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Tarihsel Süreç 

Türk ve Rus halkları üç asrı aşkın bir süredir bölgede komşu konumunda bulunmaktadır. İnişli 

çıkışlı ilişkiler içinde Osmanlı ve Çarlık Rusya’sının yıkılması yaklaşık aynı tarihlere denk 

gelmektedir. SSCB ve Türkiye Cumhuriyeti emperyalizme karşı ortak bir tutum içinde kendi 

coğrafyalarında bağımsız ve bağlantısız birer devlet kurmuşlardır. Mustafa  Kemal ve 

arkadaşları Müttefik Kuvvetleri (İngiltere, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda) 1915’te 

Çanakkale’de durdurmasalardı, Çarlık Rusya’sı hala devam ediyor olabilirdi. İkinci Dünya 

Savaşı sonrası yaşanan bazı talihsiz olaylar hariç, bu iki yeni devlet 90 yıldan bu yana hiç 

çatışma ortamına girmedi. Rusya, Çarlık döneminde denizlerde oldukça aktifdi. Özellikle 

Baltık’dan kalkarak Akdeniz’e giren Rus filosu Osmanlı devletinin çözülmesinde ve 

Yunanistan’ın kurulmasında büyük rol oynadı. 1770’deki Çeşme baskınını bizzat Rus 

donanması yaptı. Ancak ortak çıkarlar söz konusu olduğunda ittifak da yaptılar. 1798’da 

Arnavutluğunun batısındaki 7 adayı ( İyon Adaları ) Fransızlardan kurtarmak için Rus ve 

Osmanlı filoları bir araya geldi ve sekiz ay süren harekat başarı ile sona erdi. 1827’de Navarin 

Deniz Savaşı’nda ise Fransa ve İngiltere ile birlikte Osmanlı donanmasını imha ettiler. Bu 

sayede 1830’da Yunanistan kuruldu. Rusya’nın Yunanistan ve GKRY ile olan yakın ilişkileri, 

aynı tarihi perspektifde ve Ortodoks kökenli ortak inanç temelinde bugün de devam 

etmektedir. Rusya-Türkiye sınırı Türk İstiklal Savaşı devam ederken 16 Mart 1921’de 

Moskova Anlaşması ile çizilmiştir. SSCB’nin böyle bir anlaşmayı yeni Türk Hükümeti ile savaş 

devam ederken imzalaması, emperyalizme karşı duruşunun ve İstiklal Savaşı’na olan 

desteğinin  politik bir göstergesiydi. Takiben, 1925’de SSCB ile Türkiye arasında Dostluk ve 

Tarafsızlık Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma barış ve işbirliği içinde 20 yıl sürdü. Atatürk’ten 

sonra (1938), Rusya ve Türkiye’yi yönetenler iki ülkenin işbirliğinin zaruri ve yaşamsal 

olduğunu göremediler. Hiç kimse savaşı barışa çevirmekte Atatürk kadar ileri görüşlü değildi. 

Mustafa Kemal, Savaş sonrası Yunanlı’ları nasıl yendiniz sorusuna; Bu önemli değil 

Yunanlılarla nasıl dost oldum, bunu inceleyiniz cevabını vermiştir. 1Maalesef, Rusya ve 
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Türkiye 1938-1947 arasındaki dönemde, geçmişi unutup, kalıcı ve güven verici bir ilişkiyi 

sağlayacak liderler çıkaramamıştır. İkinci Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal gibi bir 

liderin olmaması sadece Türkiye için değil, bütün dünya için büyük bir kayıptı. Çünkü Atatürk 

büyük bir olasılıkla Nazi Almanya’sının saldırgan tutumu karşısında yer alacaktı. İkinci Dünya 

Savaşı’nda Türkiye, Boğazları açıp, Fransa ve İngiltere yanında savaşa girseydi. Bugün 

bölgemiz çok farklı bir jeopolitik konumda olabilirdi. SSCB, İkinci Dünya Savaşı sonrası, bazı 

