
RUS – TÜRK MÜNASEBETLERİ: 
MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: 

PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES

ORSAM TUTANAKLARI No: 31, 
THE BLACK SEA INTERNATIONAL TUTANAKLARI 

 No: 8 Nisan 2013

ORSAM
ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

THE BLACK SEA INTERNATIONAL

ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES

THE BLACK SEA INTERNATIONAL CENTER FOR RESEARCH AND DIALOGUE



THE BLACK SEA 
INTERNATIONAL 

TUTANAKLARI

ORSAM 



ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Tarihçe
Türkiye’de eksikliği hissedilmeye başlayan Ortadoğu araştırmaları konusunda kamuoyunun 
ve dış politika çevrelerinin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla, 1 Ocak 2009 tarihinde Or-
tadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) kurulmuştur. Kısa sürede yapılanan kurum, 
çalışmalarını Ortadoğu özelinde yoğunlaştırmıştır.

Ortadoğu’ya Bakış
Ortadoğu’nun iç içe geçmiş birçok sorunu barındırdığı bir gerçektir. Ancak, ne Ortadoğu ne de 
halkları, olumsuzluklarla özdeşleştirilmiş bir imaja mahkum edilmemelidir. Ortadoğu ülkeleri, 
halklarından aldıkları güçle ve iç dinamiklerini seferber ederek barışçıl bir kalkınma seferber-
liği başlatacak potansiyele sahiptir. Bölge halklarının bir arada yaşama iradesine, devletlerin 
egemenlik halklarına, bireylerin temel hak ve hürriyetlerine saygı, gerek ülkeler arasında ge-
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 
arasında diyalogun tesisini kolaylaştırmaya devam etmesi, tutarlı ve uzlaştırıcı politikalarıyla 
sağladığı uluslararası desteği en etkili biçimde değerlendirebilmesi bölge devletlerinin ve halk-
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.

STRATEJİK BİLGİ YÖNETİMİ, ÖZGÜR DÜŞÜNCE ÜRETİMİ
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TAKDİM

25 Mart 2013 tarihinde Rusya Federasyonu’nun St. Petersburg şehrinde RİSİ (Rusya Stratejik 
Araştırmaları Merkezi) - ORSAM (Orta Doğu Stratejik Araştırmaları Merkezi) Beşinci Ortak 
Toplantısı yapılmıştır. Daha önce Moskova, Ankara, Rostov ve Antalya olmak üzere dört yuvar-
lak masa toplantısı gerçekleştiren taraflar, St. Petersburg’daki toplantıda Türk-Rus münasebetleri 
konusunu ele almışlardır. Toplantıda Türkiye ile Rusya’yı XXI. yüzyılın başında yakınlaştıran fak-
törler, Türk-Rus münasebetlerinin gelişimindeki engeller, Türkiye ile Rusya arasında ekonomi 
ve enerji alanlarında gelişen işbirliği ve bu alanlardaki sorunlar, Avrasya, Karadeniz, Orta Doğu 
bölgelerinde Türk-Rus işbirliği ve rekabeti gibi konular tartışılmıştır.
 
Tarafların gündeme getirdikleri bir başka konu ise başta Suriye konusu olmak üzere Orta Do-
ğu’daki gelişmelerin Türk-Rus münasebetleri üzerindeki etkisi konusu olmuştur. Katılımcılar her 
ne kadar tarafların Suriye konusunda farklı tutum içerisinde olduklarını kabul etseler de Suriye 
konusunun Türk-Rus ilişkilerini etkilemediği konusunda hemfikirdirler. İki ülke bilim adamları, 
bunda Türkiye ile Rusya’nın birbirine verdikleri önem ile açıklamaktadırlar. 

Aşağıda toplantıya katılımcıların konuşma metinleri verilmiştir. Burada belirtmek istediğimiz nok-
ta ise, iki ülke için de kültürel ve ilmî alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi ve arttırılmasının faydalı 
olacağıdır. İki ülkenin üniversite, arşiv ve stratejik araştırma merkezleri arasında geliştirilecek iş-
birliği, şüphesiz siyasi ve ekonomi alanlarında geliştirilen işbirliğini pekiştirecektir. Bu bağlamda 
Türk-Rus münasebetleri tarihindeki ihtilaflı meselelerin iki ülke bilim adamları tarafından ortakla-
şa ele alınması büyük önem arz etmektedir. 

ORSAM-RİSİ işbirliği de şüphesiz bu sürece önemli katkıda bulunmaktadır. Bundan dolayı taraf-
lar başlatılan işbirliğini devam ettirme konusunda kararlıdırlar. 
       

Hasan Kanbolat 
ORSAM Başkanı
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RİSS - ORSAM Ortak Çalıştayı:
“RUS – TÜRK MÜNASEBETLERİ: 
MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER”
St. Petersburg, 28 Mart 2013

10.00 - 10.20 - Açılış konuşmaları:

Dr. Leonid REŞETNİKOV, RİSS Başkanı

Hasan KANBOLAT, ORSAM Başkanı
10.20 - 12.40 - Birinci oturum

Moderatör: Dr. Leonid REŞETNİKOV, RİSS Başkanı

Dmitriy RÜRİKOV, RİSS Başkanı Danışmanı: 
“Rusya ve Türkiye’nin Komşu olan Bölgelerde Potansiyel İhtilaflar, Barış ve Güvenlik Tehditleri” 

Doç. Dr. Hasan CANPOLAT, T. C. Milli Savunma Bakanlığı Bakan Danışmanı: 
“Türk-Rus İlişkileri Perspektifinde Küresel Gelişmeler ve Avrasya”

Prof. Dr. Grigoriy TİŞENKO, RİSS Savunma Politikası Dairesi Başkanı:   
“Bölgede Askeri ve Siyasi Duruma ve Perspektiflere Rusya’dan Bakış”

Doç. Dr. Hasan Ali KARASAR, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü: 
“Türk-Rus İlişkilerinde Karadeniz ve Avrasya” 

Dr. İrina SVİSTUNOVA, RİSS Orta Doğu Uzmanı 
“Rus-Türk İlişkilerinin Bölgesel Boyutu: Orta Doğu ve Karşılıklı Algılama Sorunları”

Doç. Dr. İlyas KAMALOV, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü: 
“Komşuluktan Stratejik İşbirliğine Türk-Rus Münasebetleri”

Soru – Cevap

13.00 – 14.30 – Öğle Arası 

14.30 – 17.30 – İkinci Oturum

Moderatör: Hasan KANBOLAT, ORSAM Başkanı

Doç. Dr. Ahmet KESİK, T.C. Kalkınma Bakanlığı: 
“Türk-Rus İlişkilerinde Ekonomik Boyut”

Mihail BRIÇAK, Rusya Devlet Duması Ulaştırma Komitesi Başkan Yardımcısı

Osman Z. GÖKSEL, BOTAŞ Yönetim kurulu Üyesi, BTC ve NABUCCO Koordinatörü:  
“Türk-Rus İlişkilerinde Enerji”

Dr. Anna GLAZOVA, RİSS Orta Doğu ve Asya Dairesi Başkan Yardımcısı  
“Rus-Türk İlişkilerini Etkileyen Faktörler”

Prof. Dr. Erel TELLAL, Ankara Üniversitesi S.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölüm: 
“Türk-Rus İlişkilerinde Sorunlar”

Dr. Pavel ZAHAROV, RİSS Ekonomik Araştırmalar Dairesi Kıdemli Uzmanı: 
“Ekonomik Alanda Rus-Türk İlişkileri ve Euro Bölgesi Krizi”

Prof. Dr. Aleksander KOLESNİKOV, Rusya Dışişleri Bakanlığı: 
“Rus-Türk İlişkileri Tarihinde Beyaz Sayfalar”

Soru – Cevap

17.15 – Kapanış
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AÇILIŞ KONUŞMALARI

Dr. Leonid REŞETNİKOV, 
RİSS Başkanı:

Sayın katılımcılar “Rus-Türk Müna-
sebetleri: Mevcut Durum ve Perspek-
tifler” başlıklı çalıştayımızı açıyorum. 
ORSAM olarak, Rusya ve Türkiye ikili 
ilişkilerini tartışmak üzere yılda iki 
defa buluşuyoruz. Bugün Rus-Türk 
ilişkilerinde mevcut durum ve pers-
pektifler konusunu tartışacağız ve 
bu tartışma sonuçlarını politikayla 
ilgili merkezlere göndereceğiz. He-
yetimizi tanıtmadan önce St. Peters-
burg Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yardımcısı’na katılımı için teşekkür 
ederiz. Ben öncelikle sizlere Rus heye-
tini tanıtmak istiyorum; Katılımcılar; 
RISI Başkanı Danışmanı Büyükelçi 
Dmitriy Rürikov, RISI Savunma Politi-
kası Dairesi Başkanı Prof. Dr. Grigoriy 
Tişenko, Rusya Devlet Duması Ulaş-
tırma Komitesi Başkan Yardımcısı Sa-
yın Mihail Brıçak, RISI Orta Doğu Ve 
Asya Dairesi Başkan Yardımcısı Dr. 
Anna Glazova, RISI Ekonomik Araş-
tırmalar Dairesi Kıdemli Uzmanı Dr. 

