktaran Kazakistan’ın Hazar’ın ku-
zeyinde Avrupa kıtası içerisinde yer 
alan toprağı Fransa büyüklüğünde-
dir. Bu nedenle, Orta Asya’nın KEİ’ye 
katılımı Kazakistan ile başlamalıdır. 
Yunanistan’ın da KEİ’ye ‘Kıbrıs’ı tam 
üye alma saplantısından kurtulması 
gerekiyor. Bu saplantı, KEİ’yi gereksiz 
yere kilitliyor, gelişimini ve büyüme-
sini engelliyor. Çünkü, KEİ’nin olası 
Doğu Akdeniz’e açılımı Doğu Akde-
niz ülkelerinin tamamına aynı hak-
kı doğuracağı için söz konusu açılım 
KEİ’nin anlamsızlaşmasına neden 
olacaktır.

KEİ, Türkiye tarafından kurulmasına 
rağmen Türkiye-Yunanistan dengesi 
içinde kurgulanmıştır. KEİ’nin bankası 
Selanik’te, düşünce merkezi Atina’da, 
iş konseyi ve merkezi İstanbul’da. 
KEİ’deki ikili dengeye daha sonradan 
Rusya Federasyonu’da eklemlendi. 
KEİ’yi Türkiye, Yunanistan ve Rus-
ya Federasyonu çekirdeği ile sınırlı 
tutmak KEİ’nin temel başarısızlığı 

olmuştur. KEİ kurumlarında özenle 
düşünülen Türkiye-Yunanistan den-
gesi zamanla Yunanistan’ın lehine bir 
fiili durum yaratmıştır. Yunanistan ile 
Rusya Federasyonu’nun Karadeniz’de 
dayanışma içinde olması, Atina ve 
Moskova’nın KEİ üyelerinin çoğunun 
Ortodoks kimlikte olduğunu sırası 
geldikçe vurgulaması Karadeniz’de 
Türkiye aleyhine bir denge yaratmış-
tır. Türkiye, KEİ kurumlarını önemse-
meyince ve kendi stratejisini oluştur-
mayınca KEİ fiilen Rus destekli Yunan 
kurumu haline gelmiştir. Yunanistan, 
uzun yıllar KEİ’de tek Avrupa Birliği 
(AB) üyesi olma avantajını da kullan-
mıştır. Romanya ve Bulgaristan’ın AB 
üyesi olmasına rağmen Yunanistan 
KEİ’de AB’yi temsil ettiği iddiasını 
sürdürmeye çalışmaktadır. Ayrıca, 
Yunanistan’ın Karadeniz’e kıyısı ol-
masa da Karadeniz gündemi ve stra-
tejisi olmuştur. Atina, Karadeniz’de 
Yunan kültürüne, tarihine ve etnisite-
sine ‘Arganotlar’ ve ‘Helenic’ kelime-
leri üzerinden sürekli vurgu yapmış-
tır. KEİ içindeki çalışma gruplarına 
ve projelere bu ve benzeri kelimelerin 
verilmesine özen göstermiştir.

KEİ’de ortak menfaatleri yeniden ta-
nımlayan bir modele geçilmelidir. 
KEİ, siyasi konuları da ele alan Kara-
deniz Teşkilatı’na dönüşmelidir. Yok-
sa, yıllık yaklaşık bir milyon Dolar 
bütçe ile İstinye ve Dolmabahçe’den 
denizi seyreden KEİ bürokratlarının 
maaşlarını karşılamak dışında büt-
çesi ve vizyonu olmayan bir ulusla-
rarası kuruluş görünümündeki KEİ 
ile Karadeniz’de taka bile yüzdürmek 
mümkün olamayacaktır.

Misafirlerimize tekrar teşekkür ede-
rim.
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Vyaçeslav Kuznetsov, RISI Başkan 
Yardımcısı:

Sayın hanımefendiler ve beyefendiler, 
hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 
geçen yıl 13 Temmuz 2011 tarihinde 
iki kurum (RISI ve ORSAM) bir pro-
tokol imzaladık. Bugünkü seminerde 
bu protokol çerçevesinde gerçekleş-
mektedir. Sırası gelmişken altını çiz-
mek isterim ki şu anda enstitümüz 
hızlı bir şekilde gelişmektedir. Şuan 
Rusya genelindeki sekizinci şubemizi 
açıyoruz. RISI Başkanımızda bu açı-
lışa katılacağı için gelemedi. Bugün 
Karadeniz konusunu ele alacağız. Her 
iki taraftan fikirlerini ve tahminlerini 
duymak istiyoruz. Karadeniz bölgesi 
huzursuz bir bölge olmakla beraber 
üç büyük imparatorluğun kaynaştığı 
bir noktada yer aldığı için tarih bo-
yunca sorunlarla buluşmuştur. Üç 
imparatorluğun kesiştiği noktada yer 
alan bu bölgede halklar eskiden gel-
me hataların bedellerini ödemektedir. 
Bilinçaltında bile olsa insanlar geç-
mişten gelen küslükleri hala hafızala-
rında korumaktadır. Bir Türk atasözü 
var; “Küslük üç günden fazla sürmez”. 
Ancak ne yazık ki gerçek böyle de-
ğil. Küslükler hafızalara kazınıyor. 
Bu çerçevede de şunun altını çizmek 
lazım; KEİ gibi uluslararası teşkilat-
lar, Karadeniz bölgesinde barışın ha-

kim olmasını sağlayamamıştır. Böl-
ge birçok problemle boğuşmaktadır. 
Türkiye’nin komşularla sıfır problem 
politikası bile komşularla barışı sağ-
layamamıştır. Yatırım riskleri hala çok 
büyüktür. Dolayısıyla bölgede hem 
ekonomik hem de güvenlik açısından 
birçok problem vardır. Karadeniz böl-
gesinin jeopolitik konumu ve doğal 
kaynaklara sahip olması politik so-
runların çözümünde bölgenin başarılı 
bir çıkış yaptığını göstermektedir. Ül-
kelerimiz arasında ilişkiler yüksek dü-
zeyde. Yakında Rusya Devlet Başkanı 
Ankara’ya resmi bir ziyaret düzenle-
yecektir. Beklenen o ki bu ziyaretten 
sonra ilişkilerimiz yeni bir içerik ve 
yeni bir nitelik kazanacaktır. Bölge, 
jeopolitik konumu itibariyle bir köprü 
pozisyonu üstlenmektedir. Orta As-
ya’daki zengin kaynakların Avrupa’ya 
ulaştırılması bakımından elverişli ve 
makul bir güzergahtır. Şunu da unut-
mamak gerekir ki; Karadeniz bölgesi 
her zaman Türkiye ve Rusya’nın men-
faatlerinin ağır bastığı bir çekim nok-
tasıdır. Dolayısıyla biz bu bölgede ül-
kelerimizin menfaatlerinin kesişmesi 
nedeni ile ABD’nin bölgedeki men-
faatlerinin bu kadar fazla olmasından 
rahatsızız. Entegrasyonu ve gelişmeyi 
engelleyen başka bir neden daha var. 
Bu da çok eskiden kalma, üstü kapa-
tılmış, dondurulmuş problemlerdir. 
Dondurulmuş birçok problem söz ko-
nusu. Bunları sıralayabiliriz;

•	 Pridnestrovye	 (Trans	 Dniester)	
problemi

•	 Kafkasya	 halkları	 arasında	 olan	
problemler.

Bana göre bugünkü çalıştaydan birçok 
netice çıkacaktır. Özellikle uzmanla-
rın bağımsız düşünceleri, bölgedeki 
sorunları nasıl değerlendirdikleri ve 
çözüm yollarını anlatmaları ülke halk-
ları arasındaki ilişkilere katkıda bulu-
nacaktır.
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I. OTURUM

Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov, 
Rusya Federasyonu Dışişleri Ba-
kanlığı:

Sayın meslektaşlarım ORSAM Başka-
nı Kanbolat’a oturum başkanı olarak 
beni seçtiği için teşekkürlerimi ilet-
mek istiyorum. Ben 40 yıldır Türkiye 
hakkında çalışıyorum. RISI ve OR-
SAM işbirliği sayesinde bağımsız uz-
manların fikir teatisinde bulunması 
bence Türk-Rus ilişkilerinin tarihinde 
tek ve benzeri olmayan bir ortamdır. 
Her buluşmamızdan sonra önceki 
toplantıdan kıyasla fikirlerimizi daha 
cesur şekilde ortaya koyuyoruz.  Sözü 
ilk olarak The Black Sea International 
Koordinatörü ve Bilkent Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğre-
tim Üyesi Hasan Ali Karasar’a verece-
ğim. Sayın Karasar’ın sunum konusu 
“Renkli Devrimler Sonrası Karadeniz”. 

Doç. Dr. Hasan Ali Karasar, The 
Black Sea International Koordina-
törü / Bilkent Üniversitesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyesi:

Öncelikle ev sahibimiz Sayın Niyazi 
Güney’e teşekkür ederim. Sonrasında 
ise Sayın Kanbolat ve Sayın Kuznet-
sov bu toplantı için teşekkür ederim.
Konuşma başlığım “Renkli Devrimler 
Sonrası Karadeniz Bölgesi”. Konuş-
mamda iki ağırlık noktası olacak. 

İlki, “Renkli Devrimler” olarak tanım-
ladığımız olayların cereyanı ve son-
rasında bölgenin şekillenmesi. İkinci 
ise bölgenin tarih içinde devam eden 
jeostratejik önemi. Renkli Devrim 
fenomeni bir kavram olarak litera-
türe oturmuş duruma. Ancak Renkli 
Devrim sürecin başlangıcıyla bugün 
gelinen nokta arasında oldukça farklı 
bir durum söz konusu. Biz baştan beri 
bunların devrim olmadığını söylemiş-
tik. Bu olaylar devrim gibi kökten de-
ğişimler getirmedi, iç ve dış politikada 
çeşitli pozisyon değişikliklerine sebep 
olan hadiseler idi.  Özellikle Bulgaris-
tan ve Romanya’nın NATO’ya üyelik 
süreçlerinde hem NATO’nun hem 
de Avro-Atlantik ülkelerinin pek ço-
ğunda değişik raporlar ortaya çıkma-
ya başladı. Bu raporlarda Karadeniz 
bölgesi ve onu çeviren ülkeler grey 
zone ve herhangi bir alt bölgeye tabi 
edilmemiş olan bölgeler olarak adlan-
dırılıyordu. Bu raporların güvenlikle 
alakalı olanlarında Karadeniz bölge-
sinde artan güvenlik sorunları ve kitle 
imha silahları da dahil olmak üzere 
hızla artan kaçakçılığa da dikkat çekil-
mekteydi. Biz Türkiye’de bu raporları 
anlamakta güçlük çekiyorduk. Çünkü 
Türkiye’den bakıldığında Karadeniz 
dünyanın en güvenli ve suç oranının 
en düşük olduğu bölgelerden birisi. 

Karadeniz Bölgesi’nin AB, NATO ve 
Transatlantik sistemine entegre edil-
mesi arayışı hızlı bir propaganda kam-
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panyasını da özellikle 2000’li yılların 
ilk yarısında yanında getirmişti. Bu 
dönemde Renkli Devrimler Batı dün-
yasında umut yarattı. Belki de Karade-
niz bölgesi hızlı bir şekilde Avro-At-
lantik bölgesine entegre olabilecekti. 
Geniş Karadeniz Bölgesi’nde cereyan 
eden hadiseler sonucunda Ukrayna ve 
Gürcistan bu alt sisteme entegre olma 
yönünde yol aldı. Bu süreç içerisin-
de Azerbaycan ve Ermenistan’da da 
çeşitli çabalar harcandıysa da Renkli 
Devrimler gerçekleşmedi. Bugünden 
bakılınca bölgenin entegrasyonunun 
olmadığını ve hatta Ukrayna’nın ve 
Gürcistan’ın bir geri dönüş içerisine 
girdiğini görüyoruz. 

Renkli Devrimler olarak addedi-
len hadiseler Karadeniz’e daha fazla 
güvenlik değil, daha fazla güvenlik 
sorunları getirmiştir. Renkli Dev-
rimlerin iş başında olduğu dönem 
için konuşursak eğer Ukrayna-Rusya 
arasında Karadeniz donanmasıyla il-
gili olan anlaşmazlığı ve 2008 yılında 
yaşanan Gürcistan Savaşı’nı söyleme-
miz mümkün olabilir. Bunların Tür-
kiye açısından önemi çok daha farklı. 
2008 savaşında Türkiye üzerine ABD 
ve Batı tarafından büyük baskı uygu-
lanmıştır. Bu baskıda Türk boğazları-
nın kullanımı konusunda Türkiye’nin 
zorlanması idi. Özellikle çatışma sıra-
sında Türkiye’nin, ABD’nin savaş ge-
milerini istediği boğazlardan geçirme 
isteğine karşılık ciddi bir duruş sergi-
lemiş olması da hem takdire şayandır 
hem de Türkiye üzerinde ekstra bir 
baskı yaratmaktadır. Aynı zamanda 
Romanya’nın Köstence Limanını satın 
alma yoluyla bir deniz üssüne dönüş-
türmek isteyen ABD’ye, Türkiye’nin 
yaklaşık on yıldır direnmesi de aynı 
şekilde önemlidir. Türkiye açısın-

dan Varna-Şumnu-Köstence çizgisi 
çok önemli. Çünkü bu çizgide Türk-
Müslüman ahali yaşamakta. Aynı şe-
kilde Kırım ve Türkiye arasında da çok 
fazla gidiş-gelişler var. Karadeniz’in 
stratejik önemini değerlendirirken 
bazı şeyleri unutuyoruz. Mesela Trab-
zon, İran’ın dünyaya açılan kapıların-
dan biridir. 

Tüm bu karmaşık resim içinde artık 
sona erdiğini düşündüğümüz Renk-
li Devrimler sürecinde ortaya çıkan 
resimde, Türkiye açısından -özellik-
le güvenlik açısından- bakıldığında 
dış güçlerin Karadeniz’de bulunması 
Türkiye’nin menfaatine değildir. Böl-
geyi bir alt sistem olarak değerlendi-
rirsek bölgede iki önemli aktör var-
dır: Türkiye ve Rusya Federasyonu. 
Bölgenin alt sistem olarak yeniden 
dizaynında KEİ gibi işlemesi müm-
kün olmayan çok geniş uluslararası 
platformlardan ziyade ikili bir meka-
nizmanın daha faydalı olacağını düşü-
nüyorum. Teşekkür ederim.
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Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov, 
Rusya Federasyonu Dışişleri Ba-
kanlığı:

Sunumu için Sayın Karasar’a teşek-
kür ederiz. Şimdi sözü “Karadeniz 
Bölgesindeki Sorunlar” sunumuy-
la ORSAM Danışmanı ve Türk Ta-
rih Kurumu Uzmanı Doç. Dr. İlyas 
Kemaloğlu’na veriyorum.

Doç. Dr. İlyas Kemaloğlu, ORSAM 
Danışmanı / Türk Tarih Kurumu:

Sayın Niyazi Güney’e bize Akdeniz’de 
Karadeniz’i konuşma fırsatı verdiği 
için teşekkür ederek başlamak istiyo-
rum.

Karadeniz bölgesi nadiren tek bir 
devletin sınırları içerisinde yer almış-
tır. Ne Sasaniler zamanında Roma 
İmparatorluğu’nu birçok kez mağlup 
eden Farslar, ne de daha sonraki ta-
rihlerde Araplar, Karadeniz’e uzun 
süre boyunca hükmedebilmişlerdir. 
Bizans’ın zirvede olduğu bir dönem-
de dahi, Bizans tek başına bölgeye 
hâkim olamamıştır. Bir taraftan ku-
zey halkları, diğer taraftan da Türkler 
Bizans’ın bölgedeki hâkimiyetine or-
tak olmuşlardır. Nitekim başta Alan-
lar, daha sonra Hazarlar, Karadeniz 
ve Hazar bölgesine yerleşmişlerdir. 

IX. yüzyılda ise Karadeniz’in kuzey 
kıyısına erken Slavlaşan Norman 
kökenli Ruslar gelmiştir. Ancak çok 
geçmeden Rusların Karadeniz’deki 
varlığına Bizans son vermiştir. Bizans, 
Karadeniz bölgesinden önce Rusların 
yardımıyla Hazarları, daha sonra da 
Rusları uzaklaştırmıştır. Karadeniz’in 
kuzeyinde yer alan bozkırlarda başta 
Kıpçaklar olmak üzere Türk göçebe 
kabileleri yaşamalarına rağmen o ta-
rihlerde gerek Kıpçaklar gerekse de 
Ruslar deniz kıyısında güçlü konum-
da değillerdi. 

Ancak Moğol istilâsı ile birlikte  (XIII. 
yüzyıl) Karadeniz, Türklerin kontrolü-
ne geçmiştir. Çengiz Han’ın oğlu Cuci 
ve torunu Batu’nun kurduğu ve daha 
sonra Türkleşen ve İslamiyet’i kabul 
eden Altın Orda Devleti, Karadeniz’e 
hâkim olmuştur. Altın Orda, Balkan-
lar ve Bizans üzerine seferler düzenle-
miş ve Karadeniz’i de Avrupa ve Orta 
Doğu ülkeleriyle ticaret için kullan-
mıştır. Her ne kadar Moskova etrafın-
da birleşen Rus knezlikleri Altın Orda 
Devleti’nin yıkılmasında önemli rol 
oynasa ve Altın Orda’nın varisleri olan 
Kazan ve Astrahan hanlıklarını ele ge-
çirseler de, Karadeniz’de hâkimiyet bu 
sefer Osmanlıların eline geçmiştir. Al-
tın Orda’nın Osmanlı’dan önce Bizans 
ve Balkanlar’a seferler düzenlemesi 
hiç şüphesiz Osmanlı’nın işini kolay-
laştırmıştır. 

Ruslar, Çarlık Rusyası’nı kurduktan 
hemen sonra dikkatlerini Karadeniz’e 
çevirseler de Karadeniz bölgesinde 
ancak XVII. yüzyılda yayılmaya baş-
lamışlardır. Osmanlı’nın XVII. yüzyıl-
da zayıflamaya başlaması, Rusya’nın 
taarruza geçmesi için fırsat olmuş-
tur. Bu tarihten sonra Rusya’nın ya-
yılmacılık politikası devam etmiş ve 
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en son Baltık ülkelerinin Rusya’ya 
dahil edilmesiyle kurulan SSCB, Ka-
radeniz bölgesi de dahil olmak üzere 
Avrasya’nın büyük bir kısmına hâkim 
olmuştur. Ancak SSCB döneminde 
dahi Moskova’nın Karadeniz’i ta-
mamen kontrolü altında tuttuğunu 
söylemek mümkün değildir. Zira, o 
tarihlerde de Moskova’nın karşısında 
NATO üyesi Türkiye vardı. 

SSCB’nin yıkılışından hemen sonra 
Rusya hem Batı temelli politika iz-
lediği, hem de büyük bir ekonomik 
kriz içerisinde olduğu için Moskova, 
Karadeniz de dahil olmak üzere BDT 
coğrafyasına önem vermemiştir. Ay-
rıca Rus yetkililer, her şeye rağmen 
“eski kardeşlerin” Moskova’dan fazla 
uzaklaşamayacaklarını düşünmüşler-
dir. XX. yüzyılın sonuna kadar Rus 
yetkililerinin bu tezi geçerliliğini ko-
rumuştur. Ancak Rusya’nın da güçlen-
diği bir dönemde başta Gürcistan’da, 
ardından da Ukrayna’da Batı destekli 
Renkli Devrimlerin gerçekleşmesi, 
Rusya’nın Karadeniz politikasını göz-
den geçirmesine ve Karadeniz bölgesi 
için mücadelenin yeniden alevlenme-
sine neden olmuştur.

Günümüzde Karadeniz bölgesine 
olan ilgi, bölgenin coğrafik konumun-
dan, ekonomik potansiyelinden ve 
güvenlik, enerji ve ulaşım koridoru 
olmasından kaynaklanmaktadır. Böl-
ge ülkeleri Karadeniz’in bu özellikle-
rinden daha çok ekonomik alanda is-
tifade etmeye çalışırken, küresel güç-
lerin bölgeye yönelik politikaları ticari 
ilişkilerle sınırlı kalmamaktadır. 

Bölgesel ve küresel güçlerin Karade-
niz bölgesi için verdiği mücadele çer-
çevesinde taraflar kendi amaçlarına 

ulaşmak için ellerindeki farklı kozları 
kullanmaktan çekinmemektedirler. 
ABD, bölgede etkisini artırmak ama-
cıyla başta eski Sovyet cumhuriyetleri 
olmak üzere Karadeniz bölgesi ülke-
lerinde Batı yanlısı liderlerin iktida-
ra gelmesi için çaba göstermektedir. 
Dünyada “demokrasi yaymayı” görev 
edinen ABD, “demokratik” bir şekil-
de iktidara gelemeyen kendi yandaş-
larının “Renkli Devrimler” sayesinde 
iktidarı ele geçirmelerini destekle-
miştir. 2004’de Gürcistan’da, 2005’de 
ise Ukrayna’da gerçekleştirilen Renkli 
Devrimler neticesinde Moskova, Ka-
radeniz bölgesinde iki önemli kalesi-
ni kaybederken, ABD’nin bölgedeki 
etkisi artmıştır. ABD aynı metodu 
Karadeniz’in diğer ülkeleri ve eski 
Sovyet coğrafyasının farklı bölgele-
rinde de denemeye çalışsa da, bu ça-
balarının ters sonuç vermesi ve kanlı 
olaylara yol açmasıyla birlikte şimdilik 
bu politikasından vazgeçmiş bulun-
maktadır. 

Rusya’nın Batı destekli devrimlere ce-
vabı kendisini çok bekletmemiştir. 17 
Eylül 2006 tarihinde Moldova’nın ay-
rılıkçı bölgesi Dniyester’de Rusya’nın 
desteği ile yapılan referandumda 
“Dniyester’in bağımsızlığı ve ardın-
dan da Rusya’ya katılımını istiyor mu-
sunuz?” konusunda halkın görüşü so-
ruldu. Halkın yüzde 90’ı Dniyester’in 
bağımsızlığını ve Rusya’ya katılımını 
desteklemişti.   11 Kasım 2006 tari-
hinde ise yine Rusya’nın desteğiyle 
Güney Osetya’da da Dniyester’deki-
ne benzer bir referandum gerçekleş-
miştir. Güney Osetya’da halkın yüzde 
99’u bağımsızlıktan yana oy kullan-
mıştır. Referandum sonuçları o ta-
rihte Dniyester ve Güney Osetya’nın 
statüsünde değişiklikler yapmasa da, 
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gerek Dniyester bölgesi yöneticileri 
tarafından Moldova ile pazarlıklarda, 
gerek ise Güney Osetya yöneticileri 
tarafından Gürcistan ile pazarlıklar-
da bir koz olarak kullanılmıştır. BM 
Güvenlik Konseyi’ndeki Rusya’nın 
vetosuna rağmen 17 Şubat 2008’de 
Kosova’nın bağımsızlığının ilan edil-
mesi ise, Karadeniz bölgesini doğ-
rudan etkilemiş ve Ağustos 2009’da 
Rusya, Güney Osetya ile Abhazya’nın 
bağımsızlıklarını tanımıştır. Böylece 
Renkli Devrim ve referandumlarla 
başlayan süreç, Karadeniz bölgesinin 
daha fazla karmaşık hale gelmesi ve 
bölgedeki dondurulmuş sorunların 
yeni bir boyut ile karşımıza çıkmasına 
neden olmuştur. 

a) Karadeniz’deki Dondurulmuş 
Sorunlar ve “Var Olma Mücadelesi” 

Karadeniz’in siyasi anlamda, coğrafi 
anlamdan daha geniş bir bölgeyi ifa-
de ettiğini de göz önünde bulundura-
rak günümüzde en fazla sorunun bu 
coğrafyada yaşandığını söyleyebiliriz. 
Güney Osetya ile Abhazya’nın ba-

ğımsızlıklarını ilan etmelerine ve bu 
cumhuriyetler ile Rusya’nın artık geri 
adım atmayacak olmalarına rağmen, 
Güney Osetya ile Abhazya sorunla-
rının çözüldüğünü söylemek müm-
kün değildir. Ukrayna’nın bir türlü 
siyasi istikrara kavuşamaması ve her 
geçen gün Rusya ile daha fazla arası-
nın bozulması, Rusların yoğun olarak 
yaşadığı Ukrayna’ya bağlı Kırım yarı-
madasının da çatışma alanına dönüş-
mesine neden olabilir. Moldova’daki 
Dniyester bölgesi de bağımsızlığını 
ilan etme konusundaki kararlılığını 
devam ettirmektedir. Yukarı Karabağ 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
(KKTC) statülerinin Karadeniz ülke-
lerini yakından ilgilendirmesinden, 
bölge ülkelerinin bu süreçlerde taraf 
olmalarından ve bölgedeki sorunlar-
la paralellikler arz etmesinden dolayı, 
Yukarı Karabağ ile KKTC sorunları 
da Karadeniz bölgesinin birer parçası 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bununla birlikte bölgedeki sorunların 
sadece bağımsızlık mücadelesi değil, 
aynı zamanda “var olma” mücadelesi 
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olduğunu ve bölgenin sosyo-ekono-
mik yapısından da kaynaklandığı-
nı söylemek mümkündür. Örneğin, 
Abhazya ve Güney Osetya’nın kar-
şılaştığı en büyük sorunlardan biri, 
demografik sorundur ve bu bölgeler 
bağımsızlıklarının ilanına kadar “yok 
olma” korkusunu yaşıyorlardı. 1989 
yılı sayımına göre Abhazya’nın nüfusu 
500 bin iken, bugün Abhazya’da an-
cak 200 bin kişi yaşamaktadır. Abhaz-
ların Abhazya’daki nüfusu nüfusun 
ancak üçte birini oluşturmaktadır. 
Güney Osetya’nın nüfus dengesi ise 
daha karmaşıktır. Resmî istatistikler 
olmamakla birlikte Güney Osetya’da 
35-40 bin Osetin ve 20-22 bin Gür-
cünün yaşadığı tahmin edilmektedir. 
Her iki bölgede de nüfusun her geçen 
gün azalması söz konusu bölgelerin 
gelişmelerini de engellemekteydi. Ay-
rıca Gürcistan yönetimi tarafından 
yürütülen Gürcüleştirme politikası da 
bu iki halkın varlığını tehdit ediyordu. 
Ancak Güney Osetya ile Abhazya’nın 
bağımsızlıklarını ilan etmeleri de on-
ların bu “var olma” sorunlarını ta-
mamen çözmemiştir. Zira,  Abhazya 
ile Güney Osetya, bağımsızlıklarını 
ilan ederken örnek olarak Kosova’yı 
göstermelerine rağmen, “ikinci 
Kosova”dan ziyade “ikinci KKTC” 
statüsüne sahip olmuşlardır. Ayrıca 
her anlamda Rusya’ya bağlı olmaları, 
uzun vadede kendileri için yeni so-
runlara yol açabilir. 

Ukrayna’ya bağlı Kırım yarımadasın-
da da durum farklı değildir. Merkez 
ile ilişkilerde sınırların kesin çizgilerle 
belirlenmemesi, Kırım yarımadasın-
daki etnik sorunlar, Stalin döneminde 
zorla göç ettirilen Kırım Tatarlarının 
vatanlarına döndüklerinde çok sayıda 
sorunla karşılaşmaları adayı sadece 

Ukrayna’nın değil, bütün Karadeniz’in 
en sorunlu bölgesi yapmaktadır. Uk-
rayna, toprak bütünlüğünü korumak 
ve Kırım yarımadasında daha büyük 
olayların çıkmasını engellemek için 
Rusların yoğun olarak yaşadığı adanın 
tarihi, siyasi, demografik, sosyal özel-
liklerini bir an olsun unutmamalıdır. 
Dniyester bölgesi sorununun barış-
çıl yollarla çözülmesinin ihtimali ise 
daha yüksektir. Özellikle Rusya’nın 
Gürcistan’ın Güney Osetya’ya saldı-
rısından sonra Rusya’nın beklenme-
yen bir şekilde sert cevap vermesi ve 
Güney Osetya ile Abhazya’nın ba-
ğımsızlıklarını tanıması, Moldovalı 
yetkilileri Rusya ile ilişkilerini göz-
den geçirmelerine neden olmuştur. 
Moldova’nın Rusya karşıtı politika-
sından vazgeçmesi ise Rus yetkilile-
rinin Dniyester bölgesi sorununun 
taraflar arasında çözülmesi gerektiği-
ne dair açıklamalar yapmalarını dahi 
sağlamıştır. Moldova’nın Ukrayna 
ve Gürcistan’dan farklı olarak Rusya 
ile gerginliğini fazla devam ettirmek 
istememesinin bir başka nedeni ise 
komşusu Romanya’nın yayılmacılık 
politikasıdır. 

b) Karadeniz’de Yayılmacılık Politi-
kaları

Romanya yetkilileri sıkça soydaş 
Moldova’ya birleşme ve böylece AB 
üyesi olma teklifinde bulunmaktadır-
lar. Bu tür açıklamalara karşı Mol-
dovalı yetkililer, sert cevap verseler 
de Başkent Kişinöv’de “Romanya ile 
Birleşme Yoluyla AB Entegrasyonu” 
adı ile bir sivil toplum örgütü dahi 
kurulmuştur. Moldova’nın bağımsız-
lık kazandığı 1991’den beri benzer 
açıklamalar yapılmasına ve bu tür ko-
miteler kurulmasına rağmen aslında 
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Moldova’nın Romanya ile birleşebile-
ceği ihtimaline ciddi bakılmamakta-
dır. Ancak bu gelişmeler, bir taraftan 
Romanya’nın “yayılmacılık” planları-
nı ortaya koyarken, diğer taraftan da 
Moldovalı, Romen ve Rusların yaşa-
dığı ülkenin ve genel olarak bölgenin 
daha fazla istikrarsızlaşmasına neden 
olmaktadır. Buna benzer gelişmeler 
Polonya ile Ukrayna arasında da ya-
şanmaktadır.

XIV.-XVIII. yüzyıllar arasında gü-
nümüz Ukrayna topraklarının bir 
kısmının Polonya (Lehistan)’nın 
hâkimiyeti altında kaldığından do-
layı, Polonyalılar bu toprakları kendi 
toprakları olarak görmeye devam et-
mektedirler. Polonya’nın Ukrayna’nın 
Rusya’nın etkisi altından çıkması-
nı istemesinin ve Renkli Devrimleri 
desteklemesinin en önemli nedeni, 
Polonya’nın Ukrayna’nın demokra-
tikleşmesinden ziyade Ukrayna top-
rakları üzerinde kendi etkisini artır-
ma isteğidir. Polonya’nın Ukrayna’nın 
AB ve NATO’ya katılımını destekle-
mesi de bu hususla açıklanmaktadır. 
Polonyalı yetkililer açık bir şekilde 
bir zamanlar kendi hâkimiyeti altın-
daki Ukrayna’nın batı bölgelerinin 
Polonya’ya ilhak edilmesi gerektiği-
ni dile getirmeseler de, Polonya’nın 
Lehistan’ı canlandırma planlarına sa-
hip olduğu şüphe uyandırmaktadır.

c) Karadeniz’deki Sınır Sorunları

Karadeniz bölgesi, sınır sorunlarına 
da sahne olmaktadır. Bölgede en bü-
yük sınır sorununu Ukrayna yaşamak-
tadır. Rusya Federasyonu’nun 1954 
yılında Kırım’ı Ukrayna’ya vermesi 
bugün dahi tartışmalara konu olsa da, 
son dönemde taraflar arasındaki asıl 

sınır sorununu Kerç Boğazı ile Tuzla 
Adası teşkil etmektedir. Ukrayna, Rus-
ya ile Ukrayna arasında SSCB döne-
mindeki sınırların geçerliliğini savu-
nurken, Rusya Kerç Boğazı’nın ortak 
kullanımda olduğunu ileri sürmekte-
dir. Rusya için Tuzla Adası’ndan ziya-
de, Kerç Boğazı’nın ortak kullanımda 
olması önemlidir. Zira, boğaz ortak 
kullanımda olduğu takdirde, Rusya 
da boğazdan askerî gemilerin geçişi 
konusunda karar alma hakkına sahip 
olacaktır. Aksi halde Rusya, Azov De-
nizi’ndeki limanlarını koruma altına 
alma yönünde önlemler almak zo-
runda kalacaktır. Rusya ile Ukrayna 
arasındaki sınır sorununun çözümü, 
iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrine 
bağlıdır. Önümüzdeki dönemde Rus-
ya-Ukrayna ilişkilerinin iyileşmesi 
beklenmediğinden sınır sorununun 
da gündemde kalmaya devam edece-
ğini tahmin edebiliriz. 

Ukrayna ile Romanya arasında da 
sınır sorunu mevcuttur. Romanya, 
Ukrayna’ya ait Zmeyinnıy (Yılan) 
Adası’nın Romanya’ya devredilmesini 
istemektedir. 1787-1792 savaşların-
da Ruslar, Osmanlı’yı mağlup edince, 
eskiden beri Türklerin hâkimiyetinde 
olan bu ada, Rusların eline geçmiştir. 
Rusya’nın Kırım Savaşı’nı (1853-1856) 
kaybetmesinden sonra ise adaya Ro-
menler hâkim olmuştur. II. Dünya 
Savaşında Ruslar tekrar adayı ele ge-
çirmiş ve ada SSCB içindeki Ukrayna 
Cumhuriyeti’nin sınırları içerisine da-
hil edilmiştir. SSCB’nin yıkılmasıyla 
birlikte, Romanya petrol ve diğer yer 
altı kaynaklarının olduğu adaya talep 
olmuş ve konuyu BM mahkemesine 
götürmüştür. Şubat 2009’da BM Mah-
kemesi, Romanya’nın talebini reddet-
mesine rağmen, Romanya ada ile ilgili 
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iddialarından vazgeçmemektedir. Ka-
radeniz bölgesinin üçüncü en büyük 
ülkesi olan Ukrayna’nın iki komşu-
suyla sınır sorunları yaşaması, sade-
ce Ukrayna’nın söz konusu ülkelerle 
ilişkilerini değil, bütün bölge ülkeleri 
arasında özellikle ticarî ilişkilerin ge-
lişmesini de olumsuz etkilemektedir. 

d) Karadeniz’de Dinî Alanındaki 
Mücadele 

Türkiye hariç, Karadeniz bölgesinin 
büyük bir kısmı, Ortodoks inancın-
da olmasına rağmen, bölgede dinî 
alanda sürdürülen mücadele, siyasi 
alandaki mücadelenin gerisinde kal-
mamaktadır. Moskova merkezli Rus 
Ortodoks Kilisesi ile İstanbul Fener 
Rum Patrikliği arasındaki rekabet ve 
Ortodoks dünyasının merkezi olma 
mücadelesinin yanı sıra son dönemde 
böyle bir amacı olmayan kiliseler dahi 
Rus ve Fener Rum Patrikhanesi’nden 
bağımsız olma ve kendi etki alanları-
nı arttırma yönünde çalışmaktadır-
lar. Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin 
“kıblesini” Moskova’dan İstanbul’a 
çevirme yönündeki çabaları, Roman-

ya Ortodoks Kilisesi’nin de Moldova 
Ortodoks Kilisesi’ni Rus Ortodoks 
Kilisesi’nden koparıp kendi çatısı altı-
na alma çabaları aynı zamanda siya-
siler tarafından da desteklendiğinden 
ve yukarıda belirtilen ülkelerin yayıl-
macılık politikalarının birer parçası 
olduğundan dolayı, bu sorunlar, dinî 
alanı aşmakta ve siyasi nitelik kazan-
maktadırlar. Nitekim gerek Ukraynalı 
yetkililer, gerekse de Romanyalı yet-
kililer bu konuyu Rusya ile pazarlık-
larda birer koz olarak kullanmaktan 
çekinmemektedirler.

Sonuç 

SSCB’nin yıkılışından itibaren Kara-
deniz ülkeleri, aralarındaki işbirliğini 
arttırmak amacıyla birçok kez farklı 
örgütlenmelere gitseler de, küresel ve 
bölgesel güçlerin söz konusu ülkele-
rin içişlerine müdahaleleri, bölge ül-
kelerinin bir kısmının dondurulmuş 
sorunlarla boğuşmaları, bölge ülkeleri 
arasında sınır sorunlarının mevcudi-
yeti, bölge ülkelerinin farklı siyasi ter-
cihlere sahip olmaları ve bu bağlamda 
üçüncü ülkelerle işbirliğine gitmeleri, 
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söz konusu entegrasyon süreçlerini 
olumsuz etkilemektedir. Bundan do-
layıdır ki KEİ, Blackseafor, GUAM 
varlıklarını devam ettirmelerine rağ-
men, somut faaliyetlerde bulunama-
maktadırlar. Romanya ve Bulgaristan, 
NATO ve özellikle de AB üyesi olduk-
tan sonra Karadeniz’deki örgütlenme-
lere daha az önem vermeye başlamış-
lardır. Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan 
için de aynı şeyi söylemek mümkün-
dür. Türkiye bütün dikkatlerini AB 
üyeliğine yönlendirirken, Ukrayna 
ve Gürcistan da NATO ve AB üyeliği 
için çaba göstermektedirler. GUAM 
ve Demokratik Choise gibi örgütler, 
faaliyetlerini üçüncü bir ülkeye (Rus-
ya) karşı yönlendirdiğinden dolayı, bu 
örgütlerin başarılı olma şansı baştan 
beri zayıftı. Rusya’nın KEİ ve Blackse-
afor örgütlerinde kontrolü eline alma 
çabaları da bu örgütlerin başarısız ol-
masının bir başka nedenidir. Ülkele-
rin, bölge çıkarlarından ziyade kendi 
çıkarlarını gözetmeleri ve bölgedeki 
sorunlar bu tür kuruluşların başarısız 
olmasına neden olmaktadır. Bundan 
dolayıdır ki bölgede siyasi bir bü-
tünlükten bahsedemeyeceğimiz gibi, 
güvenlik, ticaret, enerji ve diğer alan-
larda da bölge ülkeleri sağlam temele 
dayanan bir işbirliğinden uzaktırlar. 

Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov, 
Rusya Federasyonu Dışişleri Ba-
kanlığı:

Çok teşekkür ederiz İlyas Bey. Şim-
diki konuşmacımız “Dış Güçlerin Je-
opolitik Çıkarlarının Çatışma Alanı 
Olarak Kafkasya” başlıklı sunumuyla 
RISI tarafından çıkarılan  “Problemı 
Natsionalnoy Strategii” Dergisi’nin 
Başeditörü Ajdar Kurtov. 

Ajdar Kurtov, RISI “Problemı Nat-
sionalnoy Strategii” Dergisi’nin 
Başeditörü:

Aslında ben çok jeopolitik yanlısı 
bir insan değilim. En azından Kar-
yakin kadar değilim. ORSAM ola-
rak Kariakin’in “Post-Modernizm’in 
Üçüncü Dalgası” adlı raporunu 
bastınız. Ancak yine de devletle-
rin gelişiminde coğrafyanın etkisi-
ni inkâr edemeyiz. İlyas Kemaloğlu 
(Kamalov)’nun konuşmasından sonra 
ben bu açıdan Karadeniz’in geçmiş ve 
geleceğini ele almaya çalışacağım. 
Kafkasya her zaman birkaç dış gü-
cün çatışma alanı idi. Tarihin büyük 
bir bölümünde söz konusu dış güçler, 
Kafkasya’nın güneyindeki güçlerdi. 
Bu güneydeki güçler de kendi arala-
rında Batılı ve Doğulu olmak üzere 
ikiye ayrılıyorlardı. Doğu İmparator-
luğu olarak İran, Batı İmparatorluğu 
olarak ise Roma, Bizans ve Osmanlı 
Devleti. Daha sonra ise bu coğrafyada 
Kuzey İmparatorluğu yani Rusya orta-
ya çıkmıştır. Kafkasya’daki devletlerin 
bağımsızlık süreçleri çok kısa olmuş-
tur. Genellikle Ermenistan ve Azer-
baycan, İran’ın içerisinde yer almıştır. 
Gürcistan’ın batısı genellikle Türkiye 
içerisindeydi, doğusu ise İran’a aitti. 
Bu husus aslında çok şeyi belirliyordu. 
Bölgedeki dini hayata bakacak olur-
sak Güney Kafkasya’nın üç ülke-
sinde özel kiliseler kurulmuştur. 
Gürcistan’da Özel Gürcü Ortodoks 
Kilisesi, Ermenistan’da Ermeni Apos-
tol Kilisesi. Azerbaycan’da ise Şiilik 
hâkimdi. Bana göre tüm bunlar te-
sadüfi değildir. Din seçimi hep si-
yasi nedenlere dayanmıştır. 326’da 
Gürcistan’ın resmi dini Hıristiyanlık 
olmuştur. Ancak dini açıdan Gürcü 
kilisesi bağımsız değildir. Toprakların 
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bir kısmı İstanbul Patrikliği’ne diğer 
kısmı ise Antakya patrikliğine bağ-
lıydı. 5. yüzyılın’ın sonunda Gürcü 
kilisesi bağımsız olmuştur. 1811-1943 
yılları arasında Gürcü Patrikliği, Rus 
Kilisesine bağlıydı. 1943 yılı da tesa-
düfi değildir. II. Dünya Savaşı sıra-
sında Stalin SSCB’nin din politikasını 
değiştirmiştir. Bu siyaset çerçevesin-
de Gürcü Kilisesi bağımsız olmuştur. 
Ermenistan’da da durum benzerdir. 
Ermenistan’da aynı Etiyopya Kilisesi 
gibi Doğu Monofizit Kilisesi idi. Aynı 
zamanda aslında sınır kilisesidir. Tüm 
bu kiliseler Hıristiyan ve Müslüman 
dünyanın sınırında oluşmuştur. 451 
yılında Ermeniler Dördüncü Bütün 
Dünya Halkedon Toplantısına katıl-
mayı reddetmişlerdir. Ama bu toplan-
tı sırasında din Monofizit Kiliselerini 
reddetmişlerdir. Bunun nedeni ise Bi-
zans İmparatorluğu’nun Ermenilere 
İran ile yaptıkları savaşta askeri des-
tek vermeyi reddetmesidir. Az önce 
belirttiğim gibi Azerbaycan’da Şiilik 
hakimdir. Bu da çok anlaşılabilir bir 
durum. Çünkü Azerbaycan İran’ın 
bir eyaleti konumundaydı. Ancak gü-
nümüz Azerbaycan’ındaki İslamiyet, 
İran İslamiyeti’nden daha farklıdır. Şii 
doktrinine göre dini ve laik hayat bir-

birine eşit değildir. Aynı anda var ola-
mazlar. İmam Humeyni’nin konuyla 
ilgili doktrini söz konusudur. Nitekim 
bugün İran’da en önemli lider cum-
hurbaşkanı değildir. Azerbaycan’da 
ise bu Şii geleneğinden vazgeçilmiştir. 
Onlar laik devlet modelini benimse-
mişlerdir. Tekrarlamak gerekirse din 
konusu ülkelerin siyasetinde önemli 
rol oynamıştır. 