Alman gemilerinin Karadeniz’e çıkmasına Türkiye’nin izin verdiğini öne sürerek 19 Mart 1945 

günü, 20 yıllık Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşmasını tek taraflı olarak fesh etti ve arkasından  

SSCB, 7 Haziran 1945’te  Türkiye ile yeni bir  anlaşma yapılması için isteklerini sıraladı. Bu 

istekler düşmanca nitelendirilebilirdi. Şöyle ki; 

 1921 sınır anlaşmasının değiştirilerek, Kars ve Ardahan’ın SSCB’ye verilmesi 

 Boğazların savunulmasında SSCB’nin de ortak olması 

 Montreaux Boğazlar Sözleşmesi’nin değiştirilmesi, bunun yerine ikili bir anlaşma 

yapılması  

 

Yaklaşık bir yıl sonra 8 Ağustos 1946’da SSCB, Türkiye’ye yeni bir nota verdi. Buna göre; 

 Boğazlar bütün devletlerin ticaret gemilerine sürekli açık olmalıdır. 

 Boğazlar Karadeniz devletlerinin savaş gemilerine devamlı açık olmalıdır. 

 Boğazlar özel olarak tespit edilecek haller dışında Karadeniz’e sahili olmayan 

devletlerin savaş gemilerine kapalı olmalıdır. 

 Boğazlardan geçiş rejimini düzenleme yetkisi Türkiye ile Karadeniz devletlerine ait 

olmalıdır. 

 Boğazlar Türkiye ve Sovyetler Birliği tarafından ortaklaşa savunulmalıdır. 

 

Bu gelişmeler, ister istemez Türkiye’yi Batı blokuna doğru itti. Zamanın SSCB politikacıları, 

Montreaux Anlaşması’nın Karadeniz’in güvenliğini sağlayan mükemmel bir anlaşma 

olduğunu görememişlerdi. Daha doğrusu bu istekler,  II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin 

politikalarından canı yanan bir ülkenin duygusal bir yansımasıydı. Türkiye, 1947’de  ABD ile ilk  

Askeri Yardım Anlaşmasını imzaladı. 1950’de Kore’ye asker gönderdi ve 1952’de NATO üyesi 

oldu.  Geç de  olsa, Sovyet Hükümeti yanlışlarını gördü. 30 Mayıs 1953’de Türkiye’ye 

gönderdiği nota ile İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya attığı taleplerinden vazgeçtiğini 

resmen açıkladı. Ancak, bu girişim Türkiye’nin güvenini tam olarak kazanmaya yetmedi. 

Türkiye  60’lı yılların ortalarına kadar bütünüyle Batı ve özellikle ABD paralelinde bir dış 

politika yürüttü. Türkiye üzerindeki Sovyet talepleri, uzun yıllar boyunca Türkiye’nin iç ve dış 

politikasında, ekonomik ve diplomatik tercihlerinde etkili oldu. 

 

Akdeniz ve Deniz Gücü Dengeleri  

Global güç dengesi için deniz gücü dengesi şarttır. Çünkü deniz gücü her yere limitsizce 

ulaşabiliyor, güç nakledebiliyor. ABD’nin dünya askeri güç liderliği rakipsiz deniz gücünden 

kaynaklanıyor. Bu nedenle, dünyanın herhangi bir yerinde bölgesel bir deniz gücünün 
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gelişme ve güçlenmesi ABD için tehdittir.2  Buna Türkiye, Japonya veya herhangi bir ülke de 

dahildir. Rusya’nın her iki dünya savaşında çektikleri ve kayıpları, Akdeniz’de var 

olamamaktan kaynaklanmıştır. İkinci Dünya Savaş sonrası, SSCB, bölgede güç dengesini 

sağlamak amacıyla, Türkiye’yi baypas ederek, tarihsel güçlü ilişkileri olan ve üçüncü dünya 

ülkesi statüsündeki Kıbrıs ile stratejik ilişkiler kurmuştur.. Kıbrıs’ın ilk Cumhurbaşkanı 