Pavel Zaharov ve Rusya Dışişleri Ba-
kanlığı Yetkilisi Prof. Dr. Aleksander 
Kolesnikov. 

Açılış konuşmasını yapması için sözü 
ORSAM Başkanı Hasan Kanbolat’a 
veriyorum

Hasan KANBOLAT, 
ORSAM Başkanı:

Sayın Başkan Reşetnikov’a ve RISI’nin 
değerli uzmanlarına bizi burada ağır-
ladıkları için her birine ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. Ben de Türk heye-
tini tanıtarak başlamak istiyorum. T. 
C. Milli Savunma Bakanlığı Bakan 
Danışmanı Doç. Dr. Hasan Canpolat, 
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İliş-
kiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Hasan Ali Karasar, Sinan Güzel Sa-
natlar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. İlyas Kamalov, 
T.C. Kalkınma Bakanlığı Yer Hizmet-
leri Genel Müdürü Doç. Dr. Ahmet 
Kesik, Botaş Yönetim Kurulu Üyesi, 
BTC ve Nabucco Koordinatörü Sayın 
Osman Z. Göksel ve Ankara Üniversi-
tesi S.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölüm 
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Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erel Tellal. 
Bütün heyet aynı zamanda ORSAM 
Danışma Kurulu’nda yer almaktadır. 

St. Petersburg’a tekrar gelmekten do-
layı son derece mutluyuz. Türk-Rus 
ilişkileri günümüzde oldukça iyi bir 
durumdadır. Ama mevcut sorunları 
da ele alıp gelecekte nasıl daha iyi bir 
duruma geleceğine dair tartışmamız 
gerekmektedir. Gerek Avrupa’da ge-
rek Asya’da hem Rusya Federasyonu 
hem de Türkiye’nin konumlarının ele 
alınması gerekmektedir. Türkiye’de 
“Cengiz Han kılıcıyla, Cengiz Aytma-
tov da kalemiyle dünyayı fethetti” diye 
bir söz vardır. Cengiz Aytmatov Kır-
gızların dünyaca ünlü yazarıdır. Ama 
Rusçayı kullanmasaydı, Rus edebiya-
tına hakim olmasaydı belki de Cen-
giz Aytmatov’u kimse tanımayacak-
tı. Bu nedenle bizim “Orta Asya’dan 
Sibirya’ya tüm halkların dünyaya açı-
lımını nasıl yapabiliriz?” sorusunu göz 
önünde bulundurmamız gerekli. Ayrı-
ca bugün Ortadoğu’da mevcut olan so-
runlar ve Arap Baharı, Türkiye’nin ve 
Rusya Federasyonu’nun Ortadoğu’da, 
Orta Asya’da, Kafkasya’da ve Kara-
deniz Bölgesi’nde çok boyutlu ve çok 
yönlü bir işbirliğine ihtiyacı olduğunu 
bize göstermiştir. Bize açıkça konuşa-
bileceğimiz bir platform sağladığı için 
Sayın Reşetnikov teşekkür ederim.

I. OTURUM

Dr. Leonid REŞETNİKOV, 
RİSS Başkanı:

Birinci oturumu RİSS Başkanı Danış-
manı Dmitriy Rürikov’un “Rusya ve 
Türkiye’nin Komşu olan Bölgelerde 
Potansiyel İhtilaflar, Barış ve Güvenlik 
Tehditleri” başlıklı sunumuyla açıyo-
rum. Buyurun Rürikov.

Dmitriy RÜRİKOV, 
RİSS Başkanı Danışmanı: 

Rusya, Türkiye ve Kuzey Batı Asya’da 
ve Ortadoğu’da olan mevcut durum-
dan bahsetmek istiyorum. Burada 
son derece önemli olan Amerika 
faktörünün altını çizmek istiyorum. 
Ortadoğu’daki ve Asya’daki mevcut 
durum için insanların Obama’dan ve 
heyetinden -özellikle Dışişleri Bakanı 
Kerry ve Savunma Bakanı Hagel’den- 
büyük beklentileri vardı. Suriye’de 
yaşananlar ve İran’ın durumu gittikçe 
kötüleşiyor. Çatışmanın boyutu büyü-
yecek gibi görünüyor. Bu durumda ise 
çatışmaya daha fazla ülke katılabilir. 
Bu ülkelerin arasında Türkiye ve Rus-
ya da olacaktır. Şu an büyük ihtimalle 
Washington’da askeri çatışma taraf-
tarları hükümete daha yakındır. Ça-
tışma iç sorunların bir çözümü olarak 
görülüyor. 2010’da Obama’ya küçük 
bir savaş organize edilmesi tavsiye 
edilmiştir. Bu Bush’un 11 Eylül’de or-
taya çıkan durumunu hatırlatacaktı ve 
buna benzer şekilde gelişecekti. Ama 
bu savaş başlamadı. Bugün ise bahse-
dilen bölgede ı beklemeden edemiyo-
ruz. Bir çatışma ve iç savaş öngörüsü 
söz konusudur. Hem Suriye hem de 
İran’da savaş yaşanırsa, NATO ülkesi 
ve bu ülkelerin komşusu olan Türkiye 
savaşa aktif şekilde katılacaktır. Yakın 
zamanlarda NATO tarafından planla-
nan uçuşsuz alan planı ortaya çıkarsa 
Türkiye ana destek olacaktır. Çünkü 
Patriot sistemleri kullanılacaktır. 20 
Mart’ta Avrupa Savunma Kuvvetleri 
Generalinin dediklerine göre Partri-
ot Suriye için kullanılabilir ve Suriye 
uçakları Suriye toprakları üstünde vu-
rulabilir. Bu nedenle Türkiye yabancı 
askeri eylemlere katılmış olacaktır. 
Rusya’nın Suriye konusundaki duruşu 
bellidir. Ama Türk meslektaşlarımızın 
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olaylara bakışını merak ediyoruz. Me-
sele NATO müdahalesi durumunda 
Türkiye ne yapacak? Çünkü gelecek, 
bize böyle bir müdahaleyi gösterecek. 
Önemli bir soru daha var. Acaba Tür-
kiye, Suriye’deki savaştan sonra İran’la 
da savaşmak gerekeceğini anlıyor 
mu? Çünkü Ortadoğu’daki mevcut 
durumlar çoğunlukla ABD’nin hem 
resmi hem de gayri resmi politikaları-
nın sonucudur. Birçok tespit yapılıyor 
ama nedense bu tespitler ciddiye alın-
mıyor. ABD’nin İran konusundaki ta-
vırları da iyi niyetli görünmemektedir. 
Son on yıldır hem Tel-Aviv’de hem de 
Washington’da “Seneye İran’ın nükle-
er silahı olacak” deniliyor. İran bölge-
sindeki ikili sabır –hem İran hem de 
ABD- önemli bir çatışmanın ortaya 
çıkmamasını sağlıyordu. İran savaşı 
yaşanırsa acaba Türkiye’nin tavrı ne 
olur? Bence herhangi bir provokas-
yon yaşanabilir. Bu provokasyonu 11 
Eylül’den hatırlayabiliriz. Böyle bir 
provokasyon İran’a saldırmak için iyi 
bir sebep yaratır. İran’da savaş yaşa-
nırsa NATO ülkesi olan laik Türkiye 
hangi tarafta duracak? Sonuç olarak 
Obama son İsrail ziyaretinde İran 
konusundaki duruşunu net olarak 
açıklamadı. İsrail’in İran’a saldırma 
isteğine net bir cevap vermedi. Rusya 
bu savaşa kesinlikle karşı çıkmakta-
dır. Ayrıca bu bölgede yaşanacak bir 
sorun Karabağ Sorunu’nu da etkileye-
cektir. Son zamanlarda Azerbaycan’ın 
gücü artmıştır. Azerbaycan İsrail’le 
birlikte İran karşıtı faaliyetlerde gö-
rülmektedir. Ermenistan-Azerbaycan 
çatışmasının sonuçları çok kötü ola-
bilir. Burada bir de Kafkasya meselesi 
vardır. Böyle bir çatışma çıkarsa hem 
Rus kuvvetleri hem de NATO kuvvet-
leri Ermenistan topraklarında da etki-
lenebilir. Aynı zamanda Tiflis’in yeni 
hükümeti Abhazya ve Osetya’yı tekrar 
ele almak isteyebilir. En kötü senar-

yoyu anlattığım için özür diliyorum. 
Ümit ediyorum bunlar olmayacaktır. 
Ama bunları da göz ardı etmemeliyiz. 

Dr. Leonid REŞETNİKOV, 
RİSS Başkanı:

Teşekkür ederiz. Şimdi sözü T.C. 
Milli Savunma Bakanlığı Bakan Da-
nışmanı Doç. Dr. Hasan Canpolat’a 
veriyorum. Sayın Canpolat’ın sunum 
konusu “Türk-Rus İlişkileri Perspekti-
finde Küresel Gelişmeler ve Avrasya”.