Buna benzer bir durum ekonomi ala-
nında da söz konusudur. Güney Kaf-
kasya devletleri Güney İmparatorluğu 
içerisindeyken ekonomik anlamda ne 
ifade ediyorlardı inceleyelim. Bunlar 
çok gelişmiş bölgeler değildi. Bunlar 
imparatorluğun pazarlarında ihtiyaç 
duyulan malzemeleri tedarik ede-
miyorlardı. Hem Bizans döneminde 
hem de Osmanlı döneminde Mısır 
ve Ortadoğu’daki tarım ürünleri ve 
sanayi ürünleri bu ülkelerdekilerden 
daha kaliteliydi. Azerbaycan’da sana-
yi petrolünün SSCB’ye dâhil olduktan 
sonra üretilmeye başladığını unutma-
malıyız. Petrol öncesi Azerbaycan’dan 
tedarik edilen ürün ya da malların 
yegâne kalemi kölelerdi. Şunu da bi-
liyoruz ki hem Azeri hem de Gürcü 
yetkilileri köle ticaretiyle uğraşmış-
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lardır. Söz konusu Güney Kafkasya 
devletlerinin Kuzey İmparatorluğu-
na yani Rusya İmparatorluğuna dahil 
olduktan sonra ekonomilerinin nasıl 
değiştiğini ele alalım. Bu coğrafya-
lar hep sınır bölgesi olarak kalmıştır. 
İşte bu statüleri dolayısıyla çok hızlı 
bir gelişim gözlemlenmiştir bu dev-
letlerde. Azerbaycan, Gürcistan ve 
Ermenistan’daki tarım ürünleri SSCB 
pazarlarında satılıyordu. Bunu ken-
dim de çok iyi hatırlıyorum. Bir Gür-
cü köylüsü sadece bir yılda yetiştirdiği 
mandalinaların parasıyla kendisine ev 
alabiliyordu. Bunu sağlayan uygula-
malardan biri de Bolşeviklerin Demir 
Perdesi idi. Güney Kafkasya devletleri 
bağımsızlıklarını elde ettikten sonra 
bu imtiyazlarını kaybetmişlerdir. Gü-
nümüzde ne Gürcistan ne de Azer-
baycan bu ürünlerden bir gelir elde 
edememektedir. 

Rusya, Güney İmparatorluklarına kı-
yasla bu devletlerin güvenliğini daha 
fazla sağlamıştır. Şunu hatırlayalım, 
İran Şahlarının bu bölgeye yaptıkları 
seferler zamanında yüzbinlerce Gür-
cü ve Ermeni İran’a köle olarak götü-
rülüyordu. Ancak yine de Kafkasya 
bölgesindeki devletlerin siyasi elitleri 
dış politika seçimlerinde hep düşün-
me ihtiyacı duymuşlardır. Zamanım 
çok olmadığı için sadece Gürcistan’la 
ilgili bir örnek vereceğim. 1783 yılın-
da Gürcü Kralı II. İrakli, Rusya haki-
miyetine girmiştir. Georgievskiy an-
laşmasını imzalamıştır. Bu anlaşmaya 
göre Gürcistan bağımsız dış politika 
üretmekten vazgeçmiştir. Bundan 
önce ise Gürcü Kralları İran’ın haki-
miyetini kabul ediyorlardı. Kaldı ki 
II. İrakli, İran Şahlarının sarayında 
yetişmiştir. Orada kendisine önemli 
askeri unvanlar verilmiştir. Dolayısıy-

la.  II. İrakli, Rusya ile anlaşma yap-
ması İranlılar için hakaretti. Bunun 
nedeni ise olayların yaşandığı dönem 
Safevi Devleti’nin yıkılmasıdır. İran’da 
o dönemde zayıf bir Türk hakimiye-
ti sözkonusudur. Rusya ile anlaşma 
yapan Gürcü Kralı bu anlaşmanın 
maddelerine uymamıştır. Gürcü Kralı 
İran’ın zayıflığından faydalanarak ve 
Rusya’dan izin almadan, İran’ın top-
raklarına saldırmıştır. 1786 yılında ise 
Kral İrakli, Türkiye ile saldırmazlık 
anlaşması imzalamıştır. Şunu da tek-
rarlıyorum Rusya ile yaptığı anlaşma 
gereğince buna hakkı yoktur. 1774’te 
yine başka bir Türk-Rus savaşı sona 
ermiş ve Küçük Kaynarca Anlaşma-
sı imzalanmıştır. Bu anlaşmaya rağ-
men yeni bir savaşın olması zorun-
luydu. Nitekim bir yıl sonra yeni bir 
savaş başlamıştır. II. Katerina, Gürcü 
Kralı’nın ihanetini öğrendiğinde Gür-
cistan’daki Rus askerlerini geri çekme 
emri vermiştir.  Gürcüler kendi kralla-
rının başına buyruk hareketinden do-
layı ağır bir bedel ödemişlerdir. Daha 
sonra İran’da Kaçarlar Hanedanlığı ik-
tidarı ele geçirmiştir. Bunların birinci 
hanı Ağa Muhammed Gürcistan’a sal-
dırmıştır. Kaçarların bir kısmı Gürcü 
Kralı II. İrakli’nin ele geçirmek istedi-
ği topraklarda yaşamaktadır. Yani bu-
rada bir şahsi öçten de bahsedebiliriz. 
Ağa Muhammed, Gürcistan’ın baş-
kenti civarındaki savaşta Gürcü bir-
liğini mağlup etmiştir. Bundan sonra 
II. İrakli, iktidardan uzaklaştırılmıştır. 
Onun oğlu XXII. George, Rusya ile 
yeni bir anlaşma imzalıyor. O bağım-
sızlık statüsünden vazgeçiyor ve Rus-
ya İmparatorluğu’na dahil oluyor. Do-
layısıyla gerek dinin gerekse ekonomi 
ve siyaset alanlarında Güney Kafkas-
ya Cumhuriyetlerinin Rusya Federas-
yonu içerisinde yer alırken bu alanlar-
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da daha fazla gelişme gösterdiklerini 
düşünüyorum. Bu cumhuriyetlerin 
bağımsızlıklarını kazanmalarından 
sonra jeopolitik dengelerin Rusya 
aleyhine değiştiğini gördük. Teşekkür 
ederim.

Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov, 
Rusya Federasyonu Dışişleri Ba-
kanlığı:

Teşekkür ederiz. Şimdi sözü “Kara-
deniz Bölgesinde Güvenliği Sağlama 
Sorunları: Bölgesel ve Dış Güçlerin 
Rolü” sunumuyla RISI Asya ve Orta 
Doğu Araştırmaları Merkezi Uzmanı 
Anna Glazova’ya veriyorum.

Dr. Anna Glazova, RISI Asya ve 
Orta Doğu Araştırmaları Merkezi:

İlk olarak belirtmek istediğim husus, 
Karadeniz bölgesinin öneminin art-
masıdır. Karadeniz bölgesini Türkiye, 
Rusya, Ukrayna gibi bölgesel güçlerin 
ve ABD gibi ülkelerin ekonomik ve je-
opolitik çıkarlarının çatıştığı bir bölge 
olarak düşünebiliriz. 

Karadeniz’e olan ilginin en büyük ne-
deni hiç şüphesiz gaz ve petrol kay-
naklarının bu bölgeden geçmesidir. 
Gelecekte Karadeniz Bölgesi’nin rolü 

daha da artacaktır. Bunun nedeni sa-
dece yeni projelerin hayata geçiriliyor 
olması değildir. Yeni gaz ve doğalgaz 
faktörleri de söz konusudur. Gaz hid-
ratlarını çıkarma imkanları doğduğu 
için bölgenin önemi daha da artacak-
tır. Önceki konuşmacılar bölgedeki 
potansiyel çatışma alanlarından bah-
settiler. Bunları tekrar ayrıntılarıyla 
dile getirmeden şunu belirtmek isti-
yorum, bu durum jeopolitik rekabeti 
de artırıyor. Bu rekabet ve çatışma da 
aslında Karadeniz bölgesinin potansi-
yelini tam olarak kullanmamızı engel-
lemektedir. 

Karadeniz bölgesinin güvenlik mese-
lesi Suriye ve diğer Ortadoğu ülkele-
rinde yaşanan olaylar dolayısıyla daha 
da önem kazanmaktadır. Bu bölge 
doğrudan Karadeniz bölgesiyle kom-
şudur. Tüm bu riskler bize Karadeniz’i 
jeopolitik bir terim mi yoksa coğra-
fi bir terim mi olduğu tartışmasını 
getiriyor. Bu soruda ülkelerin konu-
ya yaklaşımı önem arz etmektedir. 
Tüm bunlar sadece entegrasyon sü-
reçlerini olumsuz etkilemekle kal-
mamakta yeni çatışma alanları da 
oluşturmaktadır. Kelimeler birbirine 
benzediğinden dolayı Karadeniz böl-
gesinin “Karadeniz’in Yıkımı” olarak 
adlandırılmasına sebep olmaktadır. 
Sebeplerden bir diğeri de Karadeniz 
Bölgesi’nde çok sayıda entegrasyon 
sürecinin başlatılmasına ve yeni ör-
gütler kurulmasına rağmen hiçbirinin 
bölgede güvenliği sağlamada başarılı 
olamamasıdır. 2011 yılında kuruluşu-
nun 10. Yıldönümünü kutlayan Black-
seafor da güvenliği sağlayacak bir ör-
güt olamamıştır. Son 10 yıl içerisinde 
söz konusu örgüt askeri deniz kulübü-
ne dönüşmüştür ve dar anlamda tek-
nik meseleleri görüşmekle yetinmiş-
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tir. Blackseafor’un bu kadar başarısız 
olma nedenlerinden biri de üye ülke-
lerinin her birinin farklı amaçlara sa-
hip olmalarıdır. Blackseafor’a üye ül-
keler, bir taraftan AB ve NATO üyele-
ri, diğer taraftan Rusya’dır. Gürcistan 
2008 yılından sonra Blackseafor’dan 
çekilmiştir. KEİ Sayın Kanbolat’ın de-
diği gibi yaşayan bir ölüdür. Örgüt, 
bölgede güvenliği sağlama konusunda 
başarısızdır. Ekonomik projeleri ha-
yata geçirmeyi kendisine amaç edin-
miştir. 

Bölgede bölgesel mekanizmaların ol-
maması buradaki meseleleri dış güç-
lerin yönlendirmesine yol açmaktadır. 
Bunların başında ABD ve AB gelmek-
tedir. Son yıllarda ABD’nin Karadeniz 
bölgesindeki varlığını artırma konu-
sunda çok çaba gösterdiğini görüyo-
ruz. Ancak Montrö Anlaşması mad-
deleri gereğince bu planlarını tam 
olarak hayata geçiremediler. Günü-
müzde ise ABD, Romanya ve Türkiye 
topraklarına füze yerleştirme projesi 
üzerinde çalışmaktadır. Bu sayede 
bölgedeki etkilerini attırmaya çalışı-
yorlar. Karadeniz sularında ABD’nin 
askeri gemilerini görmeye başlıyo-
ruz. Bu gemiler Gürcistan ve Ukray-
na limanlarına uğramaktadır. Askeri 
gemilerin yaklaştığı limanlardan biri 
de Sevastopol limanıdır. Burada Rus 
askeri üssü bulunmaktadır. Haziran 
2012-Şubat 2012 tarihleri arasında bu 
limana üç önemli ABD gemisi yak-
laşmıştır. Bunlar füze-radar sistem-
leri ve kanatlı füzelerle donatılmıştır. 
ABD, Gürcistan’daki askeri varlığını 
da arttırmaktadır. ABD burayı İran ile 
yaşayacağı bir gerilimde de kullanabi-

lecektir. AB, Doğu İnisiyatifi projesi 
gibi yumuşak güç kullanarak bölge ül-
kelerinin Avrupa ile entegrasyonunu 
sağlamaya çalışmaktadır. Ocak 2011 
tarihinde kabul edilen AB’nin Karade-
niz Stratejisi’nde tüm bunlar konsept 
olarak belirlenmiştir. Bu konsept açık 
şekilde Rusya karşıtı bir içeriktedir. 
Belirttiğimiz gibi coğrafi açıdan Kara-
deniz bölgesi Rusya ve Türkiye’nin özel 
ilgi alanındadır. Tarihin farklı dönem-
lerinde bu deniz ya “Rus Denizi” ya da 
“Türk Denizi” olarak adlandırılmıştır. 
Ancak hiçbir zaman “Avrupa Denizi” 
denilmemiştir. Ancak az önce bah-
settiğim konseptte “Avrupa Denizi” 
denilmektedir. Aslında Karadeniz’in 
güvenliğinin sağlanması açısından 
güvenlik temelli bir bölgesel örgütün 
kurulması konusunu ele almamızda 
fayda vardır. Bu nedenle bölgenin en 
önemli ülkeleri ve özellikle Batı yanlısı 
bir siyaset izlemeyen bölge ülkeleri bir 
araya gelip konuyu tartışmalıdır. Ay-
rıca bu ülkeler Karadeniz’in yalnızca 
Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler tarafın-
dan kontrol edilmesi tezini savunma-
lıdırlar. Bu ülkeler ise Rusya, Ukrayna 
ve Türkiye’dir. İşin ilginç tarafı ABD’li 
uzmanlar da böyle bir birleşmeyi ve 
entegrasyon ihtimalini görüşüyor-
lar. Aynı zamanda söz konusu Rusya, 
Ukrayna ve Türkiye’den oluşacak it-
tifakı kendi çıkarları için tehdit ola-
rak görmektedir. Bruce Jackson adlı 
meşhur Amerikalı uzman -ki kendisi 
NATO’nun Doğu’ya genişlemesinin 
mimarlarından biridir - bu coğrafya-
da Avrupalı kimliğe sahip olmayan üç 
ülkenin varlığından söz etmektedir. 
Bu üç ülkenin, yani Rusya, Ukrayna 
ve Türkiye’nin askeri gücü, bölgede-
ki diğer ülkelerin toplam gücünden 
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daha büyüktür. Jackson’a göre bu üç 
ülke Avrupa ile entegrasyon sürecin-
de hayal kırıklığına uğrarlarsa bir bir-
liğe gidebilirler. Bu da Avrupa ülkeleri 
için olumsuz bir sinyaldir. 

Bu bağlamda Rusya-Türkiye müna-
sebetleri gibi çok gündemde olan 
bir meseleye değinmekte fayda var. 
Rus-Türk siyasi ve ekonomik müna-
sebetleri perspektifinden Karadeniz 
genelindeki münasebetleri okuyabili-
riz. Günümüzde bu münasebetlerde 
bir takım gerginlikler yaşanmakta-
dır. Bunun en büyük nedeni Rusya ve 
Türkiye’nin Ortadoğu’da gerçekleşen 
Arap Devrimleriyle ilgili farklı tutum-
lara sahip olmalarıdır. Uzayan Suriye 
krizi bu farklılıkları arttırmıştır. Bun-
dan bir yıl önce Ankara’da gerçekleş-
tirdiğimiz toplantıdaki benim bildiri 
konum Türk dış politikasının değişi-
miyle ilgili idi. O zaman Türkiye’nin 
seçtiği dış politika yolu dolayısıyla bir 
takım sorunlarla karşılaşabileceğini 
söylemiştim. Ancak gerçekler benim 
tahminlerimden bile kötü çıkmıştır. 
İzlenen uzun vadeli olmayan siyaset 
dolayısıyla Türk siyasetçileri zor du-
rumda kalmışlardır. Bana göre Türk 
yetkilileri Suriye’ye karşı askeri bir 
harekat başlatmak istemiyorlar. An-
cak PKK’nın faaliyetlerini arttırması 
ve Kürt Devleti’nin kurulma ihtima-
li gibi faktörler Türkiye için tehdit 
oluşturmaktadır. Tüm bu faktörlerle 
birlikte Türk yönetiminin manevra 
alanı sınırlıdır. Ancak şunu da belirt-
meliyim ki Rusya ve Türkiye arasında 
bu gergin hava iki ülkenin de çıkarı-
na değildir. Özellikle son 10 yılda iki 
ülke arasında yaşanan gelişmelere 
baktığımızda bugünkü durum hiç 

istenen bir durum değildir. Mosko-
va ve Ankara arasında ilişkilerin bo-
zulması Batı’yı memnun etmekte ve 
onların çıkarına hizmet etmektedir. 
Bölgesel güçlerin çatışması ABD’nin 
jeostratejik çıkarlarına ve politikaları-
na uygun gelişmelerdir. Rus yetkilileri 
Suriye meselesinde Türkiye ile olan 
gergin havanın daha fazla devam et-
mesini istemiyorlar ve resmi seviyede 
sert açıklamalar yapmaktan çekini-
yorlar. Ancak Türkiye’nin de benzer 
adımlar atması gerekmektedir. Sayın 
Kanbolat’ın da belirttiği gibi Türk-Rus 
münasebetleri günümüzde bir güven 
sınavı içerisindedir. Bu imtihan tari-
himizi ve günümüz dış güçlerini göz 
önünde bulundurduğumuzda kolay 
bir imtihan değildir. Ancak ben ümit 
ediyorum ki bizim liderlerimiz bu sı-
navı başarıyla geçeceklerdir. Teşekkür 
ederim.

Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov, 
Rusya Federasyonu Dışişleri Ba-
kanlığı:

Sayın Glazova’ya teşekkür ede-
riz. Bizim toplantımızla eş zaman-
da Ankara’da Blackseafor toplantısı 
yapılıyor. Siz bir eleştiri getirdiniz 
Blackseafor’un faaliyetleriyle ilgili. 
Onlar bu eleştirinize şunu söyler-
di; “İki ortağın bir araya getirilmesi 
için Türk ve Rus deniz gücü kuvvet-
lerinden başka iyi bir neden olamaz. 
Bu en önemli nedendir.” Şimdi sözü 
“Karadeniz›de Güvenlik Alanında 
İşbirliği” sunumunu yapmak üzere 
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölüm Başkanı ve ORSAM 
Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mitat 
Çelikpala’ya veriyorum.
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Doç. Dr. Mitat Çelikpala, Kadir 
Has Üniversitesi Uluslararası İliş-
kiler Bölüm Başkanı / ORSAM Da-
nışma Kurulu Üyesi:

Teşekkür ederim. Sayın Glazova’nın 
kaldığı noktadan devam etmeye çalı-
şacağım.
 
Karadeniz güvenliği konusu, Türki-
ye açısından bakıldığında da hiçbir 
zaman sadece Karadeniz’in güvenli-
ği olarak kalmadı. Bu, Kafkasya’dan 
başlayarak Ortadoğu’ya kadar uzanan 
daha geniş bir alanın güvenliği ile il-
gili konuları içermekte ve de dolayı-
sıyla son dönemde yaşananlar tüm bu 
bölgelerde yaşananlar Karadeniz’in 
güvenliği konusunun yeniden günde-
me gelmesine neden oluyor. Konuya 
bu çerçeveden bakıldığında, bölgenin 
en önemli iki belirleyici aktörü olan 
Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler, 
bu bölgelerde meydana gelen her tür-
lü gelişmeden etkileniyor ve aynı za-
manda bölgesel gelişmelerin seyrini 
etkiliyor. Bu toplantıda şimdiye kadar 
yapılan sunumların da gösterdiği üze-
re, yaşanan gelişmeler Türk-Rus iliş-
kilerinin askeri, ekonomik ve kültü-
rel boyutlarının nerdeyse tamamıyla 
ilintilidir. Bunların tamamını güven-
likleştirerek, ana bir güvenlik başlığı 

altında ele almak elbette mümkün. 
Dolayısıyla burada “Türkiye-Rusya 
ilişkileri diğer bölgesel güçlerden ve 
gelişmelerden nasıl etkilenir? Bunla-
rı nasıl etkiler?” gibi sorulara cevap 
aranmalı. Burada birkaç soru üzerin-
den gidilebilir:

•	 Türkiye	 ve	Rusya	bölgesel	 güçler	
olarak Karadeniz bölgesinin so-
runlarına nasıl çözümler üreti-
yor/öneriyorlar?

•	 Türkiye	 ve	 Rusya	 gelecekte	 nasıl	
bir Karadeniz bölgesi öngörüyor-
lar ya da şekillendiriyorlar? Ku-
rulan bölgesel ekonomik, askeri 
ya da güvenlik yapılanmalarının 
hedefleri nelerdir?

Bu sorulara kapsamlı ve doyuru-
cu cevplar verebilirsek Türkiye ve 
Rusya’nın Karadeniz’den başlayarak 
ilgili diğer bölgelerde işbirliği içinde 
mi olacağı yoksa rekabete mi yönele-
ceği üzerine bir takım değerlendirme-
ler yapabiliriz. Bu bağlamda iki ülke-
nin karar alıcılarının ya da kamuoyla-
rının zaman zaman aynı konuda farklı 
bakış açılarına sahip olabildiklerini 
görmekteyiz. Örneğin Türkiye, Sayın 
Glazova’nın eleştirel bir bakış açısıyla 
değerlendirdiği  Blackseafor ya da KEİ 
gibi yapılanmaları bir başarı hikayesi 
olarak görürken Rusya’da aynı yapıla-
rın eleştirilebildiğini görmekteyiz. Bu 
iki aktörün, bazı konularda zaman za-
man da olsa farklı düşündüğünün işa-
reti olarak kabul edilebilir. Bu farklı-
laşma, Türkiye’nin NATO üyesi olma-
sıyla ilintilendirilebilir. Fakat Türkiye, 
NATO üyesi olmasına rağmen son 
dönemde özellikle Karadeniz mer-
kezli olarak bölgesel girişim, yapılan-
ma ve örgütler oluşturarak Rusya ile 
işbirliği içinde davranabileceğini uy-
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gulamalarla göstermiş durumda. Bu 
durumun zaman zaman Türkiye’nin 
geleneksel müttefikleriyle ilişkilerine 
olumsuz yansımaları olduğunu da bi-
liyoruz. Karadeniz merkezli konulara 
genel bir perspektiften baktığımızda 
Türkiye ve Rusya’nın çıkarlarının bü-
yük oranda ortak olduğu söylenebi-
lir. Fakat daha geniş bir alanı dikkate 
alarak ikili ilişkilere baktığımızda, iki 
tarafın çıkarlarının farklılaşabildiğini 
görüyoruz. 

Karadeniz bölgesinin ekonomik ve 
ticari yapısını değerlendirdiğimizde 
bölgede iki ana unsurun Türkiye ve 
Rusya olduğu görülüyor. Aynı durum 
bölgedeki askeri güçler değerlendiril-
diğinde de geçerli. Bu bakış açısıyla 
Türkiye ve Rusya’nın bölgesel sorun-
lara bölgesel çözümler üretebilecek 
iki ana siyasi aktör olarak belirginleş-
tiğini belirtebiliriz. Fakat zaman za-
man takınılan farklı tavırlar bölgedeki 
diğer ufak aktörlerle bölgesel gelişme-
lerle yakından ilgilenen küresel aktör-
lerin Türkiye ve Rusya’yı yapıcı aktör-
ler olarak kabul etmemelerine neden 
olabiliyor.  Dolayısıyla iki ana aktör 
olan Türkiye ve Rusya’nın bu faktörle-
ri dikkate alarak daha yapıcı ve vizyo-
ner bir yaklaşım sergileme zorunlulu-
ğu doğmakta. Bu bağlamda Karadeniz 
coğrafyasını doğu ve batı olarak ikiye 
ayırdığımızda doğu ile batı arasında 
temel bir farklılık gözümüze çarpı-
yor: Batı’da artık NATO (dolayısıyla 
ABD) ve AB var. Doğu ise jeopolitik 
mücadelenin daha öne çıktığı rekabe-
tin daha yoğun biçimde yaşandığı bir 
alan. Konuya bu çerçeveden baktığı-
mızda, Türkiye doğu-batı arasında-
ki dengeyi –ki Türkiye NATO üyesi 
ve AB ile müzakere sürecinde- diğer 
batılı aktörlerden farklı görüyor. Bu 

nedenle son bir yılı dışarı bırakırsak 
Türkiye ve Rusya’nın siyasi, ekonomik 
ve güvenlik alanındaki politikaları ör-
tüştükçe Batılılar genel olarak Türkiye 
ve Rusya’yı statükocu aktörler şek-
linde tanımlamaktalar. Fakat Türkiye 
ile Rusya arasında temel bir farklılık 
var. Türkiye kendisini batılı bir ak-
tör olarak görüyor ve bu coğrafyanın 
yavaşça dönüşmesini istiyor. Batılı 
ortaklarından farkı dönüşümün hızı 
olarak belirginleşiyor. Bölge ülkeleri 
ve Batılı aktörler hızlı bir dönüşüm-
den yana ve bunun yaratacağı sarsıntı 
Türkiye tarafından istikrarsızlık kay-
nağı ve dışarıdan müdahale olarak 
algılanıyor. Yine de dönüşüm konusu 
Türkiye ile Batılı aktörlerin önceliği. 
Rusya ise burada daha bir statüko-
cu, eski Sovyet düzeninin devamını 
isteyen aktör olarak dikkati çekiyor. 
Türkiye güvenlik konusunu, özellikle 
de daha geniş bir alan söz konusu ol-
duğunda, NATO üyesi olduğunu hızlı 
bir şekilde hatırlayarak ele alıyor. Bu 
durumda, alan genişledikçe Rusya ile 
bir gerginlik söz konusu oluyor ve bu 
Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı 
sıra Karadeniz’e özel konularda da 
sıkıntılı gelişmelere tanık oluyoruz. 
Örneğin Türkiye, Suriye meselesini 
Türkiye-Rusya arasında bir güvenlik 
konusu olarak değil kendisine has bir 
güvenlik konusu olarak görüyor. An-
cak gelişmeler tarafları farklı bir yere 
götürüyor. Çünkü Türkiye NATO 
üyesi bir ülke ve bu temel belirleyi-
ci. Bu çerçevede Karadeniz merkezli 
baktığımızda Türkiye, önümüzdeki 
dönemde büyük ihtimalle Rusya ile 
ilişkilerinde Kafkasya’ya doğru bir 
eğilim gösterecek. Gürcistan’daki ik-
tidar değişikliği Gürcistan’ın tavrını 
değiştirirse bu durum Abhazya ve 
Osetya için de olumlu bir dönüşümü 
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beraberinde getirebilir. Ama Ermeni 
meselesi 2015’e giderken gündeme 
farklı şekilde gelirse Türkiye-Azer-
baycan ve Türkiye-Ermenistan iliş-
kileri, Türk-Rus ilişkilerini olumsuz 
biçimde etkileyebilir. Suriye ile başla-
yan Türk-Rus ilişkilerindeki gerginliği 
arttırabilecek diğer konular ise Soçi 
Olimpiyatları ve Çerkes soykırımı tar-
tışmaları. Özellikle ABD’deki Çerkes 
diasporasının faaliyetleri Türkiye’ye 
de yansımaya başladı. Ermeni soykırı-
mı tartışmalarıyla birlikte bu iki konu 
Türk-Rus ilişkilerinin gündemi etki-
leyecektir. Karadeniz’in doğusunu ve 
batısını birbirine bağlayan ve Rusya 
ve Türkiye’yi işbirliği ya da rekabete 
götüren konu ise enerji olacak. Şim-
dilik Türkiye ve Rusya’nın tavırların-
dan enerji alanında işbirliği okunuyor. 
Ama gelişmeler bizi nereye götürür 
bilemiyoruz. Enerji konusunda detay-
ları bize Osman Bey anlatacaktır. Te-
şekkür ederim.

Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov, 
Rusya Federasyonu Dışişleri Ba-
kanlığı:

Teşekkür ederiz Sayın Çelikpala. Şim-
di sözü “Karadeniz›de Enerji Politika-
ları” başlıklı sunumunu yapmak üzere 
BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi, BTC 
ve NABUCCO Koordinatörü ve OR-
SAM Danışma Kurulu Üyesi Osman 
Göksel’e veriyorum. 

Osman Göksel, BOTAŞ Yönetim 
Kurulu Üyesi / BTC ve NABUCCO 
Koordinatörü / ORSAM Danışma 
Kurulu Üyesi:

Teşekkür ederim Sayın Kolesnikov.
Karadeniz’in Hidrokarbon Potansiye-
li:

Karadeniz bölgesindeki ener-
ji politikaları konusunu ele alırken 
Karadeniz’in petrol ve gaz potansiye-
lini kısaca incelemek doğru olacaktır.

Kabuk yapısı açısından, Karadeniz, 
rift-tipi iki havzadan oluşur: Andru-
sov Sırtı (ya da Karadeniz ortası sırt) 
ile birbirinden ayrılan batı ve doğu 
havzaları. Bu iki havza, oluşum, yapı 
ve sediman kalınlığı açılarından bir-
birlerinden farklı özelliktedir. 

Karadeniz’deki hidrokarbon ya-
takları ile ilgili yapılan çalışmalar, 
Karpatlar’dan Kırım ve Kafkasya’ya 
kadar olan bölgelerdeki havza dina-
miklerini kapsar. Karadeniz plakası 
sınırları ilk defa 1970 yılında Dr. Ro-
man tarafından tanımlanmıştır. Yine 
de son yirmi yılda yapılan tektonik 
değerlendirme modelleri özellikle 
Karadeniz’in orta kesiminin model-
lenmesinde çok başarılı olmamıştır. 
Karadeniz’in havza dinamikleri tama-
mı ile anlaşılmış değildir. 

Karadeniz bölgesi uzun bir petrol 
üretim tarihçesi sergiler. Petrol ilk 
kez 19. yüzyılın ikinci yarısında (Ro-
manya, Rusya ve Ukrayna) üretilmiş-
tir. Bölgenin hidrokarbon rezervleri, 
dünya geneli ile karşılaştırıldığında, 
yüzde 1›in altındadır; ancak, tüketim 
çok daha yüksektir. Düşük hidrokar-
bon potansiyeline karşın, Karadeniz 
ülkeleri kendi ihtiyaçlarının, en azın-
dan bir kısmını, karşılayabilmek için 
Karadeniz’de petrol ve doğal gaz üre-
timi yapmaktadırlar. En yüksek petrol 
ve gaz üretimi 1970›lerde olmuştur.

Karadeniz ülkelerinin toplam ham 
petrol ve kondanse rezervlerinin 315 
milyon ton, toplam doğalgaz rezervle-
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rinin ise 2000 milyar m³›ün üzerinde 
olduğu hesaplanmaktadır.  

Karadeniz›de konvansiyonel olmayan 
hidrokarbon kaynaklarının varlığı da 
bilinmektedir. halihazırda bu kaynak-
lardan yapılacak üretim ile ilgili tek-
nolojiler geliştirilme aşamasındadır. 

Sonuçlar:

•	 Uzun	bir	üretim	 tarihçesine	kar-
şın, özellikle kıyı-ötesi alanlarda 
gelecekteki hidrokarbon aramala-
rı için bir potansiyel vardır.

•	 Hidrokarbon	 potansiyeli	 Hazar	
bölgesinin potansiyelinden belir-
gin ölçüde düşüktür. 

Petrol ve Doğalgaz Pazarı:

Şimdiki durumda dünya enerji ihtiya-
cının büyük kısmını karşılayan petrol; 
boru hatları veya tankerlerle taşına-
bilmektedir ve tanklara depolana-
bilmektedir. Petrolün paketlenebilir 
olması her hacimde serbest ticaretini 
mümkün kılmaktadır. Petrol üretimi 
ve pazara ulaştırılmasında bir sorun 
olmadığı takdirde petrol fiyatının pa-
zar tarafından belirlenebilmesi için 
gerekli hacimde paketlenebilme özel-
liğine sahiptir. 

Bunun aksine, doğalgaz ise, boru 
hatları aracılığı ile pazara ulaştırılır, 
normal koşullarda paketlenebilir ve 
depolanabilir değildir. Doğal gazın 
sıvılaştırılması (LNG) ve sıvı olarak 
tankerlerle taşınması ve depolanması 
mümkünse de; sıvılaştırma, depolama 
ve yeniden-gazlaştırma işlemlerinin 
çok pahalı yatırımlar gerektirmesi, 
taşıma ve depolama sırasında sürekli 
gazlaşma temayülünde olması sebep-
leri ile pahalı bir işlemdir. LNG özel-

likle pazara boru hattı ile bağlanama-
yan kaynaklarda boru hattına alterna-
tif olarak tercih edilmektedir ve ken-
dine ayrı bir pazar oluşmuş durumda-
dır. Bu sebeple Doğalgaz taşıması esas 
olarak boru hattı ile yapılmaktadır.
Karadeniz, Hazar ve Rus petrol ve 
doğalgazının Avrupa’ya transit geçişi 
açısından önem taşır. 

Üretim esnekliğinin sınırlı olması, 
üreticiyi talebin değişmesinden kay-
naklanan risk ile baş başa bırakmakta-
dır. Serbest bir pazarda bu riski fiyata 
yansıtmak mümkün olsa da şimdilik 
sadece ABD gibi izole pazarlarda söz 
konusu olabilmektedir.

Doğalgaz üreticileri üretim için gere-
ken yatırımı yapmadan önce doğal-
gazlarının satışını garantiye almayı 
tercih etmektedirler. 
Günümüzde doğalgaz piyasasına ha-
kim olan uzun vadeli satış sözleşmele-
rinin “al yada öde”  esasına göre yapıl-
mış olmasının ve doğalgaz pazarının 
“satıcı pazarı” olması bundan kaynak-
lanmaktadır. 

Serbest ticaretinin kısıtlı olmasına 
rağmen, alternatiflerine göre çevre 
dostu olması, birim maliyet olarak 
hesaplı olması ve çevre ile ilgili prob-
lemleri çözüldüğü zaman geniş kaya 
gazı rezervlerinin bulunması sebebi 
ile doğalgaz “yüzyılın yakıtı” olarak 
öne çıkmaktadır. 

Doğalgaz Taşımacılığı:

Dünya kanıtlanmış doğalgaz rezerv-
leri bakımından Rusya birinci sırada 
bulunmaktadır, Rusya’yı İran, Katar, 
Suudi Arabistan, ABD ve Türkmenis-
tan takip eder. 
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Avrupa “Güney Koridoru” stratejisi 
ile ihtiyaç duyacağı ek gazı Rusya dı-
şındaki kaynaklarda arıyor. Mevcut 
durumda “Güney Koridoru” üzerin-
den Rus gazına alternatif olabilecek 
rezervler Türkmenistan, İran, Ka-
tar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde mevcuttur. 

Azerbaycan’ın kanıtlanmış doğalgaz 
rezervleri nispeten azdır. Ancak Azer-
baycan, (Rusya ve İran rotalarının 
dışında kalan) Hazar denizi içinden 
Türkmen gazını batıya ulaştıracak 
boru hattı için coğrafi olarak kritik 
konumdadır. 

Hazar’ın statüsü tartışmasının Azer-
baycan ile Türkmenistan arasında bir 
boru hattı yapılabilmesine engel oldu-
ğu ve Türkmenistan’a İran üzerinden 
karadan erişebilecek bir boru hattı 
yapılamadığı taktirde Türkmenistan 
ve Orta Asya gazının Avrupa’ya ileti-
lebilmesi Rusya üzerinden mümkün 
olabilecektir. 

Karadeniz’de Doğal Gaz Boru Hattı 
Güzergahları:

Halihazırda Karadeniz üzerinden 
Avrupa’ya doğalgaz sevk edilmesi için 
iki ana güzergah öne çıkmaktadır. 
Bunlardan bir tanesi Rusya tarafından 

öncülük edilen, Güney Akım proje-
sidir. Karadeniz içerisindeki kısmı 
Rusya ile Bulgaristan kıyıları arasında 
olacağı öngörülen Güney Akım pa-
halılığı ile dikkati çekmektedir. İkinci 
güzergah ise Türkiye ile Rusya arasın-
da mevcut Mavi Akım hattına paralel 
olarak Türkiye üzerinden geçen gü-
zergahtır. Hattın büyük kısmı karada 
olacağı için maliyet olarak uygundur.  
Doğalgaz boru hattı güzergahları ob-
jektif kriterlere göre değil, maalesef 
politik tercihlere göre şekillendiği için 
Rusya’nın Karadeniz geçişi için Mavi 
Akım II güzergahı yerine pahalı Gü-
ney Akım güzergahını tercih etmesi 
mümkündür.

Benzer durum Akdeniz’e inen Rus 
petrolü için Samsun-Ceyhan güzerga-
hı yerine, pahalı Burgaz-Alexsandra-
polis güzergahının seçilmiş ve çalışıl-
mış olmasında da görmek mümkün-
dür. Gerçekçi ve ekonomik olamayan 
bu proje, katılımcıları tarafından ilan 
edildiği gibi askıya alınmıştır.

Karadeniz coğrafyasındaki enerji po-
litikalarının gerçekçi temellere da-
yanması Karadeniz ülkeler arasındaki 
karşılıklı sorumluluk ve işbirliği ilke-
leri çerçevesinde, Rusya Türkiye iliş-
kilerine olumlu olarak yansıyacaktır.
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II. OTURUM

Vyaçeslav Kuznetsov, RISI Başkan 
Yardımcısı:

“Karadeniz Jeopolitiğinde Değişim” 
başlıklı sunumuyla The Black Sea In-
ternational Uzmanı Göknil Erbaş. Bu-
yurun Sayın Erbaş.

Göknil Erbaş, The Black Sea Inter-
national Uzmanı:

Karadeniz jeopolitiğinde değişim 
1990 sonrasının temel coğrafi görü-
nümün yeni devlet sınırları ve yeni 
enerji yollarının ortaya çıkmasıyla 
paralel bir seyir izlemiştir. Söz ko-
nusu değişimin unsurları, Karadeniz 
coğrafyasında birçok boyutuyla sabah 
sunumlarında ve bundan sonraki su-
numlarda yer alıyor. Bu nedenle konu 
çakışması olmaması için ben tüm bu 
unsurların akademik olarak nasıl ele 
alındığına ilişkin bir sunum yapaca-
ğım. 

Jeopolitik değişim beraberinde je-
opolitik çalışmalarında da değişimi 
getirmiştir. Eleştirel jeopolitik başlığı 
altında toplanabilecek bu çalışmalar 
daha yerel ve sosyal unsurları ön pla-
na çıkartır ve jeopolitiğin siyasi karar 
alıcılar ve birçok çeşitli aktör tarafın-
dan oluşturulan bir bilgi olduğunu ve 
bunun sonucunda oluşturulan jeopo-
litik algıya dikkat çeker. 

Değişimin temel unsuru olarak “sınır” 
çalışmaları Karadeniz çalışmalarında 
oldukça sınırlı. Sayın İlyas Kemaloğlu 
yerel sınır sorunlarından bahsetti. 

Karadeniz coğrafyasının genel jeopo-
litik görünümündeki akademik yakla-
şımları birkaç maddede  ele alacağım.
İlki, Yeni devletlerin ortaya çıkmasıyla 
oluşan yeni devlet sınırlarıyla şekille-
nen coğrafi görünümdür. Devlet sı-
nırlarının değişmesi hem klasik hem 
de eleştirel jeopolitik teorisyenler açı-
sından önem taşıyan bir değişim un-
surudur. Eleştirel jeopolitik açısından, 
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bu tarz teritoryal sorunların sosyal 
etkilerinin bölgenin coğrafi hafızası/
algısı açısından etkili olacağını savla-
maktadır. Bu nedenle yerel sorunların 
akademik çalışmalarda daha fazla ele 
alınması faydalı olacaktır. 

İkincisi, Tanımlama Tercihleridir. Ka-
radeniz jeopolitik değişiminin bir di-
ğer görüldüğü alan jeopolitik tanım-
lamalarla açıklanabilir.

1990 sonrasında uluslararasındaki 
değişimleri açıklamak için kullanı-
lan kavramlardaki değişim jeopolitik 
kavramına da yansımıştır. Küresel-
leşmenin etkinlik alanının artmasıyla 
coğrafi alanların sınırlarında ister et-
mez değişim olmuştur. Fiziksel koşul-
larının etkisinin azalmasıyla sınırlan-
dırılmış ve iletişimden uzak coğrafi 
alanların jeopolitik değerlerinde artış 
olmuştur.  

Karadeniz coğrafyasında küreselleş-
menin jeopolitik üzerindeki etkisi 
genel politikada söylem değişiminde 
görülebilir. 1990’lardan itibaren bu 
söylemin dış politikalar doğrultusun-
da iki aşamalı olarak değiştiği görülür. 
İlki 1990’ların hemen başında başla-
yan Bölgeselcilik ve bunun etkisinde 
KEİ ile gelişen bölgesel işbirliği. İkin-
cisi ise 2000’lerde enerji yollarının 
uluslararası politikada daha etkin bir 
unsur olarak kullanılmasıyla başlayan 
ve dolayısıyla daha geniş bir coğrafya-
yı işaret eden havza söylemi. 

Bölgeselcilik hala KEİ ile birlikte yü-
rütülmeye çalışılsa bile KEİ içindeki 
politikalara baktığımızda dahi “yakın 
ve yoğun işbirliği” alanları yaratılma-
sı yerine Karadeniz otoyolu gibi yine 
coğrafi alanı genişleten ve iletişimi 

arttırmaya yönelik politikaların yürü-
tülebildiği görülmektedir. Bu nedenle 
KEİ son dönem politikalarında bölge-
sel bir örgüt formatından uzak görül-
mektedir. İstanbul’da yapılan 20. yıl 
zirvesinde de katılımın düşüklüğü ve 
forumların içeriğinin yetersizliğiyle 
buna şahit olduk. 

Havza Söylemi ise özellikle 2000’ler-
de sıklıkla kullanılmaya başlanmış ve 
temel çıkış noktasını enerji bağlamı 
nedeniyle Hazar havzasıyla ortak coğ-
rafi okumadan almaktadır. Bu söylem 
ilk olarak AB politikalarında yoğun-
laşmıştır. “Wider Europe” doğrudan 
havzayı işaret etmese bile belgenin 
içeriğinde “basin” tanımlamasının 
sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. 

Havza söylemi coğrafi görselleştirme-
yi genişleterek jeopolitik algıda deği-
şime neden olmakla birlikte aynı za-
manda Karadeniz coğrafyasına ilişkin 
kapalı deniz özelliğinin vurgulanması 
gibi gibi temel jeopolitik argümanları 
da değiştirmektedir. Akademik çalış-
malara bakıldığında da son 10 yılda 
havza söyleminin arttığı görülmekte-
dir. 

Havza söylemi bir yönüyle jeopolitik 
yerine jeokültürel öğeleri öne çıkarır 
ve göç-çevre gibi Karadeniz jeopoli-
tiğinde enerji nedeniyle ikinci plana 
atılan konuları da içerir. Karadeniz 
jeopolitiğinin jeokültürel ve sosyal 
politikalarla desteklenen söyleminin 
artması bölge politikalarını çeşitlen-
mesi ve bu yönde bir algının oluşma-
sını sağlamaktadır. 

Üçüncü olarak, Rusya ve Türkiye’de 
Karadeniz Çalışmalarına bakmak 
gerekir. Aslında burada bahsedilen 
değişim yukarıdakiler kadar belirgin 
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değildir. Hatta küresel ve söylemsel 
olarak Karadeniz jeopolitiğindeki bu 
değişimden bölgenin politikaları be-
lirleyici ve yönlendirici iki devleti çok 
fazla etkilenmemiştir.