Makarios, bağımsız ve bağlantısız bir Kıbrıs’tan yanaydı. İngiliz üslerini Ada’dan çıkarmak 

istiyordu. SSCB-Kıbrıs ilişkisi, 1970’lerde Akdeniz’deki güç dengesini SSCB lehine çevirecek 

kadar etkili bir konuma geldi. Özellikle SSCB deniz kuvvetleri bu dönemde ABD’ye karşı tüm 

denizlerde güç dengesini sağlamışlardı. Sovyetler Birliği 1979’da tüm dünya denizlerini 

kapsayan Ocean adlı başarılı bir komuta kontrol tatbikatı yaptı. Tatbikat ABD ve Batı’da 

büyük panik yarattı. Artık Sovyet nükleer denizaltıları ABD anavatanını tehdit eder bir 

konuma ulaşmıştı. Ama Akdeniz daha önemliydi. Çünkü, ABD ve Batı’nın ulusal çıkarları 

Ortadoğu’ya bağlıydı. Bu nedenle, Kıbrıs Sovyet kontroluna bırakılamazdı. 15 Temmuz 

1974’de Kıbrıs’ta darbe yapıldı ve arkasından Türkiye’nin müdahelesi geldi. ABD ve Batı Türk 

müdahelesini kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü, Yunanistan tarafından ilhak da edilse durum 

değişmeyecekti Çünkü amaç Kıbrıs’ı bağlantısız bir statüden çıkarmaktı.. ABD amacına ulaştı. 

SSCB Kıbrıs’tan uzaklaştırıldı. Aynı zamanda İngiliz üsleri de yerinde kaldı. 

Karadeniz’in Güvenliği 

Karadeniz’in güvenliği, Akdeniz ve Ortadoğu’nun güvenliğinden ayrılamaz. O nedenle 

Ortadoğu ve Akdeniz’deki herhangi bir istikrarsızlık ve kriz dolaylı olarak Karadeniz bölgesini 

de etkiler. SSCB sonrası Akdeniz’den çekilen Sovyet donanması büyük bir güç boşluğu yarattı. 

Akdeniz Batı donanmasına terkedildi. Ondan sonra Fransa liderliğinde Akdeniz Birliği projesi 

gündeme geldi. Am bu proje işlemedi. Akdeniz’deki deniz gücü dengesizliği ABD’ye limitsiz 

bir manevra alanı yarattı. Bunun sonuçları, Tunus’tan başlayan Arap Baharı’nda, yerle bir 

edilen Libya’da, Mısır’da, Filistin’de yaşandı ve hala Suriye’de  yaşanıyor.  Irak’a destek veren, 

güçlü bir Rus Donanması Akdeniz’de olsaydı ne 1991 Körfez Savaşı, ne de 2003 Irak’a 

müdahele bu kadar rahat olabilirdi. 2000’de iktidara gelen Putin Rusya’nın deniz gücünü 

geliştirmeye öncelik verdi. Acula-II tipi nükleer saldırı denizaltıları inşası proglamlandı. 

Savunma bütçesi 2001’de  % 50, 2002’de % 20 artırıldı. Rus Delta III tipi nükleer denizaltıları 

tekrar ABD ana vatanı etrafında devriyeye başladı. Putin kısa vadede ABD çıkarlarının 

yoğunlaştığı Ortadoğu ve Akdeniz’de bölgesel deniz gücü dengesini sağlamayı 

öngörmektedir. Ancak bunun yeterince  Akdeniz’e yansıması hala yok. 2008’de Suriye, 

Lübnan, Gazze ve İsrail kıyıları ile Kıbrıs’ın etrafındaki  deniz alanlarında yeni enerji kaynakları 

bulundu. Bu keşifler Doğu Akdeniz’i yeni bir Basra Körfezi haline getirdi. Şimdi Akdeniz’de 

deniz gücünü yeniden öne çıkaran ekonomik bir mücadele başlamış durumda.  