Doç. Dr. Hasan CANPOLAT, 
T. C. Milli Savunma Bakanlığı 
Bakan Danışmanı: 

Öncelikle RISI Başkanı Reşetnikov’a 
teşekkür ediyorum. RISI-ORSAM ça-
lıştayları Türkiye ve Rusya arasında 
en iyi çalışan diyalog kanallarından 
birisidir. İki ülke ilişkilerine ve böl-
geye büyük katkı sağlamaktadır. Bu 
bakımdan RISI ve ORSAM’a teşekkür 
ederiz. Bu ortamda açık fikirlilikle 
bölgeye yararı olacak düşüncelerimizi 
paylaşacağız.
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Ben konuşmamı şu ana başlıklar al-
tında yapmayı planlıyorum; Öncelikle 
Küreselleşme olgusunu ve küresel-
leşmenin getirdiği tehdit ve fırsatları 
ele alacağım. Sonrasında Avrasya ül-
kelerinin karakteristiklerini ve tarih-
sel dinamiklerini inceledikten sonra 
Türk-Rus ilişkilerinin ve Avrasya’nın 
geleceği konusundaki düşüncelerimi 
sizlerle paylaşacağım.

Küreselleşme olgusu hepinizin de bil-
diği gibi özellikle Soğuk Savaş’ın biti-
minden sonra tüm dünyayı yakından 
etkilemeye başladı. Bu olgu aslında 
18. Yy.’dan itibaren Batı’nın ekono-
mik, askeri ve siyasi gücünün yük-
selmesi olarak başlamıştır. 18. Yy’a 
gelindiğinde dünya üretiminin ve as-
keri gücünün ekseni Batı’ya kaymıştır. 
1750 yılında dünya sanayi üretiminin 
% 70’e yakını Batı dışı coğrafyalarda 
iken; 1860’a gelindiğinde yani yaklaşık 
100 yıl sonra bu rakam % 17’ye düş-
müştür. Bu oran ancak 1990’lı yıllarda 
% 20’ye yükselmiştir. İçinde bulun-
duğumuz dönemde ise üretimin ek-
seni tekrar Doğu’ya kaymış ve rakam 
% 50’nin üstüne çıkmıştır. 18. Yy.’dan 
önce Batı dünya servetinin % 16’sını 
kullanmaktadır. Bugün ise üretimin 
ekseninin tekrar Doğu’ya kaymasına 
rağmen dünya servetinin % 76’sı halen 
Batı ülkeleri tarafından kontrol edil-
mektedir. Soğuk Savaş’ın bitiminden 
sonra küreselleşme sürecinin hızlan-
masıyla, liberal-kapitalist sistemin ve 
tek kutuplu sistemin hakim olacağına 
dair bir düşünce ve gündem oryaya 
çıkmıştır. Ancak kısa bir süre sonra 
böyle bir şeyin mümkün olmadığı gö-
rülmüştür. Yeni oluşan durumda ulus-
larüstü entegrasyonun hızlandığını, 
uluslararası örgütlerin güç kazandı-
ğını, millet imparatorlukların güçlen-
diğini, ulus ve millet inşası süreçle-

rinin hızlandığını, din ve etnik milli-
yetçiliklerin güçlendiğini görüyoruz. 
Dolayısıyla bu süreçte jeopolitik eski 
anlamını yitirmiştir. Artık askeri güç 
kullanımından çok ekonomi, finans 
ve bilişim yöntemleriyle diğer ülkeler 
üzerinde etki sağlanmaya başlanmış-
tır. Bu süreçte tarihsel nitelikte olan 
bazı gelişmeler vardır. Bunlardan biri 
1990’lı yılların önemidir. SSCB’nin 
çökmesiyle beraber iki bloklu istemin 
dağılması ve nihayetinde entegrasyon 
modelinin ortaya gelmesi. Avrasya 
entegrasyonu, blok sisteminin çök-
mesiyle entegrasyon modeline geçil-
mesiyle başlamıştır. 18., 19. ve 20. Yy 
Avrupa Atlantik ve Pasifik bölgeleri-
nin küresel ekonomi ve güvenlik sis-
temine entegrasyonuna şahit oldu. 21. 
Yy ise Afrika ve Avrasya coğrafyasının 
entegrasyonunu yaşayacak. Avrasya 
entegrasyonu tarihin en önemli döne-
meçlerinden biridir. Avrasya bölgesi-
nin karakteristiklerine bakacak olur-
sak en önemli karakteristiğinin çok 
kültürlü, çok dilli imparatorlukların 
bölgesi olduğunu görüyoruz. Bölgede 
İslam, Hıristiyanlık, Hinduizm gibi 
inançlar ayrıca bölgenin kadim mil-
letleri Ruslar, Çinliler, Türker, İranlılar 
ve Arap milletleri geçmişte sürekli ça-
tışma içerisinde olmuştur. Ancak 20. 
Yy’dan itibaren bu coğrafyanın millet-
lerinin dönüşüm ve entegrasyon sü-
reçlerinin farklı geliştiğini görüyoruz. 
Bu farklı gelişim, Avrasya’nın için-
de bulunduğumuz siyasi ekonomik 
coğrafyasında ortaya çıkmasının bir 
sebebi. Rusya, Avrasya içerisinde bir 
kutup oluştururken Batı Türkleri, Batı 
sistemine entegre olmuş; İran kutup 
oluşturmuş, Çin ise ekonomik bir ku-
tup oluşturmuş durumda. Dolayısıy-
la 20. Yy’da Anadolu’da yaşayan Batı 
Türklerinin II. Dünya Savaşı sonrası 
Batı ülkeleriyle entegrasyona girme-
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leri Avrasya bölgesinin en önemli ge-
lişmelerinden birisi olarak görülebilir. 
Ancak blok sisteminin çökmesinden 
sonra Türkiye, eski Osmanlı coğrafya-
sına ekonomik ve kültürel eksende bir 
genişleme yaşamaya başlamış, Rus-
ya ise SSCB’nin çökmesinden sonra 
Doğu Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Af-
rika ve Orta Asya bölgelerindeki nü-
fusunu ciddi ölçüde yitirmiştir. Ancak 
Rusya, Avrasya kimliğini SSCB’de öne 
çıkararak milli ve dini kimliğine atıf 
yaparak eski nüfuz bölgesini yeniden 
entegrasyon sürecine dahil etmeye 
çalışmıştır. Rusya ve Türkiye’nin bu 
süreçlerinin haricinde Avrasya için 
iki önemli gelişme daha vardır. Biri 
Avrasya coğrafyasında daha önce gö-
rülmeyen ulus devletlerin inşası süre-
cidir. Bu anlamda hem etnik hem de 
dini milliyetçiliğin yükselmesi Avras-
ya için önemli bir faktördür. İkinci ge-
lişme ise bölgede daha önce olmadığı 
şekilde yeni bir gücün yani ABD’nin 
askeri, ekonomik, siyasal ve kültürel 
olarak yerleşmesidir. Dolayısıyla bu 
akımlardan sonra, kendi içerisinde ve 
nüfuz bölgesinde önemli ölçüde etni-
site ve Müslüman kimliği barındıran 
Rusya’nın özellikle İslam’la ilişkisini 
yeniden tamamlaması Avrasya böl-
gesi için büyük önem taşımaktadır. 
Rusya’nın genel olarak İslamcı akım-
ları desteklememesine karşı, İslami 
akımlar içerisinde Şii çizgisine yakın 
olduğunu ve bunun bölgede çok kri-
tik sonuçlara yol açtığını belirtmek 
istiyorum. Netice olarak şuan Avrasya 
bölgesinde Avrasyacılık, küreselleş-
menin etkisiyle oluşan Batıcılık, dini 
ve etnik milliyetçilik ve entegrasyon 
iç içe, çatışma halinde ve rekabet içe-
risindedir. Bu güçlerden galip gelecek 
olan, Avrasya’nın geleceğini belirle-
yecektir. Bölgedeki ABD varlığı yani 
yabancı bir gücün varlığı Avrasya ta-