Türkiye 1990’ların başında Bölgesel-
cilik politikası ve Montrö’nün devamı 
şeklinde yönlendirdiği politikalarını,  
2000’lerde devam etmektedir. Fakat 
bölgesel söylem azaltılarak yerine 
havza kavramını sıklıkla kullanmaya 
başlanmıştır. Bu söylem bakanlık bel-
gelerine de geçmekle birlikte ağırlıklı 
olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 
söyleminde de kendini göstermekte-
dir.  

Rusya’nın Karadeniz jeopolitiği ise bu 
değişim sürecini takip etmemektedir. 
Rus dış politikasının Karadeniz politi-
kası özelinde geliştirdiği politikalar az 
ve olaylara göre değişim göstermekte-
dir yani tepkiseldir. 

Rusça kaynaklara hakim olmamakla 
birlikte; Rus yazarların İngilizce ya-
zılmış Karadeniz metinlerinde güncel 
politikanın etkisiyle ağırlık Kafkas gü-
venlik sorunlarında ve enerji konula-
rındadır. 

Kafkaslar sınır sorunlarının çok öte-
sinde yaşanan güvenlik sorunları ne-
deniyle tamamen farklı bir kategoride 
değerlendirilmesi gereken bir coğraf-
yadır. Güncel politikaların haricinde 
akademik olarak,  literatürde Kara-
deniz söylemi ile Kafkasya söylemi 
arasında ise çoğunlukla içiçe geçiyor. 
Zaten çoğunlukla az olan Karadeniz 
başlıklı çalışmalarda Kafkasya gü-
venlik sorunları ele alınıyor. Bu iki 
coğrafyanın birbiriyle doğrudan bağlı 
olduğu ve hatta jeopolitik açıdan da 

ayrılamaz olması bir yana, doğrudan 
Karadeniz odaklı söylemin ve poli-
tikaların geliştirilebilmesi için bu iki 
alan çalışmasının birbirinden ayrıl-
ması gerekmektedir. 

Görebildiğim kadarıyla Türkiye’deki 
akademik çalışmalarda bu bağlantı 
Rusya’daki çalışmalara oranla daha az. 
Bunun temel nedeni elbette Rusya’nın 
güvenlik tehdidini Türkiye’ye nazaran 
daha fazla hissetmesi. Bu nedenle Rus 
dış politikasında da Karadeniz politi-
kaları ile Kafkasya güvenlik sorunları 
zaman zaman içiçe geçmektedir. Bu 
bir politika tercihi olarak değerlendi-
rilebilir. Akademik açıdan ise bu ikili 
durumun belirleyici olmaması gere-
kir. Rusya’da son katıldığım Karadeniz 
konulu sempozyumda (ve çeşitli mer-
cilerde dinlediğim Rus katılımcıları-
nın konuşmalarında)  konunun Kaf-
kasya güvenliğine odaklanması bana 
bu yönde yaygın bir algının oluştuğu 
izlenimini verdi. Bu grift durumun 
açılmasının Karadeniz politikalarının 
daha sonraki dönemlerde netleşmesi 
açısından faydalı olacağını düşünüyo-
rum. 

Sonuç olarak, Karadeniz jeopolitik 
bilgisi, 1990 sonrasında bölge içi ve 
dışı aktörler tarafından yeniden oluş-
turulurken Rusya ve Türkiye bölgenin 
iki eski aktörü olarak kendi jeopolitik 
bilgilerini oluşturmaktadırlar ve bu 
süreçte akademik çalışmalar da göz 
ardı edilmemesi gereken bir unsurdur. 

Vyaçeslav Kuznetsov, RISI Başkan 
Yardımcısı:

Teşekkür ederiz Sayın Erbaş. Şim-
di Uluslararası Antalya Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
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Üyesi ve ORSAM Danışmanı Doç. 
Dr. Tarık Oğuzlu’ya veriyorum. Sayın 
Oğuzlu’nun sunum konusu “Türkiye, 
NATO ve Karadeniz”.

Doç. Dr. Tarık Oğuzlu, Uluslarara-
sı Antalya Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi / 
ORSAM Danışmanı:

Niyazi Bey’e eşsiz misafirperverliği, 
Hasan Bey’e de nazik daveti için te-
şekkür ederek başlamak istiyorum. 
Sabahtan beri çok fazla benzer ko-
nular konuşulduğu için Türkiye’nin 
NATO’ya karşı değişmekte olan bakış 
açısını kısaca anlatmaya çalışacağım. 
1952 senesinde Türkiye’nin NATO’ya 
üye olmasından bu yana temelde iki 
motivasyon NATO’ya bakışı şekillen-
dirmiştir; kimlik ve çıkar. Soğuk Savaş 
zamanında kimlik ve çıkar neredeyse 
yüzde 50 - yüzde50 oranında bir et-
kide bulunmuştur. Çıkar söz konusu 
olduğunda kastettiğim şey SSCB’den 
kaynaklanan varoluşsal tehdidi karşı-
lamaktır. Kimlik söz konusu olduğun-
da ise Türkiye’nin NATO’ya katılarak 
diğer Avrupalı uluslararası örgütlere 
katıldığında olduğu gibi Batılı-Avru-
palı kimliğini pekiştirmesini kastedi-
yorum. Son 20 senede ise hem çıkar 
hem de kimlik tanımlamaları son 
derece radikal biçimde değişmeye 

başladı. Artık SSCB bir tehdit olma-
dığı gibi Türkiye daha çok Ortadoğu 
kaynaklı güvenlik tehditlerine maruz 
kalmaya başladı. Kimlik söz konusu 
olduğunda ise artık Türkiye ne olursa 
olsun kendisini Batılı ve Avrupalı ta-
nımlama dürtüsünden uzaklaşmaya 
başladı. Bu uzaklaşma özellikle AK 
Parti döneminde daha da ivme kazan-
dı. Değişmekte olan bu kimliksel ve 
çıkar odaklı tanımlamalar kaçınılmaz 
bir şekilde Türkiye’nin NATO’ya olan 
bakışını da etkilemeye başladı. Şuan 
itibariyle bakacak olursak Türkiye’nin 
NATO’ya bakışını şekillendiren bir-
kaç tane temel prensip var. Kısaca 
onları söylemek isterim. Türkiye açı-
sından elitler seviyesinde Türk dış 
politikasının yapılış sürecinde yer 
alan aktörler çerçevesinde NATO 
hala çok önemli bir güvenlik örgü-
tüdür. Türkiye’nin nükleer silahları-
nın olmadığı varsayımı düşünülürse 
artı Ortadoğu’da birçok ülkenin kitle 
imha silahları kapasitesi göz önünde 
bulundurulursa NATO, Türkiye için 
güvenlik anlamında vazgeçilmezdir. 
Özellikle son iki senedir Arap Baha-
rı çerçevesinde yaşanan gelişmeler 
Türkiye’nin NATO’ya olan güvenlik 
ihtiyacını daha da görünür hale ge-
tirmiştir. Elitler seviyesinde böyle 
bir durum söz konusu iken halk söz 
konusu olduğunda Türk halkının ço-
ğunluğunun NATO’ya ve Amerika’ya 
karşıt düşünceler taşıdığını görmek-
teyiz. Bu anlamda -elitlerinin çoğu 
NATO’ya sempatiyle bakarken hal-
kın çoğunluğunun karşıt olması an-
lamında- Türkiye NATO içerisindeki 
tek örnektir. Türkiye’nin NATO’ya 
bakışındaki en önemli unsur prag-
matik olmasıdır. Türkiye NATO’nun 
dönüşümü sürecindeki politikalarına 
genelde destek vermiştir. Yalnız bu 
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desteğin bazı faktörler çerçevesinde 
sınırlı olduğunu görmekteyiz. Türkiye 
açısından NATO asla küresel ölçek-
te hareket eden bir askeri güvenlik 
örgütüne dönüşmemelidir. Hele söz 
konusu olan ABD’nin tek başına dü-
zenlemiş olduğu askeri operasyonlara 
NATO’nun katılımı ise. Türkiye’nin 
üzerinde hassasiyetle durduğu bir 
diğer nokta ise NATO’nun dönüşü-
münün Türkiye’nin ikili komşuluk 
ilişkilerini olumsuz biçimde etkile-
memesidir. Türkiye, NATO’nun Doğu 
Avrupa’ya doğru genişlemesini des-
teklerken bu sürecin Rusya ile olan 
ilişkilerini olumsuz etkilememesine 
büyük önem göstermiştir. Yine Tür-
kiye NATO’nun füze savunma sistemi 
projesini desteklerken bunun İran ile 
olan ilişkilerini olumsuz etkilememe-
si için de özen göstermiştir. Türkiye 
NATO’nun Afganistan’da ve Libya’da 
operasyonlar düzenlemesine karşı 
gelmezken ve bu operasyonlara katı-
lırken bunun Türkiye’nin Müslüman 
dünyada yanlış algılanmasına neden 
olmaması için de özen göstermiştir. 
Bu örnekler bize şunu göstermekte-
dir. Türkiye, NATO’nun dönüşümü 
esnasında bu dönüşümü elinden gel-
diğince şekillendirmeye ve etkilemeye 
çalışan aktif bir NATO üyesi olmak 
istemektedir. NATO’nun politikaları-
nın ve dönüşümünün bir nesnesi ve 
konusu olmak yerine bu politikaların 
sahibi ve öznesi olmaya çalışmaktadır. 
Türkiye’nin NATO’ya ilişkin bu prag-
matik ve çıkar odaklı bakış açısı en 
ideal şekilde belki de Rusya ile iliş-
kisinde ortaya çıkmaktadır. Türkçe-
de çok güzel bir atasözü vardır; “Ne 
yardan ne serden” diye. Türkiye hem 
ABD ile NATO içindeki stratejik or-
taklığını devam ettirmek istemekte 

hem de aynı zamanda Rusya ile olan 
ikili ilişkilerini daha ileri boyutlara 
taşımak istemektedir. Bu çok hassas 
bir dengedir. Bu dengenin korunması 
her zaman için Türkiye’nin davranış-
larıyla mümkün olmayabilir. Örnek 
olarak; NATO’nun Akdeniz bölge-
sinde halihazırda devam eden Ak-
tif Çaba Operasyonu’nun Karadeniz 
Bölgesi’ne girişine Türkiye olumsuz 
görüş bildirmiştir. Ama aynı zamanda 
şöyle bir durum söz konusudur; Türk-
Rus ilişkileri ne kadar iyi olursa olsun 
bu Türkiye’nin NATO’ya olan bakışını 
ipotek altına almamalıdır. Türkiye ile 
Rusya’nın NATO’ya ve ABD’ye bakış-
larında temel bir fark vardır. Rusya 
geçmişten gelen bir süreç çerçevesin-
de Batı’yı kendisi için potansiyel bir 
tehdit ve endişe kaynağı olarak görür-
ken Türkiye uzun sürelerdir bu Batı-
nın meşru bir parçası olmaya çalış-
maktadır. Batı’nın temsil etmekte ol-
duğu değerleri ve prensipleri Türkiye 
sorgulamaz ve bunlara kuşkuyla bak-
maz iken aynı durum Rusya için ge-
çerli değildir. Türkiye’nin NATO üye-
liğine ilişkin kararlılığı ve AB üyesi ol-
mak yönündeki isteği devam ederken 
Rusya belki de elinden gelse Türkiye’yi 
hem AB’nin hem de NATO’nun dışın-
da görmek istemektedir. Türkiye’nin 
Batılı aktörlerin oluşturmuş olduğu 
uluslararası sisteme ilişkin en temel 
itirazı şudur; Mevcut Batılı uluslara-
rası sistem Soğuk Savaş’ın sonlarında 
oluşturulduğundan günümüz gerçek-
lerini yansıtmamaktadır. Türkiye için 
önemli olan bu Batılı uluslararası sis-
temin herhangi bir devrimle alaşağı 
edilmesinden çok bunun evrimsel bir 
süreç içerisinde dönüştürülmesidir. 
Türkiye kendisini “yükselmekte olan 
bir ülke” olarak tanımlamaktadır. Tür-
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kiye artmakta olan sert ve yumuşak 
güç imkanlarına paralel bir şekilde 
bölgesinde olan gelişmeleri çok daha 
yakın bir şekilde etkilemeye çalışmak-
tadır. Ancak Türkiye’nin bölgesindeki 
gelişmelere karşı artmakta olan ilgisi, 
Türkiye’yi Batılı güçlerin karşısında 
konumlandırmaz. Örnek olarak; Tür-
kiye AB’nin dışarısında olan bir ülke-
dir. Ama Türkiye’nin yakın çevresin-
de takip etmekte olduğu dış politika 
dikkate alındığında sanki bir AB üyesi 
ülke şeklinde davrandığı görülebilir. 
Yumuşak güç unsurlarının önemsen-
mesi, bölgesel sorunların bölgesel 
mekanizmalar çerçevesinde çözülme-
si, Avrupalaşan Türk dış politikasının 
en önemli özellikleridir. 

Bir gözlemimle konuşmamı tamam-
lamak istiyorum; Türkiye son dönem-
de dış politikasını pragmatizm fel-
sefesi üzerine oturtan dünyadaki en 
ideal örnektir. Hatta şunu bile iddia 
edebiliriz; Erdoğan’ın pragmatizmi 
Obama’nın pragmatizminden fazla-
dır. Türkiye ve Rusya arasında ise son-
raki yıllara ilişkin tahminim; ortak çı-
karlar söz konusu olduğunda beraber 
hareket etmek ama bu beraberliğin 
asla ve asla ortak değerler ve kimlik 
üzerinde şekillenmemesidir. Teşekkür 
ederim.

Vyaçeslav Kuznetsov, RISI Başkan 
Yardımcısı:

İçerikli sunumunuz için teşekkür 
ederiz Sayın Oğuzlu. Şimdi sözü Dr. 
Vladimir Kozin’e veriyorum. Kendisi 
RISI Savunma Siyaseti Masası Uzma-
nı. Bundan önce de Rusya Dışişleri 
Bakanlığı’nda görevli idi. Sunum ko-
nusu “Akdeniz-Karadeniz Havzasında 
Füze Savunma Sorunu”.

Dr. Vladimir Kozin, RISI Savunma 
Siyaseti Masası Uzmanı:

Teşekkür ederim. ABD’nin Doğu 
Avrupa’da füze savunma radar siste-
minin kurulmasına dair çalışmalarını 
provokasyon amaçlı bir adım olarak 
nitelendiriyoruz. Bu, 1939 kararından 
ve 1962 tarihinden sonraki provo-
kasyon anlamında en büyük adımdır. 
Avrupa’da ve Akdeniz’de Karadeniz’de 
durumu olumsuz etkileyen başka ne-
gatif faktörler de söz konusudur. Bun-
lardan biri de ABD’nin askeri tekno-
lojilerini kendi topraklarına çekmeyi 
reddetmesidir. Çünkü Rusya bu yön-
deki adımını çoktan atmıştı. ABD’de 
de nükleer, normal ve füze radar sis-
teminin artık birlikte ele alındığı bir 
doktrinin olduğunu görüyoruz. Bir 
başka faktör ise silahsızlanma siya-
setinden vazgeçmesidir. Bunun bir-
çok nedeni vardır. Ancak en önemlisi 
NATO’ya üye ülkelerin hiçbirinin si-
lahsızlanma anlaşmasını onaylama-
masıdır. Yine bölgeyi olumsuz etki-
leyen bir başka faktör ise İran’a karşı 
askeri müdahale tehditlerinde bulu-
nulmasıdır. Ortadoğu’daki jeopolitik 
yapıyı yeniden yapılandırma çabaları-
nı da sayabiliriz. Bu Suriye’deki muha-
liflere çok sayıda silah temin edilme-
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siyle ispatlanabilir. Aslında ben onla-
rı muhalif olarak adlandırmıyorum. 
Çünkü muhalifler benim gözümde 
siyasi yollarla ve barışçıl şekilde hükü-
mete karşı çıkan gruplardır. Geçmişte 
ve günümüzde Akdeniz ve Karade-
niz’deki gelişmeleri etkileyen başka 
sebepler de mevcuttur. Bunlardan biri 
de Ağustos 2008 yılında Gürcistan’ın 
Güney Osetya’ya askeri müdahalesi 
sonrasında Karadeniz’de NATO ge-
milerinin ve NATO’nun daimi birlik-
lerinin görünmesidir. Bu gemilerde 
nükleer silahlar bulunmaktadır. ABD 
ve İspanya arasında bir anlaşma im-
zalandığını hatırlatmak istiyorum. Bu 
anlaşmaya göre İspanya’da ABD’ye ait 
dört askeri gemi bulundurulacaktır. 
Bu gemilerde füze savunma sistemle-
ri olacaktır. Yine füze savunma siste-
miyle bağlantısı olmayan Romanya ve 
Bulgaristan’da iki askeri üs açılmıştır. 
İtalya ve Türkiye’de de nükleer silah-
lar bulunmaya devam etmektedir. 

Türkiye sınırlı da olsa Barack 
Obama’nın uyguladığı programa ka-
tılmaktadır. Basında Türkiye’nin Pat-
riot adlı füzeleri alabileceğine dair 
haberler çıkmaktadır. Bildiğim kada-
rıyla henüz karar alınmamıştır. An-
cak bizim askeri ve siyasi elitler bu 
konuyu yakından takip etmektedir. 
Bu füzelerden kaç tane alınacak? Ne-
reye yerleştirilecek? Nisan 2012 tari-
hinde Türkiye’nin de katılımıyla füze 
radar sistemlerinin yer aldığı ve bu 
çerçevede eğitim tatbikatlarının sıkça 
yapıldığını görüyoruz. Chicago’daki 
NATO zirvesinden sonra füze radar 
sistemleri ve kullanımlarına yöne-
lik bir takım kararlar alınmıştı. Füze 
atma eğitimleri yapılıyor. Diyebiliriz 
ki bunlar bölgeyi olumsuz etkilemek-
te ve büyük tehdit oluşturmaktadırlar. 
Aşağıdaki haritada Bush’un planına 
göre yerleştirilmiş füze radar sistem-
leri gösterilmektedir. Aşağıdaki hari-
tada Bush’un planına göre yerleşmiş 
füze radar sistemleri gösterilmektedir.
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Aşağıdaki harita ise Barack Obama’ın 
hayata geçirmek istediği daha ge-
niş kapsamlı bir projedir. Obama’nın 
ikinci kez başkan seçilmesi de bu 
yöndeki çabalarını azaltmayacağı-
nı bize göstermektedir. Polonya’daki 
füze savunma sistemlerinin İran’dan 
gelebilecek bir tehlikeyi engelleye-
ceğini sürekli duyuyoruz. Ancak bu 

hiç mantıklı bir açıklama değil ben 
açık olan verileri değerlendirdiğimde 
Basra Körfezi civarında ABD’nin ve 
onun müttefiklerinin İran’a karşı ko-
yabilecek füze savunma sistemlerinin 
sayısını belirledim ve 800 rakamına 
ulaştım. Bu sayı daha da artırılacak. 
Yapılan açıklamalar da bu sayının ar-
tacağını gösteriyor.

 

En büyük füze savunma sistemleri de-
nizde oluşturulacaktır. 16 tane Asya-
Atlantik bölgesinde olacaktır. Aşağıda 
görülen Monterey adlı gemi 15 gün 
boyunca Karadeniz’de kalmıştır. Or-
talama olarak 3.000-5.000 km uzak-
lıktan gelen tehditleri engelleyebile-
cek bir teknolojiye sahiptir. ABD’nin 
nükleer silahları, bölgelerdeki aske-
ri üsler, füze savunma sistemleri de 
aynı amaca hizmet etmektedir. Ancak 
bunlar aynı zamanda yalnızca balistik 
füzeleri engelleyecek bir teknolojiye 

sahip olmakla kalmıyor. Daha önem-
li ve gizli bir amaç da mevcuttur. Bu 
füzeler aynı zamanda silahların ve fü-
zelerin yerleştirildikleri yerleri de ko-
rumaktadırlar. 
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Amerika Kongresi’nin verilerinde ve 
askeri kurumların resmi raporların-
da 2020 yılına kadar füze savunma 
radarlarının sayısının yaklaşık 600 
civarında olacağı yazmaktadır. Savaş 
sırasında kullanılabilecek füzelerin 
sayısı ise 230 civarındadır. ABD’nin 
ve NATO’nun füze radar sistemle-
riyle ilgili politikaları konusunda or-
tak bir görüş vardır. Siyasi ve askeri 
tüm yetkililer aynı görüşe sahipler. 
Rusya Genelkurmay Eski Başkan 
Yardımcısı’nın toplantısında söyle-
diği sözleri özetleyeceğim; “Bazı Rus 
bilim adamları ABD’nin füze radar 
sistemlerinin Rusya açısından tehdit 
oluşturmayacağına dair sözleri şahsi 
fikirleridir. İyi ki bu tür bilim adamları 
Rusya’da karar alıcı mekanizmalarda 
yer almamaktadır.” Bizim yaklaşımı-
mız ve teklifimiz; kendi ülkemizi ve 
bölgemizi balistik füzelerden kendi-
miz koruyabiliriz şeklindeydi. Biz hala 
ABD ile nükleer silah kullanımı konu-
sunda farklı görüşlere sahibiz. Rusya 
Genelkurmay Başkanı, Rusya’nın da 
bir atış yapabileceğini söylediğinde bu 
görüş olumlu karşılanmıştır. Benim 
tekliflerim;

•	 Rusya	Federasyonu	sınırlarına	ya-
kın bölgelerde ABD’nin füze ra-
dar sistemi yerleştirmemesi,

•	 Akdeniz	 ve	 Karadeniz’de	 bölge-
den uzak olan güçlerin nükleer 
imkana sahip olmalarını engelle-
mek ve nükleersiz bir alana sahip 
olmak,

•	 ABD	 ABD’nin	 yırtıp	 attığı	 1972	
tarihli anlaşma yerine yeni bir si-
lahsızlanma anlaşmasının imza-
lanması.

Özetleyecek olursak; ilk olarak füze 
radar sistemlerinin yayılmasına de-

vam etmemek gerekiyor. İkincisi 
ABD’nin taktik nükleer silahları çek-
mesi ve yine ABD’nin nükleer dokt-
rinini gözden geçirmesi gerekiyor. 
Avrupa’daki silahlı kuvvetlerin yeni 
bir konsepte kavuşması gerekiyor. 
Suriye’deki isyancılara silah temin 
edilmemesi ve daha önce verilen si-
lahların ellerinden alınması gereki-
yor. Suriye meselesinin çözümü buna 
bağlıdır. Farklı grupların ellerinde ka-
nunsuz bir şekilde bulunan silahları 
geri almaya dair üç örneğimiz vardır. 
En önemli örnek Endonezya’daki Açe 
Eyaleti’dir. Ayrıca Kosova ve Libya’da 
kanunsuz güçlerin elinden de silah 
alınmıştır. Silahsızlanma anlaşma-
sının içeriği tamamen değişmelidir. 
Eski bir anlaşmaya dönüş olmamalı-
dır. Rusya, ortak savunma sistemine 
bazı prensipler doğrultusunda katıla-
bilir. Bunlardan en önemlisi eşitlik ve 
Orta Asya’daki güvenliğin sağlanma-
sı. Rusya ikinci sınıf bir ülke olarak bu 
projede yer almayacaktır.

Vyaçeslav Kuznetsov, RISI Başkan 
Yardımcısı:

Teşekkür ederiz Sayın Kozin. Suri-
ye’deki problemli konunun nasıl çö-
züleceğini gösterdi. Şimdi sözü RISI 
Başuzmanı Sayın İrina Svistunova’ya 
vermek istiyorum. Konusu “Rus-Türk 
Münasebetlerinde Karadeniz”.

Dr. İrina Svistunova, RISI Başuz-
manı:

500 yıl boyunca süren Rus-Türk iliş-
kilerinde Karadeniz Bölgesi’nin özel 
bir yeri vardır. Bu bölge ilişkileri bü-
yük ölçüde etkilemiştir. Karadeniz 
Bölgesi’nde Türkiye-Rusya arasında 
kontaklar kurulmuştur. Buna ek ola-
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rak diplomatik heyetler de bir baş-
kentten diğer başkente gitmek için bu 
yolu kullanmışlardır. Rusya zamanın-
da Kırım Hanları tarafından onlara 
zarar verilen saldırılardan kurtulmak 
için bu bölgenin güvenliğini sağlamak 
zorundaydı. Ayrıca ekonomik gelişme 
ve politik statünün güçlenmesi için 
Rusya’nın denize çıkışı olması gerek-
mekteydi. 13. yüzyılın ikinci yarısında 
Kırım, Rusya’nın kontrolü altına geç-
miştir. Bu tarihten itibaren Karadeniz, 
Rusya ve Türkiye arasında rekabet ala-
nına dönüşmüştür. Birçok kez ülkeler 
arasında cereyan eden askeri müda-
haleler ile Karadeniz Bölgesi’nde bir-
çok çatışma yaşanmıştı. 

Soğuk Savaş döneminden başlayarak 
Karadeniz sınır bölgesi olmuştur. Böl-
ge sadece Rusya ve Türkiye arasında 
potansiyel bir anlaşmazlık olmanın 
dışında iki tarafın çatışma alanına dö-
nüşmüştür. Soğuk Savaş bitiminden 
sonra Rus-Türk ilişkilerinde yakınlaş-
ma ve işbirliği meydana gelmiştir. Bu 
da farklı alanlara yayılmıştır. Bu bağ-
lamda Karadeniz Bölgesi’nin kaderi 
Rus-Türk ilişkilerinin yeni bir boyut 
kazanmasının iyi bir örneğidir. Bunun 
dışında geleneksel yaklaşımlar ve alı-
şılagelmiş bakış açılarının da değişim 
noktası olmuştur. 

1992 yılında iki ülkenin başkanları 
tarafından Rusya ve Türkiye arasın-
daki ilişkileri esas alan bir anlaşma 
yapılmıştır. Bu anlaşmada Rus-Türk 
ilişkilerinde ilk defa Karadeniz bölge-
sinde Rus-Türk işbirliği maddesi yer 
almıştır. Karadeniz bölgesi Rus-Türk 
ilişkilerinde yeni boyut daha sonraki 
hükümetlerarası anlaşmalarda da yer 
almıştır. 2001 yılında Rusya Federas-
yonu ve Türkiye arasında bir işbirli-

ği eylem planı imzalanmıştır. Sayın 
Putin ve Sayın Sezer tarafından 2004 
yılında ortak bir deklarasyon imza-
lanmıştır. Bu deklarasyonun içeriği 
dostluğun derinleşmesi ve farklı alan-
larda işbirliği yapılmasına dairdir. Son 
anlaşma ise Ocak 2012’de Dışişleri 
Bakanları tarafından imzalanmıştır. 
Bu beyannamede özellikle altı çizilen 
konu Karadeniz Bölgesi’nde işbirliği-
nin, güvenliğin ve refahın arttırılma-
sına yönelik çalışmaların olması ge-
rekliliğidir. Ayrıca Karadeniz ülkele-
rinin işbirliği ve güvenlik konusunda 
sorumluluklarının olduğu belirtilmiş-
tir. Bu dokümanları tek tek dile getir-
me amacım aşama aşama Karadeniz 
Bölgesi’nde her iki ülkenin de refahın 
ve güvenliğin sağlanması konusunda 
birçok teşebbüs yaptığını göstermek-
tir. 

Rus-Türk ilişkileri çerçevesinde Ka-
radeniz konusunu iki farklı başlıkta 
inceleyebiliriz; ekonomik ve aske-
ri-politik konular. Ekonomik boyut; 
KEİ tarafından yürütülmektedir. Tüm 
eleştirileri göz önünde bulundurarak 
altını çizmek isterim ki KEİ’nin faa-
liyetinde olumlu taraflar da mevcut-
tur. Bu teşkilatın içinde bağımsız üye 
olarak bulunan ülkeler farklı ulusla-
rarası anlaşmalara ve farklı blokla-
ra üyedir. Bunu göz ardı edemeyiz. 
Çünkü tarih boyunca birçok sorun 
yaşanan bir ülkede farklı teşkilatlara 
üye olan ülkelerin bir araya gelmesi 
önemli bir faktördür. Askeri ve siyasi 
boyut ise güvenlik konularına bağlı-
dır. Blackseafor çerçevesinde de as-
keri bir işbirliği söz konusudur. Her 
iki ülke ortak çalışmalar ve etkinlikler 
yapmaktadır. Karadeniz boğazlarıyla 
ilgili düzenleyici bir sözleşme vardır; 
Montrö. Rusya’nın çıkarları doğrul-
tusunda üçüncü ülkelerin bu deniz-
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de askeri gemilerinin bulunmaması 
ve geçişinin sağlanmaması gereklidir. 
Montrö Sözleşmesi ekonomik çıkar-
ları zayıf şekilde içermekte ve sadece 
deniz taşımacılığını kapsamaktadır. 
Ayrıca bilindiği üzere Türkiye ve Rus-
ya arasında boğazlardan geçiş ko-
nusunda anlaşmazlıklar yaşanmıştır. 
Çevre konuları ön plana sürülerek 
Türkiye, Montrö sözleşmesinde tek 
taraflı olarak değişiklikler yapmak is-
temiştir. Türkiye’nin zaman zaman 
sözleşmenin askeri yönlerinin kendi 
çıkarları doğrultusunda yorumlaması 
ve bunun neticesinde üçüncü ülkele-
rin askeri gemilerinin Karadeniz’den 
geçmesi de iki ülke arasındaki ilişki-
lerin zaman zaman gerginleşmesine 
neden oluyor. Altını çizmek isterim 
ki ne Rusya ne de Türkiye, Montrö 
Sözleşmesi’nin prensiplerini değiş-
tirme taraftarı değildir. Türkiye için 
bunun anlamı boğazlarda ulusal ba-
ğımsızlığını tamamen kaybetmek ya 
da sınırlamaktır. Birçok uluslarara-
sı teşkilatta Karadeniz boğazlarının 
uluslararası bir denetime tabi tutul-
ması konusu yer almaktadır. Rusya 
tarafında böyle bir olasılık Rus ulusal 
çıkarlarına tehdit olarak algılanmak-
tadır. Dolayısıyla Rusya ve Türkiye’nin 
Montrö Anlaşması’nı şu anki haliyle 
korunması anlaşmazlık yol açan bir-
çok konuda ortak konsensüse varıl-
masını sağlayabilir. 

Sunumumu bitirmeden Rusya ve 
Türkiye arasındaki işbirliğini sınırla-
yabilecek konulara da değinmek isti-
yorum. En önemli faktör Türkiye’nin 
NATO üyesi bir ülke olması. Rusya 
açısından bakacak olursak NATO, 
Soğuk Savaş neticesinde Batı’nın 
kendi güvenliğini sağlamak için kur-

muş olduğu bir teşkilatın devamıdır. 
Uluslararası gerçeklerin ve şartların 
değişmesine rağmen bir teşkilat hala 
devam etmektedir. Ortak bir bölge-
sel politikanın oluşmasını engelle-
yen bazı nedenler vardır. Karadeniz 
Bölgesi’nde Soğuk Savaş sonrası ba-
ğımsız devletlerin kurulması ve bu 
devletler arasında devam eden anlaş-
mazlıklar bu nedenlerden biridir. Ka-
radeniz Bölgesi hem Ankara hem de 
Moskova tarafından yeterince ciddiye 
alınmıyor diyebiliriz. Diğer konular-
da yoğunlaşıldığı için her iki tarafta 
Karadeniz’in jeopolitik önemini tam 
olarak değerlendiremiyor. Son yirmi 
senede hem Rusya hem de Türkiye iş-
birliği konusunda yeterince tecrübeye 
sahip olmuştur. Ortak çalışma alanla-
rı belirlenmiş, anlaşmazlık olabilecek 
alanlar tespit edilmiştir. Bu da bundan 
sonra Karadeniz Bölgesi’nde işbirliği 
ve etkileşimin daha derinlere inme-
si için çok iyi bir fırsattır. Karadeniz 
Bölgesi’nde Rus-Türk işbirliği dışında 
bir alternatifin olmadığının anlaşıl-
ması da çok önemlidir. Eğer Rusya ve 
Türkiye Karadeniz Bölgesi’nde ortak 
politikalar uygulamaz ise etkileri kay-
bolacaktır ve diğer güçler bölgedeki 
etkilerini arttıracaktır. Bu durum da 
ne Türkiye’nin ne de Rusya’nın işine 
gelir. Teşekkür ederim.

Vyaçeslav Kuznetsov, RISI Başkan 
Yardımcısı:

Sayın Svistunova’ya net ve somut bir 
şekilde sunum yaptığı için teşekkür 
ederiz. Şimdi sözü “Karadeniz Bölge-
sinde Ortak Kültür” sunumunu yap-
mak üzere TÜRKSOY Genel Sekreter 
Yardımcısı, Gazi Üniversitesi Ulusla-
rarası İlişkiler Bölümü Öğretim Üye-
si ve ORSAM Danışma Kurulu Üyesi 
Doç. Dr. Fırat Purtaş’a veriyorum.
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Doç. Dr. Fırat Purtaş, TÜRKSOY 
Genel Sekreter Yardımcısı / Gazi 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü / ORSAM Danışma Kuru-
lu Üyesi:

Karadeniz çalıştayı için sunum hazır-
larken okuduğum makalelerde kulla-
nılan anahtar kelimeler arasında en 
fazla karşılaştığım kelimeler; Güven-
lik, dondurulmuş çalışmalar, enerji 
güvenliği gibi kavramlar idi. Ele alı-
nan konular arasında tarih boyunca 
Karadeniz’de Türkiye ve Rusya arasın-
da devam eden rekabet, boğazlar so-
runu, Hazar Havzası enerji kaynakla-
rının Batı’ya ulaştırılması ve bölgede-
ki etnik-dini-kültürel çeşitliliklerden 
kaynaklanan çatışmalar bulunuyordu. 
Bugün de hemen hemen bu konuların 
hepsi konuşuldu. Genel olarak güven-
lik konusunun ağır bastığı bir çalıştay 
oldu. Suriye krizi benzeri bir krizin 
Karadeniz’de yaşanabileceği ve Türki-
ye ve Rusya’nın karşı karşıya gelebile-
ceği tehdidi üzerinde duruldu. Bir ta-
raftan da bir istikrar denizi olarak ta-
nımladığımız Karadeniz’de kendimizi 
rahat hissetmediğimiz ortada. Bölge 
ülkeleri arasında KEİ, Blackseafor gibi 
çok taraflı işbirliği girişimlerinin baş-
latıldığı ve bu örgütlerin başarısızlığı 
vurgulandı. 

Buradan benim çıkardığım temel 
sonuç, Karadeniz’e yönelik güven-
lik temelli bakış açısının artık değiş-
tirilmesi gerektiğidir. Daha insani 
bir bakış açısı ve kültürel işbirliğine 
dayalı bir yaklaşımın geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bölge bu açıdan çok 
zengin bir potansiyele sahiptir. Bölge 
halklarının yemekten müziğe, şarkı-
dan fıkraya pek çok benzeşen yönleri 
vardır. Acılarla dolu olmasına rağmen 
paylaşılan tarihte kültürel işbirliğine 
olanak sunmaktadır. Karşılaştırmalı 
bir değerlendirme yaptığımızda, Ka-
radeniz gibi hem dini hem de etnik 
açıdan çeşitlilik gösteren, pek çok sı-
nır sorunlarının bulunduğu ASEAN 
(Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) bile 
bir ortak kimlik politikası izlemekte-
dir. ASEAN’ın “Tek görüş, tek kimlik 
ve tek topluluk” gibi bir mitosu var-
dır. Ancak yirmi yıldır Karadeniz’de 
kurulan işbirliklerinde eksik kalan 
en önemli unsur kültürel işbirliği-
ni güçlendirmeye yönelik adımların 
atılmamış olmasıdır. Günümüzde 
Gürcistan’daki iktidar değişikliğinin 
ardından Rusya ve Gürcistan arasın-
daki ilişkilerin normalleştirilmesinin 
yolları aranmaktadır. Yaşanılan sava-
şın ardından başlatılacak temaslar an-
cak insani düzeyde, kültürel düzeyde 
olabilecektir. Her ne kadar başarısız-
lıkla sonuçlansa da önemli bir girişim 
olarak Türkiye ve Ermenistan arasın-
daki ilişkilerin normalleştirilmesinde 
uygulanan “futbol diplomasisi” bir 
yol gösterebilir. Bölgede yirmi yıldır 
kültürel işbirliği için uluslararası bir 
kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluş 
1993’te oluşturulan Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)’dır. 
Rusya Federasyonu ve Türkiye bu ör-
gütün iki önemli üyesidir. Bu örgütün 
en önemli özelliği herkese açık olma-
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sı ve dışlayıcı olmamasıdır. Benzeri 
bir kuruluş Karadeniz ülkeleri içinde 
oluşturulabilir. Artık Karadeniz’de 
enerji, güvenlik, füze sistemlerinden 
farklı konuları konuşmanın zamanı 
geldiğini düşünüyorum. Bu çerçeve-
de bilim adamlarına da çok büyük bir 
sorumluluk düşmektedir. Böyle bir 
platform sağladıkları için ORSAM ve 
RISI’ye tekrar teşekkür ederim.

Vyaçeslav Kuznetsov, RISI Başkan 
Yardımcısı:

Sayın Purtaş sunumunuz için teşek-
kür ederiz. Böylece ikinci oturumun 
sonuna geldik. Çalıştayımız değerlen-
dirme ve soru-cevap bölümüyle de-
vam edecek.
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DEĞERLENDİRME OTURUMU

Doç. Dr. Hasan Ali Karasar, The 
Black Sea International Koordina-
törü / Bilkent Üniversitesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyesi:

Bu oturumun formatını şu şekilde 
düzenleyelim kabul ederseniz. İlk ya-
rım saati soru-cevap ve karşılıklı fikir 
teatisine ayıralım. Sonra onar dakika 
olmak üzere Sayın Kolesnikov ve Sa-
yın Kuznetsov konuşma yapacaklar. 
En sonunda ise toplantının kapanış 
konuşması için Sayın Niyazi Güney’e 
söz verelim. Evet, ilk olarak soru-ce-
vap kısmına geçiyoruz

Avukat Niyazi Güney, Prens Group 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
/ ORSAM Danışma Kurulu Üyesi:

İlk soruyu Sayın Kozin’e yönlen-
dirmek istiyorum. ABD tarafın-
dan Türkiye-Malatya’ya füze kalka-
nı konuldu. ABD’nin bu hareketini 
bazı stratejistler, Büyük Ortadoğu 
Projesi’nin bir parçası olarak, Türkiye 
ile İran’ın arasını açmaya yönelik bir 
hareket şeklinde yorumladı. Rusya’nın 
bu konudaki tepkisi nedir?

Dr. Vladimir Kozin, RISI Savunma 
Siyaseti Masası Uzmanı:

Rusya’nın tepkisi her zaman oldu-
ğu gibi olumsuzdur. Çünkü stratejik 
önem taşıyan bir durum ve bunu pla-
nın bir parçası olarak görmek müm-
kündür. Bu tesis sadece sivil havacılık-
la ilgili bir tesis değildir. Savunmaya ve 
sivil havacılık nitelikleri vardır. Ama 
saldırı amacıyla da kullanılabilecek 
bir tesis olduğu açıktır. Bu olayda Rus-
ya Federasyonu’ndan farklı bir tepki 
beklenemez. Çünkü hem Avrupa’da 
hem de Asya’da buna benzer bir tesi-
sin Amerikalılar tarafından kurulması 
Rusya için olumsuz bir olaydır. 

Sayın Karasar’a bir soru yönlendirmek 
istiyorum. Ağustos 2008’de NATO 
Boğazlardan Karadeniz’e geçmek is-
tediğinde, ABD’nin ve diğer ülkelerin 
gemileri vardı. Montrö Anlaşması’na 
göre 21 günü geçmemek koşuluyla 
kalmaları mümkündü. Bunu nasıl yo-
rumluyorsunuz? Türkiye bunu neden 
eleştirdi?

Doç. Dr. Hasan Ali Karasar, The 
Black Sea International Koordina-
törü / Bilkent Üniversitesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyesi:

Konuşmamda da söylediğim gibi 
Türkiye’nin üzerinde bu dönemde bir 
baskı olmuştu. Ben geçen 8 gemi diye 
hatırlıyorum. Ama ondan ziyade Ege 
Denizi’nden gelen 14 gemi vardı. Bu 
gemilerden 5 ya da 6’sının hem tonaj-
ları ve tipleri itibariyle hem de niyetle-
ri itibariyle Karadeniz’e geçmeleri ko-
nusunda Türkiye’nin kafasında soru 
işaretleri vardı. Elbette en önemli me-
sele zamanlamaydı. Kafkasya’da çok 
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hassas bir çatışmanın ortaya çıktığı 
bir zamanda NATO’nun ve ABD’nin 
gemilerinin bölgeye böyle büyük bir 
filoyla intikal etmesi çok ciddi sorun-
lara yol açacaktı. Son olarak şunu da 
söyleyeyim; Türkiye hem Montrö’yü 
hem de bir takım bürokratik sorunları 
ortaya koyarak bu filonun girişini üç 
buçuk gün bekletti.

Doç. Dr. Mitat Çelikpala, Kadir 
Has Üniversitesi Uluslararası İliş-
kiler Bölüm Başkanı / ORSAM Da-
nışma Kurulu Üyesi:

Burada Türkiye’yi rahatsız eden iki 
konu var. İlki Montrö meselesidir. 
Montrö’yü teknik olarak yürürlükten 
kaldırmak çok daha kolaydır. Ama bu 
koşullarda yerine yeni bir sözleşme 
yapmak neredeyse imkansız. Çünkü 
uluslararası ortam uygun değil. Türk 
kararalıcılar ilk olarak bundan kork-
tular. Çünkü aynı tarihte Ruslarda 
Türkiye’yi uyardılar bu gemiler girer-
se 21 gün süre içerisinde çıkmaları ge-
rekir diye. Soru şuydu; “Çıkmazlarsa 
kim çıkartacak bunları?”. Bu durum 
Karadeniz’deki güvenlik ve istikrarı 
bozabilirdi. Türkiye, NATO üyesi ola-
rak çok arada kalacaktı. O yüzden biz, 
o dönemde bu konuyu resmi toplantı-
larda çok tartıştık.

Hasan Kanbolat, ORSAM Başkanı:

Sayın Çelikpala’ya katılıyorum. Şunu 
eklemek isterim ki Montrö anlaşma 
değil sözleşmedir. Herhangi bir ne-
denden dolayı bozulması son derece 
kolaydır. ORSAM olarak 2008 savaşı 
sırasındaki olaylarla ilgili teknik ko-
nuları da içeren bir Montrö rapor ya-
yınladık.

Ragıp Vural, 2023 Dergisi Genel 
Koordinatörü:

ABD’nin Karadeniz’de yaptığını, yani 
kıyıdaş olmadığı bir bölgede askeri 
güç gösterme hamlesini, Rusya da Ak-
deniz’ de yapıyor. Bu bir çelişki değil 
midir?