Rusya- NATO İlişkileri 
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NATO, ABD ve Avrupa’nın siyasi ve askeri entegrasyon projesidir. Rusya 1997’den bu yana 

NATO ile özel  bir ilişki mekanizması içindedir. Bu işbirliği daha ziyade kriz bölgelerine 

müdahele, lojistik destek ve insani yardım alanlarını kapsamaktadır. Küresel alandaki 

jeopolitik rekabet ise artarak devam etmektedir. Bir an için şöyle düşünelim. Rusya NATO’ya 

üyelik için başvursa kabul edilir mi? Elbette ki hayır. Çünkü veto hakkını kullanarak bir çok 

NATO projesini önlemesinden korkulur. Bu durumda NATO’nun hareket alanı 

kısıtlanacağından, NATO’nun varlığı sorgulanmaya başlar. Türkiye’ye gelince, Türkiye’nin 

halihazırda 60 yıldan bu yana sürdürdüğü NATO üyeliğinden tam tatmin olduğu söylenemez. 

İttifak içinde olmanın mutlaka bir bedeli oluyor. Örneğin Türkiye Libya’ya müdaheleye 

karşıydı. Şu andaki genel sekreter Rasmussen’i de istemiyordu. Ancak katılmak zorunda kaldı. 

Türkiye PKK terör örgütü konusunda da NATO üyelerinden şikayetçi. İttifak üyeliğine uygun 

politikalar izlemiyorlar. Aksine yasal olmayan yollardan dolaylı destek veriyorlar. Türkiye’nin 

NATO üyeliği Türkiye tarafından çok yönlü ve uzun vadeli olarak analiz edilmelidir. Ancak, 

Türkiye’nin işbirliği yapabileceği güvenilir ve fonksiyonel bir alternatif kurum yok. Türkiye’nin 

NATO üyeliği,  bulunduğu coğrafyada  siyasi ve askeri bir takım avantajlar sağlıyor. 

Kanaatimce AB, Türkiye için en iyi alternatifdir. Ancak üye olsa bile AB’nin, dış politika ve 

güvenlik alanlarında fonksiyonel bir bütünlüğü yoktur ve orta vadede de olması çok zordur. 

Zaten üyelerinin büyük çoğunluğu da aynı zamanda NATO üyesidir. Buna rağmen Avrupa 

Parlamentosu yayınladığı raporda Türkiye için AB’nin stratejik ortağı tanımını kullanmış ve 

dış politikada AB ile koordineli hareket etme çağrısı yapmıştır.3 Bölgemiz NATO dışında 

yeniden siyasi ve  askeri bir yapılanmaya doğru gidebilir. ABD’nin Afganistan ve Irak sonrası 

Karadeniz bölgesindeki faaliyetlerini artırması beklenmektedir. Bozulan Türkiye-İsrail ilişkileri 

GKRY, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan’ın işine yaramıştır.  

 

NATO Genişlemesi 

NATO’nun Karadeniz bölgesine yönelik genişleme planları endişe vericidir. Romanya ve 

Bulgaristan 2004’de  NATO’ya üye oldular. Aslında Türkiye buna izin vermemeliydi. Çünkü 

Türkiye’nin Karadeniz’de tek NATO üyesi olarak kalmasında hem ulusal çıkarları hem de 

bölge güvenliği açısından büyük avantajları vardı. Ancak Türkiye’nin siyasi gücü buna 

yetmedi. SSCB sonrası değişen güç dengeleri Türkiye’nin NATO ve bölgedeki politik ağırlığını 

azalttı. Şimdi ise yeniden artmış durumda. Türkiye NATO’nun ilk ve tek Müslüman ülkesidir. 

Bugünkü şartlarda üye olabilir miydi? Bunu AB ilişkilerini kıstas olarak alırsak, zor hatta 

imkansız diyebiliriz. NATO Antlaşması oldukça esnek bir anlaşma.  Üyelik sürecinin nasıl 

olacağı belirlidir. Ancak üyeliğin nasıl sona ereceği düzenlenmemiştir. Bu bağlamda ABD ve 

müttefiklerinin istemesi halinde Türkiye ve diğer benzer ülkelerin üyelikleri kolayca sona 

erdirilebilir. Kanaatimce Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’ın üyeliğine evet demek zorunda 

kaldı. Ukrayna’ya da destek verdi. 2002 yılında Rusya NATO ile özel bir ilişki içine girdi. NATO-