rihi için yepyeni bir durum. 2000’li 
yıllardan itibaren Rusya’nın tekrar 
bölgedeki nüfuzunun arttırması bölge 
için dengeleyici bir unsur olmuştur. 
Bu sayede ABD 2008’den itibaren ag-
resif tutumunu değiştirmiş ve bölge 
ülkeleri ve Rusya ile anlaşma yoluna 
gitmeye başlamıştır. ABD’nin diyalog 
içerisinde de olsa Avrasya’ya ilişkin 
temel politikasını Rusya ve Çin’in et-
kinliğini sınırlamak, bölgedeki enerji 
kaynaklarının güvenliğini sağlamak 
ve güvenli şekilde naklini temin et-
mek olarak özetleyebiliriz. ABD bu 
stratejisini 2005’ten itibaren “Büyük 
Orta Asya Ortaklığı” olarak da res-
mileştirmiştir. Bu politikayı yürütür-
ken Avrasya’nın bölgesel kuruluşla-
ra katılımını sağlayabilmek, bölgede 
askeri güç bulundurmanın yani sıra, 
bölgesel güç parametreleri arasında 
yer alabilmek, bölgenin ulus devlet-
lerinin bağımsızlıklarını pekiştirmek, 
bölgede eğitim, kültür ve sivil toplum 
çalışmalarıyla varolmak yöntemlerini 
kullanarak sürdürmektedir. Rusya ise 
buna karşılık eski SSCB bölgesinde-
ki nüfuzu güçlendirmek için askeri, 
siyasi ve ekonomik işbirliklerini teş-
vik etme politikasını uygulamaktadır. 
Rusya, Avrasya Ekonomik Topluluğu 
ve Şanghay İşbirliği Örgütü içerisinde 
etkin olarak özellikle enerji üzerinde 
söz sahibi olarak bu politikasını sür-
dürüyor. Bölgedeki ABD varlığı kadar 
önemli bir başka faktör ise ekonomik 
gücüyle varlığını hissettiren Çin’dir. 
Çin’in Avrasya’daki etkinliğine dair 
bir rakam vermek istiyorum. 2000 yı-
lında Orta Asya ticaretinde Rusya’nın 
payı % 26, Çin’in payı % 3 seviyesin-
deyken; 2008’e gelindiğinde Rusya’nın 
payı % 20’ye düşmüş, Çin’in payı ise 
% 16’ya çıkmıştır. Çin’in Avrasya’da-
ki politikasının temelinde Rusya’yla 
işbirliği yatarken Rusya’dan bağımsız 
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olarak kendisine yeni enerji kanalları 
oluşturmak yönündedir. Dolayısıyla 
Çin ABD gibi bölgede henüz siyasi, 
kültürel ve askeri anlamda bir etkin-
lik peşinde değildir. Daha çok enerji 
güvenliğini garanti altına alma stra-
tejisini izlemektedir. Bu politikanın 
en önemli açılımı Türkmenistan-Çin 
doğalgaz boru hattıdır. 7000 km ile 
dünyanın en uzun boru hattı olmuş-
tur. Çin’in Asya’da enerji güvenliğini 
sağlamadaki stratejisinin en önemli 
ayağıdır. Önemli olan bir başka geliş-
me ise; bugüne kadar Rusya’nın Çin’e 
silah endüstrisi ihraç etmezken 24 
tane savaş uçağının satacağını açıkla-
masıdır.

Son olarak bölgenin en eski iki rakibi 
Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler-
den kısa bahsedeceğim. Türk-Rus iliş-
kilerinin karakteristiği pragmatiktir. 
Türkiye Batı ittifakında yer alan bir 
ülke olarak, Rusya’nın da konumunu 
dikkate aldığında stratejik düzeyde ol-
duğu ifade edilmesine rağmen bu söy-
lemin kullanılması henüz erkendir. 
İzlenen politika sorunların değil fır-
satların öne çıkarılması yönündedir. 
Bu ekonomi ağırlıklı bir yaklaşımdır. 
Türkiye’nin Avrasya’da siyasi ve askeri 
gücünden ziyade kültürel ve ekono-
mik gücünün daha fazla olduğu dik-
kate alındığında Türkiye, Avrasya’ya 
daha fazla entegre olmak istemekte-
dir. Sorun alanlarından (Ortadoğu ve 
Kafkasya) ziyade ortak çıkar alanları 
üzerine neler yapılabileceğinin konu-
şulması daha faydalıdır. Ortak çıkar 
alanları olarak Karadeniz, Orta Asya 
bölgesinde Türkiye ve Rusya’nın işbir-
liğini güçlendirme arzusu vardır. Bu 
bağlamda Şanghay İşbirliği Örgütü’ne 
üyelik Türkiye’de tartışılmaktadır. 
Benim şahsi kanaatim Türkiye’nin 
Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üyeliği 

yararlı bir girişim olacaktır. Bu girişi-
min Rusya tarafından desteklenmesi 
Avrasya entegrasyon sürecine katkı 
sağlayacaktır. Türkiye ve Rusya’nın 
enerji ve nükleer santral alanında ka-
lıcı işbirlikleri vardır. Ayrıca henüz 
işbirliği alanı olarak gelişmeyen ileri 
teknoloji gerektiren savunma sanayi 
alanlarında da görüşmeler yapılabilir. 
Bunlardan başka işbirliği alanları da 
bulunabilir. 
Sonuç olarak, tarih boyunca Avras-
ya hep çatışma bölgesi olmuştur. En 
önemli çatışma tarafları ise Ruslar ve 
Türkler olmuştur. Ancak Türkiye artık 
ne Avrasya, ne Balkan ne de Kafkas-
ya bölgesinde çatışma istemektedir. 
Çatışma kimsenin yararına değildir. 
Yüzyılın başından itibaren Avrasya’da 
ciddi bir entegrasyon süreci vardır. 
Rusya ve Türkiye’de ise tarihsel bir 
yakınlaşma söz konusudur. Elbette 
bu yakınlaşma Türkiye’nin tarihsel 
kültürel ilişkilerinin olduğu Kafkas-
ya ve Orta Asya bölgesinde çok daha 
hızlı olmaktadır. Diğer ülkelerin bu 
durumdan çekinmesine gerek yok-
tur. Bu hız gayet doğaldır. Türkiye ve 
Rusya, Asya, Balkanlar, Karadeniz ve 
Ortadoğu’da birlikte hareket edebi-
lir. Türkiye’nin Avrupa’ya entegras-
yonu nasıl önemliyse, Türkiye’nin 
Avrasya’ya entegrasyonu da tarihi bir 
öneme sahiptir. Dolayısıyla Rusya’nın 
Türkiye’yi Avrasya entegrasyonuna 
yardımcı olması da bölgenin geleceği 
açısından kritik öneme sahiptir. Çün-
kü demokrasi ve devlet tecrübesi, böl-
gedeki ciddi bağlantıları, Avrasya’nın 
barışına ciddi katkılar sağlayabilir. 
Avrasya ve Avrupa arasında ciddi bir 
köprü kurulabilir. Biz de bölgemiz-
de neden barışın ve entegrasyonun 
dilini kullanmayalım? İstanbul’dan 
Moskova’ya, Moskova’dan Pekin’e 
kadar genişleyen bir Avrasya Birliği 
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neden kurulamasın. Gümrük duvar-
larının ve sınırların kalktığı bir Avras-
ya neden olmasın? Avrasya, AB gibi 
bir entegrasyon sürecini gündemine 
almalıdır. 1940’larda savaş ve savaş 
sonrasında AB gibi bir entegrasyon 
sürecini hiç kimse düşünemiyordu. 
Ama bu gerçekleşti. Biz de şimdi Av-
rasya için büyük düşünelim. Avrupa 
yaptıysa Avrasya da yapabilir. Tarihin 
nehri Doğu’ya doğru akmaya başladı. 
Biz bu akışı kolaylaştıralım. Bu fikir 
üzerinde konuşmaya başlayalım. Bin 
yıldır savaşlarla parçalanmış bu coğ-
rafyada artık barışın dili hakim ola-
bilir, kardeşlik ve refah ortamında bir 
araya gelinebilir. Avrasya için büyük 
düşünelim. 

Dr. Leonid REŞETNİKOV, 
RİSS Başkanı:

Sayın Canpolat’a sunumu için teşek-
kür ederiz. Sırada RİSS Savunma Po-
litikası Dairesi Başkanı Prof. Dr. Gri-
goriy TİŞENKO’nun “Bölgede Askeri 
ve Siyasi Duruma ve Perspektiflere 
Rusya’dan Bakış” başlıklı sunumu var.

Prof. Dr. Grigoriy 
TİŞENKO, RİSS Savunma 
Politikası Dairesi Başkanı:

Suriye’ye askeri müdahale konusun-
da farklı senaryolar var. Bu bağlamda 
çeşitli sebepler öne sürülebilir. Suriye 
hükümeti üzerindeki uluslararası bas-
kı ve askeri müdahaleye destek oranı 
artıyor. En korkulacak faktör kimyasal 
silah kullanımıdır. ABD, Suriye hü-
kümetinin kimyasal silah kullanması 
durumunda direkt müdahale olaca-
ğını söylüyor. Suriye Dışişleri Bakan-
lığı Temsilcisi, 23 Temmuz 2012’de 
düzenlenen konferansta “Suriye’ye 
yapılacak bir dış müdahale durumun-

da Suriye kimyasal silah kullanabilir. 
Ancak vatandaşlarımıza karşı asla 
kimyasal silah kullanılmayacak” dedi. 
Farklı uzmanların verdikleri bilgilere 
göre Suriye, 100-200 arasında kimya-
sal bomba ve raket sahibidir. Ayrıca 
yaklaşık olarak 1000 tane uçak bom-
bası vardır. Toplam olarak birkaç ton-
luk patlayıcıları bulunmakta. Herhan-
gi bir çatışma durumunda bu silahlar 
yanlış ellere geçebilir ve yanlış şekilde 
kullanılabilir. Hükümete karşı çıkan 
birimler farklı farklıdır. Bu birimler 
bazen işbirliğinde bulunabiliyorlar. 
Örneğin hükümete karşı çıkanların 
kimyasal silah kullandıkları bilinmek-
tedir. Bu silahlar farklı güçlerin eline 
de geçebilir. Örneğin Türkiye’deki 
Kürtlerin. Şunu anlamak gerekir ki 
Suriye kimyasal silah kullanırsa so-
nuçlar feci olur. Bu kullanım dünya-
da da kimyasal silah kullanımına yol 
açabilir. Aynı zamanda kimyasal silah 
kullanımını yasaklayan kanunlar da 
tartışmalı hale gelecektir. 