Dr. Vladimir Kozin, RISI Savunma 
Siyaseti Masası Uzmanı:

Hayır, değildir. Çünkü Akdeniz ile Ka-
radeniz kardeş denizlerdir. Rusya, Ka-
radeniz ülkesi olduğu için Akdeniz’e 
de kıyıdaş sayılır. Kaldı ki Akdeniz’de 
askeri anlamda ilk ortaya çıkan Rusya 
Federasyonu değildir. İlk ortaya çıkan-
lar ABD ve NATO’dur. Ben yaşanan 
olayları tam olarak bilmiyorum. Ama 
SSCB zamanında ABD’nin denizaltı 
gemileri mevcuttu. Herhalde bunları 
orada görürken bizim alkışlamamı-
zı beklemiyorsunuzdur. 1994 yılında 
Rusya ile ABD arasında görüşmeler 
yapılıyordu. Bu görüşmelerin günde-
mini ABD ve Rusya’nın birbirlerinin 
sınırlarına yakın denizaltı bombardı-
man gemilerinin yerleştirilmemesine 
dair idi. Bizim bu görüşmeleri yap-
mamızın birkaç nedeni vardı. Böyle 
araçların,  birbirimizin topraklarına, 
sınırlarına yaklaşmasını istemiyor-
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duk. Çünkü füze atıldıktan sonra 
devlet olarak karar almanız için çok 
az zaman kalıyordu. Diğer bir neden 
ise; hem Sovyetler Birliği zamanında 
hem de görüşmelerin yapılmaya baş-
ladığı 1994 yılından itibaren, ABD ve 
Rus denizaltı gemilerinin birbirlerine 
çarpma olaylarının yaşanmasıydı. İl-
ginç olan nokta ise yaşanan 96 olayın 
Rusya sınırlarına yakın yerlerde ger-
çekleşmesidir. Ama bizim önem ver-
diğimiz bu görüşmeler hiçbir karar 
alınmadan sonlandı. Amerika bu an-
laşmayı imzalamamasını şöyle açık-
ladı; “ABD olarak, dünya okyanusla-
rında sınırlar ve çitler oluşturmak is-
temiyoruz. Sadece Hintlilerde kutsal 
inek inancı yok, bütün halklarda var. 
Bu kutsal ineğin adı da milli güven-
liktir”. Bizim sınırımızda ABD tehdi-
di olmadığı müddetçe biz gidip ABD 
sınırında bir tehdit oluşturmayacağız.

Doç. Dr. Hasan Ali Karasar, The 
Black Sea International Koordina-
törü / Bilkent Üniversitesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyesi:

Sayın Putin’in Türkiye’ye gelişinin ip-
talinin, Türkiye’nin Suriye politikası-
na etkisi ne olmuştur? 

Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov, 
Rusya Federasyonu Dışişleri Ba-
kanlığı:

Bana göre şu anda ilişkilerimizin kötü-
ye gittiğini, soğuduğunu söylememiz 
için bir neden yok. Bölgede durumun 
kötüleştiği doğrudur. “Putin Türkiye 
ziyaretini, Suriye uçağının Türkiye’ye 
indirilmesinden hemen sonra iptal 
etti” deniyor. Ben bir diplomat olarak 
şunu söyleyebilirim ki; Türkiye ziya-
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retinin iptalinin, uçağın indirilmesi 
olayıyla hiçbir ilgisi yoktur. Ertelenme 
kararı çok önceden verilmişti. Ben bu 
ziyaretin ertelendiğinin açıklandı-
ğı dönemde İsrail’de bulunuyordum. 
Aynı zamanda Suriye’ye giden Rus 
uçağı da indirildi. Bütün Batı yayın 
organları ertelemenin kesinlikle bu 
konuya bağlı olarak gerçekleştiğini 
yazdı. Şimdi bu da bize çok açık şe-
kilde şunu gösteriyor ki; bazı güçler, 
güçlü Türkiye’nin bölgede var olması-
nı, güçlü Rusya’nın bölgede var olma-
sını ve Rusya-Türkiye’nin ilişkilerinin 
olmasını istemiyor.

Bu da bir gerçek ki Türk Devleti’nin 
Suriye politikasını, Türk halkının ya-
rısı destekliyor yarısı desteklemiyor. 
İstanbul’a geldiğim zaman Erdoğan’ın 
Suriye politikasına karşı çıkanların 
miting yaptığını gözümle gördüm.

Dr. Anna Glazova, RISI Asya ve 
Orta Doğu Araştırmaları Merkezi:

Sizin sorunuzun birinci kısmı, 
Rusya’nın Suriye problemine bakış 
açısı ve politikasıyla ilgili idi. Ona 
cevap vermek istiyorum. Batı med-
yasında son zamanlarda Rusya’nın, 
Esad yönetiminin desteklediği neden-
leri açıklanıyor. Neden olarak Esad ile 
Rusya Devlet Başkanı’nın yakın ar-
kadaş oldukları öne sürülüyor. İkinci 
neden olarak da askeri üssün varlığı 
söyleniyor. Gerçeklere baktığımızda 
Rusya tarih boyunca Suriye ile sıkı 
ilişkiler içinde olmuştur. Yani bu iliş-
kilerin tarihi boyutu vardır. Ancak iki-
li ilişkilerde hiçbir zaman Esad ailesi 
ve Rusya Devlet Başkanı’nın özel bir 
ilişkisi olmamıştır. En azından Erdo-
ğan ile Esad’ın beraber fotoğraf çektir-
mesi ve tatil yapması gibi bir yakınlık 

olmamıştır. Rusya’nın, Esad yönetimi-
ni iktidardan almaya çalışanlara tepki 
göstermesinin nedeni, seçimle gelen 
iktidarı zor yoluyla indirmeye çalış-
malarıdır. Böyle bir emsalin olması 
bölgedeki durumu daha kötüye götü-
recek, diğer ülkeler de bundan etkile-
nip bunu yapmak isteyeceklerdir. Bu 
değişim ilk başta Türkiye ve Rusya’nın 
aleyhine olacaktır.

Vyaçeslav Kuznetsov, RISI Başkan 
Yardımcısı:

Rusya tarafının art niyetli olmadığının 
bir göstergesi de son demeçtir. Bu de-
meci yapan Dışişleri Bakanımız Sayın 
Sergey Lavrov; “Bu itilafı çözmek için 
Şam ve Ankara hattının var olması 
ve görüşmesi gerekiyor” dedi. Benim 
bildiğim kadarıyla böyle bir bağlantı 
gerçekleşmemiştir. 

Dr. İrina Svistunova, RISI Başuzmanı:
Benim bildiğim kadarıyla Türk Dı-
şişleri Bakanı Sayın Davutoğlu, bu 
demecin karşılığında; “Artık çok geç 
demiştir”. 

Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov, 
Rusya Federasyonu Dışişleri Ba-
kanlığı:

O zaman çok geç olduğuna dayana-
rak bunun mümkün olmadığını söy-
lüyorlarsa, çok geç olmadan Mos-
kova-Ankara hattı diyalogu neden 
kurulmuyor? Bizim bölgemiz çok 
hassas ve gerçekten burada doğrudan 
ikili diyalogların önemi yüksektir. Bu 
benim şahsi düşüncemdir. 14 Ekim 
2012’de Rusya-Türkiye arasında Üst 
Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) bir 
toplantı yapacaktı. Basından öğrendi-
ğimiz kadarıyla Sayın Putin’in Ankara 
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ziyareti, 3 Aralık 2012’de gerçekleşe-
cek. Aynı zamanda bizim basınımız-
da şöyle bir haber daha çıktı. Ziyaret 
öncesi -2012 Kasım ayının sonunda- 
Barzani Moskova’ya gelecek. Şunu 
da göz önünde bulundurmak lazım 
ki çok yakın zamanda Irak’la Rus-
ya Federasyonu bir anlaşma yaptılar 
ve bu anlaşmaya göre askeri işbirliği 
yapılacak. Irak’a Rus yapımı silah sa-
tılacak. Tüm bunları bir araya getir-
diğimiz zaman, siz uzmanlar için ce-
vaplanacak çok soru olacak. Örneğin, 
Barzani’yi Moskova’da nasıl karşıla-
yacaklar ve bu ziyaretin protokolü ne 
olacak? Putin ile neleri konuşacaklar? 
Barzani görüşmesi sonrasında Putin, 
Ankara’ya geldiği zaman neler konu-
şulacak? Gerçekten çok hareketli bir 
dönem yaşıyoruz. Teşekkürler.

Vyaçeslav Kuznetsov, RISI Başkan 
Yardımcısı:

Türk meslektaşlarımdan birisi sunu-
munda şöyle bir yorum yaptı. Bek-
lenmedik bir anda Karadeniz Bölge-
si’ndeki istikrar sona erebilir. Tabi ki 
böyle tahminlerin gerçekleşmemesini 
isteriz. Eğer bir istikrarsızlık olacaksa 
küçük çapta bir istikrarsızlık olsun. 
O da beklenen yerden gelsin. Türk 
meslektaşlarımızdan biri de yanlış 
anlamadıysam; “Rusya Türkiye’yi ne 
NATO üyesi ne de AB üyesi olarak 
görmek istiyor” dedi. Biz Rusya olarak 
NATO’nun genişletilmesine karşıyız. 
Yeni üyelik kazanmasına karşıyız. An-
cak şu anda mevcut olan üyelere ve 
mevcut şekline karşı değiliz. Biz oto-
riter tutumumuzdan çoktan vazgeç-
tik. 1997 yılında Rusya Federasyonu, 
NATO ile bir anlaşma yapmıştı. Bu 
sözleşmeye göre ortak geliştirilecek 

18 program söz konusu. Dolayısıyla 
ilişkilerimizi sözleşmesi çerçevesin-
de ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. 
Rusya, Türkiye’nin AB üyeliğini ka-
zanması halinde onu kutlayan ilk ülke 
olacaktır. Ayrıca eklemek isterim ki 
Türkiye AB mevzuatına uyumunu 
sağlamıştır. Bu çalışmalarını bitirmiş-
tir ve hazırdır.

Doç. Dr. Hasan Ali Karasar, The 
Black Sea International Koordina-
törü / Bilkent Üniversitesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyesi:

Sanırım Rus meslektaşlarımızda, 
“Türkiye’de herkes AB ve NATO yan-
lısıymış” gibi bir kanı var. Ama bu 
gerçeği yansıtmıyor. Tarihi açıdan 
baktığımızda Türkiye’nin Batı ittifa-
kına geçişinin mimarı; Stalin’dir. Eğer 
Stalin, Türkiye’den toprak ve boğaz-
ları talep etmeseydi, Türkiye hiçbir 
zaman NATO üyesi olmazdı. Batı itti-
fakının içinde bu derece bulunmazdı. 
Ancak bütün Soğuk Savaş döneminde 
Türkiye’nin NATO ve ABD ile çok bü-
yük problemleri olmuştur. 1948-49’da 
Truman doktrini, Marshall yardımıyla 
Türkiye, Yunanistan ile birlikte, ikinci 
kategori ülkeler sınıfına konulmuştur. 
1964’te Johnson mektubu gelmiştir. 
ABD, Türkiye’ye, “Bir kriz zamanın-
da, Sovyetler size müdahale ederse 
NATO ve ABD sizi korumayacak” 
demiştir açıkça. 1968 yılında Türkiye-
SSCB arasında imzalanan ekonomik 
anlaşmalarla, Türkiye 1975 yılına ka-
dar, SSCB’nin en fazla dış yardım gön-
derdiği ülke olmuştur. Türk Amerikan 
ilişkileri konusunda çok fazla efsane-
ler vardır. Aslında Türklerin gözün-
den de ABD ve NATO’nun çok ciddi 
diskritize olduğu noktalar vardır ve 
hala da devam etmektedir.
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Doç. Dr. Tarık Oğuzlu, Uluslarara-
sı Antalya Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi / 
ORSAM Danışmanı:

Söylediğim şey sanırım yanlış anla-
şıldı. Benim kastım şu idi; NATO ile 
ilişkileri kötüleşen, hatta günün bi-
rinde olurda NATO’dan çıkan, AB ile 
köprüleri atan ve yüzünü tamamen 
AB’den ters tarafa çeviren bir Türkiye, 
Rusya’ya daha fazla yaklaşır. Rusya’nın 
bunu istemesi çok mantıksız bir şey 
olmaz.

Hasan Kanbolat, ORSAM Başkanı:

Türkiye ve Rusya’nın devlet yapıları 
birbirlerine benziyor. Sadece siyasi 
alanda değil her alanda demokratik-
leşmeyi kendi iç dinamikleriyle geliş-
tiremiyorlar. Türkiye’nin AB ile mü-
zakere süreci de aslında Türkiye’ye 
yarayan bir süreçtir. Biz bu süreçte 
demokratikleşmeyi ithal etmiş oluyo-
ruz. Suriye ile ilgili bir soru sormak 
istiyorum. Türkiye’nin Suriye konusu-
na çok fazla girdiği bir gerçektir. Ama 
Rusya’da aynı sorunla karşı karşıya 
değil mi? Rusya neredeyse tüm gü-
cünü gereksiz yere Suriye’ye yönelt-
miş durumda. Bu da bir sorun değil 
mi? Bu konuda Rusya, Rus Yahudi 
Diasporası’nın ve İsrail’in çok fazla et-
kisinde kalmıyor mu? İsrail sahnenin 
içinde olmamasına rağmen, sahne ar-
kasından Rusya’nın Suriye politikasını 
yönlendirmiyor mu? 

Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov, 
Rusya Federasyonu Dışişleri Ba-
kanlığı:

Bugünkü toplantımızın en önemli 
sonucu belkide fikirlerimizi özgür-

ce söyleme seviyesine gelmiş olma-
mızdır. Bu açıklık bizlerin sadece 
Karadeniz sınırlı kalmayıp küresel 
sorunları tartışmamıza sebep olmak-
tadır. Örneğin, Vladimir Kozin’in bize 
gösterdiği slaytlar SSCB zamanında 
genelkurmay karargahlarında, gizli 
olarak tutulan bilgilerdir. O zamanlar 
buna benzer konuların konuşulma-
sı hayal dahi edilemiyordu. Bu nokta 
bizim doğru yolda olduğumuzu gös-
termekte. Ayrıca bizler bu görüşleri 
daha üst seviyelere iletme araçları-
yız. NATO-Türkiye ve Rusya konusu 
ayrı ve önemli bir konudur. Ancak 
bu konuyla ilgili birkaç cümle sarfet-
mek istiyorum. Türkiye NATO üyesi 
olarak ve AB ile müzakere sürecinde 
olan bir ülke olarak Rusya ile de çok 
önemli münasebetlere sahiptir. Bu 
münasebetler stratejik ortaklık ola-
rak nitelendirilebilinir. Sayın Tarık 
Oğuzlu’nun da haklı olarak belirttiği 
gibi, Türkiye NATO’nun uluslararası 
arenada bir kontrol mekanizması ha-
line gelmesini ve NATO ile olan mü-
nasebetlerinin Rusya ile olan ilişki-
lerine zarar vermesini istememekte-
dir. Şunu hatırlıyorum; Amerikalılar, 
Gorbaçov ile yaptıkları görüşmelerde 
Varşova Paktı’nın ve NATO’nun aynı 
zamanda feshedileceğini söylemişler-
di. Ancak Varşova Paktı’nın feshedil-
mesine rağmen NATO hala devam 
etmektedir. Bu bağlamda yalnızca 
Karadeniz, Ortadoğu ya da Balkanlar 
da değil genel olarak uluslararası are-
nadaki diğer meselelerde de Türk-Rus 
ilişkileri önem arzetmektedir. 2008 yı-
lında Güney Osetya’da yaşanan olay-
lar dolayısıyla Türkiye hariç NATO 
üyesi tüm ülkeler, Rusya’ya karşı bir 
basın savaşı başlatmışlardır. Şunu da 
net olarak hatırlıyorum ki o dönem-
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de Hasan Kanbolat televizyon prog-
ramlarında Güney Osetya konusuna 
daha objektif yaklaşılması gerektiğini 
vurguluyordu.  Türkiye ve Rusya ara-
sında güven seviyesi gittikçe artmak-
tadır. Bu artan güven seviyesi bizle-
rin çok ilginç konuları ele almamızı 
sağlamaktadır. Bu doğrultuda ben bir 
sonraki toplantı için “İran’ın nükleer 
programı ve İsrail” konularının Rus 
ve Türk perspektifinden konuşulma-
sını öneriyorum. Bu tartışmalar çer-
çevesinde Erdoğan’ın pragmatizmi 
ileride Türkiye’ye NATO içerisinde 
özel bir rol verecek. Bu rollerden biri 
de Türkiye’nin Müslüman dünyası-
nın NATO üyesi olan lideri olabilir. 
Bu meseleler bir sonraki toplantının 
konusudur. Ben son olarak bu toplan-
tı için emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.

Vyaçeslav Kuznetsov, RISI Başkan 
Yardımcısı:

Hanımefendiler ve beyefendiler, bana 
göre bugünkü çalıştay kapsamında 

çok farklı bakış açıları ortaya kondu. 
Şunun altını çizmek isterim ki hem 
bizim uzmanlarımız hem de sizin uz-
manlarınız birçok konuda aynı fikir-
deler. Bu beklenen bir durum. Çün-
kü aynı bölgede yaşıyoruz, aynı top-
rakların çocuklarıyız. Tarih boyunca 
karşımıza çıkan tüm zorlukları bu 
yolla çözebilmişiz. Tabi tatsız durum-
lar yaşanabiliyor. Sorunları çözmede 
her zaman başarılı olamayabiliyoruz. 
Tarihe baktığımızda iki ülke arasın-
da 11 savaş olduğunu görüyoruz. 44 
sene boyunca savaşan iki halk. Her 
iki tarafında görevi olası tehditleri göz 
önünde bulundurarak işbirliğini daha 
üst seviyelere çıkarmaktır. Hayatta 
bir gerçek vardır. İki ülke arasında ne 
kadar sıklıkla küçük anlaşmazlıklar 
yaşanırsa büyük anlaşmazlıkların çık-
ma ihtimali o kadar azalır. Bugünkü 
çalıştay bence çok başarılı bir şekilde 
gerçekleşti. Sonraki dönmelerde de 
işbirliğimizi güçlendirmek adına ça-
lışmalara devam edeceğiz.
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Doç. Dr. Hasan Ali Karasar, The 
Black Sea International Koordina-
törü / Bilkent Üniversitesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyesi:

Kapanış konuşması yapmak üzere 
sözü Sayın Niyazi Güney’e veriyorum.

Avukat Niyazi Güney, Prens GRO-
UP Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı / ORSAM Danışma Kurulu 
Üyesi:

Karadeniz’e Türk-Rus Bakışı konulu 
çalıştayımızın sonuna geldik. Rus-
ya Federasyonu İçişleri Bakanlığı 
yetkilisi Sayın Kolsenikov, RISI Baş-
kan Yardımcısı Sayın Kuznetsov ve 
Rusya’dan gelen uzman arkadaşlara, 
ORSAM Başkanı Sayın Kanbolat’a ve 
Türkiye’den katılan uzman arkadaşla-
ra, “Karadeniz’de Enerji Politikaları” 
konulu sunumuyla BOTAŞ Yönetim 
Kurulu Üyesi ve BTC ve NABUCCO 
Koordinatörü Sayın Göksel’e ve çe-
şitli üniversitelerden sunumlarıyla bu 
toplantıya katılan akademisyenlere ve 
özellikle akademisyenlerin bilimsel 
konuşmalarını tercüme eden Tarana 

Kaya Aliyev Hanım’a hepinizin huzu-
runda teşekkür ederim. Asıl mesleğim 
hakimlik idi. Uzun yıllar hakimlik ve 
savcılık yaptım. Mesleğim sayesinde 
olaylara tarafsız bir gözle bakma kabi-
liyeti kazandım. Şunu gördüm ki aynı 
bölgenin insanları, yan yana, iç içe 
yaşan bu insanlar Karadeniz eksenli 
sorunlar üzerinde benzer tespitlerde 
bulundur. Çalıştayımızda sadece tes-
pitlerle yetinilmedi, çözüm önerileri 
de sunuldu. RISI ve ORSAM arasın-
daki bu protokolün asıl amacı, kar-
deş halkların tüm sorunlarını aşarak 
kardeşçe yaşamalarını temin etmeye 
yönelik politikalar üretmektir. Bizler 
Batılı insanlardan çok daha fazla bir 
aradayız ve birbirimizi daha iyi anla-
yabiliyoruz. Ben böylesine önemli bir 
organizasyona ev sahipliği yapmış ol-
maktan dolayı son derece mutluyum. 
Turizm mevsiminin bitmiş olması se-
bebiyle bu tarihlerde otelimiz aslında 
kapalıdır. Fakat bu kadar önemli bir 
toplantıya ev sahipliği yapabilmek 
için tüm imkanlarımızı seferber et-
meye çalıştık. Herhangi bir eksiğimiz 
oldu ise af diliyoruz. Bu çalıştayın 
dünyanın, bölgenin ve iki ülkenin ba-
rışına katkıda bulunmasını diliyorum 
ve hepinize teşekkür ediyorum.
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SÖYLEŞİLER*

Dr. Anna Glazova
Russian Institute For Strategic Stu-
dies (RISI) Asya ve Ortadoğu Araş-
tırmaları Merkezi

ABD, Güçlü Rusya İstemediği Gibi Güçlü 
Türkiye de İstemiyor

Suriye’den Sonra Sıra İran’da

2023- Sayın Glazova, Rusların Orta-
doğu cereyan eden ve “Arap Baharı” 
olarak da adlandırılan ayaklanmalara 
bakışı nedir? Bu gelişmeleri nasıl de-
ğerlendirmektedirler?

A. Glazova- Biliyorsunuz ki, 
Rusya’nın Arap devrimlerine yönelik 
tutumu bunun bir dönüşüm dönemi 
olduğu yönündeydi. Rusya’nın temel 
düşüncesi, ki buna Rus uzmanlar da 
dâhildir, Rusya’nın bu olaylara müda-
hil olmamasıdır. Zira bölgede son 20 
yılda Rusya etkisi kaybetmişti ve bura-
daki gelişmelerin Rusya’yı ilgilendir-
mediğine ilişkin bir görüş oluşmuştu. 
Gelişmelerin izlenmesinin daha iyi 
olacağı düşünülmekteydi. Ancak Lib-
ya hâdisesi ve Suriye yaşanan gelişme-
ler sonrasında, anladık ki, Arap Baha-
rı ya da Arapların uyanışından çok 
farkı bir şey meydana gelmekte, dış 
güçler meşru rejimleri askerî müda-

hale ile değiştirmekte ve nihâî olarak 
tüm bölgeye jeopolitik bir değişim ge-
tirmektedir. Bu ise Sünnîler ve Şiîler 
arasındaki denge de dâhil olmak üzere 
bölgedeki tüm dengelerin değişimine 
yol açacaktır. Bu gelişmeler ise tüm 
Rusya ve zannederim ki Türkiye’de ol-
mak üzere herkesin ilgisini çekecektir.

2023- Sizce bu gelişmelerden sonra 
Rusya’nın tavrıyla Kosova Savaşı son-
rasında takındığı tavır arasındaki bazı 
benzerlikler yok mudur?

A. Glazova- Açıkçası, bu iki hâdise 
arasında doğrudan bir paralellik gö-
remiyorum. Kosova’ya yönelik Rus 
tavrı birçok sefer açıklanmıştır. Libya 
hâdisesi ise tamamen yeni bir vakıa-
dır ve bölgenin tamamen değişmesini 
doğurabilir. Bu Suriye rejimi başta ol-
mak üzere bölgedeki ülkeler açısından 
gerçekten büyük bir tehlikedir. Suriye, 
benzeri bir ayaklanmanın İran’da baş-
lamasının son adımıdır. ABD, İran 
rejimin değiştirmeyi arzu etmektedir. 
Suriye meselesi buna engel olmak-
tadır. Suriye’den sonra aynısı İran’da 
deneyeceklerdir. İran’da istediklerini 
başarırlarsa, sıra Güney Kafkasya’dır. 
Azerbaycan’da istikrarsızlık yaratı-
labilir. Bu gelişme Rusya sınırlarının 
çok yakınında cereyan edecektir. 

2023- Acaba bu Rusya’nın yeni do-
mino teorisi midir? Rusya etrafındaki 
taraftar hükümetlerin düşmesinden 
çekinmekte midir?

A. Glazova- Öncelikle şunu belirt-
meliyim ki bu bölgelerle Rusya bir 
baskınlık kurmaktan ziyade, ikili iliş-
kilerin gelişmesine önem vermekte-
dir. Bu bakımdan bölge ülkelerinin 
kalkınması da bizim için önemlidir. 
Öte yandan bölgenin istikrarı da biz-
ler açısından önem taşımaktadır. 
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Suriye’deki Rus Üssü, Üs Bile Değildir

2023- Bilindiği üzere Rusya ile Su-
riye’deki Baas Rejimi arasında So-
ğuk Savaş döneminden bu yana ya-
kın ilişkileri bulunmaktadır. Bugün 
Rusya’nın Suriye’ye yönelik politika-
larını belirleyen temel etkenler nedir? 
Rusya’nın politikaları hangi temeller 
üzerinde yükselmektedir?

A. Glazova- Geçmişte Rusya’nın 
Suriye’yle siyasî, ekonomik ve kültürel 
alanlarda bugünden daha sıkı ilişkileri 
olduğu doğrudur. Ancak Batılı bası-
nın iddia ettiği gibi Rusya “eli kanlı(!)” 
Suriye rejimini Beşşar Esad ve Rus 
yetkililer arasındaki samimi ilişkiler 
ya da Tartus’daki askerî üs sebebiyle 
desteklememektedir. Hiçbir şekilde 
gerçek bu değildir! Belirttiğim üzere 
geçmişte de bugün de yakın ilişkileri-
miz bulunmaktadır; ancak asla Rusya 
ile Beşşar Esad arasında kişisel bir sa-
mimiyet bulunmamaktadır. Rusya bu 
sebeple Beşşar Esad’ı desteklememek-
tedir, Rusya burada meşru hükümeti 
desteklemektedir ve rejimin dış güç-
ler ve onların askerî müdahaleleri ile 
devrilmesini kabul edemez. 

Aslında askerî üs hakkında da söyle-
nenler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz 
konusu üs askerî bir üs bile değildir, 
askerî malzemelerin depolandığı bir 
alan olup, Rusya açısından stratejik 
bir önem taşımamaktadır. 

Rusya, Suriye’de Müzakereden Yanadır

2023- Peki ya Suriyeli asiler? 
Rusya’nın bu gruplar hakkındaki de-
ğerlendirmesi ne yöndedir? Rusya’nın 
gözünde bunlar tamamıyla ABD’nin 
bir vâsıtası mıdırlar, yoksa haklarını 
arayan insanlar mıdır?

A. Glazova- Rusya Suriye’de duruma 
ilişkin en iyi yolun muhalefet ve ikti-
dar arasında müzakerelerin olması 
gerektiğine inanmaktadır. Nitekim 
Rusya barışçıl amaçlı tüm planları 
da desteklemiştir. Ancak problem bu 
planlar başarılı olamamıştır. Bunun 
sebebi ise bu planların tek bir tarafın, 
Beşşar Esad yönetiminin uymasıdır. 
Ne var ki Suriye muhalefeti özellikle 
de silâhlı kuvvetler, bu planların ge-
reğini yerine getirmemişlerdir zira 
muhalefet barışçıl bir çözüm isteme-
mektedir. Tek bir şey istemektedirler: 
Beşşar Esad’ı, yakın çevresini ve Su-
riye rejimini devirmek! Tek amaçları 
yalnızca budur.

2023- Rusya’nın Suriye muhalefeti ve 
hükümet arasında bölgede bir arabu-
lucu olması ve bu yönde görüşmeler 
düzenlemesi mümkün müdür?

A. Glazova- Rusya böyle bir rol oy-
namaya elbette hazırdır. Kanaatimce 
yalnız Rusya değil bölgesel büyük ak-
törler de bu yönde bir rol oynamayı 
arzulamaktadır. Rusya’nın bir şey yap-
ması gerçekten önemlidir. Açıkçası 
bunu Rusya’nın tek başına gerçekleş-
tirmesi mümkün değildir. 

Davutoğlu’nun Yaklaşımı Gariptir

2023- O hâlde Rusya’nın bu husustaki 
ideal çözümü nedir?

A. Glazova- Daha önce bahsettiğim 
gibi bu sorunun çözülmesinin yolu 
evvelâ Suriye muhalefeti ile Beşşar 
Esad rejimi arasında görüşmelerin 
başlamasıdır. İkincisi Suriye’nin ki-
min tarafından yönetileceğine yal-
nız Suriye halkının karar vermesidir. 
Suriye’yi kimin yöneteceğine dış güç-
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lerin, bölgesel güçlerin karar verme-
si kabul edemediğim bir durumdur. 
Örneğin Dışişleri Bakanınız Davu-
toğlu, Suriye için devlet başkanı ve 
yardımcısının kim olması yönünde 
isimler önermiştir. Bu yaklaşım ol-
dukça gariptir. Türkiye’nin Dışişleri 
Bakanı Suriye’nin kimin yönetileceği 
hususunda teklifte bulunmaktadır. Bu 
anlaşılmazdır. Ancak Suriyeliler ül-
kelerinin geleceğine karar vermelidir. 
Aksi takdirde Suriye’de kanlı bir iç sa-
vaş yaşanacaktır.

2023- Suriye meselesi sonrasında 
Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkile-
rin gerginleştiğinden bahsedilmekte-
dir. Suriye Havayolları’na âit uçağın 
indirilmesinden sonra Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin’in ziyaretinin 
iptali de bunun işareti olarak yorum-
lanmıştır. Sizce Türkiye ve Rusya’nın 
ilişkileri, Suriye konusunda pozisyon-
larını korumaları hâlinde nasıl gelişe-
cektir?

A. Glazova- Ne yazık ki Arap dev-
rimlerinin başından bugüne Rusya 
ve Türkiye karşı taraflarda olmuşlar-
dır. Suriye krizi ise durumu daha da 
kötüleştirmiştir. Zannediyorum ki 
başlangıçtan beri Türk karar alıcıları 
ve politikaları doğru değildi ve Suriye 
meselesi de dâhil olmak üzere bu po-
litikaların sonuçları Türkiye’nin du-
rumunu daha da güçleştirdi. PKK’nın 
artan eylemleri ve Suriye’nin kuzeyin-
de Kürt özerk bölgesi faktörünün or-
taya çıkması temel sorunlardır. Kürt-
ler Suriye’de özerklik ilân etmişlerdir. 
Bu Türkiye açısından en büyük tehdit 
kaynağıdır. Zira bu özerklik Irak’la 
birlikte düşünüldüğünde, tüm sınırı 
boyunca bir Kürt bölgesini oluştu-
racaktır. Öte yandan bu politikaların 

Türk halkı tarafından desteklenmedi-
ği de görülmektedir. Anketlere göre 
Türk halkının %82’si Türkiye ve Suriye 
arasında bir savaşa karşıdır ve bu po-
litikaları desteklememektedir. 

Umarım, Türkiye Suriye’ye Askerî Müda-
halede Bulunmaz

2023- Bahsettiğiniz güvenlik kaygıları 
sebebiyle Türkiye’nin Suriye’ye yöne-
lik bir askerî müdahalesi Rusya tara-
fından nasıl karşılanacaktır? Sizce or-
tak bir çözümü her iki ülke Suriye’de 
oluşturabilirler mi?

A. Glazova- Umarım ki, Türkiye böy-
le bir hata yapmaz. Türkiye’nin böy-
lesi tek taraflı bir hareketinin kendine 
ülke içinde büyük zorluklar doğu-
racağı açıktır. Ancak böyle bir mü-
dahalenin olacağına inanmıyorum. 
İlişkilerimiz böyle bir hâlde en kötü 
dönemlerinden birisini yaşayabilir. 
Rusya ve Türkiye gibi iki büyük böl-
gesel gücün ilişkileri ele alındığında, 
böylesi bir durum ne Rusya’nın, ne de 
Türkiye’nin çıkarına olacaktır. Bu ge-
lişmeler yalnızca ABD gibi belli oyun-
culara yarayacaktır. ABD, güçlü bir 
Rusya istememektedir. Öte yandan, 
bugün Türkiye ile ABD arasında her 
anlamda güçlü ilişkiler varsa da gele-
cekte güçlü bir Türkiye’nin olmasını 
arzu etmediklerini düşünmekteyim. 
Eğer ilişkilerimizi geliştirmezsek bu 
durum asla çıkarlarımıza olmayacak, 
yalnız ABD’nin işine yarayacaktır.

Rusya ve Türkiye, Suriye sorununu 
ortak çözmek istiyorlarsa konumları-
nı birbirine yaklaştırmaları zarurîdir. 
Bugün her iki ülke arasında bu konu-
da büyük bir boşluk bulunmaktadır. 
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2023- Türkiye’nin diğer komşusu 
Irak’a döndüğümüzde ise orada da 
bazı ilginç değişimlerin olduğu görül-
mektedir. Irak Devlet Başkanı Maliki 
Moskova’da bir silâh anlaşması imza-
lamıştır. Irak’ta da işler iyi gitmemek-
tedir. Irak’ta Sünnîler ve Şiîler ara-
sında gerginlikler sürmektedir. Sizce 
Rusya’nın bu anlaşmayla neyi hedefle-
mektedir? Bu Şiîlere Irak’ta Rusya’nın 
açık bir desteği midir?

A. Glazova- Şu an Irak ve Türki-
ye arasında ilişkilerin gerginleştiğini 
görmekteyiz. Rusya ve Irak arasındaki 
anlaşması, Rusya açısından Rusya böl-
gedeki etkisini artırmaya yöneliktir. 
Bu anlaşma asla bölgedeki bir dinî ya 
da etnik gruba yönelik değildir. Rusya 
geçmişte de Irak’a silâhlar satmıştır, 
bugün de aynısını yapmak yönünde 
bir engel görmemekteyim. 

Rusya bölgede Sünnî ve Şiîler arasın-
daki dengeyi korumayı amaçlamakta-
dır. Bu silâhlar herhangi bir gruba sa-
tılmamaktadır, Irak’ın resmî kurumla-
rına, Irak ordusuna satılmaktadır. 

Barzani’nin Rusya Ziyareti Önemli

2023- Peki Rusya’nın bölgedeki Kürt-
lere bakışı nedir? 

A. Glazova- Geçmişte Rusya Kürtler-
le ve özellikle PKK’yla yakın ilişkilere 
sahip olmuştur. Ancak bugün Rusya 
PKK’yı desteklememektedir ve terö-
rist örgüt olarak ilân etmiştir. Geçmiş 
on yılda iki ülke arasında güçlenen ve 
yakınlaşan ilişkilerimiz bu gelişme-
yi doğurmuştur. Bugün Rusya her-
hangi bir Kürt ayrılıkçılık hareketini, 

Türkiye’nin iç meselesi olarak değer-
lendirdiği için destek vermemektedir. 
Buna müdahale etmek istememekte-
yiz.

Irak Kürtlerine yönelik bakışımıza 
gelince bunu tam mânâsıyla görmek 
için Kasım ayı sonunda Irak Bölgesel 
Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin 
Moskova’ya yapacağı ziyareti bekle-
mek lâzım. Türk hükümeti Irak Kürt-
leriyle ilişkilerini geliştirmekte çok 
başarılı olmuşlardır. Ekonomik, kültü-
rel ve siyasal ilişkiler son dönemlerde 
Irak Kürtleriyle Türkiye arasında sıkı-
laşmıştır. Türk işadamları bu bölge-
de önemli faaliyetler göstermektedir. 
Rusya ise bu bölgede Irak’ın ABD’yi 
işgali sonrasında etkisini kaybetmiştir. 
Belki bu durumu değiştirebilir, Rusya 
enerji konuları başta olmak üzere Irak 
Kürtleriyle ilişkilerini geliştirebilir. 

Çin, Rusya’nın Stratejik Ortağıdır

2023- Ortadoğu meseleleri bir kena-
ra bırakırsak, aynı zamanda dünya-
nın bugün çok önemli bir değişimden 
geçtiğini görmekteyiz. Bir taraftan 
ABD seçimleri gerçekleşerek Oba-
ma tekrar seçilirken Çin Komünist 
Partisi’nin kabuk değiştirdiğini gör-
mekteyiz. Sizce bu değişimin Rusya 
Çin ilişkilerine etkisi ne olacaktır? 

A. Glazova- Rusya’nın Çin Halk 
Cumhuriyeti ile uzun yıllardır istik-
rarlı ve iyi ilişkileri bulunmaktadır ve 
Çin Rusya’nın stratejik ortağıdır. Bu 
değişimin Çin ve Rusya ilişkilerinde 
bir değişikliği getireceğini düşünmü-
yorum. Bazı Rus uzmanlarının Çin 
tehdidinden, Çin’in Rusya bölgelerini 
işgal edeceğini iddiasına karşın, bu 
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iddiayı çok yersiz bulmaktayım. Bu 
gerçeği yansıtmamaktadır. Kanaatim-
ce bu gibi yorumlar iki ülke arasında 
ilişkileri bozmaya çalışanların bir gay-
retidir. Rus yetkilileri tarafından bu 
görüş paylaşılmamakta, Çin önemli 
bir ortak olarak görülmektedir. 

2023- Türkiye ve Rusya arasındaki 
ilişkilerin geleceği sizce nedir?

A. Glazova- İlişkimizde karşı karşıya 
bulunduğumuz zorluklar ilişkilerimi-
zi kötüleştirmeyecektir. Türkiye ile 
Rusya’nın ekonomik ve politik ilişkile-
rini daha fazla geliştirmekle yakından 
ilgili olduğunu düşünmekteyim. Son 
on yılda ilişkilerimizin en iyi dönemi-
ni yaşadık ve inanıyorum ki bu ilişki-
lerin gelişmesi Türkiye ve Rusya’nın 
çıkarınadır. 
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Doç. Dr. İlyas KEMALOĞLU, OR-
SAM Avrasya Danışmanı ve Türk 
Tarih Kurumu Uzmanı

Türk-Rus İlişkilerinin Yumuşak Karnı Orta 
Asya ve Kafkaslardır

Ruslar Tarih Sahnesine Çıktıklarında 
Türklerle Karşılaştılar

2023- Öncelikli olarak isterseniz 
Türk-Rus ilişkilerinin tarihinden baş-
layalım. Türkler ile Rusların ilişkileri 
ilk olarak ne zaman başlamıştır?

İ. Kemaloğlu- Türkler ve Ruslar ta-
rih içinde aslında yan yana yaşayan 
iki halktır. Nitekim Ruslar tarih sah-
nesine çıktıklarında ilk karşılaştıkları 
halklardan biri de Türklerdir, Türk 
boylarıdır. Farklı dönemlerde bu 
boyların isimleri farklı idi; Oğuzlar, 
Kıpçaklar, Peçenekler, Hazarlar, İdil 
Bulgarları… Bu isimleri artırmak da 
mümkündür. Daha sıkı münasebetler 
ise Kıpçaklarla, İdil Bulgarlarıyla ol-
muştur ve bu ilişkiler doruk noktası-
na Cengiz Han’ın seferlerinden sonra 
Altın Orda Devleti’nin kurulmasıy-
la ulaşmıştır. Altın Orda Devleti’nin 
egemenlik alanı içinde yaklaşık 300 yıl 
süreyle Ruslar, daha doğru deyişle Rus 
Knezlikleri -şehir devletleri- kalmış ve 
Altın Orda Hanları Rus Knezlerini ta-
yin etmiş ve Ruslar vergi ödemişlerdir. 

Bu üç asırlık birliktelik Rus devlet sis-
teminde, kültüründe ve dilinde büyük 
etkiler yaratmıştır. Örneğin Ruslar 
“Çar” kelimesini ilk kez Bizans im-
paratorları için kullanıyorlardı, daha 
sonra Altın Orda Hanları için kul-
landılar. Altın Orda hâkimiyeti sona 
erdikten sonra ise kendilerini “Çar” 
olarak adlandırmaya başladılar. Rus 
askerî sistemi yine Türklerdeki onluk 
sisteme göre kurulmuştur. Diploma-
side örneğin ilk zamanlarda Türkçe’yi 
yâni Tatarca’yı kullandılar. Bu örnek-
leri artırmak mümkün. Özellikle Or-
taçağ döneminde Türk etkisini Rusya 
üstünde birçok alanda müşahede et-
mek mümkündür. Yine bu alanlardan 
birisi de dildir. Türk devletleri üstün-
den Rus diline giren çok sayıda Türk-
çe, Arapça ve Farsça kökenli kelime 
vardır. Bazı dilciler 2 bin kelimenin 
olduğunu dahi ileri sürüyorlar. Rus 
edebiyatını da etkilemiştir Türk dev-
letleriyle münasebetler, çünkü o dö-
nemde sâdece Türklerle irtibat içinde 
olduklarından dolayı bütün eserlerin-
de, efsânelerinde Türkler önemli bir 
figür olmuştur. 

15. yüzyılın sonu 16. yüzyılın başın-
da, Altın Orda Devleti’nin hâkimiyeti 
bittikten sonra, Türk-Rus münasebet-
lerinde denge de değişmiştir, bu defa 
Ruslar daha güçlü bir konumda olma-
ya başlamışlardır. Şunu söylememiz 
de mümkün; Altın Orda Devleti’nin 
varisleri Kazan Hanlığı, Astrahan 
Hanlığı, Kırım Hanlığı, Sibirya Han-
lığı idi ama diğer taraftan Ruslar da 
bu devletin âdeta varisi olarak ken-
dilerini görmüştür. Bunu da yayılma-
cılık politikasını devam ettirmek için 
kullanmışlardır. Altın Orda Hanlarına 
“Ak Han” deniliyordu, Ruslar da bu 
terminolojiyi kullanılmıştır. Meselâ 
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Rus kroniklerinden “Ak Çar” terimi 
kullanıldığını görüyoruz. Yayılma-
cılık politikalarını kolaylaştırmak 
için Ruslar da kendilerini Altın Orda 
Devleti’nin varisçisi olarak görmüş-
lerdir. Ama biraz önce de söylediği-
miz gibi Kırım, Kazan Hanlıkları değil 
de Altın Orda’dan sonra Ruslar daha 
fazla güçlenmeye başlamıştır. Bu dö-
nemden sonra da Türk-Rus münase-
betlerindeki denge değişmiştir. Daha 
sonraki dönemde, tabiî Ruslar artık 
Osmanlı ile karşı karşıya kalıyorlar. 
Ancak ilginçtir ki, Osmanlı Devle-
ti Rusların Altın Orda’nın varislerini 
ele geçirmesini engelleyememiştir. 
Bunun farklı sebepleri olmuştur; do-
ğuda meşgul olması, Avrupa yönün-
de seferler yapması gibi… Bir başka 
neden de Kırım’a sahip olduğundan 
dolayı bu görevi aslında Kırım Han-
larına vermiştir, ama onlar da bunu 
yerine getirememişlerdir. Bu husus 
daha sonra kendisi için de bir sorun 
teşkil edecektir. Çünkü Rusların iyi-
ce güçlendiği dönem aynı zamanda 
Osmanlı’nın zayıfladığı bir döneme 
denk gelmiştir ve iki millet arasındaki 
dengeler tamamen değişmiştir. 