Rusya Konseyi kuruldu. Amaç ortak çıkar alanlarında işbirliği ve güncel güvenlik konularında 
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bir danışma mekanizması yaratmaktı. NATO’nun 2010 Stratejik Konseptinde Rusya ile gerçek 

bir Stratejik Ortaklığın gelişmesinin önemi vurgulanmaktadır. Şikago’daki 2012 Mayıs ayında 

yapılan zirvede de Rusya-NATO ilişkilerinin önemi tekrar vurgulandı. Bu vurgulamalar ne 

kadar gerçekçidir? Bu yaklaşımların, ABD ve müttefiklerinin Afganistan’da Rusya’ya olan 

hayati ihtiyaçlarından kaynaklandığı açıktır. Bu güvenlik danışmasının Suriye ve İran 

konusunda hiç bir işe yaramadığı görülmektedir.  

 

Ukrayna Faktörü  

Ukrayna, Türkiye ve Rusya’dan sonra Karadeniz’in güvenliğinde üçüncü anahtar ülkedir. Bu 

önem Kırım’dan kaynaklanmaktadır. Kırım’ın 2044’e kadar uzatılan statüsü bölge 

dengelerinde önemli bir istikrar sağlamıştır. Buna paralel olarak Ukrayna’nın NATO üyelik 

süreci yerine ekonomik ve politik ağırlığı olan AB üyeliğine öncelik vermesi gerekir. Çünkü, 

jeopolitik gerçek, Rusya ve Ukrayna’nın karşılıklı hayati bir  bağımlılık içinde olduklarıdır. İki 

ülke ilişkilerini bu çerçevede yürütmek zorundadırlar.  Aynı şey Türkiye - Rusya, Türkiye-İran 

için de geçerlidir.  Karadeniz bölgesinin istikrar ve güvenliği için Ukrayna, Gürcistan, 

Azerbaycan, Ermenistan’ın NATO üyeliğe yerine, AB üyesi olması tercih edilebilir bir 

durumdur. Çünkü bugüne kadar NATO’nun ABD plan ve stratejilerine uygun şekilde 

kullanıldığı açıktır. Ayrıca bu ülkelerin NATO ile BİO (barış için Ortaklık) statüsünde olma 

gerekçesi, BM çerçevesinde yapılacak Barışı Kurma, Barışı Koruma ve Çatışmayı Önleme 

operasyonlarında görev alacak birliklerin standardizasyonunu sağlamaktır. Ancak zaman 

içinde ilişkiler silah ve teçhizat satmaya ve siyasi yakınlaşmaya doğru kayabilmektedir.  

 

Kafkasya Bölgesi 

Azerbaycan- Ermenistan, Gürcistan-Rusya gerginliği devam etmektedir. Bu ülkelerin çeşitli 

stratejiler ile ABD ve Batılı güçler tarafından suistimal edilmesini önlemek acil bir ihtiyaçtır. 

Bu görev Rusya’ya düşmektedir. Rusya’nın kontrolünde Karabağ sorununun çözülmesi 

mutlaka gereklidir. Türkiye ile birlikte Kafkasya’da barış ve istikrarın sağlanması ve halen 

çatışma içinde bulunan ülkelerin siyasi, ekonomik ve ticari olarak birbirlerine entegre 

edilmeleri gerekmektedir. Artık kapalı ekonomilerin uzun süre devam etmesi son derece 

zordur. Ermenistan Rusya’ya önemli bir yüktür.  

 

Güncel Durum  

BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak Rusya  global bir siyasi ağırlığa sahiptir. Karadeniz 

bölgesindeki ülkeler farklı güvenlik sistemleri içinde yer almaktadırlar. Ancak hemen hemen 

hepsi 1991’den bu yana, küresel ekonomik sistem içine girmişlerdir. Örneğin Türkiye 2005 

yılında küresel ekonomik sisteme tamamen entegre olmuştur. Bugün ekonomik büyüklük 

olarak dünya sıralamasında Rusya 9 ncu, Türkiye 16 ncı sıradadır. Komşu iki ülkenin ticaret 

hacmi 2012 ilk yarısı itibariyle 16 milyar dolara yaklaşmıştır. Türkiye’nin ticaretinde 1. 