Yine Suriye topraklarında uluslara-
rası terör örgütlerinin temsilcileri 
savaşıyorlar. Bu temsilciler ise Arap 
Dünyası’nın farklı ülkeleri tarafından 
finanse ediliyor. Çatışmanın gelişmesi 
halinde hazır bulunan ve askeri tecrü-
besi yüksek olan gerillalar Suriye sava-
şından sonra radikal İslami liderlerin 
istekleri üzerinde dünyanın herhangi 
bir noktasında kullanılabilir. Radikal 
İslamcı grupların eylemleri aynı za-
manda Batılı ülkelerin politik sipariş-
leri olarak görülüyor. Suudi Arabistan 
Krallığı tarafından finanse ediliyor. 
Bu durum sadece Ortadoğu’da değil 
tüm dünyada radikal dini grupların 
yaygınlaşmasına yol açabilir. Buna 
ek olarak gayri resmi silah satışları-
nı arttırabilir. Bu nedenle Suriye’deki 
durumun daha da kötüleşmesi, bölge-
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nin diğer ülkelerinde terör eylemleri-
nin yükselmesini sağlar. Türkiye’nin 
topraklarında Partiot füzelerinin 
bulunması da ciddi bir korku yarat-
maktadır. Patriotlar neden Türkiye’ye 
yerleştiriliyor? Aklımıza tek cevap 
geliyor; NATO’nun Suriye savaşın-
da patriotları kullanması için. Ayrıca 
partiotlar özel uçuşlara kapalı bir alan 
yaratılması için de kullanılabilir. Bu 
kompleksler şimdilik sınırdan uzakta-
dır. Bu nedenle böyle bir alanı henüz 
yaratamazlar. Ancak bu kompleksler 
kolay taşınabilirler ve sınıra yaklaş-
tırılabilirler. Ayrıca bu kompleksler 
ileriki zamanda yaşanacak bir İran 
çatışmasında da kullanılabilir. Şunu 
anlamak lazım Patriot kompleksle-
rinin kullanımı için ne Türkiye ne de 
NATO yetkilileri sadece ABD Devlet 
Başkanı emir vermektedir. ABD’nin 
askeri kuvvetlerinin kanunlarına göre 
Patriot kompleksleri kara kuvvetleri-
nin bir parçasıdır. Bu sistemin özelliği 
uçakların ya da raketlerin yakalan-
ması değil, onların topraktan bom-
balanmasıyla yok edilmesidir. Patri-
ot kompleksleri kullanılmadan önce 
Suriye üzerine başka bir saldırı yapı-
lacaktır. Bunun ispatı ise NATO’nun 
sistemle donatılan iki uçak uygulama-
sıdır. Suriye’ye bir müdahale olması 
halinde Suriye Kürtleri Irak Kürtle-
riyle birleşeceklerdir. Sonrasında ise 
Türkiye Kürtleriyle birleşme ihtimal-
leri vardır. Bu nedenle Suriye ile yapı-
lacak bir savaşın sonrası Türkiye’nin 
topraklarında bir çatışma başlaması 
anlamına gelmektedir. Bilindiği gibi 
ABD, epeydir Kürtleri desteklemek-
tedir. Çünkü Kürtler petrol demektir. 
Suriye’deki devlet rejiminin yıkılması 
Türkiye’deki etnik ve dini çelişkilerin 
de artmasına sebep olacaktır. İran’a 
gelince; ABD’nin yeni hükümeti bü-
yük ihtimalle İran Devleti faktörünün 

daha çok kullanacaktır. Bu faktörü 
kullanarak Washington’un Orta Do-
ğu’daki ekonomik, askeri ve politik 
amaçlarına ulaşılması sağlanmaya 
çalışılacaktır. Ayrıca hava kompleks-
lerinin geliştirilmesi için İran tehdidi 
kullanılacaktır. Bu sebepler nedeniyle 
İran çatışmasının ilerlemesi şimdi-
lik ABD çıkarlarına uygun değildir. 
Burada “şimdilik” kelimesinin altını 
çizmek istiyorum. ABD bir taraftan 
İran’ın nükleer sorununu politika ve 
diplomasi yöntemleriyle çözmeye ha-
zır olduğunu göstermektedir. Fakat 
ABD hükümeti savaş yöntemini de 
kullanmayı unutmuyor. Amerikalılar 
ABD ya da İsrail tarafından Tahran’a 
savaş başlatılırsa negatif tavırlar gös-
tereceklerdir. Sonuç olarak bunlar, 
ABD için politik ve maddi masraflara 
yol açabilir. Herkes Suriye’den sonra 
sırada İran’ın olduğunu biliyor. İran 
bu nedenle şu an var gücüyle Suriye’yi 
desteklemekte. Sanıyorum önümüz-
deki yıl ABD’nin İran üzerine saldır-
masını beklememeliyiz. Sadece İsrail 
saldırabilir. Büyük ihtimalle kara ope-
rasyonu ABD için maddi açıdan fazla 
ağır olur. Bilindiği gibi ABD ekonomi-
sinin mevcut durumu kötüdür. Hem 
genel ABD bütçe açığı hem de askeri 
bütçe açığı söz konusudur. 
 
Kafkasya’daki durum da biraz karma-
şıktır. Çatışmalar hala tehlikelerini 
korumaktadır. Gürcistan hüküme-
tinin ana amaçları cumhuriyetleri-
nin entegrasyonu ve ABD ve NATO 
ile politik, askeri ve teknik işbirli-
ğinin geliştirilmesidir. Gürcistan’ın 
ve Azerbaycan’ın NATO’ya girmesi, 
ABD’nin NATO aracılığıyla bölgeye 
gelmesi demektir. Askeri nüfuzun art-
ması ise ABD şirketlerinin de bölgeye 
gelmesi anlamını taşımaktır. Bu du-
rum ise bölge ülkelerinin planlarıyla 
ters düşecektir. 
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Dr. Leonid REŞETNİKOV, 
RİSS Başkanı: 

Teşekkürler. Sözü Bilkent Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Hasan Ali Karasar’a 
veriyorum. Hasan Bey’in sunum ko-
nusu “Türk-Rus İlişkilerinde Karade-
niz ve Avrasya”.

Doç. Dr. Hasan Ali KARASAR, 
Bilkent Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü:

Her ne kadar konuşmamın başlığı 
Karadeniz odaklı görülse de genel 
bir Avrasya analizi yapmaya çalışa-
cağım. Karadeniz, hem Rusya hem 
Türkiye için tarihi önemi olan bir 
bölgedir. Çünkü geçtiğimiz üç yüz yıl 
boyunca Rusya İmparatorluğu’nun 
ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ardın-
dan Sovyetler Birliği’nin ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin arasında bulunan 
bir coğrafya olarak iki ülkenin de üs-
tünlük sağlamaya çalıştığı bir bölge 
olmuştur. Özellikle son 15 yıldır Batılı 
ülkelerde, başta ABD olmak üzere or-
taya çıkan raporlarda Karadeniz’i “gri 
bölge” olarak daha doğrusu batılı gü-
venlik şemsiyelerinin kapsamadığı bir 
bölge olarak nitelendirildiğini ve po-
tansiyel bir sorun bölgesi olarak yazıl-
dığını görüyoruz. Tarihte olduğu gibi 
bugün de Karadeniz Bölgesi Avro-
Atlantik Güvenlik Sistemiyle Rusya 
Federasyonu’nun öncülüğünü yapmış 
olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması 
Örgütü arasında bir sınır olarak kabul 
edilmekte, ama bunun da üzerinde 
özellikle Avrupalı meslektaşlarımızın 
yazdıkları raporlarda görüldüğü gibi, 
Avrupa ile Orta Doğu arasındaki sı-
nır olarak da çizilmektedir. Elbette 
Batıda üretilen Karadeniz’in potan-
siyel bir güvenlik tehdit alanı olduğu 

yaklaşımı, Türkiye’yi oldukça rahatsız 
etmektedir. Özellikle ABD’nin 1999 
sonrası yani NATO’nun genişlemesi 
sonrası Karadeniz’e girmeye çalışması 
önündeki en büyük engellerden biri-
nin de Türkiye olduğunu burada ifa-
de etmek gerekir. Türkiye açısından 
bakıldığında Batı’da üretilen tüm aksi 
raporlara rağmen Karadeniz’in dün-
yanın en güvenli sularından biri oldu-
ğunu biliyoruz. 