20. Yüzyılın Başında Türk-Rus İlişkileri

Bilindiği gibi Türk-Rus münasebet-
lerindeki bir sonraki ama önemli bir 
aşamada 20. yüzyılın başıdır. Nere-
deyse aynı zamanda iki imparatorluk 
sona eriyor ve yeni devletler kurulu-
yor. Ve biz burada bu iki yeni devletin 
birbirine yaklaştığını görüyoruz, ge-
rek uluslararası arenadaki yeni geliş-
meler dolayısıyla gerekse de Sovyet-
lerin ideolojik siyaseti dolayısıyla… O 
dönemdeki bu yakınlaşmanın iki ülke 
için de çok faydalı olduğunu söyle-
yebiliriz. Sovyetlerin yardımı söz ko-

nusu Türkiye’ye farklı alanlarda, ama 
tam tersine bir yardım olduğunu da 
belirtmekte fayda vardır. Türkiye’den 
Sovyet coğrafyasındaki Türk halkla-
rına yapılan bir yardımdan bahsedi-
yorum. Bu çok fazla dile getirilmiyor. 
1920’li yıllarda Sovyet coğrafyasında 
özellikle de İdil-Ural bölgesinde açlık 
vakaları yaşanmıştır. O dönemde de 
Türkiye’den oraya maddî yardımlar 
gitmiştir. 

Tabiî Türk-Sovyet ilişkileri bu zaman-
larda sorunsuz da değildi. Boğazlarla 
ilgili Sovyet talepleri, ardından gelen 
Soğuk Savaş döneminde yaşananlar, 
sorunları daha da artırmıştır. Ancak 
20. yüzyılın başından itibaren biz tek-
rar bir Türk-Rus yakınlaşmasını görü-
yoruz.

2023- Altın Orda Devleti’nin 
hâkimiyeti döneminde Slav halkının 
nüfusu mu az, yönetim mekanizma-
ları mı yok? Başka bir deyişle Türkler 
300 sene yönettiği bir coğrafyayı na-
sıl kaybediyor? Yöneticiden yönetilen 
konumuna geliyor?

İ. Kemaloğlu- Altın Orda Devleti’nin 
Rusların üstünde hâkimiyet kurması-
nı sağlayan önemli hususlardan birisi 
ya da Altın Orda hanlarının siyase-
tini kolaylaştıran hususların başta 
geleni, o dönemde Rusların dağınık 
bir şekilde yaşamalarıydı. Knezlikler 
devamlı kendi aralarında mücade-
le içinde idiler. Zaman zaman kendi 
aralarında birlik olabiliyorlardı hatta 
baş knezlik şeklinde bir yapılanma 
da gerçekleştiriyorlardı ama bu uzun 
süreli olmuyordu. Altın Orda Dev-
leti Rus knezliklerini ele geçirdikten 
sonra özellikle Rus din adamları halkı 
örgütlemeye başladılar: Hem Rus hal-
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kı arasında birliktelik kurmak, hem 
de Altın Orda’ya karşı bir mücadele 
başlatmak için. Bu dönemde Rus din 
adamları Altın Orda’ya karşı müca-
dele eden Rus knezlerini kutsallaş-
tırmışlardır. Bu dönemde öne çıkan 
Moskova Knezliği diğer şehirleri de 
idaresi altına almıştır. Fakat Mosko-
va Knezliği Rus knezlerinin üstün-
de hâkimiyet kurduğunda bile Altın 
Orda’nın egemenliği altın idi. Diğer 
taraftan Altın Orda Hanlarının da 
yaptığı hatalar var. Başlangıçta han-
lar, knezler arasında denge politikası 
uyguluyorlardı. Zamanla bu değişmiş, 
Moskova Knezleri çok zeki bir siyaset 
izlediklerinden Altın Orda hanları da 
hep onları desteklemişlerdir. Mosko-
va Knezliği’ne birtakım imtiyazlar ta-
nımıştır bu da Moskova Knezliği’nin 
diğer knezlikleri kendi idaresinin al-
tına almasına sebep olmuştur. Rus ta-
rihçi Karamzin’in şöyle bir sözü var: 
Moskova Knezliği, bütün ihtişamını 
hanlara borçludur. Ve yine Tatar ta-
rihçisi Rizaeddin Fahrettin de şöyle 
diyor: Rusya’da Petrolar, Katerinalar 
olsa da Rusya’nın kuruluşunu sağla-
yan aslında Altın Orda Hanı Özbek ve 
diğer hanlardır, çünkü Rusları onlar 
birleştirdi.

Altın Orda, Türk-İslâm Devletidir

2023- Altın Orda’nın yıkılmasından 
sonra Türk nüfus nelerle karşılıyorlar? 

İ. Kemaloğlu- Bu soruya cevap ver-
mek için Altın Orda Devleti’ni neden 
Türk devleti olarak kabul ettiğimi-
zi açıklamamız lâzım. Çünkü Altın 
Orda’nın kurucu hanlarının atala-
rı Cengiz Han’dır. Cengiz Han da 
Moğol’dur. Fakat Cengiz Han ve oğul-
larının ele geçirdiği coğrafya Türk 

coğrafyasıydı. Buralarda İdil Bulgar-
ları, Hazarlar, Kıpçaklar yaşıyordu. 
Bu bölgelere gelen Moğolların sayısı 
çok azdı. Dolayısıyla bunlar çok kısa 
sürede asimile oldular, İdil Bulgarla-
rı ise ayrıca daha X. yüzyılın başında 
İslâmiyet’i kabul etmiş, Berke Han’dan 
itibaren Altın Orda’nın genelinde de 
İslâmiyet yayılmaya başlamıştır. Bu 
sebeplerden dolayı biz Altın Orda’yı 
Türk-İslâm devleti olarak kabul edi-
yoruz. O coğrafyada daha sonraki 
dönemlerde eski halklar farklı adlarla 
ortaya çıkıyorlar. Meselâ “Tatar” teri-
mi çok daha sonraki tarihlerde ortaya 
çıkmıştır: İdil Bulgar, Kıpçak, Hazar 
ve diğer Türk boylarının karışımına 
Ruslar tarafından verilen bir isimdir. 
İşin ilginç tarafı “Tatar” olarak Rus-
lar başlangıçta Moğolları adlandırı-
yorlardı. Yâni hem Moğolları hem 
de Türk kökenli halkları aynı kelime 
üstünden Ruslar isimlendirmişlerdir. 
Günümüzde Altın Orda coğrafyasın-
da çok sayıda Türk halkı yaşamaktadır. 
Bunların bir kısmı Rusya Federasyonu 
içindeki halklardır- Tatarlar, Başkurt-
lar, Çuvaşlar ve Sibirya’daki Türk kö-
kenli halklar-. Yine tabiî Kazakların, 
Özbeklerin, Orta Asya, Kafkasya, Kı-
rım vs. bölgelerdeki Türk halklarının 
tarihi de doğrudan Altın Orda Devleti 
ile bağlantılıydı.

Türk Kökenli Rus Çarı

2023- Kolçaklar, Kutuzov gibi aileler 
Rus elitlerinin içerisine nasıl karışı-
yorlar?

İ. Kemaloğlu- Altın Orda’nın 
hâkimiyeti altındaki dönemde Rus ai-
leler Han’ın yanına hizmete giriyorlar-
dı. Bu onlar için büyük bir şeref ve ay-
rıcalıktı. Bu şekilde bu aileler de bazı 
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imtiyazlar elde ediyorlardı. Tam tersi-
ne bir süreç de söz konusuydu. Daha 
İdil Bulgarları zamanında başlayan bu 
süreç, Altın Orda’nın hâkimiyeti bo-
yunca devam etmiş, Rusların Kazan 
ve diğer hanlıkları ele geçirdiği dö-
nemde ise göçler iyice artmıştır. Artık 
Türk aileleri Çarların hizmetine giri-
yordu. Bunun birkaç nedeni vardı. İlki 
Türk bey ve emirleri arasında yaşanan 
kavgalar ve onların bundan olumsuz 
etkilenmeleri, diğeri de Rusların on-
ları Tatarlar arasında daha etkili olma 
sürecinde kullanmak istemeleridir. 
Yine Ruslar söz konusu emir ve bey-
lerden diplomasi, ticaret, zanaat ala-
nında istifade etmişlerdir. Bunlar için 
ayrı mahalleler dahi kurulmuştur. Ör-
neğin Moskova’nın en meşhur cadde-
si Arbat, “Rabat”tan, Orınka Caddesi 
de “Orda”dan gelmektedir. Tatar ta-
rihçisi Halikov’un bu konuyla ilgili bir 
çalışması vardır. O, kendi çalışmasın-
da en az 500 Türk kökenli tanınan Rus 
ailesinden bahsetmektedir. Yine Türk-
lerle Ruslar asırlar boyunca yan yana 
yaşadıklarından dolayı aralarında 
evlilikler de olmuştur. Evlilikler, knez 
ve han aileleri arasında da gerçekleş-
miştir. Bundan dolayıdır ki Bazı Rus 
çariçelerinin kökeni Altın Orda’ya da-
yanmaktadır: Solomaniye Saburova, 
Yelena Glinskaya (IV. İvan’ın annesi), 
İrina Godunova, Natalya Narışkina, 
Marfa Apraksina gibi. 

Ayrıca Rus Çarı IV. İvan, ülkede 
hâkimiyeti sağlamak ve İsveç ile yap-
tığı savaşa karşı çıkan muhalifleri 
bastırmak için ve ayrıca da hüküm-
darın iktidarının aynen Cengiz Han 
devletinde olduğu kadar güçlü olma-
sı gerektiğini düşündüğünden, Rus 
tahtına da gerçek bir Cengizoğlunun 
oturması gerektiği kanısına varmış 

ve kendi tahtını iki yıllığına Cengiz 
Han’ın kökeninden gelen Kasm Hanı 
Semön Bekbulatoviç’e bırakmıştır. 
Yine 1598’de Rus tahtına çıkan Boris 
Godunov da Altın Ordalı Çet Mirza 
soyundan geliyordu. 

Rus Hâkimiyetine Karşı Mücadele

2023- Rus Çarlığı döneminde Türk 
kökenli halklar arasında bağımsızlık/
egemenlik mücadelesi yürütülmedi 
mi? 

İ. Kemaloğlu- Bu mücadele hep ol-
muştur. Ancak en büyük sorun bölge-
deki Türk halklarının birlik-beraber-
likten uzak olmalarıdır. Hatırlayalım 
ki Türk hanlıkları Ruslara karşı da 
birlik olamamışlardır. Örneğin Kırım 
Hanlığı tekrar Altın Orda’nın can-
landırılacağından ve kendilerinin de 
tekrar Altın Orda’nın içerisinde yer 
alacaklarından korktuğu için Ruslar-
la işbirliği yapmış ve Altın Orda’nın 
kalıntısı olan Büyük Orda’ya son 
vermiştir. Bu birliktelik sonraki ta-
rihlerde de sağlanamamıştır ki bu da 
Rusların yayılmasına ve onları tek tek 
ele geçirmesine yol açmıştır. 1552’de 
Kazan uzun bir mücadeleden sonra 
Rusların eline geçiyor. 1556’da Astra-
han ele geçiriliyor. Hatta Moskova’da-
ki Vasiliy Blajennıy Kilisesi Kazan ve 
Astra Hanlıklarının ele geçirilmesinin 
anısına inşa edilmiş bir kilisedir. Daha 
sonraki dönemde yoğun bir Hıristi-
yanlaştırma ve Ruslaştırma siyaseti 
başlatılmıştır. Bunlara karşı bir ta-
kım mücadeleler veriliyor ama tabiî 
ki o dönemde Rusya çok güçlenmişti 
ve bu dönemde çıkan ayaklanmala-
rı bastırmakta zorluk çekmemiştir. 
Türk halkları, ayrıca Rus muhalifleri-
nin ayaklanmalarına da katılıyorlardı. 
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Belki bağımsızlık mücadelesi olmasa 
bile birtakım hak talepleri ve bu doğ-
rultuda ayaklanmalar gerçekleşmiştir. 
Bunlarda birtakım haklar elde edilse 
de tabiî ki daha fazlası elde edileme-
miştir.

Türklere Karşı Rus Siyaseti Değişmedi

2023- Çarlık Rusyası, Sovyet Rusyası 
ve bugünkü Rusya Federasyonu as-
lında rejimleri farklı olmakla birlikte 
aynı mantaliteye sahiptir ve birbiri-
nin devamıdır genellemesini yapmak 
mümkün mü?

İ. Kemaloğlu- Tabiî ki aynıdır. Sov-
yetler Birliği her ne kadar hep Çarlık 
Rusyası’nı kötülese ve hep eleştirse 
de kendini Çarlık Rusyası’nın miras-
çısı olarak görmüştür. Rusya Fede-
rasyonu için de aynı şey geçerlidir. O 
da Sovyetler’in mirasçısı olarak gör-
müştür kendini zaman zaman Sov-
yet mirasını eleştirse de. Özellikle de 
Putin’in iktidara gelmesiyle birlikte 
Rusya Federasyonu için durum biraz 
farklılık arz etmiştir. Putin hem Çar-
lık Rusyası’nın hem Sovyet Birliği’nin 
en iyi şeylerini alacağını dile getirmiş, 
böyle de yapmıştır. Çarlık Rusyası’nı 
da kendi tarihinin önemli bir parçası 
olarak görmüştür, o eski karalama dö-
nemi artık geride kalmıştır. Ama özel-
likle Türk halklarına yönelik siyasette 
çok büyük bir değişiklik olmamıştır. 

2023- Sovyet döneminde Türk halk-
ları büyük acılar yaşadı, aslında bu 
acılar Türk kökenli halklarla da sınırlı 
değil, Ruslar da büyük acılar yaşadı. 
Ama 1990 sonrasında yeni bir dönem 
başladı ve 2000’li yıllardan sonra da 
Rusya kendisini daha güçlü olarak 
uluslararası sistemde ifâde etmeye ve 

yeniden bir güç olarak ortaya çıkmaya 
başladı. Putin sonrası dönem olarak 
nitelendirilen bu dönemde Rusya’nın 
bu dönüşünü nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

İ.Kemaloğlu- Sovyetler Birliği’nin yı-
kılışından sonraki Rusya’da yaşanan 
gelişmeleri iki döneme ayırarak ele al-
mak mümkün. Birincisi Yeltsin döne-
mi idi ve Rus halkı için bu dönem zor 
olmuştur. Bunun nedeni de sâdece 
Yeltsin’in kötü bir yönetici olması de-
ğildi. Çünkü Sovyetlerin yıkılışı Rus 
halkı için bile anî bir gelişme olduğu-
nu söyleyebiliriz. Yâni buna hazırlık-
sız yakalanmıştır. 70 yıl boyunca oluş-
turulmuş bir mekanizmanın yıkılması 
sâdece ülkenin siyasî yapısını değil, 
ekonomi başta olmak üzere bütün 
alanlarda bir bozulmaya ve çökmeye 
neden olmuştur. Âdeta yeni bir dev-
let sisteminin oluşturulmasına da yol 
açmıştır. İkinci dönem ise Putin’in ik-
tidara gelmesiyle Rusya’nın uluslara-
rası arenaya “dönüş süreci” olmuştur. 
Biz hep Putin’in iktidara gelmesiyle 
Rusya’nın güçlendiğini söylüyoruz. 
Mutlaka Putin’nin karizmatik ve güç-
lü bir lider olmasının bunda etkisi 
büyükse de, Putin’in iktidarına kadar 
geçen zaman da önemlidir. Bu zaman 
zarfında Rusya kendisini toparlamış-
tır. Ayrıca uluslararası arenadaki ge-
lişmeler ve enerji fiyatlarının artışı da 
Rusya’nın geri dönüşünün kolaylaştır-
mıştır. Putin iktidara geçince iç ve dış 
politikaları gözden geçirmiş, kendine 
has bir demokrasi anlayışı, yâni yöne-
tilebilir demokrasi anlayışını ortaya 
atmış, yine kendisine has bir kapita-
lizm anlayışı geliştirmiştir. Bir taraf-
tan devlet ekonomik hayatta hâlen et-
kili bir aktörken öbür taraftan serbest 
piyasa şartları oluşturulmaya çalışıl-
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mıştır. Eski anlayışla günümüz mo-
dern dünyasının anlayışı ile arasında 
bir sentez yapılmaya çalışıldığını söy-
leyebiliriz. Putin’in ikinci döneminde 
yâni 2004’ten sonra gerek iç politi-
kada, gerek dış politikada Rusya’nın 
kendisini toparladığını görüyoruz.

Rus Ekonomisi, Enerji Kaynaklarına Bağ-
lıdır

2023- Uluslararası sistemde yaşanan 
gelişmeler de Rusya’nın etkinliğini ar-
tırıcı etken olarak değerlendirile bilir 
mi? Meselâ Irak’ın işgali petrol fiyat-
larının artmasına sebep oldu?

İ. Kemaloğlu- Tabiî Rusya’nın topar-
lanmasında enerji kaynakları önemli 
bir rol oynamaktadır. İhracat kalem-
leri arasında da enerji ve silâh ön 
plandadır. Dolayısıyla Ortadoğu’daki 
sorunlar ve bundan kaynaklanan fiyat 
artışı ve alandaki önemli rakiplerinin 
devre dışı kalması, Rusya’nın hız-
lı yükselişinin sebepleri arasındadır. 
Bu durum hâlen de devam etmekte-
dir. Çünkü bir taraftan Ortadoğu’daki 
istikrarsızlığın devam etmesi, diğer 
taraftan Kafkaslar ve Orta Asya’daki 
enerji kaynaklarının alt yapının olma-
ması sebebiyle dünya pazarına ulaş-
tırılamaması, bu kaynakların ulus-
lararası pazara ve Avrupa’ya Rusya 
üzerinden ulaştırılması, hiç şüphesiz 
Rusya’nın işine yaramaktadır. Bu da 
Rusya’nın borçlarını kapatmasına ve 
ekonomisinin iyileşmesine yol açmış-
tır. Fakat burada da şu sorun ortaya 
çıkıyor; Rus ekonomisi büyük ölçüde 
enerji kaynaklarına bağlıdır. Çünkü 
Sovyetler Birliği’nin yıkılışından son-
ra birçok fabrika ve sanayi müessesesi 
kapandığını ve hâlen üretime dayalı 
bir ekonomik modelin aradan geçen 

zamana rağmen kurulamadığını gö-
rüyoruz. Üretim hâlen istenilen düze-
ye ulaşmış değil, bu da Rusya açısın-
dan önemli bir sorun teşkil ediyor. 

2023- Rusya’nın Orta Asya politikası 
bağımsızlık sonrası nasıl şekillendi? 

İ. Kemaloğlu- Sovyetler zamanında 
Rusya başlangıçta en azından yakın 
çevresine çok fazla önem vermemiş-
ti. Yeltsin de dâhil olmak üzere bazı 
yetkililer Sovyet ardılı ülkelerin ken-
dilerine bir yük olduğunu düşünü-
yorlardı. Ayrıca bu kişiler, “ne olursa 
olsun bu cumhuriyetler bizden fazla 
uzaklaşamaz” diye de düşünüyorlar-
dı. Rusya da bu dönemde hep Batı’ya 
yönelik bir siyaset izliyordu. Çok geç-
meden Rusya, doğru yolda olmadığını 
gördü. ABD, Çin, Türkiye gibi güçler 
bölgede etkisini artırmıştı ve Rusya 
da bunu hissetmeye başlamıştı. Daha 
sonra Yeltsin döneminde Avrasyacı 
Primakov’un başbakan olarak atan-
ması Sovyet ardılı cumhuriyetlere 
karşı ilginin tekrar artmasının ilk işa-
retidir. Putin zamanında bu ilgi daha 
da artmış ve yakın çevreye de büyük 
önem verilmeye başlanmıştır. Bir dö-
nem eski Sovyet Cumhuriyetleri’ne 
fazla önem verilmemesinin nedenle-
rinden biri de tabiî ki ekonomik ola-
rak Rusya’nın onların ihtiyaçlarını 
karşılayamayacak olmasıydı. Ne za-
man kendisi ekonomik olarak güçlen-
di o zaman daha çok onlarla münase-
betlerini geliştirmeye başladı.

Rusya’nın Yeni Stratejisi: Avrasya Birliği 
Projesi

2023- Rusya ile Orta Asya Türk Cum-
huriyetleri arasındaki ilişkiler eşitler 
arasında bir ilişki düzeyine ulaştı mı?
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İ. Kemaloğlu- Bunun tam olarak böy-
le olduğunu söylemek mümkün de-
ğildir. Rusya başta BTD’yi kullandı 
bu cumhuriyetleri kendi çatışı altında 
tutmak için. Yaşanan devrimler son-
rasında Gürcistan’ın BDT’den ayrıl-
ması, Ukrayna’da yaşanan sorunlar 
ve Özbekistan ile yaşananlar sorunlar 
dolayısıyla BDT’nin de etkisi azalmış 
bulunmaktadır. Ama Rusya bu böl-
gede her zaman entegrasyon süreç-
lerine önem vermiştir. Farklı enteg-
rasyon modelleri üstünden bölgeye 
ilgisi devam etmektedir. Gerek Şang-
hay İşbirliği Örgütü, gerek Kolektif 
Güvenlik Anlaşması gibi kuruluşlar 
üstünden özellikle askerî münasebet-
lere ve entegrasyona önem vermiştir. 
Çin bölgede ekonomik olarak, Rusya 
ise siyasî ve askerî açıdan varlığını 
devam ettirmektedir. Tabiî Rusya’nın 
istediği neticeyi bu girişimler vermiş 
değildir. Özellikle Çin’in ŞİÖ’de bu-
lunmasından dolayı Çin’in bölge üs-
tündeki etkisini azaltmak amacıyla 
Rusya’nın Çin’in olmadığı örgütlere 
önem verdiğini görüyoruz. Son dö-
nemde Rusya’nın öne çıkan bir pro-
jesi de Avrasya Birliği Projesi’dir. Bu-
nun ilk aşamasını da Gümrük Birliği 
olmuştur. Hatta bazı uzmanlar bunu 
Sovyetleri canlandırma projesi olarak 
görüyorlar. Şimdilik Belarus, Kazakis-
tan ve Rusya’nın üye olduğu bir birlik 
bu ama daha şimdiden Tacikistan ve 
Kırgızistan da üye olmak istiyor. Tabiî 
Rusya daha dikkatli davranmaya çalış-
maktadır, çünkü üye sayısının artması 
Rusya’nın işini zorlaştıracaktır. Örne-
ğin Kırgızistan ve Tacikistan bölgenin 
ekonomik açıdan en zayıf ülkeleridir 
ve bunlar Rusya için daha da ağır bir 
yük teşkil edecektir. Dolayısıyla Rusya 
daha ziyade ekonomik anlamda, ener-
ji anlamında kendi işine yarayacak ül-

kelerin üyeliğine öncelik veriyor. Rus-
ya özellikle Ukrayna’nın da bu birlikte 
yer almasını istiyor. Çünkü Moskova, 
Ukrayna’yı Batı’ya kaptırmak istemi-
yor.

Ne Batılı Ne De Doğulu

2023- Türk-Rus ilişkilerinin günü-
müzdeki boyutuna gelecek olursak, 
enerji üstünden yürüyen bir ilişki var 
ama Suriye meselesinden dolayı da bir 
kriz/sürtüşme var. Türk-Rus ilişkisi-
nin size göre temel ekseni bölgesel iki 
aktörün işbirliği midir, yoksa bölgesel 
rakiplerin sürtüşmesi midir?

İ. Kemaloğlu- En başta Türkiye ile 
Rusya’ya yakınlaştıran sebepler ne-
lerdir onlara bakmak lâzım. Batı ne 
Rusya’yı ne de Türkiye’yi Batılı olarak 
kabul ediyor. Doğu için de aynı du-
rum geçerli, tam olarak ne Rusya’yı ne 
de Türkiye’yi Doğu da tam olarak Do-
ğulu olarak kabul etmiyor. Bu durum 
iki ülkeyi yakınlaştırmaktadır. İkinci 
yakınlaştıran husus Batı’nın kendi-
lerine verdiği misyondan Moskova 
ile Ankara’nın rahatsız olmalarıdır. 
Rusya Batı’nın kendisini sâdece pet-
rol pompalayan bir boru hattı olarak 
görmesinden rahatsız oluyor. Tür-
kiye de tabiî ki gerek ABD ile gerek 
AB ile münasebetlerinde kendisinin 
haklarının ihlâl edildiğini, eşit olarak 
görülmediğinin farkında, bu da Tür-
kiye ile Rusya’yı yakınlaştırıyor. Renk-
li devrimler sırasında Rusya’nın Batı 
ile münasebetleri bozuldu aynı sırada 
Türkiye de Batı ile birtakım sorunlar 
yaşıyordu. Bu da özellikle o dönemde 
Türkiye ile Rusya’nın yakınlaşmasına 
neden olmuştur. Birçok alanda Türki-
ye ile Rusya arasında işbirliği söz ko-
nusu. Ama aynı zamanda bu işbirliği 
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her an rekabete dönüşebilir. Bu şöyle 
de söylenebilir, bazı bölgelerde Tür-
kiye ile Rusya müttefik ya da işbirliği 
içinde yürüyorlar ama bazı bölgelerde 
belki açık olarak değil ama gizli bir re-
kabetten de bahsetmemiz mümkün-
dür. Ancak yine de burada vizelerin 
kaldırılması, nükleer santralin Rusya 
tarafından inşa edilecek olması müna-
sebetlerde kolay geri adım atılmaz bir 
aşamaya gelindiğini göstermesi bakı-
mından altı çizilmesi gereken önemli 
konulardır. Yine enerji alanındaki iş-
birliği ve her geçen sene artan ticaret 
hacmi de diğer ülkeleri kıskandıracak 
düzeydedir. Şunu da belirtmemiz 
gerekmektedir ki, özellikle yeni pro-
jelerin hayata geçmesiyle enerjideki 
Rusya’ya bağımlılık artık tek taraflı 
değildir. Türkiye, Rusya’ya bağlı oldu-
ğu gibi Rusya da transit konusunda 
aynı ölçüde Türkiye’ye bağımlı hâle 
gelmektedir.

Suriye, Rusya’nın Ortadoğu’daki Tek Kale-
sidir

2023- Rusya’nın Suriye politikasının 
temelini ne oluşturuyor, hangi zavi-
yeden bakarak Rusya Suriye’yi önemli 
addediyor?

İ. Kemaloğlu- Rusya’nın Suriye poli-
tikasını belirleyen birçok sebep vardır. 
En başta Suriye günümüzde Rusya’nın 
Ortadoğu’daki âdeta tek kalesi konu-
mundadır. Özellikle Sovyetler Bir-
liği zamanında Rusya Ortadoğu’da 
çok güçlü konumdaydı, Sovyetlerin 
yıkılmasıyla birlikte Moskova’nın 
o bölgedeki etkisi tabiî ki azalmıştı 
ama Rusya’nın kendisini toparlama-
sına paralel olarak Moskova’nın Or-
tadoğu’daki gücü de artmıştı. Ama 
ABD’nin Irak müdahalesi ve daha 

sonra yaşanan Arap Baharı, bölge-
de Batı yanlısı eğilimleri artırırken, 
Rusya’nın etkisini azaltmıştır. Ör-
neğin Libya’daki gelişmelerden son-
ra Libyalı yetkililer; “Libya ile Rusya 
arasında Kaddafi döneminde başla-
yan işbirliğini alanlarını gözden ge-
çireceğiz” açıklamasını yapmışlardır. 
Muhalifler Kaddafi’ye verdiği destek 
dolayısıyla Rusya ile ilişkileri gözden 
geçirme kararı almışlardır. Dolayısıy-
la Suriye günümüzde Ortadoğu’daki 
Rusya’nın en büyük müttefiklerinden 
biridir, Rusya son müttefikini de kay-
betmek istememektedir. İkinci ola-
rak Rusya Suriye’nin başka devletler 
için örnek teşkil edeceğinden endi-
şe etmekte ve iktidarların bu şekilde 
değişmesini istememektedir. Çünkü 
Suriye’den sonra İran gündeme ge-
lebilir buradan da bu gelişmelerin 
Kafkasya’ya sıçrama tehlikesi söz ko-
nusudur. Bu da Rusların Esat rejimini 
desteklemesinin önemli nedenlerin-
den birisidir. Yine tabiî ki Suriye’deki 
Rus deniz üssü Rusya için önemlidir. 
Özellikle Ukrayna ile Rusya’nın iliş-
kilerinin gerildiği yıllarda Kırım’daki 
deniz üssünü kaybetme riski ile karşı 
karşıya kalan Rusya, Suriye’deki üsse 
daha fazla önem verir hâle geldi. Rus-
ya bu sebepten dolayı da Suriye’deki 
rejimi desteklemektedir.

Suriye Krizi, Türk-Rus İlişkilerini Fazla Et-
kilemez

2023- Suriye krizinde iki ülkenin de 
pozisyonları çok belirgin ve hatta sa-
bit. Bu krizin Türk-Rus ilişkilerini et-
kileme potansiyeli ne kadar?

İ. Kemaloğlu- Aslında Türk-Rus iliş-
kilerinin gündeminde Suriye yoktu 
ama gelinen noktaya baktığımız za-
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man Suriye krizinde iki önemli taraf 
olduğunu görüyoruz: Türkiye ve Rus-
ya. Artık günümüzde Batı’nın gün-
deminde Suriye krizi çok önemli bir 
yere sahip değil. Hâlbuki bu olayın 
müsebbibi ta kendisiydi. Belki bunda 
ABD’deki seçimlerin de etkisi olabilir. 
Hem Rusya’da hem de Türkiye’de bu 
konuda çok önemli bir konuma gel-
miş durumda ve maalesef bu da iki 
ülkeyi karşı karşıya getirmiştir. Ancak 
yine de hem Rus hem Türk yetkilileri-
nin belirttiği gibi, ki benim de görü-
şüm bu yöndedir, Suriye krizi Türk-
Rus ilişkilerini fazla etkilemeyecektir. 
Ama yine de önemli bir sınavdır Su-
riye krizi bu münasebetler için. Belki 
hem Balkanlar’da hem Ortadoğu’da 
bir Rus-Türk etki mücadelesi söz ko-
nusu olabilir gizli olarak, ama Türkiye 
ile Rusya’nın gerginleşmesine neden 
olacak bölgeler bellidir: Buralar, Orta 
Asya ve Kafkaslardır. Suriye mesele-
sinin Türk Rus münasebetlerini etki-
leyeceğini ben çok fazla düşünmüyo-
rum.

Türkiye Orta Asya’da Kültürel Alanda 
Güçlü

2023- Kafkasya ve Orta Asya’dan Tür-
kiye çekilmiş gözüküyor. En azından 
son 10 senelik Türk dış politikasının 
öncelikli alanları değil buralar. Belki 
Kafkaslar bir nebze ama Orta Asya 
tamamen terk edilmiş gibi gözüküyor. 
Türkiye’nin bu bölgelere ilişkin politi-
kalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

İ.Kemaloğlu- Özellikle Orta Asya’da 
ülkeler etki alanlarını paylaşmış gibi-
dir. Özellikle Çin daha önce de belirt-
tiğim gibi ekonomik alanı ele geçir-
miştir. Rusya askerî ve siyasî alanlarda 

güçlü. Burada Türkiye daha çok özel-
likle son dönemde kültür alanında fa-
aliyetlerde bulunuyor. Ben bu tür faa-
liyetlerin daha kalıcı ve sağlam olduğu 
kanaatindeyim. Kültürel münasebet-
ler üzerinden yürütülen işbirliği, daha 
sağlıklı ve daha sağlam bir temelin 
oluşmasını sağlamaktadır. Türksoy’un 
faaliyetleri bunda etkilidir. Rusya ise 
askerî ve siyasî anlamda bölgede et-
kinlik sahibidir. Bugüne kadar her ne 
kadar her iki tarafta rakip oldukları-
nı bilseler de Orta Asya, Türk-Rus 
münasebetlerinde büyük sorunların 
yaşanmasına sebep olmamıştır. Ama 
Türkiye ne zaman ki sâdece kültür 
alanında faaliyet yapmakla yetin-
mez ve başka alanlarda da etkisini 
artırmak ister, ki bölgedeki etkinliği 
artıkça bu anlamdaki faaliyetleri de 
artacaktır ve ya ne zamanki Rusya, 
Türkiye’nin kültür, Çin’in de ekonomi 
alandaki varlığından rahatsız olursa 
ve bunu engelleyecek güce sahip olur-
sa o zaman yalnızca Rus-Türk değil, 
Çin-Rusya münasebetleri de etkilene-
cektir. Şu da var tabiî ki Ruslar aslında 
Türkiye’nin her küçük adımından bile 
rahatsız oluyorlar. Hemen Türkiye’yi 
Panturanizm ile suçluyorlar. Türk-
Rus ilişkilerindeki algılama sorunu 
gittikçe çözülmesine rağmen, güven 
artmasına rağmen bu tür suçlamalar 
zaman zaman gündeme gelmektedir.

Rusya, Azerbaycan-Ermenistan Sorunu-
nun Çözülmesini İstemez

2023- Kafkaslar aslında her iki ülke 
için de önemli bir alan. Özellikle 
Rusya’nın Güney Kafkasya’ya ilişkin 
tutumu çok sıkıntılı. Ve bölge uzun 
yıllardır kim zaman şiddeti azalsa da 
kaynıyor. Rusya’nın Kafkaslara ilişkin 
bakış nedir?
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İ. Kemaloğlu- Güney Kafkasya’daki 
durum aslında şu an Rusya’nın işi-
ne yaramaktadır. Rusya, Azerbaycan 
ve Ermenistan arasındaki sorunla-
rın çözülmesini istemez en azından 
çözülmesi Rusya’nın çıkarına değil. 
Rusya bu sorunları onlarla münase-
betlerinde bir araç olarak kullanıyor. 
Bu araçtan mahrum kalmak istemez. 
İkinci olarak bu sorunların çözümü 
Azerbaycan ve Ermenistan’ın Batı ile 
entegrasyonunu da hızlandıracaktır. 
Hatta iki ülkenin de NATO üyeliği bile 
gündeme gelebilir. Rus yetkililer her 
ne kadar arabulucu rolünü üstlenseler 
de samimi olmadıklarını ben düşünü-
yorum. Yine bağımsızlıklarını tanıdığı 
Güney Osetya ile Abhazya cumhuri-
yetleri de Moskova’nın bölgedeki ka-
lecikleridir. Gürcistan’daki parlamen-
to seçim sonuçları, Gürcistan’ın da 
çok yakında Rusya’ya yakınlaşabile-
ceğine işaret etmektedir. Ermenistan 
zaten Rusya’nın “bölgedeki İsrail”i ko-
numundadır. Azerbaycan ile de mü-
nasebetlerde de büyük sorunlar yok. 
Dolayısıyla Rusya, Kafkasya’da güçlü 
bir konuma sahiptir. 

2023- Rusya Federasyonu içerisin-
deki özerk bölgelerde durum nedir? 
Bağımsızlık yolunda bir mücadele var 
mıdır? Orta vadede Rusya Federasyo-
nu içindeki cumhuriyetlerin bağımsız 
olacağını söyleyebilir miyiz?

İ. Kemaloğlu- Orta vadede Rusya 
Federasyonu içindeki cumhuriyetle-
rin bağımsız olacağını düşünmüyo-
rum. Fakat Rusya’nın özellikle Putin 
döneminde bu cumhuriyetlere karşı 
izlediği siyasette birtakım değişik-
likler olmuştur. Çünkü Yetsin döne-
minde “alabileceğiniz kadar özgürlük 
alın” siyaseti söz konusuydu ve bu 

cumhuriyetlere gerçekten de önemli 
haklar tanınmıştı. Ama Putin’in ikti-
dara gelmesiyle birlikte bu haklarda 
önemli değişiklikler oldu. Şimdi bu 
cumhuriyetlerin devlet başkanla-
rı Moskova’dan atanıyor, eskiden bu 
cumhuriyetlerin vatandaşları seçiyor-
du. Bu sebeple bu cumhuriyetlerin 
bazı liderleri Putin’den daha çok Pu-
tinci davranıyor. Örneğin Ramazan 
Kadirov şöyle bir teklifte bulundu: 
“Cumhuriyetlerin lideri devlet baş-
kanı olarak adlandırılmasın çünkü 
bu ülkede tek bir devlet başkanı var-
dır” dedi. Pasaportlarda değişiklikler 
oldu, artık etnik aidiyetler yazılmı-
yor. Bu cumhuriyetlerin anayasaları 
Rusya Federasyonu’nun anayasasıyla 
uyumlu hâle getirildi. Buna benzer re-
formlar gerçekleşti. Rusya’nın bundan 
sonraki süreçte uygulamaya geçirmek 
istediği bir reform daha var. Örneğin 
cumhuriyete sınırı olan bir Rus ili ile 
o cumhuriyetin bileştirilmesi ve yeni 
oluşacak o idarî yapıya cumhuriyetin 
adının değil de ilin adının verilmesi. 
Yâni cumhuriyetlerin adının harita-
dan silinmesi anlamına gelecektir bu. 
Bunu tabiî büyük cumhuriyetlere kar-
şı şimdilik uygulayamıyor belki ama 
küçük cumhuriyetlerde uygulamaya 
çalışıyorlar. Tataristan, Başkurdistan 
gibi büyük cumhuriyetlerde milliyetçi 
birtakım grupların ve oluşumlar söz 
konusu ve bunlar izlenen söz konusu 
siyasete karşı kendi çaplarında mü-
cadele yürütüyorlar. Meselâ Tatarlar 
Latin alfabesine geçmek istiyordu bu 
yöndeki girişimlerine izin verilmedi. 
Ancak bu yöndeki çalışmalar da de-
vam etmektedir. Fakat bilindiği gibi 
Federasyon içindeki cumhuriyetlerin 
genelde nüfusunun yarısını Ruslar 
oluşturmaktadır. Tataristan için de bu 
durum geçerlidir.
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Güven Zamanla Artacaktır

2023- Son olarak Türk-Rus münase-
betlerinin geleceğini nasıl görüyorsu-
nuz? Nereye evrilir bu ilişkiler?

İ. Kemaloğlu- Tabiî Rus-Türk mü-
nasebetleri bavul ticaretiyle başla-
mıştı ve günümüzde bu ilişkiler kimi 
zaman stratejik ortaklık olarak bile 
adlandırılır oldu. Ruslar ise bu mü-
nasebetleri stratejik ortaklık olarak 
adlandırmanın çok daha erken ol-
duğunu; Rus-Türk münasebetlerinin 
Rusya-Almanya, Rusya-Fransa ilişki-
leri seviyesinde olmadığı kanısında-
lar. Türkiye’nin NATO üyesi olması, 
zaman zaman Ruslar için hâlâ sorun 
olabiliyor. Aynı zamanda Türkiye 
de NATO üyesi olduğu için örneğin 
askerî alanda Rusya ile işbirliğine gi-
demiyor. Yine Türkiye’de Rusya’nın 
enerji kartını kullanabileceği konusu 
zaman zaman gündeme geliyor. Bu da 
tabiî ki aslında tam bir güvenin sağ-

lanmadığını gösteriyor. Ancak bugün-
kü yönetimler ilişkileri geliştirme ko-
nusunda kararlılar. Özellikle ekono-
mik alandaki işbirliğini artırarak iliş-
kileri daha sağlam temellere oturma 
hedefine sahipler. Yine enerji alanında 
her iki tarafında işbirliğine önem ver-
diğini görüyoruz. Bu anlamda nükle-
er santralin yapılmasında önemli bir 
noktayı işaret etmektedir. Zamanla 
algılama sorununun daha fazla çö-
züleceğini ve güvenin artacağını dü-
şünüyorum. Bu bağlamda karmaşık 
evlilikler, Türkiye’ye gelen turistler ve 
Rusya’ya giden Türk yatırımcıları gibi 
gelişmeler büyük önem arz etmek-
tedir. Yine kültürel ve ilmî alandaki 
işbirliğine daha çok önem vermekte 
fayda vardır. Zira bu alandaki müna-
sebetler, siyasî, ekonomi, enerji, ticari 
vs. alanlarda gelişen münasebetlerin 
temelini sağlamlaştıracak, münase-
betlerde çıkacak sorunların gideril-
mesini kolaylaştıracaktır. 
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Doç. Dr. Mitat ÇELİKPALA, Kadir 
Has Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslara-
rası İlişkiler Bölümü Başkanı

Rusya’nın Parçalanması Senaryosu 
Türkiye’nin Parçalanmasından Daha Ger-
çekçi

Türk-Rus İlişkileri Çok Pragmatik

2023- Putin’in Türkiye’ye yapaca-
ğı ziyaret ikinci kez ertelendi. Konu 
hakkında değişik spekülasyonlar ol-
makla birlikte gerilen ilişkilerin bu tip 
değerlendirmelere zemin hazırladığı 
da aşikâr. İsterseniz öncelikli olarak 
Türk-Rus ilişkilerinde son dönemde 
yaşanan gelişmeler hakkındaki değer-
lendirmelerinizle başlayalım.  

M. Çelikpala- Ben Türk-Rus ilişki-
lerini nasıl okumak lâzım, nasıl bak-
mak lâzım diye anlamaya çalıştığımda 
şunu görüyorum: Bu ilişki çok prag-
matik bir ilişki. İki tarafta bu anlamda 
birbirleriyle uyum içinde oldukların-
dan son 10 senede ilişkileri hızlı bir 
şekilde yükselttiler. O pragmatizmin 
kaybolduğu zamanlarda ilişkilerde 
sorun yaşanmaya başlandı. Ticarî iliş-
kiler gelişti deniliyor ama 1999’daki 
anlaşmada ticarî ilişkiler var, terörle 
mücadele meselesi var ve beraberin-
de siyasî ilişkilerin geliştirilmesi var. 
Ticaret bunların ikisini de geliştiren 

ana eksen olarak gözüküyor. Türk 
tarafı Kuzey Kafkasya ve Çeçen me-
selesiyle aleni olarak ilgilenmemeye 
başlayınca Ruslar da daha sakinler 
PKK meselesinde. Ama hiçbir zaman 
da Türkiye’nin istediği gibi oynamı-
yorlar, kenarda duruyorlar. Siyasî 
ilişkilerde Kıbrıs meselesi benzer bir 
konuma sahip. Son zamanlarda Rus-
lar Ortadoğu’ya doğru yayıldıkça bu 
alanda birtakım sıkıntılar olduğu or-
taya çıktı. Bugüne kadar yapılan şey, 
sorunlara bakmamak üzerine idi, 
“sorunları görmeyelim biz olumlular 
üzerinden ilerleyelim zaman için-
de aşama aşama onlar da çözülecek” 
mantığı vardı. Fakat şu görüldü ki, de-
ğişik sebeplerden sorunlar çözülmü-
yor ve dahası mevcutlara yeni sorun-
lar ekleniyor. Enerji meselesinde ise 
bir doyum noktasına ulaşıldı aradan 
geçen zamanda, Türkiye’nin elini güç-
lendirecek şekilde Azerbaycan gazı 
devreye girdi. “İran’ı oyuna sokabilir 
miyiz” diye bakıyoruz. Diğer taraftan 
teknolojinin gelişmesiyle kaya gazı 
gibi farklı alternatifler gündeme geli-
yor. Irak belirli oranda devreye giri-
yor. Dolayısıyla ilişkiler karmaşık hâle 
geliyor. 