Almanya (17 milyar dolar), 2. Rusya (16 milyar dolar) ve 3. İran (13 milyar dolar) gelmektedir. 

Ticari ilişkilerin sıralaması bölge jeopolitiği ile uyumludur. Ancak, üç ülke arasındaki 46 milyar 
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dolarlık ticaret hacmi daha yakın siyasi ve güvenlik mekanizmaları kurulması için yeterli 

değildir. Türkiye’nin enerji bakımından başta Rusya, İran ve Azerbaycan’a bağımlı olması 

ekonomik ve siyasi alandaki en zayıf yanını oluşturmaktadır. Türkiye’nin enerji harcamaları 

2012 sonunda 5.5 milyar doları bulacaktır. Rusya-İran ve Türkiye’nin birbirlerine olan 

ekonomik bağımlılıkları karşılıklı güven içinde siyasi birlikteliğe dönüştürülebildiği taktirde, 

bölgeye dışarıdan sızmalar önlenebilecektir. Rusya, Kıbrıs ve doğu Akdeniz’deki doğal gaz 

kaynaklarında söz sahibi olmak zorundadır. İsrail, Güney Kıbrıs’a yerleşmeyi planlamaktadır. 

Büyük bir gaz depolama tesisi kurma peşindedir. Bu gerçekleştiğinde Ada’da yaklaşık 50 bin 

kişilik bir Yahudi toplumu oluşması beklenmektedir. ABD’nin ağırlığını İsrail’den yana 

koyacağına şüphe yoktur. AB’nin de bu yapılanmada ağırlığını koyması gerekmektedir. Bu 

noktada Almanya, tercihini Rusya’dan yana kullanırsa bir taşla iki kuş vurulmuş olacaktır. 

Hem ABD, Akdeniz’de dengelenmiş olacak, hem de GKRY, ABD ve İngiltere’nin siyasi ve askeri 

etki alanından çıkarılacaktır. Türkiye bu konuda Rusya ile işbirliği yapabilir. Aynı işbirliği 

Yunanistan için de geçerlidir. Çünkü son yapılan araştırmalara göre Girit kıyılarında 3.5 trilyon 

m3 doğal gaz tesbit edilmiştir. Bu miktar AB’nin 6 yıllık ihtiyacını karşılamaktadır.4 Rusya’nın 

enerji alanında  Akdeniz’deki ağırlığı, aynı zamanda bölgedeki askeri ve siyasi stratejik  

varlığınının da sigortası olacaktır. Bu bağlamda halen tek üs durumundaki Suriye’nin Tartus 

limanının elde tutulması hayati önemdedir. Rusya her halükarda Akdeniz’de stratejik çapta 

bir deniz gücünü bulundurmalıdır.  

 

Rusya-Türkiye İlişkileri 

Rusya ve Türkiye’nin özgün iç güvenlik sorunları var. Türkiye PKK terör örgütü ile mücadeleye 

milyarlarca dolar para akıttı ve akıtıyor. Ayrıca binlerce  gencini kaybetti. Rusya’da 

Kafkaslar’da benzer olayları yaşadı. Kırım Savaşı’nı  (1853) saymazsak, Karadeniz bölgesi 650 

yıldan bu yana  barış ve istikrar içindedir. Bunun bozulmasına meydan verilmemesi gerekir. 

Bu denizin kıyısında yaşayan halklar işbirliği içinde, kendi kendilerine yeterli olarak uzun yıllar 

yaşayabilirler. Bu bölgede gıda, enerji ve su sıkıntısı yoktur. Deniz ve akarsuları bereketlidir. 