Karadeniz’deki bu güvenlik anlayışı 
Türkiye ile Rusya Federasyonu ara-
sında son 15 yılda çok hızlı bir şekil-
de gelişmiş, hatta ABD ve NATO’nun 
Köstence ve Varna’da askeri varlık 
bulundurma isteği karşısında iki ülke 
çok hızlı ve işbirliği dolu bir çalışma 
içine girmişlerdir. Burada Türkiye’de 
de bulunan bir önyargının da bilin-
mesi gerekiyor. Çoğu bilimsel çalış-
ma ve analizde de Türkiye’nin son 50 
yıldır sadık bir ABD müttefiki oldu-
ğu, NATO’nun sadık üyelerinden biri 
olduğu söylenir. Ancak bu gerçekte 
bir efsanedir. Türkiye de bütün ulus 
devletler gibi kendi çıkarları doğrul-
tusunda hareket eden bir devlettir. 
Özellikle de Orta Doğu’daki yeni du-
rumun Türkiye’ye maliyeti çok bü-
yüktür. I. Körfez Savaşı’ndan bu yana 
milyarlarca dolar kaybetmiş olan 
Türkiye’nin 2003 senesinde II. Kör-
fez Savaşı’nda bu zararlarına karşılık 
belirli garantiler istemesi karşısında 
ABD Başkanı, “At pazarlığı mı yapı-
yorsunuz?” deyimini kullanmıştır. 
Şunu da belirtmeliyim ki Türkiye’nin 
NATO üyeliğinden bu yana Türk bü-
rokrasisi ve akademisi açısından ABD 
ile karşılıklı güven hala oluşmamıştır. 
Diğer konuşmacılar da değinecekler 
ancak son hadiselere rasyonel açıdan 
bakıldığında Türkiye’nin materyal 
kaybı yine yüz milyarlarca dolara yak-
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laşacak bir derecededir. Ancak yine 
rasyonel bir aktör olarak dış politika-
da Türkiye’nin başka alternatifleri var 
mıdır? Yani “farklı bir yaklaşım tarzı 
sergilese acaba bu kayıpların önüne 
geçebilecek midir?” sorusunu da sü-
rekli kendimize sormaktayız. Aslında 
farklı bir siyaset uygulasaydık acaba 
bu kayıplara uğramayacaktık sorusu-
na verdiğimiz cevaplarda çok iç açıcı 
değiller. Alternatif siyasi yollar izledi-
ğimizde bu kayıplardan kurtulmamız 
mümkün görülmemektedir. Avrasya 
genelinde Sovyetler Birliği’nin dağıl-
masından sonra iki ülke arasındaki 
ilişkileri çalışanlar genellikle 1990’lar 
ve 2000 yılından sonra gelişen ilişki-
ler olarak iki döneme ayırmaktalar. 
Tabi 1990’ların istikrarsızlığı içinde 
iki ülke içinde pozitif bir tablo çizil-
miyor. Ancak şunun altını çizmek-
te fayda var ki Türkiye ile Bağımsız 
Devletler Topluluğu’ndaki ticaret 
Türkiye’nin dünyanın diğer taraflarıy-
la olan ticaretinden 1,5 kat daha fazla 
büyümüştür. Türkiye son 10 yıldır dış 
ticaretini 4 kat arttırmışken, Rusya 
Federasyonu başta olmak üzere BDT 
ülkeleriyle ticaretini 6 kat arttırmıştır. 
Bu hızla gelişen ticari ilişkiler içinde 
tabi ki önemli iki madde enerji ki bu 
çok ağırlıklı olarak gaz üzerinde ve 
turizm ön plandadır. Ancak benim 
dikkat çekmek istediğim konu iki ülke 
arasında henüz var olamayan ama 
daha büyük bir potansiyel taşıyan ve 
stratejik bir konu olan, askeri teknik 
işbirliği konusudur. İki ülke ilişkile-
rinin tarihinde askeri teknik işbirliği 
her zaman var olmuştur. Her ne ka-
dar Osmanlı İmparatorluğu ve Rus-
ya İmparatorluğu’nun tarihi savaşlar 
tarihi olarak bilinse de 1833 yılında 
Osmanlı’nın isyan eden Mısır Valisi’ne 
karşı Rusya İmparatorluğu’ndan yar-
dım aldığı ve İstanbul’a gelen Rus as-

kerlerinin sayesinde Mısır Valisi İb-
rahim Paşa’nın Kütahya’da durdurul-
duğu gerçektir. Türk Kurtuluş Savaşı 
sırasında 1919-1922 arasında iki ülke 
arasında çok büyük bir teknik askeri 
işbirliği yaşanmıştır. Sovyet hüküme-
tinin yolladığı önemli ölçüde silahlar-
la Ulusal Kurtuluş Savaşı yapılmıştır. 
1939 yılına kadar ilişkiler çok yakın 
bir şekilde devam etmiştir. Ancak II. 
Dünya Savaşından sonra Türkiye bir 
geçiş süreci yaşamıştır. Hatta Hru-
şöv 1957’de parti kongresinde; “Stalin 
dost ve müttefik olan bir ülkeyi, Batılı 
ülkelerin kucağına itmiştir” der. Ama 
Türkiye, Batı ittifakına girdiği andan 
itibaren büyük hayal kırıklıklarıyla 
karşılaşmıştır. Bunların ilki 1947’de 
Truman Doktrini ve arkasından gelen 
Marshall Yardımı ile yaşanmıştır. Tür-
kiye ve Yunanistan tarım ekonomi-
sine dayalı ve endüstrileşmesi hiçbir 
şekilde öngörülmeyen iki ülke olarak 
sınıflandırılmıştır. En büyük iki hayal 
kırıklığının birincisi 1962’de Küba 
Füze Krizi zamanında Türkiye’den 
Jüpiter Füzelerinin ABD tarafından 
Türkiye’ye neredeyse haber verilme-
den geri çekilmesi ile yaşanmış, ikinci-
si ise 1964’te ABD Başkanı Johnson’ın 
Başbakan İnönü’ye yazdığı mektu-
bunda belirttiği Kıbrıs Krizi’nde Sov-
yetler Birliği’nin müdahale etmesi 
durumunda NATO’nun Türkiye’yi 
korumayacağı yönündeki mesajıy-
dı. Bu da Türkiye’nin Soğuk Savaş’ın 
çok erken zamanlarında Batı ittifakı-
na, NATO’ya ve ABD’ye olan bütün 
güvenini kaybetmesinin ana sebebi 
olarak ortaya çıkmaktadır. NATO, 
1964’ten beri bir şekilde Türkiye’nin 
korumasını reddetmiştir. O yüzden 
Türkiye çok yönlü bir dış politika ge-
liştirmiş ve 1967’de Sovyetler Birliği 
ile yakın ilişkiler kurarak 70’li yıllar 
boyunca bu ilişkileri arttırmış ve as-
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keri teknik işbirliğine Soğuk Savaşın 
en canlı olduğu dönemde başlamış-
tır. Özellikle 1974 Kıbrıs Savaşı’ndan 
sonra Türkiye’ye uygulanan silah am-
bargosu neticesinde ilk defa Türkiye 
Sovyetler Birliği’nden 1977 yılında 
silah almaya başlamıştır. O dönem-
de başlayan ilişki 1980’lerde çok hız-
lı olmamakla birlikte, 1990’lı yıllarda 
Rusya Federasyonu’nun Türkiye’ye iki 
önemli teklifle geldiğini görmekteyiz. 
Bunlardan birisi Türkiye’nin uzun sü-
redir 1996 yılından beri almaya çalış-
tığı Atak Helikopterleri konusunday-
dı. Rusya daha sonra “Erdoğan” adını 
verdiği helikopterlerini Türkiye’ye 
neredeyse %100 teknoloji transferi 
ve 3. Ülkelere satış hakkının veril-
mesi karşılığıyla teklif etmişti. Ancak 
bu kabul görmedi. Bu çok önemli bir 
teklifti. %100 teknoloji transferi vardı. 
Türkiye’de üretimi öngörülmekteydi. 
Türkiye bunu sağlamak için 15 sene 
beklemek zorunda kaldı. İkinci tek-
lif ise Türkiye’nin halen bulunmayan 
hava savunma sistemi konusundaydı. 
Rusya’nın üretmiş olduğu hava savun-
ma sistemlerinde Türkiye’nin yara-
lanması konusundaydı. Yine Türkiye 
içindeki NATO lobileri bunun kabul 
edilmesini engellediler. Sonrasında bu 
sistemler Kıbrıs’a ardından da Girit’e 
yerleştirildi. Hâlbuki Rusya 1990’la-
rın ikinci yarısından itibaren, silah 
sistemlerinde NATO standartlarını 
oluşturmuştu. Bugün gelinen nokta-
da Türkiye’de belli hava savunma sis-
temleri var. Ama bunların kontrolü 
ve komutası Türkiye’nin elinde değil. 
Türkiye’nin en acil ihtiyaçlarından biri 
hava savunma sistemi oluşturmaktır. 
Şimdiye kadar Türkiye’nin stratejisi 
hava kuvvetleri yani uçaklar aracılı-
ğıyla hava savunmasını gerçekleştir-

mekti. Sonraki etapta gelişmiş radar 
sistemleriyle Türkiye’nin büyük oran-
da yatırım yapacağı bir hava savunma 
sistemi kurmaktır. Bu konuda da Rus-
ya Federasyonu’yla büyük bir işbirliği 
sahası olacağını düşünüyorum. 
Avrasya perspektifine de kısaca değin-
mek gerekirse; Türkiye, Avrasya coğ-
rafyası içerisinde, Rusya ile herhan-
gi bir rekabet ilişkisi içinde değildir. 
Aksine Rus-Türk işbirliği ve ortaklığı 
geniş Avrasya coğrafyasında, özellikle 
de Türkçe konuşan Orta Asya coğraf-
yasında Türkiye’nin önünü açmakta-
dır. Özelikle Rusya’yla vizelerin kalk-
mış olması aynı zamanda Türkiye’nin 
Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle olan 
ilişkilerine de doğrudan yansımakta 
ve ilişkileri eskiye nazaran yumuşak 
ve rahat ilerleyen bir şekle getirmek-
tedir. Türkiye’nin Avrasya ülkeleriyle 
olan karşılıklı ilişkilerinde son dö-
nemde yaşanan önemli potansiyel so-
runlardan biri de Türkiye’nin Ortado-
ğu’daki yeni dış politikası konusunda 
soru işaretlerinin oluşmuş olmasıdır. 
Ortadoğu’daki mevcut durumun orta 
ya da yakın vadede Avrasya ülkele-
rinin bazılarında istikrarsızlık yara-
tacak derecede yansıma bulacağına 
dair korkular mevcuttur. Türkiye’nin 
bu konudaki pozisyonu yakın vadede 
Ortadoğu’daki istikrarsızlıkları eme-
cek ve bunları Avrasya’ya yansıtmaya-
cak bir pozisyonda olacaktır. 