Meselâ iki ülke arasındaki ticaret 
hacmini 100 milyar dolara çıkartmak 
hedefler arasında, ama bunun kısa 
vadede olacağını düşünmüyorum 
ben. Bunu şuna bağlamak istiyorum; 
Yüksek Düzeyde İstişare Konseyini 
toplantıları yapılıyor ve her toplantıda 
bir anlaşma imzalamak üzere bir ilişki 
kurulmuş. Enerji alanında yapılacak 
olan anlaşmalar bitti, en son nüklee-
ri de yaptıktan sonra. Orada kurulu 
bir düzen var ve önümüzdeki 10-20 
yılı belirleyecek. Bunu açabilecek bir 
şey yok. PKK meselesi Türk-Rus iliş-
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kilerinin gündemi değil. Kıbrıs me-
selesini ellemek istemiyoruz, Suriye 
meselesin de ise konuşacak bir şey 
yok çünkü tamamen farklı düşünüyo-
ruz. O zaman, somut bir şey imzala-
mayacaksak ve bunu satamayacaksak 
içeride, ne görüşeceğiz mantığından 
hareketle Putin ziyarette acele etmi-
yor olabilir. Bizim bilmediğimiz, üze-
rinde çalışılan bir konu da olabilir. 
Meselâ Rusların istediği topa bizim-
kiler girmediyse ona da tepki olabilir 
Putin gelmemesi. Yâni mevcut ilişki-
ler üstüne yeni bir şey eklenmeyecek-
se, “bunu çok abartmanın anlamı yok” 
demiş olabilirler. Çünkü Ruslar çok 
net bu hususta. Meselâ bizden en çok 
şikâyet ettikleri konu müzakere edip 
anlaştığımız özellikle enerji alanında-
ki anlaşmalarından geri dönmemiz, 
yine askerî alım anlaşmalarında yap-
tığımız son dakika manevralarından 
rahatsızlar. Bu türden bir pazarlık da 
olmuş olabilir.

Ruslar Suriye Konusunda Neyi Müzakere 
Edeceğiz? 

2023- Esad sonrasının şekillendiril-
mesi ile ilgili Türkiye’nin, Rusya’nın 
ve ABD’nin dahil olacağı bir planın 
olduğu dile getiriliyordu ama ABD’de 
seçimler vardı. Bunun için Putin 
ABD’deki seçimlerin bitmesini bekle-
miş olabilir mi? 

M. Çelikpala- Bu olabilir mi diye 
düşündüğümüzde Türkiye’nin rolü-
nü çok yükseltmişiz gibi oluyor. Eğer 
Suriye meselesinde müzakere seviyesi 
ABD ve Rusya’nın müzakere seviyesi-
ne çıktıysa, Türkiye’nin çözüm süre-
cinde çok önemli bir aktör olduğunu 
düşünmüyorum. Bizim karar alıcıla-
rımızda da gereğinden fazla kendini 

önemseme varmış gibi geliyor bana. 
Türkiye meseleye çok sert bir şekilde 
girdi ve müzakere edebileceği alanı 
nerdeyse sıfıra indirdi. Daha olayların 
birinci yılı dolmamışken peşinen Tür-
kiye’deki karar alıcılar, “rejim değişe-
cek, Esat gidecek” noktasında olduk-
larını açıkladılar. Dolayısıyla müzake-
re edeceği bir şey yok Türkiye’nin. Bu-
radan geri dönmesi çok zor görünü-
yor. O zaman Rusya ile Suriye konu-
sunda neyi müzakere edeceğiz? Eğer 
Türkiye, Rusya ile Esad’ın gitmesini ve 
Esad’ın yerine gelecek adamı müzake-
re edebiliyorsa, zaten bölgedeki bütün 
politikayı yönetiyor demektir. Ben o 
kadar büyük bir etkinliği olduğunu 
düşünmüyorum Türkiye’nin. ABD ile 
Rusya arasında bir müzakere olabilir. 
Bunun göstergesi olarak da, David 
Cameron’un; “Esat gelsin Londra’da 
otursun” açıklamasında görüyoruz. 
Eğer Türkiye de alttan alta buna oy-
nuyor ise bu durumda da Türkiye ile 
Rusya’nın isim müzakere etmesinin 
bir anlamı yok. Ha şu olabilir; Ame-
rikalılar bir isim üstünde karar vermiş 
ve bizimkiler de alttan alta “Ruslara 
biz bunu istemiyoruz” mesajı gön-
deriyorlarsa, bu olabilir. Tabiî bu çok 
komplo üstünden yapılan bir değer-
lendirmedir. Ruslar eğer Amerikalı-
lar ile görüşüyorlarsa Türkiye ile isim 
müzakere edeceklerini ben düşünmü-
yorum. 

Bir dönem meselâ Suriye’yi üçe bölme 
senaryoları vardı aynı Irak gibi, yine 
meselâ daha ufak bir Nusayri devleti 
kurulması tartışmaları vardı. Son dö-
nemde artan biçimde Irak gazını ve 
petrolünü Suriye üstünden Akdeniz’e 
çıkartma tartışmaları var, ortalık çok 
toz duman. Öbür taraftan Suriye dar-
madağın. Dolayısıyla Ruslar burada 
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topa nerede girerler? Suriye’deki Çer-
keslerin bir kısmı kaçmaya başladı. 
Genelde Çerkes ve diğer gruplar re-
jimle işbirliği hâlindeki gruplar olarak 
sayılıyordu. Bunların bir kısmı kaçı-
yor, kaçanların bir kısmı da anavatan 
diye Kuzey Kafkasya’ya gidiyor. Rusya 
bunların hiç birine oturma izni vermi-
yor. Bir kısmını turist vizesi ile alıyor 
ve bunları yaparken de Türkiye ile hiç 
konuşmuyor. Meselâ uçak indirme 
meselesi ile de ilintili olabilir Putin’in 
gelmemesi. Belki ilk erteleme bunun-
la ilgili olmaya bilir ama sonraki süreç 
bununla ilişkilendirilmiş olabilir. İs-
tihbaratın kaynağı ile ilgili tartışmalar 
vardı Türkiye’de, yine Ermenistan’dan 
gelen uçakların indirilmesi mesele-
si var. Kısaca Türkiye bu konuda çok 
sert ve müzakere alanı kapalı, bence 
Ruslar oturup bizimle konuşmazlar, 
çünkü müzakere edecek bir şey yok.

Ruslar Türklerin Dönüştürme Gücü Olma-
dığını Gördü 

2023- Türk-Rus ilişkilerin işbirli-
ği alanları Karadeniz ve enerji iken, 
sürtüşme alanı olarak da Orta Asya, 
Kafkaslar ve tabiî Rusya Federasyonu 
içindeki özerk cumhuriyetler söylene-
bilir. Bu çatışma alanlarına ilişkin ne-
ler söyleyeceksiniz?

M. Çelikpala- 90’lar Türkiye ile 
Rusya’nın rekabet ettiği dönemdi. 
Sanki Rusya Türkiye’yi, “Rusya’ya rağ-
men bölgeye girmeye çalışan Batı’nın 
ya da Amerika’nın bir ajanı olarak” gö-
rüyordu. Aslında Türkiye’nin 90’ların 
başı hariç böyle bir rolü yoktu. 90’ların 
başında Türkiye ne yapacağını bilme-
diği için böyle oynamaya çalıştı. Tabiî 
bu dönemde Türkçülük daha yük-
sekti. Fakat 90’ların ikinci yarısından 

itibaren bu sona erdi. Türkiye’nin po-
litikası bölgeyi dönüştürme yönünde 
ilerlemedi. Ticarî ilişkiler öne çıkınca 
Türkiye biraz daha sakinleşti ve Rus-
lar ile iyi geçinince bölgeye daha rahat 
gireceğini görmeye başladı. Ruslar ise 
Türklerin bölgedeki faaliyetlerini gör-
dükçe aslında korktuğu kadar bölgeyi 
dönüştürme gücüne sahip olmadığı-
nı gördü Türkiye’nin. Meselâ Türkiye 
bölge ülkelerinin karar alma meka-
nizmalarında hiçbir zaman etkili bir 
güç hâline gelmedi. Orada Ruslar var, 
Amerikalılar var. Türkiye daha ziyade 
ekonomik ve kültürel ilişkiler kurmak 
üstünden bölgede etkin olmak istiyor, 
ama siyasî çözümler denildiği zaman 
Türkiye çok somut çözümler üretme-
diği için Türkiye bölgede çok ciddîye 
alınmıyor. Bu ciddîye alınmamanın 
yansıması olarak Ruslar bizden artık 
çekinmiyor. 

Ben bunun ipuçlarını Kuzey 
Kafkasya’da görüyorum. Ruslar son 
5-6 yıldır Türkiye’nin bu bölgelerde 
ekonomik anlaşmalar yapmasına izin 
veriyor. Siyasal meselelere bulaşma-
dığın müddetçe serbest. Söylemin 
arkasını dolduramadığımız görüldü, 
bunun için de ekonomik ve kültürel 
alandaki faaliyetlerimiz Rusları rahat-
sız etmiyor. Uzun vadede ne olur bil-
miyorum. Kuzey Kafkasya halklarını 
ve Tatarları düşünelim. Örneğin vize 
yok, gidip gelmek serbest, bu uzun va-
dede bölgeyi nasıl dönüştürecek bil-
miyoruz. Ki dönüştürecek, ama nasıl 
ve hangi vadede bilmiyoruz. Türkiye 
gelişen bu ekonomik ve kültürel ilişki-
leri planlı bir siyasî politika ile kulla-
nabilir mi? Hiç onun işareti gözükmü-
yor. Dolayısıyla Türk-Rus ilişkilerinin 
ekonomik anlamda devam edeceğini 
söyleyebiliriz. Bizim enerji ihtiyacımız 
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arttıkça ve bunu başka coğrafyalar-
dan karşılama imkânından mahrum 
kaldığımız müddetçe bu ilişkilerin 
artarak devam edeceğini söyleyebili-
riz. Bu senenin Ocak ayından Kasım 
ayının başına kadar boru hatlarına 12 
defa saldırı düzenlemiş PKK. Bunun 
yanlış hatırlamıyorsam 11 tanesi Ker-
kük-Yumurtalık ve İran hattına. Do-
layısıyla gaz kesiliyor, bu kesilmelerin 
tamamını Ruslar kotayı artırarak telafi 
ediyorlar. Fakat son Azerbaycan an-
laşmaları sonrasında Ruslar iki açıkla-
ma yaptı, “bundan sonra karşılamaya-
biliriz” diye. 2013’ün ortalarına doğru 
Azerbaycan’dan gelen hattın Türkiye 
sınırından kuzeye mi, güneye mi gi-
deceği açıklanacak. Bence o açıkla-
nırsa oyun biraz daha hareketlenecek. 
Güneye giderse bu Rusları rahatsız 
etmeyecek, İtalya-Yunanistan hattın-
dan güneye gidecek. Ama kuzey hattı 
seçilirse, Bulgaristan üstünden Ro-
manya üstünden Avusturya’ya doğru 
uzanırsa, bunun Doğu Avrupa’daki 
dengeleri stratejik olarak değiştirme 
potansiyeli var. Benzer anlaşmaları 
Ruslar Güney Akım Projesi bağlamın-
da Bulgaristan, Romanya, Polonya ve 
Macaristan ile yaptılar. Güney Akımı, 
İtalya, Fransa ve Almanlarla ortak ya-
pıyorlar. Dolayısıyla TANAP projesi-
nin Güney Akımı Projesini etkileme 
potansiyeli var ve burada Türkiye ana 
aktör. O zaman da bizim canımız sı-
kılabilir. 

Hiç Kimse Stratejik İlişki İstemiyor

Bu söylediğim etkenler üstünde ba-
kınca ben Türk-Rus ilişkilerine her 
zaman kuşku ile bakıyorum. Çünkü 
Ruslar bizimle stratejik bir ilişki iste-
miyorlar, biz de aslında istemiyoruz. 
Bizim için Ruslar daima elimizdeki 

kart. Batılılara ne kadar önemli oldu-
ğumuz anlattığımız bir araç. Neden-
se biz kendimizi Batılı olarak kabul 
ettiğimizden Rusları da Batılı olarak 
kabul etmediğimizden, bir denge un-
suru olarak Rusları kullanıyoruz. 

2023- Rusların hegemon ya da em-
peryal güç olarak davranma alışkan-
lığını devam ettirmesi, Türkiye’nin 
Ruslara bakışını etkiliyor mu?

M. Çelikpala- Bence etkiliyor. İç içe 
nüfuslar var. Rusya sınırları içinde 
bulunan pek çok topluluğun Türkiye 
ile bağlantıları var. Geçmişte o top-
raklardan kopup gelen önemli bir 
nüfus Türkiye’de yaşıyor. Türkiye ay-
rıca her şeye rağmen Batılı bir aktör. 
Biraz önce de söylediğim gibi Türkiye 
nasıl olacağını henüz bilmese de böl-
geyi dönüştürmek istiyor, bu anlamda 
Türkiye’de de bir emperyal eğilim var. 
Fakat Türkiye’nin bu eğilimini Ruslar 
kadar açıkça dile getirecek ya da poli-
tikalarıyla meselâ Rusların Gürcistan 
Savaşı’nda yaptığı gibi herkesin gö-
züne sokacak bir cesaret yok, ikincisi 
potansiyeli yok. Ayrıca bedel ödemek 
istemiyoruz. O zaman da rahat hare-
ket edecek durumda olmuyoruz. Ama 
aynı coğrafyaya oynuyoruz. Oyna-
dığımız sürece de bu rekabet olacak. 
Tabiî Ruslar kendilerini bizi kontrol 
ettiklerini hissettikleri ölçüde daha 
rahat hissedecekler. Ama kendilerini 
rahat hissetmezlerse canımız sıkıla-
bilir. Karadeniz bunun güzel örnek-
lerinden biri. Karadeniz’i kapalı bir 
alan olarak tutmak ikimizin de işi-
ne geliyor. Ama niyetler var. Türkiye 
açısından korkulan şey Amerika’nın, 
İngiltere’nin deniz kuvvetlerinin, do-
nanmasının bölgeye girmesi değil, 
güvenlik için bunu ilerde isteyebiliriz 
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de. Sorun şu; girerlerse Türkiye’nin 
ağabeylik rolü kaybolur. Ayrıca Batı 
nezdindeki etkinliğimiz azalabilir. Ay-
rıca Rusya kartını kesinlikle kaybede-
riz. Rusya kartını kaybettiğimizde Ba-
tılılarla örneğin Montrö’yü müzakere 
ettiğimizde yanımızda Ruslar varken 
hissettiğimiz rahatlığı hiçbir zaman 
hissedemeyiz. Bir yandan da herhalde 
başta Almanlar olmak üzere Batılılar 
ile Rusların anlaşabileceğinden çeki-
niyoruz. Ruslar onlarla da anlaşırlar-
sa Karadeniz’deki güvenlik ve kontrol 
bizim dışımıza çıkabilir. Mevcut du-
rum Rusların da işine geliyor, çünkü 
Türkiye’yi kullanarak oyunu oynuyor-
lar. Türkiye bölgedeki en eski ve etkin 
NATO üyesi ve Ruslar gibi düşünü-
yor. O zaman gidip NATO içinde kav-
ga etmenize gerek yok, Türkler zaten 
ediyor... Türk-Rus işbirliğini Karade-
niz’deki mevcut düzeyi bile iki taraf 
için yeterli aslında.

İki Taraf da Statükodan Yana

2023- Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı’nın işlevsiz olduğuna ilişkin 
değerlendirmeler de o zaman bu an-
lamda önemli değil.

M. Çelikpala- Türk tarafı da Rus ta-
rafı da KEİ’nin işlememesinden hiç 
rahatsız değiller. Türkiye’de bu örgüt 
sâdece Türkiye’nin dönem başkanlığı 
yaklaştığı zaman akla geliyor. Ya da 
Amerika gibi büyük aktörler oyunu 
biraz forsa etmeye kalktığında akla 
geliyor. Bizim gibi akademisyenler 
ideal dünya üstünden değerlendir-
meler yaparak, “bu iş çalışmaz buna 
bir güvenlik boyutu eklenmeli” dediği 
zaman en sert karşı çıkan Türk tarafı 
oluyor, hemen ardından Ruslar geli-
yor. Çünkü güvenlik boyutu katıldı-

ğında iş biraz daha değişip ciddileşi-
yor ve elini taşın altına sokmanı icap 
ettiriyor. Türkiye bölgedeki statüko-
dan memnun. Türkiye’nin Ermenis-
tan açılımı, Kafkasya işbirliği öneri-
lerinin hepsi statükonun Ruslar ta-
rafından bozulması üzerine yapılmış 
öneriler. Batılılar ve ABD memnun 
değil statükodan, o yüzden Türkiye’yi 
bu kadar suçluyorlar. Türkiye mevcut 
durum bozulursa kendi istediği gibi 
bir düzen kuramayacağından çekindi-
ği için statükonun devamını istiyor. O 
zaman da yalpalamaya başlıyorsunuz. 
Böyle bakınca sanki statüko kavra-
mında kitleniyor Türk-Rus ilişkileri ve 
Batılılar da bundan hoşlanmıyor. Ama 
statüko bozulduğu zaman biliyoruz ki 
bölgedeki Batılı aktör biz olmayacağız 
başkaları gelecek.

Büyük Güç Olma Refleksi

2023- Suriye meselesine bakacak 
olursak, Rusya’nın Suriye mesele-
sindeki tavrını nasıl açıklamak ya da 
okumak gerekli?

M. Çelikpala- Bir defa Rusların kendi 
toprakları dışında iki tane deniz üssü 
var: Bir tanesi Sivastopol, bir tanesi 
de Suriye’deki Tartus. Ruslar Sivas-
topol’deki dengeleri kendi istedikleri 
şekle yakın bir düzeyde kurmuş du-
rumda. Şimdi Akdeniz’e Karadeniz’in 
devamı gibi absürt bir yaklaşımla ba-
kıyorsan, ki bakıyor Ruslar, o zaman 
bir ayak lâzım, Tartus bu anlamda 
önemli. Hazır kullanıyor ve meşru 
bu ayak. Bu meşruiyeti kaybettiğin 
zaman oturup yeniden müzakere 
edeceksin vs. ayrıca bu kadar basit 
terk etmek istemiyor Rusya, çünkü 
Sovyetler’in çöküşü sırasında kolay 
terk ettikleri alanlara geri dönmenin 
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ne kadar zor olduğunu Ruslar gör-
düler. Rusya büyük bir dünya devleti 
değilse bile büyük bir bölgesel aktör. 
Bu bölgede uzun bir aradan son-
ra, 2008 Gürcistan Savaşı ile, Ruslar 
daha geniş bir halkaya dönebildiler. 
Yâni yakın çevrenin dışında yer alan 
bir dış halkaya Sovyet zamanından 
sonra ilk defa girebildiler. Ekonomik 
olarak toparlanması, siyasî olarak 
profilini yükseltmesi, Putin’in içeriyi 
kontrol etmesi gibi birçok faktör bir 
araya gelince Ruslar kafalarını kaldır-
dılar ve dönüp baktıklarında gördük-
leri ayak da Suriye ve İran oldu. Ama 
İran farklı, onunla oynamak Suriye ile 
oynamak kadar kolay değil. İran her 
şeye rağmen kendi adına bir aktör. 
Suriye’deki durum Rusya’nın küresel 
dengelerde kendisini göstermesi için 
yeterli bir araç. Başka bir şeyi pazar-
lık etmek için kullanılabilir bir un-
sur. O zaman neden bunu çok çabuk 
terk etsin. Esad’ı çok önemsedikleri-
ni sanmıyorum, ama Esat üstünden 
sistemi önemsiyorlar. Bunu başka 
alanlarda güç unsuru olarak kulla-
nabiliyorlar. En azından Türkiye’yi 
rahatsız edebiliyorlar. Bakıyorsunuz 
ABD de çok önemsemiyor Suriye’yi, 
AB de, Fransa’yı bir kenara koyun, 
çok önemsemiyor. Bunun bir benzeri-
ni Kosova’da yaşadılar. Onun rövanşı 
Osetya ve Abhazya ise Suriye’yi kay-
bederlerse bunun rövanşını bir daha 
nerede alacaklar? Başka bir alan yok! 
Bence onun için Suriye politikasını 
devam ettiriyorlar ve bu da eski büyük 
güç olmanın refleksi gibi gözüküyor. 
Tabiî bir başka boyutu ise bölgenin ta-
mamen kontrol dışına çıkma ihtimali-
nin bulunması. Bu sekteryen, radikal 
ilişkiler aslında çok ciddîye alınması 
gereken ilişkiler. Türkiye’yi içine çeki-
yor her ne kadar, “Sünnî-Şiî ayrımı ile 

uğraşmıyoruz” deseler de aslında giri-
yorsun bu kutuplaşmaya. Rusya’da da 
Müslüman nüfus var. Kuzey Kafkasya 
örneği bunu gösterdi, acaba bu radi-
kal unsurlar buralara yeniden döner 
mi? Birçok makale yayınlandı “Arap 
Baharı’nın Rusya’ya etkisi ne olur” 
şeklinde. Bunun etkisinin olmayaca-
ğını düşünse bile içten içe bunun et-
kisinin değerlendirmek durumunda. 
Çeçenistan hâlen sıkıntılı, hakeza Da-
ğıstan hâlen orada. Bu unsurların tek-
rardan bölgeye dönmesi söz konusu 
olabilir. Suriye Müslüman Kardeşler 
ekolünden uzaklaşarak daha radikal 
grupların etkin olduğu bir yer hâline 
dönüşebilir. 

Türkiye Kısa Vadeli Düşünüyor

Bir de tabiî Doğu Akdeniz’deki enerji 
meselesi var: Suriye buradaki bilin-
meyen tek aktör, iç sorunlardan dola-
yı. İsrail, Rum Kesimi, Mısır çalışıyor, 
Lübnan birtakım anlaşmalar imzala-
dı. Suriye buradaki tek bilinmez duru-
munda. Gazprom hem İsrail ile hem 
Mısır’la bunları konuşuyor. Rum Kesi-
mi zaten Rusya demek. Böyle baktığı-
mızda Suriye’de ne olduğunu, o hatta 
ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla 
buna yönelik bir mücadele de olabilir. 
Amerikalıların bulduğu “Shale” gazı 
var, şu an için bunun dışarı satımı ya-
sak. Ama Obama’nın çevre merkezli 
politikadan, ihtiyaçlarını karşımayı 
ve bunu üretmeyi hedefleyen bir po-
litikaya döndüğünü biliyoruz. Bunu 
ürettiklerinde ve satma kararı aldıkla-
rında dünyadaki enerji dengesi deği-
şecek. Oturup bunu dünyanın en bü-
yük gaz rezervine sahip Rusya ile mü-
zakere edip, küresel enerji fiyatlarını 
ve akışını kontrol etmek isterler mi? 
Avrupalılar yerine Ruslarla bunu yap-
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san ne olabilir? O zaman bütün böl-
geleri paylaşacaksın. Doğu Akdeniz’i 
de paylaşacaksın. Şu an için çok kârlı 
olmayan kaynaklar 20 sene sonra çok 
kârlı olabilir. Çok uzun vadeli hesap-
lar devreye girmiş olabilir. Çok uzun 
vadeli hesaplar yapılırken biz çok kısa 
vadeli hesaplar yapıyoruz. Bizim va-
demiz, Esad’ın gidip-gitmemesi üze-
rine kurulu. Oyunun başka hiç bir 
veçhesini görmüyoruz. Meselâ niye 
Esat’ın gitmesini istiyoruz? Cevabı 
yok. Kalırsa ne olur? Cevabı yok. De-
mokrasi gelsin ama rahatsız olduğun 
PYD ise Suriye’nin kuzeyinde bunlar 
iktidara gelirse nasıl ilişki kuracaksın. 
Irak’ın kuzeyi bu hususta bize güzel 
bir ipucu veriyor. Bu da çok enteresan 
bir şey.

2023- Şöyle bir politikası mı var 
Türkiye’nin: Barzani liderliğindeki 
gibi yapılar kurulur ve bizimle de iş-
birliği yaparlarsa biz bölgede Kürt 
devletine karşı değiliz ve devletlerin 
toprak bütünlüğünü de savunmayız. 
Hatta kendi ülkemizi de buna göre 
dönüştürebiliriz.

M. Çelikpala- Böyle bakıyor gibi, 
buna katılıyorum. İkincisi de Türkiye 
gücünü yumuşak güç olarak göster-
meye öylesine alıştı ki, bütün dengeler 
ekonomik çıkarlar üstünden gitmeye 
başladı. Bütün siyasî söylemler, kül-
türe dayalı politikalar çok geri plan-
da kalmaya başladı. “Ticarî olarak 
uzlaşıyorsan, ekonomik olarak ilişki-
lerin sağlam gidiyorsa herkesle ilişki 
kurarsın” mantığına sahip Türkiye. 
Oysa siyasî meseleleri kenara koyarak 
kurulan bir ilişki bu. Siyasî meseleler 
ne olacak? Onlar ötelendikçe çözüm 
üretilmediği gibi daha da büyüyor. 
Çözüm üretmeye kalktığında da bu 

sefer ekonomik ilişkilerinin esiri olu-
yorsun. Bu bir kısırdöngü. Orta ve 
uzun vadeli planlamalar en azından 
görünmediği için bir süre sonra baş-
kaları tarafından kontrol edilir hâle 
geliyorsun. İşte, “Amerikalılar düğ-
meye mi bastı” diye düşünmeye baş-
lıyorsun. Adamların politikaları var 
ve bunu biliyoruz, bunun üstünde 
de çalışıyorlar. Bizimkiler Esat’ın git-
mesi üstünden pozisyonlarını belir-
lediler ve müzakereleri de aleni hâle 
getiriyorlar. Açık-kapalı, iç-dış her 
şeyi kamuoyunun önde tartışmak ve 
bundan da nemalanmak politikası var 
bizimkilerde. Belirli konuları çok er-
ken konuşuyoruz ve çok erken ve açık 
konuştuğumuz için de bir netice elde 
edemiyoruz. Türkiye’nin 20 yıldır 30 
yıldır duran gündem maddeleri var 
ve buralarda hiçbir ilerleme yok. Ve 
Türkiye’nin geleneksel dış politikasına 
bir eleştiri yapılarak mesele götürülü-
yor ama alternatifinin ne olduğunu 
hiçbirimiz bilmiyoruz. 

Oturup âkil adamlarının Türkiye’nin 
bundan sonraki dış politikasının ne 
olduğunu tartışması lâzım. Bizim 
bundan sonra bir yöne ihtiyacımız var 
aslında, o yönü bulamadığımız için de 
Türkiye NATO politikalarına, güven-
lik politikalarına geri dönmek zorun-
da kalıyor. Güvenlik politikalarına geri 
döndükçe iyi ilişkileriniz zedeleniyor. 
Güvenliğiniz de sağlanmıyor açıkçası. 
Daha Amerikancı olunduğuna dair 
sert eleştiriler başlıyor. Türkiye bana 
göre sorunlarına çözüm üretemeyen 
ve bir adım öteye gidemeyen bir kısır 
döngünün içine girmiş durumda. Bü-
yük ihtimalle bizimkilere soruyorlar 
aynı benim sorduğum gibi, “ne isti-
yorsunuz?” diye. “Bir şey istemiyoruz, 
demokrasi istiyoruz” cevabı hiçbir şey 
ifâde etmiyor. 
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Jeopolitik Okumaları Yeniden Yapmak

2023- Batı neden Suriye’yi önemse-
miyor? Suriye’nin çok karışık bir ya-
pıya sahip olmasından mı çekiniyor 
yoksa bir yerde bu Arap Baharı’nı 
sonlandırmak lâzım diyerek mi konu-
ya yaklaşıyor. 

M. Çelikpala- Bence Suriye Batılı çı-
karlar açısından çok hayatî bir yer de-
ğil. Irak örneği ve nispeten Libya ör-
neği Suriye’ye gitmenin başa ne kadar 
büyük bir bela getireceğini gösterdi. 
Suriye’yi toparlamak, düzeltmek için 
ayrılması gereken kaynağı kimse ayır-
maya niyetli değil. Amerikalılar da 
büyük ihtimal bunun hesabını, kita-
bını yaptıklarında “zamana bırakalım” 
tartışması yapıyorlar. “Arap Baharı 
kendini yumuşak bir bahar olarak 
zaman içinde gerçekleştirecekse ger-
çekleştirsin” diye değerlendiriyorlar 
gibi. Bizim okuyamadığımız herhal-
de bunu çok sert bir şekilde yapmak 
istememizdir. Belki bu çok büyük bir 
sınıra sahip olmamızdan kaynakla-
nıyor. Aslında 2 yıl dostluk dönemi 
var Türkiye ile Suriye arasında, ben 
onun anomali olduğunu düşünü-
yorum. Geçmişe baktığımız zaman 
o iki yıl aykırı bir dönem ve aslında 
Türkiye’nin şimdi onu yakalaması ge-
rekiyordu. AB’nin artık proje üretti-
ğini söyleyemeyiz. Artık ne Kafkasya 
ile ilgili ne enerji politikalarıyla ilgili 
proje üretiyor ne de başka alanlarla 
ilgili... Çünkü AB’nin büyük aktörleri 
kendi oyunlarını kurdular. Almanla-
rın ayrı bir gündemi var, Fransızlar 
ayrı bir gündemle gidiyorlar. İngiliz-
ler zaten hiç o topa girmedi bile. Yapı 
çok büyüdü ve ortak politika çıkmı-
yor, çıkarmak da mümkün değil bu 
sistem içinde. O zaman her ülke gele-

neksel politikalarına döndü ve bunlar 
birbirleriyle uyumlu değil. O zaman 
da hiçbir güç buraya kaynak ayıra-
cak büyüklüğe ve yapıya sahip değil. 
Çinlilerin ve Rusların çıkarları zaten 
farklılaştığından onlar buraya farklı 
bakıyorlar. Geriye bir tek Amerikalı-
lar kalıyor. Onlar da daha içe dönmüş 
durumdalar, onlar için sağlık refor-
mu, işsizlik, eğitime ayrılacak kay-
nak daha önemli. Meselâ Obama’nın 
ikinci döneminde dış politika daha 
aktif olmasından bahsediliyor; neden 
yapsın? Amerika enerji kaynakları ve 
güvenliği noktasında Kuzey Amerika 
merkezli bir yapı kurmaya yönelmiş 
durumda. Aspen’de yapılan bir top-
lantıda Amerikalılar, bizim düşünce-
mizin dışında, Çinlilere, “Biz enerji 
kaynağı olarak Ortadoğu’ya muhtaç 
değiliz, bölgedeki güvenliği sağlamak 
için siz elinizi taşın altına sokun” de-
diler. Çinliler duymazdan geldi, bizim 
gibi insanlar ise şaşırdı. Çünkü biz bir 
rekabet olduğuna inanıyoruz. Tam 
tersine Amerikalılar, “buraya girin, 
kaynak ayırın, güvenliği sağlayın” di-
yor. O zaman insanın kafası karışıyor. 
Çünkü biz çok geleneksel jeopolitik 
söylemlerle bölge analizine alışmı-
şız, ama bu hızlı bir şekilde değişiyor. 
Robert Kaplan’ın yeni bir kitabı çıktı, 
jeopolitik okumaları yeniden yapmak 
üzere. Yeniden okumaya çalışıyorlar 
coğrafyayı, ama bizim bildiğimiz 20. 
yüzyıl jeopolitiği üstünden yapmıyor-
lar bu okumayı. 

Batılılar böyle bir kaynağa sahip değil-
ler ve girmek istemiyorlar. Suriye ayrı-
ca çok önemli bir yer değil onlar için, 
Irak önemliydi. Irak kaynak anlamın-
da çok önemliydi, dengeleri değiştire-
cek bir unsurdu ama Suriye öyle değil. 
Batı biraz da, “Bırakalım kendi içinde 
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savaşsınlar kim kime galebe çalarsa 
onunla çalışırız, minimum miktarda 
silah sağlayalım, ki bunu da yapıyor, 
ama doğrudan doğruya Irak gibi, Af-
ganistan gibi dâhil olmayalım” diye 
düşünüyorlar. Bu bana çok mantıklı 
geliyor. Suriye’nin sınırlarını aşıp sağa 
sola bulaşmadığı sürece. Çünkü sü-
rece Batı dâhil oldukça İran’ın etkisi 
de artıyor, Basra ve güneyinde hatta 
Bağdat’ta bile herkesin cebinde İran 
Riyali olduğunu biz duyuyoruz. Ge-
çen sene Irak’ın güneyindeki Şiî ziya-
ret bölgelerine giden insan sayısı 13 
milyon, bunlar gelir üretiyor. Ameri-
kalılar Maliki politikasını destekliyor, 
bizim politikamız çökmüş durum-
da. Kürtlerle oynamıyorlar. İki yılda 
Türkiye, Ortadoğu’yu yanlış okuyan 
ülke konumuna düştü. Batılılar farklı 
çıkarlar çevresinde dönmeye başladı. 
Bunu okuyamıyoruz, anlayamıyoruz 
ondan dolayı da etkinliğimiz azalıyor 
gibi geliyor bana.

Rusya’daki Rus Olmayan Topluluklar

2023- Çerkeslerin soykırımla ilgili bir 
girişimi var, Tataristan’da geçtiğimiz 
günlerde, Kazan’da, yüksek katılım-
lı bir bağımsızlık yürüyüşü yapıldı. 
Rusya kendi içinde böyle sorunlarla 
uğraşmak zorunda kalabilir mi önü-
müzdeki dönemde?

M. Çelikpala- Rusya’nın canı, kendi 
içindeki Rus olmayan unsurlara onla-
rı oyuna dahil edecek bir takım artı-
lar sunmazsa, epey sıkılacak. Birinci 
olarak bu halkların nüfusları Ruslara 
göre daha hızlı artıyor. İkinci olarak 
Rusya dünyaya açıldıkça bunların di-
ğer toplumlarla etkileşimleri artıyor. 
Siyasal ve toplumsal beklentiler de ar-
tıyor, Rusya’nın federal yapısı da buna 

imkân tanıyor zaten. Aynı Sovyetler’in 
dağılması gibi. 90’ların ortasında Rus-
ya Federasyonu’nun da dağılacağı de-
ğerlendirmeleri yapılırdı. O zaman 
kızıyordu Ruslar. Bu potansiyel bu-
gün de devam ediyor. Çeçenistan’da 
sorunlar bitmiş değil. 10 yıl önce ile 
kıyaslanmayan bir ülke var ama in-
sanlar refaha kavuştukça kendilerine 
güvenleri artıyor, beklentileri farklıla-
şıyor. Bu Fransızların, İngilizlerin sö-
mürgelerinde başına gelenlerle aynı. 
Rusya da Rus ırkçılığı yükseldikçe bu 
haklar da kopma noktasında eğilimler 
artıyor. Rusya bu halklara neden Rus-
ya da kalmaları konusunda bir takım 
artılar sunmak zorunda. Çünkü bu 
unsurlar hiçbir zaman kendilerini Rus 
olarak hissetmeyecekler. “Neden Rus-
ya içinde kalmalıyım” sorusunu hep 
soracaklar. Bunun bir cevabı olduğu 
sürece sorun yok ama cevap bittiği 
anda sorunlar yaşanacak. 

Diaspora politikaları daha enteresan-
dır. Diaspora politikaları daha yıkıcıdır 
ve çok tepkiseldir. Çerkes diasporası 
siyasallaşıyor, Türkiye’deki de dâhil 
olmak üzere. Hep kültürel yapılardı 
bunlar, son 7-8 yıldır hızlı bir şekilde 
siyasallaşmaya başladı ve soykırım sü-
reçleri de bir zemin oluşturuyor ve si-
yasallaşmanın önemli bir aracı hâline 
geliyor. Bir kimlik inşa etmek soykırım 
üstünden mümkün. Rusya’nın buna 
tepkisi ne olacak bilmiyorum. Olum-
lu yaklaşıp özür dileyip bu unsurları 
sisteme dâhil etmek için bir politik da 
izleyebilir ya da inkâr üzerinden sert-
leşen politikaları da tercih edebilir. 
Diaspora siyasalaştıkça ve sertleştik-
çe Ruslar sesiz kalıyor. Meselâ Çerkes 
grupları 2013’teki 11 Mayıs anması-
nı Soçi’de yapmayı düşünüyorlar. 11 
Mayıs son Çerkes’in sürgün edildiği 
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tarihtir. Her 11 Mayıs’ta anma tören-
leri yapılıyor, özellikle Türkiye’de çok 
yoğun bu. Soçi Olimpiyatları’nın he-
men öncesinde, Soçi’de bir anma yap-
mayı planlıyorlar. Eğer 5 bin kişi ile bu 
anma etkinliğini Soçi’de yaparlarsa ve 
Ruslar buna çok olumsuz ve sert bir 
tepki verirlerse bu enteresan neticeler 
doğurabilir. Ama tersi de mümkün; 
Ruslar Soçi Olimpiyatları’nda Çerkes 
soykırımını kınayan ve onları onore 
eden bir açıklama yaparsa bu farklı 
olur. Ama her halükârda bu gelişme-
ler Rusların canını sıkacak gibi. Fakat 
diaspora için Abhazya meselesi de 
ayrı bir çelişki oluşturdu. Abhazya’nın 
bağımsızlığı Çerkesler için çok önemli 
ve bu Rusya sayesinde oldu. Rusya’nın 
bu politikasını devam ettirmesi için 
diasporadaki Çerkesler biraz daha 
temkinli davranmayı da tercih ede-
bilirler. Ama diğer taraftan Nalçik’te 
Kabardey-Balkar’da sokakta gösteri-
ler oluyor ve bu gösteriler sonrasında 
baskılar artıyor. Dolayısıyla diaspora 
da tek parça değil artık. Bunun neti-
cesinde Abhazlar Adigeler ve Çerkes-
lerden koptular. Abhazlar kendi ya-
pılarını kurmaya başladılar. Adigeler, 
Çerkesler; “Abhazlar kurtardı kendini 
ama bizim devletimiz yok ne olacak 
şimdi” diyorlar. Örgütlenme açısın-
dan ise diaspora eskiye nazaran çok 
daha büyük imkânlara sahip, ama de-
diğim gibi diasporanın nasıl bir mü-
cadele yolunu seçeceği kadar Rusla-
rın buna nasıl bir karşılık vereceği de 
Çerkes meselesi açısından önemlidir. 
Rusya’yı dikkatli okumak lâzım bu an-
lamda ama parçalanma potansiyeli her 
zaman vardır. Çünkü kurdukları yapı 
da buna müsait. Rusya hiçbir zaman 
üniter bir yapı olmadı, hep kimlikler 
üstünden gitti. O kimlikler kendilerini 
güçlü hissettiklerinde koparlar. Niye 

beni başkası yönetsin? Fransız tarzı 
kolonizasyon ile İngiliz tarzı kolonya-
lizm birbirinden farklıdır ama ikisi de 
çökmüştür. Elitlerin yetişmesiyle ilgi-
li bu. Dağıstan’ı yönetemezsiniz yeni 
yüzyılda, Çeçenistan’ı yönetemezsi-
niz. Niye olmasın? Aynı durum Uk-
rayna için de geçerli. Rusya’nın parça-
lanması senaryosu Türkiye’nin parça-
lanması senaryosundan daha gerçekçi 
bir senaryodur. 

Dugin’in Avrasyacılığı Farklı

2023- Türkiye-Suriye ilişkilerinde na-
sıl bir gelecek görüyorsunuz? Meselâ 
bir Avrasyacılık tartışması her iki ta-
rafta da yapılıyor. 

M. Çelikpala- Ben Suriye meselesi-
nin Türk-Rus ilişkilerini çok büyük bir 
olumsuzluk yaratacağını düşünmüyo-
rum. Çünkü Kıbrıs meselesi bile etki-
lemiyor Türkiye-Rusya ilişkilerini. Ya 
da PKK’yı koyun. PKK meselesi bile 
iki ülkenin ilişkilerini yıkıcı bir şekilde 
etkilemiyor. İki tarafta siyasî mesele-
leri şimdilik bir tarafa koyuyor. Avras-
yacılık meselesi de bu yüzden çalışmaz 
zaten. Çünkü iki tarafta siyasî bir bir-
liktelik istemiyor. İlişkiler o mânâda 
yürümüyor. Dugin’in Avrasyacılığı ile 
bizimkilerin Avrasyacılığı arasında da 
dağlar kadar fark var zaten. Başlan-
gıçta kavram olarak kullanıldığı için 
aynı olduğunu düşünenler oldu ama 
süreç içinde farklı olduğu anlaşıldı. 
Bunun işlemeyeceğini herkes biliyor. 
Çünkü siyasî ilişkiler diye başlarsak 
büyük ihtimal kavga ederiz ve bu kav-
gada yıkıcı olabilir. Ekonomik, ticarî 
ilişkiler 20 yıl böyle devam ettiğinde 
ve herkesin hanelerine artılar yazıldı-
ğında, kim bunu siyasal kazanıma dö-
nüştürmek isteyecek? Meselâ ben şu 
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anda Rusların daha artıda olduğunu 
düşünüyorum, çünkü ne istediklerini 
biliyorlar. Ama bizim siyasî projeleri-
miz işlemiyor. Mesela Türk Birliği’ni 
kuramıyoruz, örgütlenmeyi yapamı-
yoruz, ortak müfredat konusunda 
başarılı değiliz. Kurumsal yapılar işle-
miyor. Hâlen Rus televizyonunu sey-
rediyor insanlar, istisnai birkaç dizi 
dışında. Balkanlar’da daha etkiliyiz, 
orada insanlar Anadolu Türkçesi ko-
nuşmaya başlamış durumda diziler-
den dolayı, ama Orta Asya’da böyle 
bir yaygınlık yok. Dolayısıyla bu böyle 
yürüyecek diye düşünüyorum. Siyasî 
anlamda ara sıra birbirimize destek 
olabiliriz ama Türkiye’nin Batıcı çiz-
gisi hâlen devam ediyor ve Rusların 
Batı çizgisine geçmek gibi bir eğilimi 
yok. Meselâ Dünya Ticaret Örgütü’ne 
Rusya’nın üyeliğini Gürcistan ve Su-
udi Arabistan engelliyor. Ne Türkiye, 
ne Amerika, ne diğer Batılılar karşı. 
Çünkü Batılılar gayet rasyoneller. On-
lar biliyorlar ki Rusya’yı kontrol etmek 
istiyorsan oyunun içinde tutacaksın. 
Oyunun dışına çıkartırsan, canını sı-
kar, başına bela olur. Türkiye de bu sü-
reçte bir faktör. Her şeye rağmen biz 
Batılı sistemin bir parçasıyız. Farkın-
da değiliz aslında ama ekonomiden 
düşünce sistemine kadar birçok alan-
da biz Batılıyız.