Doğası eşsizdir. Rusya ve Türkiye potansiyel olarak kendi kendilerine yeterli nadir 

ülkelerdendir. Küresel çıkar uğruna, Rusya’yı hedefe alan ülkeler, bu bölgede yaşayan tüm 

ülkelere zarar vernektedirler. Türkiye tüm Karadeniz ve Hazar bölgesi ülkelerinin dünyaya 

açılım kapısıdır. Güven içinde istikrar şarttır. SSCB ve Rusya hiç bir zaman emperyal karakterli 

bir devlet olmadı. Sadece dünya güç dengelerini sağlamaya yönelik adımlar attı.  

 

Güven Faktörü 

Rusya ve Türkiye bölge güvenliğinin anahtar ülkeleridir.  İki ülke arasındaki ilişkileri etkileyen 

en önemli faktör Güven Sorunudur. Bu sorun, Türkiye’nin 1947’den bu yana Batı blokunda, 

1952’den sonra da NATO’da yer alması ile derinleşmiştir. Ancak dönem dönem gelişen ve 

iyileşen siyasi ilişkiler bir çok yatırımın gerçekleşmesine de yol açmıştır. SSCB’nin yardımları 

                                                           
4
 http://uk.reuters.com/article/2012/10/03/greece-gas-idUKL5E8KPD1520121003 
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ile Türkiye’de İskenderun Demir Çelik Fabrikası, Seydişehir Aliminyum İşletmesi somut 

örmeklerdir. Almanya ve Rusya İki dünya savaşında da birbirleriyle kıyasıya savaşmışlardır. Bu 

iki ülke arasındaki güven sorunu,  doğrudan petrol ve doğal gaz boru hattı ve ciddi ekonomik 

işbirliği ile büyük oranda giderilmiştir. Almanya’nın, Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO üyeliğine 

karşı çıkması, iki ülke arasındaki güvenin olumlu bir siyasi yansıması olmuştur. Ancak, Mavi 

Akım, Güney Akım, nükleer santral yapımı gibi somut proje ve yatırımlara rağmen, aynı etki 

Türkiye-Rusya ilişkilerinde ortaya çıkmamıştır. Neden?  Çünkü Almanya AB üyesidir ve 

ekonomik olarak güçlüdür. Bağımsız siyasi karar alma gücüne sahiptir. Türkiye’nin bulunduğu 

coğrafyada her alanda istikrarsızlık egemendir. Ayrıca belirsiz bir AB üyelik süreci içindedir. 

Bu nedenle Rusya-Türkiye ilişkileri, ister istemez Türkiye-ABD model veya stratejik ortaklık 

ilişkilerine bağlıdır. İkili ve NATO çerçevesinde imzalanmış anlaşmalar Türkiye’nin siyasi 

kararlarını etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. 1920’de Winston Churchill 

Bolşevikliğin dünyayı yıkmak için tasarlandığını söylüyordu. Soğuk Savaş döneminde taraflar, 

gerçekleri saptırarak ülke halkları üzerinde düşmanca bir algı yaratmaya çalıştılar. Örneğin, 

Ruslar, Rusya’daki Müslüman-Türk asıllı etnik grupların Türklerle işbirliği yaparak sistemi 

sabote edeceğine, Türkler de Rusların Karadeniz üzerinden İskenderun Körfezi’ne ineceğine 

inandırıldılar. Avrupa’daki tarihten kaynaklanan Türk-Müslüman olumsuz algısı hala devam 

etmekte ve Türkiye’nin AB sürecini etkilemektedir. Bunca savaşlı geçmişe rağmen, aynı 

önyargı ve şartlanma Rus ve Türkler arasında oluşmamıştır. Bunun Avrupa tarih eğitimi ile 

doğrudan ilişkisi vardır.  Türkiye’deki tarih eğitiminde Rus-Türk ilişkilerinde sadece olaylar 

irdelenmekte, bunlara ideolojik bir boyut eklenmemektedir. Aksine İstiklal Savaşı sırasında 

Rusya’nın tutumu ve yardımları öğretilmektedir. Bu bağlamda SSCB dönemindeki tarih 

eğitiminin de benzer olduğunu düşünüyorum. 2012 başı itibarıyla Antalya’da Türk’le evli 10.8 

bin Rus kadın yaşıyor. Bu evliliklerden doğan yeni neslin ilk temsilcileri 6 yaşına geldi. Hem 

Rus hem Türk hem akıllı hem güzel yaklaşık 4 bin çocuk. 