Dr. Leonid REŞETNİKOV, 
RİSS Başkanı: 

Teşekkürler Sayın Karasar. RİSS 
Orta Doğu Uzmanı Dr. İrina 
SVİSTUNOVA’nın “Rus-Türk İlişkile-
rinin Bölgesel Boyutu: Orta Doğu ve 
Karşılıklı Algılama Sorunları” başlıklı 
sunumunu dinleyeceğiz.
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Dr. İrina SVİSTUNOVA, 
RİSS Orta Doğu Uzmanı:

Rusya ve Türkiye’nin çevresindeki 
bölgelerle derin tarihi bağları ve iki 
ülkenin 90’lı yıllarda ilişkilerinin dina-
miği 21. Y.y’ın başında bölgesel etki-
leşim sorununu gündeme getirmiştir. 
2001 yılında iki ülkenin Dışişleri Ba-
kanları tarafından Rus Federasyonu 
ile Türkiye Avrasya’da İşbirliği Eylem 
Planı imzalanmıştır. Bu plana göre iki 
ülke Balkanlar, Güney Kafkasya, Orta 
Doğu, Karadeniz ve Akdeniz bölge-
lerinde dayanışma ve işbirliği konu-
sunda anlaştılar. Orta Doğu’da Arap 
Baharı başlamadan önce yani 2011 
yılından önce Rusya ile Türkiye, Orta 
Doğu’nun en güncel sorunlarıyla il-
gili aynı bakış açısına sahiptiler. Rus-
ya ve Türkiye, ABD’nin Irak’a yaptığı 
müdahaleye karşı çıkmıştı. Rusya ve 
Türkiye, İran nükleer sorununun çö-
zümünde aynı yaklaşıma sahiptir. Bu 
sorunun barışçıl, diplomatik yollar-
dan çözümünü istemektedirler. İran’a 
yapılan yaptırım rejimine karşı İran’ın 
nükleer enerjiden barışçı amaçlarla 
yararlanma hakkına sahip olduğunu 
düşüncesindedirler. 

İsrail-Filistin çatışmasının iki devletli 
çözüm temelinde halledilmesi daha 
iyidir. Ortadoğu bölgesinin güncel 
sorunlarına yaklaşımlarının benzer-
liği Rusya ve Türkiye’nin uluslararası 
arenada etkileşim, işbirliği olmasına 
imkan veriyor. İki ülke arasında gü-
venlik ortamı gelişiyor. Türkiye ve 
Rusya Arap dünyasında başlayan ha-
reketler ve bunların ortaya çıkardığı 
sorunlara başlangıçta benzer tepkiler 
veriyorlardı. Ancak bu krizlerin çö-
züm sürecinde Rusya ve Türkiye’nin 
yaklaşımı farklılaşıyor. Bilindiği gibi 
Suriye’deki olaylar bir anlamda dün-

yayı ikiye bölmüştür. Bu olaylar Rusya 
ile Türkiye arasında ciddi anlaşmaz-
lıklara yol açmıştır. Bu anlaşmazlıkla-
rın yansımaları toplumsal düzlemeye 
inmiştir. Rusya ve Türkiye toplumu 
Suriye üzerinde tartışmalara katılmış-
tır. Bu konuların geniş bir şekilde tar-
tışılması iki ülkenin ve halkların kar-
şılıklı algılanma sorununu gündeme 
getirmiştir. Bu tartışmaları incelediği-
mizde bazı klişe ve önyargılarla karşı 
karşıya geliyoruz. Mesela Suriye krizi 
zamanında Türkiye basınındaki de-
ğerlendirmelerde sık sık Moskova’nın 
Suriye üzerindeki tutumunu değiş-
tirmesi beklentisi yer almıştır. Rusya, 
Esat’tan ümidini kesmiş, Rusya bu 
süreçten yüzü kızarmadan çıkmanın 
peşinde gibi değerlendirmeler yapı-
lıyordu. Bu değerlendirmeler Suriye 
krizinin uluslararası düzeyde tartışıl-
dığı zaman ortaya çıkmaya başladı. 
Rusya’nın Suriye’deki savaşın devam 
etmesinin nedeni olduğu gibi aşırı ra-
dikal değerlendirmelerle karşılaşmak-
tayız. 
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Rus toplumunda ise Türkiye’nin 
Suriye’ye saldırmaya hazırlandığı gibi 
önyargılı değerlendirmeler çok yay-
gın. Ortadoğu bölgesi hiçbir zaman 
Rus-Türk ilişkilerinin odağında ol-
mamıştır. Rus-Türk ilişkilerinin itici 
gücü ekonomik bağlardır. Bildiğimiz 
gibi Rusya ile Türkiye arasındaki iki-
li ticaret hacmi 35 milyar doları geç-
miştir. Rusya Devlet Başkanı Putin’in 
Türkiye’yi son ziyareti sırasında iki 
ülke arasında ekonomik, finans, ener-
ji, bilim, teknik, güvenlik ve kültür 
alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi-
ni amaçlayan 11 anlaşma imzalanmış-
tır. Türkiye ile Rusya arasında yoğun 
bir şekilde siyasi ekonomik ve kültürel 
bağlar devam etmektedir. Şüphesiz ki 
bütün bu gelişmeler her iki tarafın da 
Suriye krizinin olumsuz etkilerini gi-
dermek yönünde attığı adımlar oldu-
ğunu göstermektedir. Orta Doğu’daki 
gelişmeler Türkiye ve Rusya’daki ön-
yargıları ortaya çıkarmıştır. Bu önyar-
gılar tarihi mirasımızın yansımaları-
dır. Tarihimizde düşmanlık dönemle-
ri çoktur. İkili işbirliğinin gelişmesine 
rağmen iki ülkenin halkları arasında 
güvensizlik hala mevcuttur. Bu tarihi 
önyargıların kaldırılmasının yolu in-
sani ve kültürel bağların gelişmesin-
den geçmektedir. İki ülke de çok yol 
katetmişlerdir. Sayın Ömer Çelik’in 
Moskova’ya yaptığı son ziyaretinde 
halkların ortaklaşa tarihi ve kültürle-
rinin incelenmesi gerektiğini vurgu-
lamıştır. Bu bağlamda Rus tarihi ve 
kültürü için çok önemli olan araştır-
ma alanına dikkat çekmek istiyorum. 
Türkiye’de bulunan aynı zamanda da 
Türkiye’nin de tarihi mirası olan Bi-
zans mirasının ortaklaşa incelenme-
si gerekliliğidir. Bizans mirası aynı 
zamanda Rusya ve Türkiye’nin ortak 
mirasıdır. Rusya bilindiği gibi kendi-
sini Bizans’ın manevi mirasçısı ola-

rak görmektedir. Ama biz biliyoruz ki 
Türkler Anadolu’ya geldiği zaman bu-
rada Bizans devleti vardı. Bizans mi-
rası incelenmeden Türkiye’nin kök-
lerini anlamak mümkün değildir. Os-
manlı döneminde Ruslar tarafından 
Türkiye’deki tarihi yerlerin korun-
masına yapılan katkı da incelenmeli. 
Türkiye’nin turistik yerleri arasında 
en meşhur olan Demre yakınlarındaki 
Aziz Nikolas Kilisesi farklı dinlerden 
gelen turistlerin dikkatini çekmekte-
dir. Tarihi yer 19. yüzyılın ortasına ka-
dar haraptı ve kimse bunun farkında 
değildi. Rus Büyükelçinin desteği ile 
Rusya’da toplanan para ile kilisenin 
bulunduğu arazi satın alınarak resto-
rasyonu yapılmıştır. Bu tür örnekleri 
çoğaltmak mümkündür. 

Dr. Leonid REŞETNİKOV, 
RİSS Başkanı: 

Sırada Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Tarih Bölümü Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. İlyas Kamalov’un 
“Komşuluktan Stratejik İşbirliğine 
Türk-Rus Münasebetleri” başlıklı su-
numu var.