Rusya Yakın Çevrisine Hapsedildi

2023- Balkanlar’da Rusya’nın etkinli-
ğinin azıldığını görüyoruz. Rusya Bal-
kanları kaybetti diyebilir miyiz?

M. Çelikpala- Evet, Rusya Balkanlar’ı 
kaybetti. Son dönemlerde Balkanlar’da 
Sırbistan dâhil herkes NATO toplan-
tıları yapıyor, AB ile sorunlarını mü-
zakere ediyorlar. Ruslarla bir ortak 

alan oluşturma noktasında ilişki kur-
muyorlar. Sırplar Türkiye ile bölgesel 
dengeleri Ruslara göre daha çok ko-
nuşuyorlar. Ben Balkan ülkelerinin, 
ki buna Sırplar da dâhildir, Ruslardan 
medet umacaklarını düşünüyorum.  

2023- Balkanlar’ı kaybeden Rusya 
Ortadoğu’da mı derinleşmek istiyor?

M. Çelikpala- Hayır, oralarda oynu-
yor. Artık Balkanlar üstünden Batı ile 
müzakere edemeyen Rusya Ortado-
ğu üstünde bunu yapmaya çalışıyor. 
Rusya aslında Yakın Çevre Doktrini 
ile kendisini yakın çevresine hapsetti. 
Batılılar çaktırmadan, eğer bir çevre-
leme varsa, bunu adım adım başar-
dılar. Rusya yakın çevresine hapse-
dildi. Eğer geleneksel jeopolitiğe ba-
kıyorsak, Heartland’e doğru bir gidiş 
varsa, Heartland de Orta Asya ise, 
Rusya Doğu Avrupa’yı kaybetti. Yeni 
teori bunu bir adım öteye taşımak ise 
Amerikalılar adım adım onu yapıyor-
lar. Doğu’ya doğru bir gidiş varsa o 
hat çizildi. Ukrayna Belarus hattı ile 
Rusya sınırlandı. Onun ötesine geç-
mek için çok efor sarf etmek gereki-
yor. Onun için Karadeniz’den güney-
den bir hat denenecek. Bu süreçte de 
Rusya’nın kapasitesi sürekli denecek. 
2008 Savaşı buydu. Rusya orada güya 
ders verdi yakın çevresine, güç göste-
risini yaptı ama Amerikalılar ve Ba-
tılılar Rusya’nın neyi, ne kadar etkin 
yapacağın öğrendi. 2008’e kadar Pu-
tin sert söylemlerini artırarak geldi. 
Ama 2008 Savaşı’ndan sonra kriz bir 
geldi, bu kriz geldiğinde Rusya kenara 
ayırdığı 500 milyar dolarlık petrol-gaz 
parasının dörtte üçünü 15 gün içinde 
piyasaya pompalamak zorunda kaldı. 
Dikkat ederseniz bu süreçten sonra 
da sesi biraz kesildi. Ruslar aslında 
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kapasitelerinin büyük olmadığın an-
ladılar. Münih Zirvesi’nde Putin’in 
yaptığı meşhur bir konuşma var, ora-
da çok sert idi Putin. Dünyayı şekil-
lendirmeye çalışan Sovyet döneminin 
büyük patronu gibiydi orada Putin. O 
konuşma 6 ay sonra çöpe gitti. Çün-
kü görüldü ki bunu devam ettirmek 
mümkün değil. Bu aslında başka bir 
yerden emperyal Rusya’yı yakın çev-
reye mahkûm etmek demek. Oradan 
dışarı çıkamıyor Rusya, tam tersine 
geri çekiliyor. İşte bunun için Suriye 
anlamlı. Eğer böyle bir mücadele varsa 

ötede yapılsın. Orayı müzakere ede-
lim. Orayı terk edebiliriz ama öyle bir 
yer alalım ki diye düşünmüş olabilir 
Rusya. Bunun ne olduğunu bilmiyo-
rum. Orta Asya ile ilgili olabilir, Doğu 
Avrupa’dan bir şey olabilir, Ukrayna 
olabilir? Hatırlayacaksınız füze kal-
kanı meselesinde Putin dedi ki “Doğu 
Avrupa’ya kurmayın gidin Türkiye’ye 
kurun” dedi. Herkes o zaman güldü, 5 
sene sonra geldi Türkiye’ye döndü iş. 
Anlaşılmış, müzakere edilmiş bir şey 
olabilir mi bu? Neden olmasın?
* Bu söyleşiler 2023 Dergisi tarafından yapılmıştır.
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Doç. Dr. Tarık Oğuzlu, Uluslararası 
Antalya Üniversitesi Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası Bölümü Öğretim 
Üyesi 

Rusya Artık Türkiye İçin AB ve ABD Kadar 
Önemli

Sovyetler NATO’ya Giriş Nedenlerimizden

2023- Türk-Rus ilişkilerinin önemli 
sorun başlıklarından birisi de Rusların 
Türkiye’nin NATO üyesi olmasından 
duydukları rahatsızlık. Türkiye-NA-
TO ilişkilerini nasıl değerlendirmek 
gerekiyor? 

T. Oğuzlu- 1952 senesinde 
Türkiye’nin NATO’ya katılmasından 
bu yana geçen zaman diliminde iki te-
mel motivasyon kaynağı Türkiye’nin 
NATO’ya olan bakışını belirlemiştir. 
Bunlardan bir tanesi kimlik odaklı ba-
kış açısıdır, diğeri ise çıkar odaklı. Çı-
kar odaklı bakış açısından kastettiği-
miz çok açıktır; Türkiye’nin güvenlik 
çıkarları söz konusu olduğunda kendi 
imkânlarıyla, özellikle Soğuk Savaş 
zamanında, Sovyetler’den kaynakla-
nan tehditlerle mücadele etmesi zor-
du. Dolayısıyla Amerika’nın da içeri-
sinde bulunduğu ve nükleer güvenlik 
garantisinin verildiği bir mekanizma 
içerisinde bu tehditle baş etmek daha 
kolaydı ve Türk karar alıcılar bu pers-

pektifle NATO’ya girmek istediler. 
Kimlik boyutu ise şöyle, diğer Batılı, 
Avrupalı uluslararası örgütlere üye ol-
duğumuz gibi NATO’ya da katılarak 
iddia ettiğimiz Batılı ve Avrupalı kim-
liğimizi pekiştirmek istedik. 90’lı yıl-
ların başına kadar bence bu iki başlık 
Türkiye’nin NATO’ya bakışını şekil-
lendirdi. Fakat bu ilişkiler her zaman 
çok da iyi olmadı.1964 krizi, 1974’deki 
Kıbrıs krizi bunun göstergeleridir. 
Amerika ile ikili ilişkilerimiz çok kötü 
oldu, bir ambargo dönemi yaşadık 
70’li yılların ikinci yıllarında meselâ. 
Türk insanında da NATO’ya karşı tep-
kiler, muhalefet ve anti-Amerikancı 
düşünceler hep olmuştur. Ama bu du-
rum asla karar alıcıları NATO’nun de-
ğerini sorgulama noktasına taşımadı. 
Gerçi 70’lı yıllarda “NATO’da olsak mı 
daha iyi, olmasak mı daha iyi” şeklin-
de tartışmalarda bulunduk, ama son 
kertede siyasetçiler NATO’da kalma-
nın NATO’dan çıkmaktan çok daha 
faydalı olacağını söylediler. Hele 80’li 
yıllarda Soğuk Savaş’ın tekrar ivme 
kazandığı yıllarda, Afganistan’ın işga-
li, İran’da yaşanan devrim, Türkiye’nin 
değerini Amerika ve Batı Avrupalılar 
açısından bir kez daha öne çıkarttı. 
Bizim de buna ihtiyacımız vardı ve 
böyle sorunsuz bir zaman dilimi geldi 
geçti.

NATO Üzerinden Batılı Olduğu-
muz Söylemi Sulanmaya Başladı

Ama 90’lardan bu yana NATO ile 
ilişkilerimizde bence bazı ciddî de-
ğişiklikler yaşanmaya başlandı. Tabiî 
bunun temel birkaç sebebi var: Hem 
kimliksel, hem de çıkar odaklı ba-
kışımız değişmeye başladı. Bir kere 
Sovyetler’in olmadığı bir ortamda 
Türkiye’nin bölgesindeki manevra 
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kabiliyetleri artmıştır. Sovyetler’den 
tehdit hissetmemeye başlamamız bu 
anlamda bizi rahatlatmıştır. NATO 
üyesi olmasak da Soğuk Savaş son-
rası kendimizi daha rahat hissedecek 
bir konuma geldik. Fakat Ortadoğu’da 
yaşanan gelişmeler, İran, Irak ve Su-
riye’deki gelişmeler, yine bu ülkeler-
deki kitle imha silâhları aynı şekilde 
Kafkaslar’daki gelişmeler bizi yeniden 
NATO’nun güvenlik şemsiyesine ih-
tiyaç hisseder hâle getirmiştir. 90-91 
senesindeki I. Körfez Savaşı’nda yine 
2003 senesindeki II. Körfez Savaşı’nda 
yâni Amerika’nın Irak’ı işgali sırasın-
da, Türkiye kendisine yönelen tehdit-
lere karşı NATO’nun hava savuma sis-
temlerini topraklarında konuşlandır-
mak istemiştir. Türkiye’nin güvenlik 
anlamında NATO’nun imkânlarına 
duyduğu ihtiyacı şekillendiren bir di-
ğer husus ise “Biz kendi savunma si-
lahlarımızı mı geliştirsek daha iyidir, 
yoksa NATO’nun güvenlik şemsiyesi 
altında kalsak mı daha iyidir” tartış-
maları sonrasında şekillenmiştir. Ne-
ticede ikinci opsiyonun daha az ma-
liyetli olduğu ortaya çıktı. “Biz yine 
konvansiyonel silâh yatırımı yapalım 
ama konvansiyonel olmayan silâh sis-
temlerini geliştirmeye hiç gerek yok, 
zaten bunu bize veriyor” diye bir dü-
şüncemiz oluştu. Ama kimliksel bazda 
çok ciddî değişiklikler olmaya başladı 
bana göre. AK Parti’nin iktidara gel-
mesinden bu yana geçen 10 senelik za-
man zarfında daha da bir gözle görül-
meye başlandı bu ama milâdı AK Par-
ti iktidarından öncesine dayanır. Yâni 
NATO vâsıtasıyla, “Batılıyız, Avrupa-
lıyız” deme noktasındaki söylemimiz 
biraz sulanmaya başladı. “NATO’da 
kalalım yoksa Batılı kimliğimiz sor-
gulanır” tarzındaki düşünce yapısı 

geçerliliğini kaybetmeye başladı. Hele 
AK Parti’nin sembolize ettiği çok bo-
yutlu, çok taraflı, merkez ülke Türkiye 
vurgusu, NATO’yu da diğer bölge-
sel ilişkileri gibi bir noktalara taşıdı. 
NATO hâlâ önemliydi ama kimliksel 
boyutunu biraz kaybetmeye başladı. 
Özellikle Sayın Davutoğlu’nun son 
yıllarda sıklıkla dile getirdiği bir nokta 
var ki birçok konuşmasında buna de-
ğinmiştir. Diyor ki Davutoğlu Hoca, 
“NATO bizim için hâlâ önemlidir. Biz 
NATO’nun bir objesi veya konusu de-
ğiliz. Biz NATO’nun sahibiyiz, özne-
siyiz.” Bu NATO’dan çıkmak bir yana 
bilakis NATO’yu çok önemli gören bir 
bakış açısının ürünüdür. Fakat bir fark 
vardır eskiye göre, NATO’yu önem-
li görmemizin altında yatan temel 
motivasyon kimlik değil. “NATO’da 
mutlaka olmalıyım yoksa Batılı Avru-
palı kimliğim sorgulanır” kafa yapısı 
artık geride kaldı: NATO’da kalmalı-
yım, NATO önemli çünkü bu benim 
ulusal güvenlik çıkarlarıma uygundur. 
Şimdilerde NATO’ya çıkar odaklı bir 
bakış açısına sahibiz, Soğuk Savaş za-
manında kimliksel hassasiyetler daha 
bir ön planlaydı. 

NATO Dönüşüyor

NATO’nun 90’lı yıllarda başlayan 
ve günümüze kadar devam eden bir 
dönüşüm süreci var: NATO bu dö-
nüşüm sürecinde genişledi ve alanı-
nın dışına çıkarak Avrupa kıtasının 
dışındaki bölgelerde operasyonlar 
düzenledi. Askerî savunma örgütü 
kimliğinden yavaş yavaş siyasî ve gü-
venlik örgütü kimliğine evrildi. Böl-
gesel anlamda, küresel anlamda or-
taklıklar kurmaya başladı. Çok ciddî 
bir dönüşüm var. Bütün bu dönüşüm 
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sürecinde Türkiye aktif olarak yer al-
mak istedi, imkânları müsaade ettiği 
ölçüde de yer aldı. Ama Türkiye bu 
dönüşüm sürecinin geliştirmeye ça-
lıştığı ikili komşuluk ilişkilerine zarar 
vermemesine hep dikkat etti. Özellik-
le Türkiye’nin İslâm dünyasındaki al-
gılanışını olumsuz etkilemesini, Türk-
İran ilişkilerini baltalamasını ve daha 
da önemlisi Türkiye ile Rusya ara-
sında gelişmekte olan ticarî ilişkileri 
sekteye uğratmasını engellemeye ça-
lıştı. Bu çabanın örneklerini biz yakın 
tarihimizde gördük. En son NATO 
Genel Sekreterliği’ne Rasmussen’in 
atanmasında bir kriz yaşadık. Çünkü 
Rasmussen’in İslâm dünyasındaki si-
cili biraz lekeliydi. Karikatür krizinde 
takındığı tavır pek onaylanmamıştı 
yine Danimarka’nın Türkiye’nin PKK 
ile olan mücadelesinde takındığı tavır 
da belliydi. Bu sebeplerden biz iste-
medik Rasmussen’in NATO Genel 
Sekreteri olmasını, ciddî bir muhale-
fet sergiledi hükümet ama son kerte-
de “evet” dedi. Bu da Türkiye’nin gide-
bileceği yere kadar gitmekte ısrar et-
tiğini ama diğer müttefikleri “tamam” 
diyorsa fazla diretmemeyi yeğlediği-
nin göstergesidir. 

Aynı durumu Afganistan’a yönelik 
askerî operasyonda yaşadık. Türkiye 
Afganistan operasyonuna askerî bir-
likle katıldı. NATO da bunu önemse-
di, çünkü Müslüman bir coğrafyaya 
yapılan bir operasyona Müslüman 
bir ülkenin askerî birlikle katılması 
NATO’nun bölgedeki algısı açısından 
çok önemliydi. Hakeza bunu en son 
Libya’da gördük, “Libya’da NATO’nun 
ne işi var” dedi önce hükümet ama 
sonra oyun bozucu olmamak adına 
operasyona “tamam” dedi. 

Son İki Senede NATO’ya Daha Fazla Yak-
laştık

2023- NATO genişlemeye devam 
ediyor. Bu genişleme trendi Türk-Rus 
ilişkilerini nasıl etkiliyor?

T. Oğuzlu- Genişleme üzerinde dur-
mamız gerekirse, ilk genişleme bili-
yorsunuz 1999 senesinde oldu, Po-
lonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan 
NATO’ya katıldı. Türkiye bu geniş-
lemeye “okey” dedi ama Rusya’nın 
da kendisini genişlemeden dolayı 
kuşatılmış, çevrelenmiş hissetmesini 
pek istemedi. Şu anda retorik olarak 
bakarsanız Türkiye, Gürcistan’ın ve 
Ukrayna’nın üyeliğini istiyor gözükü-
yor ama çok da hevesli değil. Çünkü 
Rusya’nın buna bir muhalefeti var. 
Özellikle ekonomik alandaki ilişkile-
rin, enerji merkezli ilişkilerin geliştir-
diği işbirliği sebebiyle Türkiye hassas 
bir denge gözetiyor. Denge kelimesi 
çok önemli. Türkiye Batı’yla olan iliş-
kilerin hâlâ önemsiyor ama Batı dışı 
coğrafyalarla olan ilişkileri de çok 
önemli, o yüzden NATO içinde çok 
hassas bir denge gözetmeye çalışıyor. 
Ayrıca Türkiye kendisini hassas den-
geler içinde hisseden ve böyle davra-
nan NATO içindeki tek üye devlet de 
değil. Almanya da böyle davranıyor, 
Fransa da böyle davranıyor. Çünkü 
onların da Rusya ile çok önemli ikili 
ilişkileri var. Onlar da Amerika’nın bü-
tün NATO inisiyatiflerine çok da gö-
nülden destek vermiyorlar. Almanya 
ve Fransa’nın Irak Savaşı’nda ABD’ye 
yaptığı muhalefeti biliyoruz. Yine bu 
iki ülkenin NATO’nun Gürcistan ve 
Ukrayna’ya doğru genişlemesine mu-
halefet ettiklerini biliyoruz. Dolaysıy-
la Türkiye yalnız değil. Bunlar Soğuk 
Savaş sonrasında yaşanan sistemik bir 
etkinin neticeleri. Elitlerimiz bazın-



BLACK SEA INTERNATIONAL
TUTANAK, No: 7, Kasım 2012 85

KARADENİZ’E TÜRK-RUS BAKIŞI ORSAMORSAM

 

THE BLACK SEA INTERNATIONAL

da, karar vericilerimiz bazında Tür-
kiye hâlâ değerli görüyor NATO’yu, 
ama halk nezdinde bir olumsuz du-
ruşun varlığından da bahsedebiliriz. 
G. Marshall Fund isimli Amerikan 
strateji kuruluşunun her sene yaptı-
ğı “Transatlantik Eğilimler” isimli bir 
anket çalışması var. Üye ülkelerde 
ABD’ye NATO’ya bakış ölçülüyor. Bu 
araştırmaya göre Türkiye en fazla an-
ti-Amerikancı, en fazla anti-NATO’cu 
nüfusa sahip ülke. 

Son iki senede yaşanan Arap Ba-
harı sürecinde elitler bazında daha 
da yaklaştık gibi NATO ve ABD’ye. 
Kürecik’te radar sisteminin kurulma-
sına onay verdik. İran konusunda eski 
yumuşak, iki tarafı da dengeleyen po-
zisyonumuzu biraz daha Amerika’ya 
yaklaştırdık. İran’dan kaynaklanan 
tehdit algısı da güçlendi. İsrail ile iliş-
kiler gerilmiş durumda. Artı AB ile 
ilişkilerde bir aksama var, üyelik sü-
reci aksıyor ve yavaşlıyor. Dolayısıy-
la bazı alanlarda kaybedilen stratejik 
mevkiler Türkiye’yi biraz daha fazla 
NATO’ya ve ABD’ye yaklaştırdı son 
iki senede. Bu da önemli bir gelişme 
olarak bence kayda geçirilmeli.

2023- Türkiye-NATO ilişkilerini be-
lirleyen etkenlerden bir tanesi Sovyet 
tehdidi sizin de belirttiğiniz gibi. Bu-
gün ise Rus-Türk ilişkilerini gerilme-
sinin sebebi de NATO özellikle Füze 
Savunma Sistemi’nin Kürecik’e ko-
nuşlandırması Rusya’yı rahatsız edi-
yor. Rusya bu sistemden neden kendi-
sine yönelik bir tehdit algılıyor?

T. Oğuzlu- Ruslar Amerikalıların 
“Füze kalkanı temel hedefi Kuzey Kore 
ve İran’dır. Bu ülkelerin Amerika’yı ya 
da NATO’ya üye ülkeleri vurma ih-

timaline karşı bir önlemdir” şeklin-
deki açıklamalarına inanmıyor. Son 
kertede Ruslar kendi elindeki kıtalar 
arası balistik füzelerin hedeflendiğini 
düşünüyorlar. Füze kalkanının ve vu-
rucu füzelerin uzun vadede Rusların 
elindeki nükleer silâhları yok etmeyi 
hedeflediğini düşünüyorlar. Böyle dü-
şünmelerini anlıyoruz, çünkü Soğuk 
Savaş’tan gelen bir düşünme sistemi 
var. Ayrıca İran’ın elindeki füzelerin 
menzilleri ve isabet dereceleri de orta-
da. Kuzey Kore zaten çok sorunlu bu 
anlamda. Ruslar bu endişelerinde çok 
da haksız sayılmazlar. Türkiye de as-
lında sempati ile yaklaştı Rusların bu 
kaygılarına. Türkiye hep, “Rusya’nın 
mutabakatı alınmalı hatta İran’ın bile 
dolaylı yoldan mutabakatı alınmalı” 
dedi. Bilindiği gibi 2010’daki Lizbon 
Zirvesi’nde Füze Savunma Sistemi bir 
Amerikan projesi olmaktan çıkartı-
larak NATO projesi hâline getirildi. 
Bizim hassasiyetle üzerinde durduğu-
muz iki temel nokta vardı: Bir tanesi 
Rusya’nın da projeye bir şekilde dâhil 
olmasıydı. Rusya ile görüşmeler yapıl-
masını istedik. İkinci olarak da Türki-
ye herhangi bir komşusunun isminin, 
ki burada kastedilen İran, potansiyel 
bir tehdit olarak resmi belgelerde zik-
redilmesine karşı çıktı. Bu iki nokta-
da Türkiye ısrar etti ve netice de aldı. 
İran’ın ismi zikredilmedi ayrıca Rus-
lar da görüşmelere katılarak alternatif 
görüşler dile getirdiler. Hatta kendi-
nin de bu işe dâhil edilmesini istedi. 
Nihayetinde Obama ve Putin ikili gö-
rüşmeler yaptılar. 

Türkiye, Rusya Konusunda Kendisini Çok 
da Stres Altında Hissetmemeli

Türkiye’nin Kürecik’te NATO radar-
larına ev sahipliği yapması İranlıları 
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ürküttü. O günden bugüne de İran’ın 
Türkiye algısı olumsuz şekilde değiş-
ti. İran, “AK Parti daha tarafsız, daha 
merkezci, daha bölgeselci davranı-
yor” diye düşünüyordu. Hatta Mayıs 
2010’daki nükleer takas anlaşması 
İran’ın Türkiye’ye bakışını önemli 
ölçüde değiştirmişti. Bu gelişme bir 
hayal kırıklığı oldu İran için. “Tür-
kiye yine NATO’nun peşine takıldı 
gitti” diye düşünüyorlar şimdi. Fakat 
bana göre Füze Savunma Sistemi’nin 
Türkiye’de konuşlanması bizim ulu-
sal çıkarlarımıza aykırı değil. Neden 
aykırı değil? Türkiye’ye yönelik bir 
füze saldırısında bizim elimizde ken-
dimizi savunacağımız bir sistemimiz 
yok. Bunu geliştirmek de çok pahalı. 
Biz hep konvansiyonel silâh üstünlü-
ğümüzle bu tehditlerle mücadele et-
meye çalışıyoruz. Onun da ne kadar 
başarılı olabileceği açıkçası şüpheli. 
Dolayısıyla bu proje ile Türkiye’nin 
bütün hava sahası sıfır maliyetle gü-
venli hâle gelecekse ve Türkiye bu 
mekanizmanın karar alma sürecinde 
görev alacaksa, daha ne isteriz… Bu 
bizim caydırıcı gücümüzü pekiştiren 
bir şeydir. Bizim için olumsuz olan 
bunun politik yansımalarıdır. İranlılar 
bundan memnun değiller, Rusya için 
de aynı şeyi söyleyebiliriz. 
Türkiye, Rusya konusunda kendisi-
ni çok da stres altında hissetmemeli. 
Buna gerek yok. Çünkü biraz önce 
de söyledim Fransızlar ve Almanlar 
da bu Füze Savunma Sistemi’ne çok 
istekli değiller. Bush bu projeyi oraya 
attığında, “İhtiyatlı gidelim, Rusya ve 
İran’dan çok da tehdit yok, abartma-
yalım” dediler.

Dehşet Dengesi Sürebilir mi?

2023- Rusların içinin rahat olması 
mümkün mü?

T. Oğuzlu- 2020 senesinde NATO bu 
füze savunma sistemleri sayesinde, 
eğer geliştirebilir ve hayata geçirebilir-
se, çok ciddî bir üstünlük elde edecek. 
Bu sistem kıtalar arası füzelerin Ame-
rikan topraklarına erişimini, herhangi 
bir Avrupa ülkesine erişimini engelle-
yebilecek bir seviyeye ulaşabilir. Bu-
nun olması zaten başlı başına bir teh-
dit, Ruslar bunu istemez. Biliyorsunuz 
Soğuk Savaş’ın üstüne oturduğu bir 
denge vardı, “dehşet dengesi” denilen. 
Her iki tarafta da birbirinin toprakla-
rını vurabilecek imkâna ve yetkinliğe 
sahip olabilmeliydi. Şu anda Ameri-
kalılar Rusları vurabiliyor hâlen, Rus-
ların da Amerikalıları vurma imkânı 
var. Bu dengenin korunmasını istiyor 
Ruslar. Şu anda bu denge var ama 
2020 yılına kadar Füze Savunma Sis-
temi hedeflenen noktaya gelirse, bu 
denge Rusların aleyhine olacak şekil-
de gelişebilir. “Gelişecektir, böyle ola-
caktır” demek için erken, nihayetinde 
sâdece kâğıt üstünde planlar var. 

Koruma Sorumluluğu Prensibi 

2023- Rusya-Türkiye ilişkileri Suriye 
meselesi dolayısıyla da gerilmiş du-
rumda. Suriye meselesinde Rusya’nın 
pozisyonunu nasıl değerlendiriyor-
sunuz ve Türk-Rus ilişkilerine Suriye 
meselesinin etkisi nasıl olur?

T. Oğuzlu- İki ülke de son derece iyi 
bir atmosfer yakalamış durumdalar 
ikili ilişkilerinde, ama yine biliyoruz ki 
PKK konusunda aynı düşünmüyoruz. 
Kafkaslar’daki dondurulmuş sorunlar 
konusunda farklı düşüncelere sahibiz. 
Ermenistan, Azerbaycan ve özellikle 
Gürcistan’a bakışlarımız farklı. İran’a 
bakışımız da örtüşür durumda değil. 
Irak’a bakışımız da ayrışıyor. Maliki 
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de gitti ve bir silâh anlaşması imzaladı 
Rusya ile. En son olarak da Suriye me-
selesinde ayrıştık. İkili ilişkileri sabote 
edebilecek çok fazla potansiyel sorun 
var ama iki ülke de bu sorunları ekar-
te etmeye çalışıyorlar. Ama Suriye ko-
nusunda garip bir durum var. Gariplik 
şuradan kaynaklanıyor, Esad Suriye’de 
kalsa da kalmasa da bu Rusya’nın kü-
resel anlamdaki hâkimiyetini ya da et-
kinliğini çok fazla etkileyecek bir hu-
sus değil. Tamam, Rusya’nın Suriye’ye 
5-6 milyar dolara varan silâh satışı söz 
konusu, yine Tartus’taki askerî üs de 
önemli, ayrıca Amerika’ya kafa tuttu-
ğu bir alan Suriye… Rusya’nın bütün 
bunları kaybetmek istemediği de ke-
sin. Fakat asıl direnme sebebi bunlar 
değil, Suriye’nin kötü bir emsal oluş-
turmasından endişe ediyor Rusya. 
Zorla, askerî yöntemlerle bir rejimin 
devrilmesi, orada yeni bir sistemin 
kurulması, insan hakları gerekçeleriy-
le bir rejimin yıkılması Rusya’yı endi-
şelendiriyor. Günün birinde kendisi-
nin de benzer gerekçelerle askerî ya 
da siyasî operasyonlarla karşı karşıya 
kalacağından çekiniyor. Çünkü Rusya 
da biliyorsunuz çok kültürlü, çok et-
nikli, çok dilli, çok dinli bir ülke. Çin 
için de aynı şeyleri söylemek müm-
kün. “Koruma sorumluluğu prensibi” 
gündeme gelmiş durumda. Yâni bir 
ülke kendi halkına karşı sorumluluk-
larını yerine getirmezse, uluslararası 
toplum kendini sorumlu hisseder ve 
oraya girer. Bu prensibin meşruiyet 
kazanmasını ve BM tarafından kabul 
edilen bir prensibi hâline gelmesini 
Rusya istemez. Çin de istemez. Bu 
yüzden biraz direniyorlar. 

Rusya, Suriye Konusunda Çok Sert

Libya bir örnek oluşturdu, Suriye 
ikinci bir örnek oluşturacak. Esat gi-

derse kim garanti edecek Müslüman 
Kardeşler’in iktidara gelmeyeceğini. 
Büyük ihtimalle dinî vasfı ağırlıklı bir 
rejim oluşacak. Bu ılımlı bir Müslü-
manlık olabilir, daha radikal bir eği-
lim de olabilir. Biliyorsunuz Rusya 
Kafkaslar’da da radikal İslâmî hare-
ketlerden çekiyor. Bu endişeleri de 
var. Bunlar hep Rusya’nın çekinceleri, 
ama bence Rusya, Suriye konusunda 
çok fazla sert. Türkiye’nin anlamakta 
zorlandığı şey de bu. Türkiye her za-
man, “BM kararı olmadan bir askerî 
operasyonun düzenlemesi mümkün 
değil” dedi. Güvenli bölge ya da insanî 
koridor için de BM kararının zorun-
luluğuna hep dikkat çekti. Dolayısıy-
la Türkiye uluslararası meşruiyeti ve 
hukuku gözettiğini her zeminde ifâde 
etti. Gerçi Obama’nın ikinci kez seçil-
mesinden sonra Amerika daha farklı 
bir tutum sergileyebilir. O zaman da 
Türkiye aynı şey der mi, bilmiyoruz. 
Türkiye, Çin’in de Rusya’nın da içinde 
olduğu bir BM çatısı altında operas-
yon yapılmasını istiyor. Bu noktada 
Rusya da hassas davranıyor ve Suri-
ye krizinin Türk-Rus ilişkilerini çok 
olumsuz etkilememesi için gayret 
sarf ediyor. Putin önümüzdeki aylar-
da herhalde gelecek Türkiye’ye. Sağ-
lık sorunları sebebiyle ziyaretin iptal 
edildiği söyleniyor, belki de gerçek 
neden budur. Çünkü birçok ziyareti-
ni ertelemiş Putin. Ben çok radikal bir 
bozulma olacağına ihtimal vermiyo-
rum Türk-Rus ilişkilerinde.

Ruslar Batı’ya Karşı Müthiş Şüpheli

Fakat şunu unutmamamız gereki-
yor ki Ruslarda Batı’ya karşı müthiş 
bir şüphe var ve bugün Batılı değer-
ler olarak bizim de kabul ettiğimiz ve 
savunduğumuz değerleri, insan hak-
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ları, demokrasi vs. gibi çok içlerine 
sindirmiş değiller. Rusya ile Türkiye 
ayrı zihinsel kodlara sahipler. Meselâ 
son yıllarda ortaya atıkları “Egemen 
demokrasi” dedikleri bir konsept var 
Rusların. “İçişlerim tamamen beni 
ilgilendirir, kimse bana neyin doğ-
ru, neyin yanlış olduğunu kesinlikle 
söyleyemez” noktasındalar. Biz daha 
ılımlıyız Batılı değerlere karşı. Bu bağ-
lamda taraflar arasında siyasî değerler 
açısında çok büyük ortaklıkların oldu-
ğunu söylemek mümkün değil. Ortak 
kültürden yine tarihsel süreç içindeki 
yaşananlardan kaynaklı bir ortak ha-
fızadan bahsedebiliriz. Yine Rusya ve 
Kafkaslar’daki halkların Türkiye’de de 

bulunduğundan hareketle bir ortak-
lıktan bahsedilebiliriz ama bu İran ile 
de çok fazla. Fakat iki ülke ile de dün-
ya algılamalarımız çok farklı. Kültürel 
değerler açısından Rusya’ya, İran’a 
belki daha yakınız ama siyasî değerler 
açısından daha çok Batı’ya yakınız. Bu 
bağlamda ortak değerlerin kümesi az-
ken, ortak çıkarlar çok fazla. Hele son 
yıllarda bu daha arttı. 90’larda bir re-
kabet vardı şimdi işbirliği alanları ge-
lişti. Artık Ruslar Türkiye’yi Batı’nın 
iyice yanına itecek, soğuk savaş za-
manındaki gibi, bir hata yapmazlar 
bence. Zira bu Rusların da çıkarlarına 
aykırı. Çünkü Rusya artık Türkiye için 
AB ve ABD kadar önemli. 
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Dr. Vladimir Kozin, Rusya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi (RISS) 

Rusya, Türkiye’ye Hiçbir Şeyi Dikte Etme-
yecektir

Füze Kalkanı Projesi Provokatif

2023- Geçtiğimiz dönemde Türk-Rus 
ilişkilerinde iki problemin ortaya çık-
tığı görülmektedir. Bunlardan ilki Su-
riye meselesi diğeri ise Füze Kalkanı 
Projesi’dir. Füze Kalkanı Projesi’nde 
Rusya’ya yönelen temel tehdit nedir? 
Bu tehdit Rusya için hayatî bir önem 
taşımakta mıdır?

V. Kozin- EPAA projesinin 2020 yı-
lında ulaşacağı nihâî hâlinden daha 
önce ulaşacağı aşamanın, hatta mev-
cut hâlinin bile, Rusya için bir teh-
dit oluşturduğuna ilişkin Rusya’daki 
mevcut askerî ve siyasî yöneticiler 
arasında bir ortak görüş bulunmakta-
dır. Ortaya çıkan bu tehdidin, gerçek-
leşmesi eli kulağındadır ve bu tehdit 
oldukça yakınımızda cereyan etmek-
tedir. Zira füze önleyici füzeler, bilgi 
ve keşif radarları Rusya topraklarına 
daha da yakınlaştırılmaktadır. Örne-
ğin EPAA’in ilk aşaması 2011 yılında 
uygulamaya konulmuştur. Bu süreçte 
ABD donanması hem Akdeniz hem 
de Karadeniz’e gemilerini göndermiş-
tir. Bunlar arasında güdümlü füzelerle 

donatılmış Monta Rey kruvazörü de 
bulunmaktaydı. Bu kruvazör SM-3 
gibi orta menzilli füzeleri vurabilen 
füze sistemlerine sahipti. Amerikan 
terminolojisinde orta menzilli füze-
ler 3000-5000 km. arasında menzile 
sahip füzelerdir. 5000 km. ve daha üs-
tünde menzile sahip olan kıtalararası 
füzeler ile mukayese edildiğinde orta 
menzilli füzeler oldukça geniş kap-
samlı bir menzile sahiptir. Söz konusu 
menzil sınıflandırması ABD ile Rusya 
arasında imzalanan bir dizi anlaşma 
ile belirlenmiş ve şarta bağlanmıştır. 
Bu yalnız ilk aşamadır. 

EPAA’nın ikinci, üçüncü ve dördün-
cü aşamalarında SM-3 füzeleri gibi 
araçlar oransal olarak daha da geniş-
leyecektir. Çünkü ABD askerî sanayi 
kompleksi böylesi füzeleri büyük mik-
tarlarda üretme kapasitesine sahiptir. 
678 SM-3 füzesinin bu proje kapsa-
mında kullanılması değerlendirmek-
tedir. Öte yandan bu hesaplama içe-
risinde ABD Bölge Yüksek İrtifa Hava 
Savunması (THAAD) gibi sistemleri 
ya da Patriot savunma sistemleri he-
saba katılmamaktadır. 

Mesele, ABD Füze Savunma 
Projesi’nin iki hedefe sahip olmasıdır. 
Bu hedeflerin ilki, balistik füze tehdit-
lerini bertaraf edecek önleyici güce 
sahip olmaksa da, ikinci hedef Avru-
pa’daki NATO üyesi olan beş ülkede 
konuşlandırılmış tüm taktik nükle-
er silâhların korunmasına yöneliktir. 
Diğer problem ise, EPAA projesinin 
2020 yılında tamamlanmasından son-
ra ikinci bir EPAA projesinin yürütül-
me ihtimalidir. ABD’nin önde gelen 
savunma dergilerinden biri olan Jane’s 
Defence Weekly’de böyle bir ihtima-
lin varlığından bahsedilmiştir. 2012 
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yılı Mayıs ayında Chicago’da düzen-
lenen NATO zirvesinde, NATO yeni 
bir savunma üçlüsünün yaratılması 
hususunda anlaşmaya varmıştır. Söz 
konusu savunma üçlüsünde, nükle-
er silâhlar, konvansiyonel silâhlar ve 
mevcut balistik füze savunma sistemi 
silâhları bulunmaktadır. Buna birkaç 
hususu daha eklemek lâzımdır.

ABD’nin nükleer caydırıcılık poli-
tikası saldırgan bir temelde yüksel-
mektedir. ABD nükleer doktrininde 
herhangi bir önkoşul olmaksızın her 
türlü saldırıya nükleer saldırıyla kar-
şılık verme hakkına sahiptir. Aslında 
burada çok küçük bir kısıtlama var-
dır. Nükleer Silâhların Yayılmasının 
Önlenmesine İlişkin Antlaşma’ya 
(NPT) taraf olan ve bu antlaşmayı 
bağlılıkla uygulayan ülkelere yönelik 
nükleer saldırı yapmayacaklarını be-
lirtmektedirler. Ancak bu anlaşmala-
rın bağlılıkla kimin takip ettiği konu-
sunda hüküm küresel topluma değil, 
Washington’a bırakılmaktadır. 

Bu durumdan Rusya olarak memnun 
değiliz. Bu gelişmeleri Obama yöne-
timinin provokatif eylemleri olarak 
görmekteyiz. Bu gelişmeler 1962 yı-
lındaki Küba Füze Krizi’nden ve 1972 
yılında NATO’nun Avrupa’ya nükleer 
başlık taşımaya elverişli orta menzilli 
Pershing-II ve güdümlü Tomahawk 
füzelerini konuşlandırma kararından 
sonraki en büyük provokatif eylemdir.

Rusya Füze Kalkanı’na Karşı Tedbir Alabi-
lir

2023- Soğuk Savaş yıllarına bakıldı-
ğında iki kutuplu dünyanın açık bir 
çatışmaya girmemesi hep dehşet den-
gesi kavramıyla açıklanmaktadır. Bu 
gelişmelerin ardından sizce bu dehşet 
dengesi ortadan kalkmakta mıdır?

V. Kozin- Obama’nın ikinci kez baş-
kan seçilmesinden sonra Amerikan 
Senatosu’na yaptığı değerlendirmede 
EPAA projesinde Rusya ile anlaşma-
ya varmayacağını ilân etmiştir. İkinci 
olarak hiçbir şekilde Rusya’ya balistik 
füze savunma sistemi oluşturması için 
nükleer teknoloji paylaşmayacağını 
da taahhüt etmiştir. Üçüncü olarak 
Rusya ABD hükümetinden söz konu-
su füze kalkanının doğrudan Rusya’yı 
hedef almadığına ilişkin garanti is-
temiştir. Geçtiğimiz yıllarda yürüt-
tüğümüz müzakerelerde bunu talep 
etmemize karşın, bu ABD tarafından 
reddedilmiştir. Bu tutum bizde şüphe 
uyandırmaktadır. Stratejik ortak ola-
rak nitelendirdiğimiz bir ülkenin füze 
savunma sistemini kullanarak bize 
saldırmayacağını garanti etmemesi 
karşısında Rusya, şüphelenmekte de 
haklıdır. Buna karşın Rusya Federas-
yonu bu garantiyi ikili ilişkiler bağla-
mında ABD’ye ve çok taraflı ilişkiler 
bağlamında tüm NATO ülkelerine 
vermiştir. Rusya asla bu ülkeleri kendi 
füze savunma sistemi ile hedef alma-
yacağını taahhüt etmiştir. 

Soğuk Savaş yıllarındaki bu dengenin 
hayata geçirilen bu girişimlerle bo-
zulduğu görülmektedir. Bu durumu 
değerlendirdiğimizde yapıcı çıkış yol-
larını önermekteyiz. Ancak bu yollar-
dan sonuç alamamamız hâlinde ABD 
ve NATO üyesi ülkelere karşı diğer 
yollara da başvuracağız. Bu yolların 
ilki, füze kalkanı sistemini delmek ve 
bunun altyapısını oluşturan füzesavar 
füzeleri, bunların radar sistemlerini 
imha etmektir. İkinci olarak Rus yö-
neticileri Rusya’nın bu gelişmeler kar-
şısında Prag’da 2010 yılı Nisan ayında 
imzalanan START anlaşmasından çe-
kilebileceğini açıkça ifâde etmişlerdir. 
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Ayrıca, Rusya Federasyonu ABD’li 
yetkililer ile stratejik silâh stoklarında 
indirimlerim yapılmasına ilişkin gö-
rüşmeler yapmayacaklardır. Bu yönde 
ABD ile taktik nükleer silâhlara ilişkin 
müzakerelerde bulunulmayacaktır. 

Önleyici Saldırı

2023- Rusya’nın ABD ile ilişkileri-
nin gelecekte daha da gerginleşmesi 
hâlinde Rusya’nın ön alıcı vuruş yap-
ması olası mıdır?

V. Kozin- Rusya eski Genelkurmay 
Başkanı yaş haddinden yakın zaman-
da emekli olmuş, Devlet Başkanımız 
ise buna ilişkin kararnameyi imza-
lamıştır. Yerine ise Valeri Gerasimov 
atanmıştır. 2012 yılı Mayıs ayında 
düzenlenen Moskova Uluslarara-
sı Konferansı’nda eski Genelkurmay 
Başkanı Nikolay Makarov, Füze Sa-
vunma Kalkanı Projesi’ne ilişkin ola-
rak Rusya’nın ön alıcı saldırı yapma 
haklarını saklı tuttuğunu ifâde etmiş-
tir. Eğer tehdit sınırınızın yakınların-
da beliriyorsa, silâhlı kuvvetlerimiz 
böylesi bir tehdidi bertaraf etmek için 
gerekli planları da elbette yapacaktır. 

Rusya’nın stratejik nükleer saldırı ka-
pasitesi itibarıyla geleneksel bir üç-
lüsü bulunmaktadır. Bu üçlü, karada 
konuşlandırılmış kıtalararası balistik 
füzeler (ICBM), ICBM fırlatabilen 
stratejik denizaltılarımız ve stratejik 
bombardıman uçaklarımızdan oluş-
maktadır. Bu üçlünün her bir ayağı da 
etkindir. 

Rusya Silâh Teknolojisini Geliştiriyor

2023- Ancak Rusya Federasyonu’nun 
saldırı kapasitesine ilişkin bazı de-

dikodular bulunmakta. Hava tekno-
lojilerinin ve stratejik bombardıman 
kapasitelerinin eski olduğundan bah-
sedilmektedir. Buna ilişkin görüşünüz 
nedir?
 