 

Füze Kalkanı ve Suriye 

İki ülke arasındaki en güncel anlaşmazlık konuları halen devam eden Suriye ve Füze 

Kalkanı’dır. İsim belirtilmemekle beraber NATO projesi olarak Türkiye’ye kurulan füze 

kalkanının öncelikle İran’ı hedef aldığı açıktır. Rusya’nın politik ağırlığı ile Polonya ve Çek 

Cumhuriyeti’ne kurulmasından vazgeçilen radar ve füze sistemleri Türkiye’ye kuruldu. Ancak 

bunun son derece gerilen İran-İsrail ilişkileri ile ilgili olduğu açıktır. Füze savunma sisitemleri 

ise bölgede dolaşacak ABD füze savar gemileri olacaktır. Bu gemilerin de zaman zaman 

Karadeniz’e girmesi olasıdır. Asıl sorun önümüzdeki yıllarda Romanya ve Bulgaristan’a 

kurulması planlanan füze savunma sistemleridir. Bu sistemler dolaylı olarak Karadeniz’deki 

istikrarı tehdit edecektir. Suriye konusuna gelince, bu sorun, Rusya ve Türkiye’nin birlikte 

çözebileceği bir sorun olmaktan çıkmıştır. Onlarca ülke çeşitli nedenlerle veya politik 

baskılarla açık veya gizli bu işin içindedir. Ancak her iki ülke, Suriye sorununun ikili ilişkileri 

bozmasına izin vermemelidir. 
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Sonuç ve Öneriler  

  

1. Bu nedenle, Karabağ sorununun çözümünü takiben Türkiye-Ermenistan sınırı 

açılmalıdır. Rusya bu sınırın açılmasından korkmamalıdır. Bu sayede Ermenistan’ın 

ekonomik gücü artacak ve bu durum Rusya’ya büyük avantaj sağlayacaktır. Gürcistan 

ile olan ilişkiler de normale döndürülmeli. Azerbaycan-Rusya-Türkiye-Gürcistan-

Ermenistan’ı  içine alan bir Kafkas Birliği kurulması düşünülmelidir.  

2. Rusya Akdeniz’de sürekli faaliyet göstermelidir 

3. Ucuz enerji ve askeri malzeme tedariki, dostluk ve saldırmazlık anlaşması 

imzalanması, her alanda danışma ve işbirliği gibi Türkiye’ye güven verecek  ekonomik 

ve politik adımlar atılmalıdır  

4. Rusya-Türkiye arasındaki askeri işbirliği artırılmalıdır 

5. Karadeniz’de olduğu gibi Akdeniz’de de ikili veya çoklu deniz tatbikatları yapılmalı 

Türk limanları ziyaret edilmelidir. Bu tatbikatlara Yunanistan da dahil edilebilir. 

6. Rusya PKK’yı terör örgütü olarak tanımalı ve her türlü desteği kesmelidir. 

7. Rusya Ukrayna ve diğer Kafkas ülkelerinin AB üyeliğini desteklemeli, hatta kendisi de 

AB üyeliğini ciddi olarak düşünmelidir. 

8. Rusya Türkiye’nin ŞİÖ’ye üyeliğine destek vermelidir 

9. Rusya GKRY ve Yunanistan ile  Türkiye arasındaki ilişkilerinde dengeyi gözetmelidir 

10. Her iki ülkede Rus ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüleri kurulmalı ve 

yaygınlaştırılmalıdır. 

11. Rusya Kıbrıs sorununda Türkiye’ye destek vermelidir. Örneğin KKTC’yi tanıyabilir. 

12. Türkiye’de veya kuzey Irak’ta veya başka coğrafyalarda ortak yatırımlar yapılabilir. 

Örneğin Ceyhan’da rafineri kurulabilir. Kuzey Irak’taki yatırımlarda işbirliği yapılabilir 

 

 

 

 

 

 