V. Kozin- Elbette, bu teknolojilerin 
oldukça eski olmakla birlikte, hâlen 
bir gelişim ve modernleşme süre-
cinin içinde yer almaktayız. Bu tip 
silâhların hepsi modernize edilmek-
tedir. İleri teknoloji sürekli gelişmek-
tedir, yeni icatlar ortaya çıkmaktadır. 
Donanmamız yakın zamanda yeni tip 
bir nükleer denizaltıyı ve yeni füzeleri 
denemiştir. Bu testlerden bazıları ba-
şarısız olsa da, silâh denemelerimiz-
den bazıları oldukça başarılı olmuş-
tur. 10-11.000 km. ötedeki bir hedefin 
yüksek isabet oranıyla vurulması bu 
testler esnasında gerçekleştirilmiştir. 

İran Rusya İçin Tehdit Değil

2023- İran’ın nükleer programının 
barışçıl amaçlarla yürütüldüğü İran-
lı yöneticilerce ileri sürülse de buna 
ilişkin Batı ülkelerde bazı şüpheler 
bulunmaktadır. Rusya’nın İran’ın 
nükleer programına bakışı nedir? Bu 
programı bir nükleer tehdit olarak al-
gılamakta mıdır?

V. Kozin- İran, Rusya’ya yönelik bir 
tehdit oluşturmamaktadır. İran’ın bu-
gün böyle bir kapasitesi yoktur. Öte 
yandan İran’ın nükleer silâha sahip 
olup olmayacağı hususunda CIA’nın 
dahi bir tahmini yoktur! Öngörüle-
bilir bir gelecekte İran’ın böyle bir 
silâhı elde etmesi CIA ve Pentagon 
uzmanlarınca mümkün görülmemek-
tedir. Fakat geçtiğimiz günlerde İran 
Devlet Başkanı Ahmedinejad İran’ın 
7.000 yıldır nükleer silâhsız yaşa-
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dığını söylemiştir. Nükleer silâhlar 
Ahmedinejad’ın sözlerinde önemli 
bir silâh olarak görülmemektedir, zira 
nükleer silâh küresel anlamda diğer 
meseleleri çözmeye uygun bir role sa-
hip vâsıta olmayacaktır. İran’ın bugün 
nükleer silâha sahip olduğunu farz 
etsek dahi İran’ın bunu ABD toprak-
larına fırlatacak imkânları bulunma-
maktadır. Öte yandan ABD’nin İran’ın 
nükleer füze tehdidini kolaylıkla boşa 
çıkaracak imkânları bulunmaktadır. 
Hâlihazırda, İran’ın balistik füze ka-
pasitesini ancak Avrupa’nın bir kısmı-
nı kapsamaktadır.

İsrail İran’ı Tehdit Ediyor

2023- Ancak ABD’nin buradaki temel 
korkusu kendisine yönelik bir saldırı-
dan ziyade İsrail’e yönelik bir saldırı. 

V. Kozin- Aslında bu İsrail’in İran’ı 
tehdit etmesinden ileri gelmektedir. 
İsrail İran’ı tehdit etmekte, İran ise bu 
sebeple İsrail’e karşılık vermektedir. 
Ancak İran’ın aksine şu an İsrail böl-
gede nükleer silâha ve bunu fırlatacak 
kapasiteye sahiptir. Buna karşın kimse 
İsrail’i işaret etmemektedir, kimse on-
ları suçlamamaktadır. Fakat İran’a ge-
lindiğinde, bahsedilen tehdit, İran’ın 
üzerine sürekli bir baskı oluşturulmak 
için uydurulmuş bir tehdittir. Bu bas-
kıyla Ahmedinejad’ın ve tüm rejimin 
devrilmesi amaçlanmaktadır. Aynı 
zamanda İsrail’in durumunun su-
men altı edilmesi için de İran tehdidi 
öne çıkarılmaktadır. İsrail, Batılılarca 
nükleer kapasitesi dolayısıyla nadiren 
eleştirilmektedir. 

Rusya’nın Suriye’ye Bakışı

2023- Suriye krizinden bahsetmek 
isteriz biraz da. Suriye Rusya için ne 

anlam ifâde etmektedir? Suriye, Rus-
ya için yalnız bir güvenlik meselesi 
olarak görülüp son kale olarak mı ni-
telendirilmektedir? Rusya’nın verdiği 
önem yalnız Tartus askerî üssünün 
varlığından mı ileri gelmektedir?
 
V. Kozin- Suriye ile ilişkilerimizin 
güçlendirmesinde birçok vâsıtaya 
sahip olduğumuz bir geçmişimiz bu-
lunmaktadır. Hafız Esad ve şimdi de 
Beşşar Esad döneminde bu ilişkilerin 
kuvvetlendirilmesine önem vermek-
teyiz. Rusya, Beşşar Esad’a başkaları 
tarafından değil ve fakat Suriye halkı 
tarafından seçilen meşru lider olarak 
saygı göstermektedir. Aynı zamanda 
belli çevrelerin kullanılan özellikle de 
Suriye muhalefetinin amaçlarına ulaş-
mak için silâhlı yollara başvurulmasını 
kabul edilemez bulmaktayız. Tartus’a 
gelince, Rusya bu üs olmadan yapa-
bilir. Çünkü Sivastapol’daki donanma 
üssü ve yakında Novorossiysk’te ta-
mamlanacak olan üs Rusya açısından 
yeterlidir ve Akdeniz’den çok da uzun 
olmadığından bir Karadeniz gücü 
olarak Rusya buraya çok kolay şekilde 
açılabilir. 

Sorun, ABD’nin Beşşar Esad rejimi-
ni yasadışı bir şekilde engellemesidir. 
Sorun bu amaçla ABD’nin isyâncılara 
silâh temin etmesidir. Bana göre mu-
halefet kavramı, demokratik araçlar 
kullanan yapıcı muhalefet demektir. 
Halkın gönlünü ve aklını kazanmak 
ve daha iyi olabilecek bir iktidarı mev-
cut iktidarla değiştirmek hususunda 
prensipleri olan bir yapıdır. 

2023- Ancak Dağlık Karabağ mese-
lesine baktığımızda, Azerbaycan ve 
Ermenistan arasındaki çatışmalarda, 
silâhlı bir taraf olan Ermenilerin Rus-
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larca desteklendiğini biliyoruz. Bu gö-
rüşünüzle karşılaştırıldığında Rusya 
için bir çelişki değil midir?

V. Kozin- Hayır, bu iki mesele birbi-
riyle çelişmemektedir. Biz her iki ta-
rafı da ikna etmeye çalışıyoruz. Erme-
nistan ve Azerbaycan’ın diplomatik 
yoldan barışçıl bir çözüme ulaşması 
için bu çalışmalarımız. Ancak Suriye 
ve Dağlık Karabağ sorunu arasında 
benzerlikler bulmak oldukça zordur. 
İkisi de ayrı hikâyeler. Suriye’nin asla 
bölgesinde bir anklav oluşmamıştır. 
Suriye, her zaman yekpare olagelmiş-
tir. 

Suriye meselesinin nasıl çözüleceği-
ni gelirsek, yasadışı askerî gruplara 
silâh tedarik edilmesinin engellenme-
si ve ikinci aşamada verilen silâhların 
onlardan geriye toplanması önemli-
dir. Para ödemek sûretiyle bunların 
geri alınması mümkündür. Libya ve 
Kosova’da olduğu gibi. Bu süreç ol-
dukça uzun sürede olsa da muhtemel 
yollardan birisidir. 

Rusya-İsrail İlişkileri Verimli

2023: ABD, İsrail arasında yakın iliş-
kilerin olduğu bilinmektedir. Bazen 
İsrail’in ABD’yi yönettiği dahi ileri sü-
rülmektedir. Rusya Federasyonu’nun 
İsrail’e bakışı nedir? Bu ülkeyi nasıl 
değerlendirmektedir?

V. Kozin- İsrail’le de çok verimli bir 
ilişkimiz olduğunu söylemeliyim. Her 
iki ülkede tüm terörist faaliyetlere 
karşı ortak mücadele vermektedir. 
Ayrıca II. Dünya Savaşı boyunca yok 
olmaya tehdidiyle karşı karşıya kal-
mışlar, soykırıma tâbi tutulmuşlardır. 
İsrail’in Sovyet Yahudilerinin bir kıs-

mını kabul etmelerinden ötürü mem-
nuniyet duyduk ve 1940’lı ve 1950’lı 
yıllarda İsrail ülkesine Sovyet Yahudi-
lerini yerleşim için davet etti. Bu göç 
hâdiselerini asla engellemedik hâlen 
devam etmektedir. Rusya ile İsrail 
arasında bugün turistler için vizeler 
Türkiye’de olduğu gibi kaldırılmıştır. 

Rusya’dan göçen Yahudilerin ilişkile-
rimizde olumlu etkiler oynadığını da 
düşünmekteyim. Basından izlediği-
miz kadarıyla İsrail toplumuna enteg-
re olmuş birçok Rus bulunmaktadır. 
İsrail ordusunda, siyasetinde ve parla-
mentosundan Ruslar vardır. İsrailliler 
onlara saygı ve dürüstlükle davran-
maktadır. 

Füze Kalkanı’nın Genişlemesine 
İzin Vermeyin

2023- Mülakatın başında da belirtti-
ğimiz üzere ilişkilerimizde iki temel 
sorun bulunmaktadır: Suriye mese-
lesi ve Füze Kalkanı Projesi. Rusya bu 
krizler karşısında Türkiye’den ne bek-
lemektedir?

V. Kozin- Her şeyden önce Rusya, 
Türkiye’ye hiçbir şeyi dikte etmeye-
cektir. Ne yapması gerektiğini söyle-
meyecektir. Zira Türkiye bağımsız ve 
egemen bir devlettir. Ayrıca oldukça 
rasyonel ve aktif olarak değerlendir-
diğim askerî ve siyasî yöneticilerinin 
buna ihtiyacı yoktur. Türkiye hiçbir 
tavsiyeye ihtiyaç olmadan kendi kara-
rını verebilir. Geleceğe ilişkin tavsiyem 
ise; ABD’nin Füze Kalkanı Projesi’ni 
ülkenizde büyük ölçülerde genişlet-
mesine müsaade etmemenizdir. Bil-
diğimiz üzere hâlihazırda Malatya’da 
mobil radarlar bulunmaktadır. Şu 
an bu radarlar çalışır vaziyettedir ve 
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NATO’nun emrindedir. Bu tamamen 
savunma amaçlı bir radardır, sâdece 
dalgaların yayılmasıdır, kimseye zarar 
vermez diyebilirsiniz. Yine de bu sal-
dırı yapabilen bir silâhla birlikte kul-
lanılmaktadır. Bu sistemi tamamlayan 
bir parçadır. Bu bizim için olumsuz bir 
yön taşımaktadır. Bu radar Türkiye’nin 
dahli olmadan kullanılabilir. Bu radar 
üzerinde Türk tarafının sivil ve askerî 
yetkisinin kaybolmasıyla ABD’nin kü-
resel füze savunma sisteminin bir par-
çası hâline gelebilir. Özellikle Aegis 
ve SM-3 füzeleriyle donatılmış ABD 
gemileri Doğu Akdeniz’e gelmeleri ve 
Karadeniz’e geçmeleri kaygımızdır. 

İkinci Bir Küba Krizi Yaşamayacağız

Rusya Devlet Başkanları, Dmitri Med-
vedev ve Vladimir Putin, kamuoyun-
da açıkça Rusya’nın ABD’ye benzer 
bir füze kalkanı tehdidi yaşatmayaca-
ğını ilân etmiştir. Rusya Batı yarımkü-
redeki ülkelerde füzesavar füzelerini 
konuşlandırarak bir önleyici kalkan 
oluşturmayacaktır. Bunu asla yapma-
yacağız. Buna yönelik bir kapasitemiz 
şu an yok. Ayrıca gördük ki böyle bir 
girişim bir füze krizini tetikleyecektir. 
Küba Krizi de bildiğiniz üzere bu ni-
telikte bir krizdi. Bugünün şartların-
da bu bir füze kalkanı krizidir. Rusya, 
ikinci bir Küba Krizi yaratmayacaktır. 

Küba Füze Krizi ve 1972 tarihli NATO 
kararı sonrasında ortaya çıkan durum 
füze krizleri yaratsa da o tarihler de 
füzeler bu denli sıkı bir şekilde, bir 
kalkan aracılığıyla korunmamaktaydı. 
Zira çok az sayıda füzesavar füze bu-
lunmaktaydı. 1972 tarihli ABM Ant-
laşması ile, SSCB ve ABD’ye 200 adet 
füzesavar füzeye yalnız iki bölgede 
sahip olma izni tanınmaktaydı. 1974 

tarihli protokol ile füze limiti 100’e 
indiriliyor ve tek bir bölgede konuş-
landırılmasına müsaade ediliyordu. 
Anlaşmaya göre başlangıçta bu böl-
geler ya ülke başkentleri ya da ICBM 
siloları idi. 1974 Protokolü’yle her tiki 
tarafa da füzesavar füzeleri konuş-
landıracak yeri seçme hakkı tanındı. 
Rusya Moskova’yı korumayı tercih 
ederken, ABD siloları korumayı tercih 
etti. ICBM ana operasyon merkezini 
Washington’u değil. 

Washington ve Moskova arasındaki 
bu tartışmalı konuyu çözmenin bir 
yolu daha vardır. ABD Başkanlık se-
çimlerinden önce ABD silâhlı kuv-
vetleri tarafından üçüncü bir kalkan 
sisteminin ABD topraklarında yaratıl-
masına ilişkin bazı teklifler dile geti-
rildi. Şu anda Alaska ve California’da 
bu tarz sistemeler ulusal kalkan sis-
temi doğrultusunda bulunmaktadır. 
Yüksek oranda gelişmiş karaya ko-
nuşlandırılmış füzesavar füzeler bu 
sistemlerde kullanılmaktadır. ABD 
silâhlı kuvvetleri üçüncü kalkan sis-
temini New York şehri civarında ku-
rabilir. Buna ilişkin şu ana kadar bir 
karar alınmamıştır. ABD Savunma 
Bakanlığı 2012 yılının Aralık ayına ka-
dar bu projeye uygun bir yer bulmak-
la talimatlandırılmıştır ve bu konuda 
ABD Başkomutanı Barack Obama’ya 
rapor vermekte yükümlü kılınmıştır. 
Bu girişim EPAA sorunun çözümü-
ne yardım edecektir. Avrupa’da yük-
sek oranlarda füzelere ihtiyaç yoktur. 
Rusya’nın ABD’ye çok yakın füze kal-
kanı sistemleri yokken niye onların 
olsun ki? İran nükleer füze tehdidiyse 
mesele, Körfez ülkelerindeki mevcut 
füzesavar füze kapasitesiyle ABD bu 
tehdidi çok rahat bir şekilde çevrele-
miştir. 
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Av. Niyazi GÜNEY, Prens Grup Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Bölgemizdeki Asıl Tehlike Amerikan Em-
peryalizmidir

Engeller Kalktı, Ticaret Karşılıklı Gelişiyor

2023- Sayın Güney, siz turizm ala-
nında faaliyet gösteren bir şirket olan 
Prens Grup’un Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısınız, Türkiye Rusya iliş-
kilerindeki gelişmeler sizi doğrudan 
ilgilendiriyor. Türk-Rus ilişkilerini na-
sıl tanımlıyorsunuz? 

N. Güney- Türkiye malûmunuz, Sov-
yetler Birliği döneminde Türkiye’den 
toprak istenmesi üzerine kendi gü-
venliği için NATO’ya girmek zorunda 
kalmıştı 1952 yılında. Soğuk savaş yıl-
larında aynı coğrafyayı paylaşan ama 
farklı kutuplarda yer alan bu iki ülke-
nin devlet sistemleri ve dünya siyase-
tine bakışları birbirinden çok farklı 
idi. İki ülke arasındaki bu dönemdeki 
ilişiler bu sistem farkından dolayı sağ-
lıklı olarak yürümüştür denilemez. Bu 
dönemde Türkiye daha ziyade dâhil 
olduğu Batı kampı ile ekonomik ve 
siyasî ilişkilere ağırlık veriyordu. Fa-
kat Sovyetler Birliği’nin dağılmasın-
dan sonra Rusya da liberal politikala-
ra tedricen de olsa geçmeye başladı, 
dünyaya açıldı yabancı sermayeye ka-

pılarını açtı. Bu dönemde bizim Rus-
ya ile ticarî ilişkiler geliştirmemizin 
önündeki engeller ortadan kalktı.

Bu dönemde okyanus ötesinden gelip 
bölgedeki enerji kaynaklarına el ko-
yan güçlerin olduğu düşünüldüğün-
de aynı bölgeyi paylaştığımız, aynı 
ekonomik çevreye dâhil olduğumuz, 
kültürel ve tarihi bağlarımızın bu-
lunduğu Rusya ile Türkiye’nin daha 
sıcak ilişkiler içinde olması gereğine 
birçok insan gibi inanıyorum. Zaten 
bu anlayış yaygın olduğundan 90’lı 
yılların başından itibaren başta inşaat 
alanı olmak üzere Rusya’da çok büyük 
hamleler yaptık, Türk şirketler ger-
çekten son derece önemli işler yap-
tılar. Şu anda Türk-Rus ticaret hacmi 
30-35 milyar dolar ulaşmış durumda 
hedef ise bunu 100 milyar dolara ulaş-
tırmak. Daha 90’lı yıllarda 5 milyar 
dolar gibi önemli bir rakama ulaşmış-
tı ve bunun büyük kısmı müteahhit-
lik hizmetlerinden kaynaklanıyordu. 
Türk müteahhitler, Rusya’da şimdiye 
kadar 32 milyar dolar değerinde 1191 
proje üstlenmişler. 2010 yılında ise 
1,5 milyar dolarlık taahhüt üstlenil-
miştir.  Rusya ile enerji projeleri baş-
ta olmak üzere turizm, müteahhitlik 
hizmetlerini de içeren önemli birçok 
alanda işbirliği içindeyiz. Türkiye 
Rusya Federasyonu’na gıda, tekstil ve 
otomotiv sanayi ürünleri satmaktadır. 
Bilindiği üzere de RF’ndan ise petrol 
ve ürünleri, doğalgaz, demir-çelik, 
kömür ithal etmekteyiz. Rusya’dan 
Türkiye’ye bu yıl 3,5 milyon civarın-
da turist gelmiştir. Özellikle Antalya 
bölgesi Rus turistlerin yoğun olarak 
tercih ettiği bir bölgedir. Türkiye-
Rusya ilişkileri olumlu gitti müddetçe 
Rus turist sayısı artmaktadır. Nitekim 
önemli bir Rus nüfusu da bugün An-
talya bölgesinde sürekli olarak ikamet 
etmektedir.  
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Bölgesel Bir Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

Rusya’dan Türkiye’de gelen yatırım tu-
tarı 7 milyar dolara ulaşmışken, Türk 
iş adamlarımızın Rusya’daki yatırma-
ları da yine aynı miktara yaklaşmış 
bulunmaktadır. Ekonomik anlamdaki 
mevcut ilişkilerin artarak devam et-
mesi hâlinde ben bunun ilerde bölge-
sel bir ekonomik işbirliği teşkilatına 
dönüşeceğine inanıyorum. Biliyorsu-
nuz AB ortak menfaatlerinin gereği 
olarak bin yıldır savaşan ülkeleri bir 
araya getirdi. Avrupa ülkeleri çeşit-
li tehditler karşı kendi güvenliklerini 
temin etmek için böyle bir birlikteliğe 
imza attılar. 1951 yılında kurulan Av-
rupa Kömür ve Çelik Topluluğu 1992 
yılında Avrupa Birliği adını aldı. İkin-
ci Dünya Savaşı’nı sonrasında ilk önce 
ticarî bir birlik olarak kurulan bu yapı 
zaman içinde siyasî bir teşkilat hüvi-
yetine büründü. 50-60 sene öncesine 
kadar birbiriyle savaş ülkeler artık bir 
siyasî birlik kurdular. Türkiye, Rusya, 
İran, Azerbaycan, Gürcistan gibi aynı 
coğrafyayı, aynı kaynakları paylaşan 
ülkelerin de bir araya geleceğine ben 
inanıyorum. Türkiye, Rusya ve İran 
önderliğinde başlatılacak böyle bir 
ticarî birlikteliğin bölgenin diğer ülke-
lerini de bünyelerine alarak, Batı’nın 
yayılmacı ve emperyalist zihniyetine 
karşı bir araya gelerek ekonomik bir 
işbirliği kuracaklarına inanıyorum. Şu 
anda siyasî bir birliktelik pek müm-
kün gözükmese de, her ülkenin kendi 
siyasî öncelikleri varsa da, ekonomik 
birlikteliklerin zaman içinde bunun 
bölgedeki ülkelerin çıkarları doğrul-
tusunda ortak bir siyaset belirleme 
noktasında işleyen karar mekanizma-
larının kurulmasına vesile olacağını 
düşünüyorum.  

Rusları Dost Olarak Görüyorum

2023- Türk devletinin ve Türkiye’deki 
insanların Rusya’ya bakış açısının de-
ğiştiğini söylemek mümkün mü?

N. Güney- Benim şahsen Rusya’ya 
bakış açım değişti. Ben Rusları dost 
olarak görüyorum. Avrupalı ya da 
Amerikalılardan çok daha fazla ortak 
noktamız var Ruslarla. Aynı bölgenin 
ve kültürel havzasının insanları olma-
nın bu farklılığı oluşturduğunu düşü-
nüyorum. 90’lı yıllara kadar Rusya’dan 
bir tehdit algımız vardı ama 90 sonra-
sında yaşananlarla birlikte bu algının 
dağıldığına inanıyorum.  Ruslardan 
bize yönelen şu anda direkt bir tehdit 
de söz konusu değil. Özellikle vizenin 
kalkması ve her ülkenin de çıkarların 
işbirliğinden geçtiğini görmesi sonra-
sında bu algının yıkıldığını düşünü-
yorum. Türkiye’nin çok önem verdiği 
nükleer santral projesini Rusya yapı-
yor. Rus enerji kaynaklarının Batı’ya 
ulaştırılmasında Türkiye önemli bir 
yere sahip. Dolayısıyla karşılıklı çıkar-
larımız söz konusu.

Kafkasya’daki Küçük Devletlerin Bağımsız 
Yaşama Şansı Yok

2023- Rusya ile Türkiye arasında bu-
gün sâdece Suriye meselesi bir sorun 
olarak gözükse de sorunlu bir tarih 
olduğunu ve yine sorunlu coğrafyalar 
olduğunu biliyoruz. Meselâ bir Kaf-
kaslar meselesi. Bu sorunlu tarihin 
mağdurlarının da yaşadığı bir ülke 
Türkiye. Kafkasya’dan, Kırım’dan, 
Kazan’dan ve Orta Asya’dan göçen 
insanlar var. Yaşanan bu acı olayların 
hatırlar hâlen canlı. Bunu aşmak kolay 
mı?
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N. Güney- Türkiye’de benim bil-
diğim kadar ile 5 milyon civarında 
Kuzey Kafkasya’ya kökenli insan-
lar var. Bunlar Türk vatandaşı ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu-
şu aşamasında önemli mücadeleler 
vermişler. Bugün burayı anavatan 
olarak telakki eden bu insanlar Tür-
kiye Cumhuriyeti’ne sıkı sıkı bağlılar. 
Üniter millî devlete en sâdık toplum 
Kafkas kökenlilerdir. Bu toplumun 
Çarlar ve Stalin dönemindeki birta-
kım uygulamalardan dolayı mazide 
kalmış bu acılı hatıraları andıklarını, 
her yıl anma toplantıları düzenledik-
lerini biliyoruz ama şu andaki Rus-
larla bir sorun olduğunu düşünmü-
yorum. Kafkas kökenliler genellikle 
okumuş, dünya ve ülke meselelerine 
vakıf insanlar, artık ufak devletçikler 
hâlinde var olmanın çok zor olduğu-
nu, dünyanın entegrasyonlara gittiği 
bir aşamada bu yönde çaba sarf et-
menin çıkarlarına olmadıklarını idrak 
ediyorlar. Bağımsızlık kavramı bile 
bugün yeniden tanımlanmaktadır. Bir 
ülkenin bağımsız olabilmesi için ön-
celikli olarak ekonomik bağımsızlığı-
nın olması lâzım ayrıca kendisini bir 
saldırı karşısında koruyabilecek güce 
sahip olması lâzım. Bu iki faktörü 
göze aldığımızda Kuzey Kafkasya’da 
küçük küçük devletçiklerin yaşama 
şansı pek yok gibi. Bu yöndeki talep-
ler her zaman olacaktır ama bunun 
şu aşamada yanlış olduğunu ve yaşa-
ma şansının bulunmadığı Kafkas top-
lumları da kabul etmiş durumdalar. 
Kafkaslar’da İmam Şamil’in yaptığı 
mücadele, Stalin zamanında Çeçenle-
rin, Karaçayların, Kırım Tatarlarının, 
Ahıska Türklerinin sürgünleri unutul-
muş değil ama bunlar bugünkü Rus 
toplumuna karşı bir öfke sebebi değil. 
Ayrıca Kafkaslar’da bu topluluklarla 

birlikte Ruslar da var. Nerdeyse nü-
fuslar yarı yarıya. 

Bütün Meselenin Enerji Kaynakları

Bugün Amerika okyanus ötesinden 
gelerek bizim burnumuzun dibindeki 
Irak’a müdahale ediyor. Biz buna ses 
çıkartamıyoruz. Neden müdahale edi-
yor, enerji kaynakları ve güzergâhları 
sebebiyle. Ve biz buna ses çıkarta-
mıyoruz. Bölgemizde bugün büyük 
acılar yaşanıyor. Irak’ta yüz binlerce 
insan hayatını kaybetti, kendi ülkesin-
de sürgün yaşıyor, milyonlarca kadı-
na tecavüz edildi, ülke hâlen istikrara 
kavuşmuş değil. Hâlen günde onlarca 
bomba patlıyor Irak’ta, ülke etnik ve 
mezhepsel olarak parçalanmış du-
rumda. Aynı durum Afganistan için 
de geçerli. Pakistan bu savaştan dolayı 
büyük bir iç karışıklığa sürüklenmiş 
durumda. Bütün meselenin enerji 
kaynakları olduğu da açık. O zaman 
birtakım sübjektif değerlendirmeler 
yapmak yerine aklı ön plana koymak 
lâzım. Bölgemizdeki asıl tehlike Ame-
rikan emperyalizmidir. Bugün 1 mil-
yon nüfuslu Çeçenistan’ın bölgenin 
güçlü devleti olan Rusya ile mücade-
le etmesi mümkün mü? Tamam, bir 
mücadele destanı yazıldı ama başa-
rıya ulaşmadı. Çeçenistan yıkıldı, in-
sanlar büyük eziyetler çekti. Şu anda 
kesinlikle Çeçenistan’da bir güvenlik 
ortamı var. Savaşın izleri silinmekte, 
yatırımlar yapılmakta. Çeçenistan’ı 
Çeçenler yönetmektedir. Bölgesel bir 
savaşa gitme ihtimali olan karışıklık-
lardan da en çok bölgenin insanları 
etkilenmektedir. Kültürel, siyasî hak-
ların alınmasıyla birlikte yaşama nok-
tasında bir anlayışın bölgeye egemen 
kılınması doğru olandır. Şu anda bu 
yönde gelişmeler var.
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Suriye Sorunu Milyarlarca Dolar Kaybet-
tirdi

2023- Son Suriye krizi turizm sektö-
rünü olumsuz etkiledi mi?

N. Güney- AK Parti hükümeti baştan 
itibaren komşularımızla iyi ilişkiler 
kurma yolunda bir politika belirledi-
ğini açıkladı. Hatta komşularla sıfır 
sorun olarak da bunu ifâde etti. Doğ-
ru olan da buydu. İran, Irak, Suriye, 
Rusya gibi ülkelerin içişlerine karış-
mamız hâlinde, oradaki iç dinamikle-
rin harekete geçmesi karşısında ve o 
dinamiklerden bir tanesini tutmamız 
durumunda sorunu kendi ülkemize 
de taşıyacağımıza inanıyorum.  Dün 
Suriye ile vize kalkmıştı, Beşşar Esad 
PKK kamplarına müsaade etmiyordu. 
Bugün ise durum tam tersi. Bunun 
ülke ekonomisine ve turizmine çok 
olumlu katkıları olduğu da görüldü. 
Suriye’de yaşanan karışıklığa taraf 

olmamız hem sorunun çözümü yo-
lunda oynamamız gereken rollerden 
mahrum kalmamıza yol açtı hem de 
ülkemizi ekonomik ve siyasî anlamda 
sıkıntıya soktu. Tabiî ben dış politika 
konusunda uzman değilim ama bana 
göre bu Türkiye’nin ve Türk halkının 
menfaatine değil. Komşuda meydana 
gelen bu yangın tabiî turizmi de etki-
lemiştir. Bu savaşın Türkiye’ye sıçra-
ması ihtimali bile önemli oranda kay-
ba neden olmuştur. Nitekim bu sene 
Antalya sahillerinde, resmî bir rakam 
değil ama, rezervasyonlarda geçen 
yıla göre yüzde 20 azalma yaşanmış-
tır. Bunun ekonomik maliyeti herhal-
de milyar dolarlarla ifâde edilebilir. 
Bu kriz devam ederse iptaller daha da 
artacak. Zira turist güvenli bölgeleri 
tercih eder. Suriye meselesine bizim 
gerek insanî, gerek ekonomik, gerek-
se de siyasî sebeple taraf olmamamız 
gerekirdi.    
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За последнее десятилетие военно-политическая обстановка в указанном 
регионе, в котором Россия и Турция имеют непосредственные 

стратегические интересы, ухудшилась
During last decade the military-political situation in the area where Russia and 

Turkey have direct strategic interests has  deteriorated

1. Провозглашение ЕПАП США в сентябре 2009 года и реализация его первого этапа 
в 2011 году

Существуют 
пять 

главных 
ПРИЧИН 

1. Announcement of the EPAA by the USA in September 2009 and the implementation 
of its first phase in 2011

2. Отказ США от вывода  ТЯО из Европы на свою территорию
2. The USA refusal to pool back  TNW  from Europe to its territory

ПРИЧИН 
этого 

явления 3. Формирование «Чикагской триады» на саммите НАТО в мае 2012 года –
в виде сочетания ядерных, обычных и противоракетных вооружений

3. Creation of the “Chicago triad” at the NATO Summit in May 2012 – a mix of nuclear, 
conventional and missile defense weapons

There are 
five main 
REASONS
for this

p

4. The end of  the implementation of the CFE Treaty in 2011 
4. Прекращение действия ДОВСЕ в ноябре 2011 года

for this
phenomenon

5. Угрозы совершить агрессию против Ирана; попытки переформатировать 
геополитическую карту на Ближнем Востоке путем поставок огромного количества 
оружия мятежникам в Сирии
5. Threats to launch an aggression vs Iran; attempts to reformatting the geopolitical 
map of the Middle East  with the help of enormous arms supply to the rebels  in Syria

22Copyright Vladimir Copyright Vladimir KozinKozin. 2012. 2012
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ФАКТОРЫ, ОКАЗАВАЮЩИЕ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СИТУАЦИЮ В РАЙОНЕ 
СРЕДИЗЕМНОГО И ЧЕРНОГО МОРЕЙ

FACTORS THAT  ARE MAKING NEGATIVE IMPACT ON THE SITUATION IN THE 
MEDITERRANEAN AND THE BLACK SEAS AREA

ЗАХОД ГРУППИРОВКИ ВМС НАТО
SNMG-1 В ЧЕРНОЕ МОРЕ В 
АВГУСТЕ 2008 ГОДА  С 

ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ НА БОРТУ 
BGM-109 (ЭМ «МАКФОЛ»)

ENTRY OF THE SNMG 1 INTO THE 

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
МЕЖДУ США И ИСПАНИЕЙ О 
РАЗМЕЩЕНИИ 4 КОРАБЛЕЙ  
ПРО США  НА ВМБ РОТА
SIGNING OF THE ACCORD 

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ДВУХ 
ВОЕННЫХ БАЗ США В 
БОЛГАРИИ И РУМЫНИИ

(ПОМИМО СРЕДСТВ ПРО)
SETTING UP OF 2 US MILITARY ENTRY OF THE SNMG-1 INTO THE 

BLACK SEA WITH NUCLEAR 
WEAPONS BGM-109 (DDG -

74“McFaul”)

BETWEEN SPAIN AND THE 
USA ON BASING RIGHTS OF 4 

US BMD SHIPS IN ROTA

BASES IN ROMANIA AND 
BULGARIA (ADDITIONALLY TO 

BMD  BASES)

НАЛИЧИЕ ТЯО США В 
ИТАЛИИ И ТУРЦИИ

US TNW DEPLOYMENT IN 
ITALY AND TURKEY

УЧАСТИЕ ТУРЦИИ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ЕПАП США

TURKISH PARTICIPATION IN 
THE US EPAA

УЧЕНИЯ С ТЯО США В 
РЕГИОНЕ

DRILLS INVOLVING US TNW IN 
THE REGION

РАЗВЕРТЫВАНИЕ СРЕДСТВ ПРО 
США И ИХ СОЮЗНИКОВ В ЗОНЕ 

ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИBА

КРУПНОМАСШТАБНЫЕ 
ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В 
РЕГИОНЕ (ЛИВИЯ)

LARGE SCALE MILITARY FIELDING OF BMD IN THE 
PERSIAN GULF AREA BY THE 

USA AND THEIR ALLIES

LARGE-SCALE MILITARY 
OPERATION IN THE AREA 

(LYBIA) 

Copyright Vladimir Copyright Vladimir KozinKozin. 2012. 2012 33

EWR in 
Thule 

(Denmark)

EWR in Varde
(Norway)

EWR  in EWR  in 
Fylingdales

(UK)

10 Ground Based 
Interceptors in 

Redzikovo (Poland)

AN/TPY-2 BMD radar in 
Brdy (the Czech Republic)

US BMD PLAN. BUSH’S ADMINISTRATIONUS BMD PLAN. BUSH’S ADMINISTRATION..
20072007

44Copyright Vladimir Copyright Vladimir KozinKozin. 2012. 2012
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EWR VardeEWR Varde
EWR Thule

EWR Fylingdales
US BMDS IN EUROPE: 

THE OBAMA ADMINISTRATION
17 September 2009

24 SM-3 in Poland 
(+possibly,GBI) 4 US Aegis ships 

(in Spain)

4 Aegis ships (the Netherlands)

X B d EWR

(in Spain)

Aegis ashore

+  BMDS THAAD
+SM-3 (sea-based Aegis)
+ Aegis Ashore (SM-3)

X-Band EWR

24 SM-3 in 
Romania

Aegis ashore

+ NATO’s ALTBMD
+ PAC-2 +PAC-3
+ tactical nuclear weapons

AN/TPY-2 in Turkey
Romania

+ 6 US Aegis ships

55Copyright Vladimir Copyright Vladimir KozinKozin. 2012. 2012

Так называемая иранская ракетная угроза сдерживается на многие годы вперед 
приблизительно 800 ракетами-перехватчиками. Так зачем развертывать 
дополнительно базу ПРО в Польше?/So called IRANIAN “MISSILE THREAT” дополнительно базу ПРО в Польше?/So called IRANIAN MISSILE THREAT  

IS BEING CONTAINED FOR MANY YEARS TO COME BY NEARLY 800 INTERCEPTORS. SO,WHY TO HAVE 
ADDITIONAL BMD BASE IN POLAND?

+  192 ракеты-перехватчика «Пэтриот» на 12 батареях или по 2 батареи в 6 государствах 
П    Б й  К  К й  К  О  С  А   ОАЭ/ 192 Персидского залива:  Бахрейн, Катар, Кувейт, Катар, Оман, Саудовская Аравия и ОАЭ/ 192 
interceptors contained in 12 Patriot batteries or 2 batteries in each 6 countries (16 x12=192) in 
Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Saudi Arabia and the UAE

+  150 ракет-перехватчиков на кораблях с БИУС «Иджис» в зоне Персидского залива и в 
Средиземном море/150 sea-based interceptors on a number of the US Aegis ships in the Persian Gulf 
and Mediterranean Sea  (30x5=150)

+  96 ракет-перехватчиков системы ПРО ТВД THAAD, которые будут поставлены  ОАЭ/96 THAAD  
interceptors to be delivered to the UAE

+  90 ракет-перехватчиков на борту кораблей с БИУС «Иджис», которые может закупить Саудовская 
Аравия /90 sea-based interceptors on board “Aegis” DDG to be sold to Saudi Arabia (30x3=90)р / p g ( )

+ 209 ракет-перехватчиков, GEM-T-104E, которые поставляются Кувейту/209 interceptors GEM-T-104E 
to be delivered to Kuwait

+  около 100 ракет-перехватчиков, которые заменят РАС-2 на РАС-3 в Саудовской Аравии/ nearly 100 
PAC-3 to be sold to Saudi Arabia replacing PAC-2

+ поставка дополнительно двух РЛС ПРО Х диапазона Катару и одного в ОАЭ/ additionally  two X+ поставка дополнительно двух РЛС ПРО Х-диапазона Катару и одного – в ОАЭ/ additionally, two X-
band BMD radars to be sold to Qatar, and the same one – to the UAE

“THIS NETWORK WILL BE EXTENDED”: 
General David Petraeus, Chief, US Central Command,  January 2010

“We can do even more to defend the Gulf through cooperation on ballistic missile 
defense.” Hillary R. Clinton, Session of the Gulf Cooperation Council, March 2012

“Additionally, we are continuing our long-standing and steadfast cooperation with Israel 
on missile defense on key systems such as Arrow 3, David’s Sling, and Iron Dome”

Frank A. Rose, Deputy Assistant Secretary, Bureau of Arms Control, Verification and Compliance
Berlin Germany September 2012Berlin, Germany, September, 2012

66
Copyright Vladimir Copyright Vladimir KozinKozin. 2012. 2012
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КОСТЯК СИСТЕМЫ ПРО США СОСТАВИТ МОРСКАЯ СИСТЕМА ПРО 
«ИДЖИС» С РАКЕТАМИ-ПЕРЕХВАТЧИКАМИ SM-3
THE CORE OF THE US BMDS IS SEA-BASED “AEGIS” BMD WITH SM-3 
INTERCEPTORS

Й
2009:   3 КР/CG + 15 ЭМ/DDG = 18     

2010:    5 КР/CG + 16 ЭМ/DDG = 21

РОССИИ ПРОТИВОСТОЯТ МИНИМУМ 6 КОРАБЛЕЙ ВМС 
США С БИУС «ИДЖИС» С 180 РАКЕТАМИ-

ПЕРЕХВАТЧИКАМИ SM-2/SM-3 В ЕВРОПЕ И 8 
КОРАБЛЕЙ С 240 РАКЕТАМИ-ПЕРЕХВАТЧИКАМИ SM-3 
В ЗОНЕ АТР/ RUSSIA FACES MINIMUM 6 US NAVY 

COMBAT VESSELS WITH AEGIS BMDS THAT IS WITH 
180 SM 2 & SM 3 INTERCEPTORS IN EUROPE AND 8

2012:    5 КР/CG + 21 ЭМ/DDG
= 26 (including 10 around Europe)

2041:                             = 84 КР +ЭМ/CG+DDG (or 27% of the entire US Navy)

180 SM-2 & SM-3 INTERCEPTORS IN EUROPE AND 8
SUCH SHIPS IN ASIA-PACIFIC WITH 240 SM-3 

2041:                              84 КР +ЭМ/CG+DDG (or 27% of the entire US Navy)

КАЖДЫЙ КОРАБЛЬ МОЖЕТ ИМЕТЬ 30+ РАКЕТ-ПЕРЕХВАТЧИКОВ SM-3/ EACH 
SHIP MAY HAVE 30+ SM 3 INTERCEPTORS        SHIP MAY HAVE 30+ SM-3 INTERCEPTORS        

Крейсер ВМС США «Монтерей» (CG-61) 
   й может перехватывать ракеты промежуточной 

дальности от 3.000 до 5.000 км; он находился 
в Черном море в 2011 году 15 суток

USS Monterey (CG-61) can intercept IRBM 
(with the range of 3.000-5.500 km); the ship

stayed 15 days in the Black Sea in 2011

77Copyright Vladimir Kozin. 2012Copyright Vladimir Kozin. 2012

+ 230 только/only+ 230
ПЕРЕХВАТЧИКОВ/INTERCEPTORS

THAAD к/by 2017

y

SM-3

2020 = 678
2018 = 483

2011 = 129

2015 = 239
0 9

“. . . Ballistic Missile Defense is going to be a core mission in the United States Navy and 
we are seeing that capability and capacity in greater demand than we ever have before.”

Admiral Gary Roughead, US Navy
Chief of Naval Operations 

March 4, 2009

88Copyright Vladimir Copyright Vladimir KozinKozin. 2012. 2012
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Генерал-полковник Валерий Герасимов, заместитель начальника 
Генерального штаба ВС РоссииГенерального штаба ВС России

Colonel-General Valery Gerasimov, Deputy Head, General Staff, Russian Armed 
Forces

(Московская международная конференция по ПРО, 3 мая 2012 года/International 
conference on the BMD issue Moscow, 3 May 2012 года), y д )

 Система ПРО США в Европе и АТА являются неотъемлемой частью 
глобальной системы ПРО США/The US BMDS in Europe and Asia-Pacific 
are part and parcel of the US global BMDS

 Система ПРО США представляет угрозу российским СЯС в любом районе 
страны/The US BMDS is a threat to the Russian Strategic Nuclear Missile 
Forces in any area inside its territory

 Система ПРО США уже сегодня имеет потенциал для перехвата  СНВ 
России/The US BMDS even today has a potential to intercept Russian 
ICBMs and SLBMs

 Информационно-разведывательные структуры системы ПРО США в 
настоящее время контролируют всю территорию Российской 
Федерации/The US BMDS information and intelligence assets currently 
monitor the entire territory of the Russian Federation

ОДНОВРЕМЕННО США ПРОИГНОРИРОВАЛИ 7 КЛЮЧЕВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ДВУХ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ ПО ПРО 
И ДВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ВОЗНИКШЕГО ТУПИКА (СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЛС В 

ГАБАЛЕ «ДАРЬЯЛ» И «СЕКТОРАЛЬНЫЙ ПОДХОД/
AT  THE SAME TIME THE  USA HAVE IGNORED 7 KEY STATEMENTS OF TWO  RUSSIAN  PRESIDENTS ON THE 
BMD ISSUE AND 2  SUGGESTIONS TO OVERCOME THE EXISTING IMPASSE (ON JOINT USE OF GABALA EWR  

“DARYAL”AND “SECTORAL APPROACH”)
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“DARYAL”AND “SECTORAL APPROACH”)
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«СЕКТОРАЛЬНЫЙ ПОХОД» РОССИИ/RUSSIA’S ”SECTORAL APPROACH”

Зона ответственности 
российских СНВ до 

голубой линии/Zone of 
responsibility of the responsibility of the 

Russian SOA – up to the 
light blue line

Предложенная зона 
ответственности ПРО НАТО до 
красной линии/Suggested 

zone of responsibility of NATO 
BMD – up to the red line

1010Copyright Vladimir Copyright Vladimir KozinKozin. 2012. 2012
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