Doç. Dr. İlyas KAMALOV, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Tarih Bölümü:

XXI. yüzyılın başında Avrasya coğ-
rafyasında yaşanan en önemli geliş-
melerden biri de şüphesiz Türk-Rus 
yakınlaşması olmuştur. Bu yakınlaş-
manın birçok sebebi vardır:

1.Tarihî: Tarih boyunca hep yan yana 
yaşamış, karşılıklı etkileşimlerde bu-
lunmuşlardır. Nitekim her iki ülkeyi 
ne Batı, Batılı olarak kabul ediyor, ne 
de Doğu, Doğulu olarak kabul ediyor. 
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2.Siyasi: iki ülkenin XXI. yüzyılın ba-
şında izlemeye başladıkları dış politi-
kalarının birbirine benzer olmasıdır. 
XXI. yüzyılın başında her iki ülke de 
dış politikalarını gözden geçirmişler-
dir. Kremlin, çok yönlü bir dış politi-
ka izlemeye başlamış ve bu bağlamda 
özellikle BDT coğrafyası ve komşu 
ülkelerle münasebetlerin geliştirmesi-
ne önem vermiştir. Türkiye de 2000’li 
yıllarda komşu ülkelerle ilişkilerin 
geliştirilmesi ve komşularla olan so-
runların çözümünü öngören bir dış 
politika benimsemiştir. Her iki ül-
kenin de komşularına ve dolayısıyla 
birbirlerine önem vermeye başlaması, 
Türk-Rus diyalogunun yeni bir boyuta 
çıkmasını sağlamıştır. 

3. Yine bu bağlamda Ankara ve 
Moskova’nın Batı tarafından kendi-
lerine atfedilen rolden de memnun 
olmadıklarını belirtmek gerekmekte-
dir. Moskova, kendisine sadece “pet-
rol pompalayan bir istasyon” gözüyle 
bakılmasına itiraz ederken, Türki-
ye ABD ve AB’nin kendisini sadece 
Batı’nın Orta Doğu ve Afganistan gibi 
coğrafyalara yönelik politikalarında 
bir “köprü” olarak kullanmasından 
yakınmaktaydı.

4. Moskova-Ankara yakınlaşmasının 
bir başka önemli etkeni ise uluslar 
arası arenadaki gelişmelerdir. Ener-
ji kaynakları sayesinde ekonomisini 
toparlayan ve dış borçlarını kapatan 
Moskova, daha aktif bir dış politi-
ka izlemeye başlamış ve adeta ABD 
ile yeni bir Soğuk Savaş başlatmıştır. 
Türkiye’nin başta Irak’daki gelişmeler 
dolayısıyla ABD ile, AB sürecindeki 
sorunlar yüzünden dolayı da AB ile 
ilişkileri olumsuz etkilenmiştir. Av-
rasya bölgesinin iki önemli ülkesinin 
de Batı ile arasının açılması da gerek 

Rusya’da, gerekse de Türkiye’de Rus-
Türk ittifakından söz edilmesine ne-
den olmuştur. XXI. yüzyılın başında 
Türkiye ile Rusya’nın da yer aldığı Av-
rasya coğrafyasının jeostratejik öne-
minin artması ve bu coğrafyada hızlı 
gelişmelerin yaşanması da, bölgenin 
en önemli iki ülkesinin birçok konuda 
karşılıklı görüş alışverişinde olmaları-
nı ve faaliyetlerini karşılıklı koordine 
etmelerini sağlamıştır. 

5. Türkiye ile Rusya arasındaki yakın-
laşmanın bir başka önemli nedeni hiç 
şüphesiz, iki ülke arasında diplomatik 
temasların artmasıdır. Dönemin dev-
let başkanı Vladimir Putin’in ilk Tür-
kiye ziyaretinden (5-6 Aralık 2004) 
sonra Türkiye ile Rusya arasında dip-
lomatik münasebetler hız kazanmış-
tır. Yılda birkaç kez en üst seviyede ya-
pılan görüşmelerin yanı sıra yılda iki 
kez biri Rusya’da, diğeri de Türkiye’de 
olmak üzere bakanlar toplantısı yapıl-
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maktadır. Bu husus tarafların iki ülke 
arasında çıkan sorunlara aniden mü-
dahale etmeyi ve uluslar arası arena-
daki gelişmelerle ilgili görüş alışveri-
şinde olmalarını sağlamaktadır. 

6. Diplomatik ilişkilerin seviyesinin 
arttırılması hiç şüphesiz ekonomik ve 
kültürel münasebetlerin gelişmesini 
ve dolayısıyla Soğuk Savaş sırasında 
oluşan algılama sorununun tamamen 
olmasa da çözülmesini beraberinde 
getirmiştir. Algılama sorununun git-
tikçe ortadan kalkması da Türk-Rus 
yakınlaşmasına katkıda bulunmakta-
dır. 

7. Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesinde-
ki bir başka önemli etken ise hiç şüp-
hesiz ticarettir. Bavul ticareti ile baş-
layan bu alandaki münasebetler, gü-
nümüzde iki ülke arasındaki stratejik 
işbirliğinin temelini oluşturmaktadır. 

Katedilen mesafeye bakıldığında aşa-
ğıdaki gelişmeler ön plana çıkmakta-
dır. 40 milyar dolar seviyesine çıkan 
ticaret hacmi. Halbuki daha 2003 
tarihinde bu rakam 6 milyar dolardı. 
Yine bu alanda Türk şirketlerinin Rus-
ya’daki faaliyetleri küçümsenmeyecek 
seviyededir (sadece inşaat sektöründe 
150 Türk firmasının adı geçmekte). 
Aynı şekilde Türkiye’yi ziyaret eden 
Rus turistlerin sayısı her geçen sene 
artmaktadır. 2012’de bu rakam 3 mil-
yonu aşmıştır. Dolayısıyla hem tica-
ret hacmi hem de turizm konusunda 
Rusya’nın, Türkiye’nin en önemli or-
tağı olan Almanya’yı da geride bırak-
mış bulunmaktadır. 

Enerji alanı da son yıllarda Türk-Rus 
işbirliğinin geliştiği alanların başında 
gelmektedir. 1987 yılından itibaren 

Rusya’dan gaz ithal eden Türkiye, gü-
nümüzde enerji alanında Rusya’nın 
önemli partnerlerinden biridir. Her 
ne kadar Türkiye’nin yaklaşık yüzde 
60 oranında (42 milyar – 26 rusya-
dan) enerji alanında Rusya’ya bağlı-
lığı Türkiye’de eleştirilse de Ukrayna 
olayları hariç Rusya ile Türkiye ara-
sında bu anlamda bir sorun yaşan-
mamıştır. Dolayısıyla Rusya, enerji 
alanında güvenilir bir partner oldu-
ğunu ispatlamıştır. Diğer taraftan 
Batı Hattı ile Mavi Akım’ın yanı sıra 
Türkiye’nin Güney Akım’ın (Bulg sırb 
mac. 63 milyar metre küp; 900 metre 
deniz altı; 22250 karadan) Türkiye’nin 
sularından geçmesine izin vermesi, 
Türkiye’de nükleer santralin Ruslar 
tarafından inşa ediyor olması enerji 
alanında da işbirliğinin gittikçe arata-
rak geliştiğini göstermektedir. Türki-
ye ile İsrail arasındaki münasebetler 
iyileştiği takdirde ki son günlerde bu 
yönde bir takım gelişmeler yaşanmak-
tadır, Mavi Akım-2 projesi dahi yeni-
den gündeme gelebilir. 

Vizelerin kaldırılmasıyla ve Türkiye’de 
ilk nükleer santralin Ruslar tarafından 
inşa ediyor olması da münasebetlerin 
yeni bir seviyeye çıkartmaktadır. Bu 
iki olay, aslında münasebetlerde geri 
adımların atılmasını önleyecek güçte 
olan gelişmeler olarak nitelendirilebi-
lir. 

Uluslararası arenada tarafların birbir-
lerine verdikleri destek ve gelişmeler 
karşısında takındıkları tavır da iki ül-
keyi birbirine yakınlaştırmıştır. Tür-
kiye, Rusya’nın gerek İKÖ (gözlemci 
statüde) gerekse de Dünya Ticaret 
Odası’na üyeliğini desteklemiştir. 
Rusya, Türkiye gibi, başta İran sorunu 
olmak üzere Orta Doğu’daki sorun-
ların barışçıl yollarla çözülmesinden 
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yana tavır takınmaktadır. Ankara ile 
Moskova’nın bu yaklaşımları Türkiye 
ile Rusya’ya bölgedeki bütün taraflarla 
görüşme imkânı tanımaktadır. Nite-
kim sadece Rusya ile Türkiye, bölge-
deki bütün ülke ve gruplarla irtibat 
içerisindedirler. Bu husus hiç şüp-
hesiz iki ülkenin de bölgede etkisini 
artırmaktadır. Diğer taraftan her iki 
ülke de Batı ile Doğu arasında köprü 
vazifesi üstlenmeye hazırdır. Bu ben-
zerlikler, iki ülkeyi birbirine yaklaştır-
maktadır. 

NATO’nun Karadeniz’i kontrol altın-
da tutma çabaları konusunda da Rus-
ya ile Türkiye’nin görüşleri uymakta-
dır. Türkiye, Möntrö Antlaşması’nın 
değişmesine karşı çıkarken, Rusya 
NATO güçlerinin Karadeniz’de ya-
yılmasını istememektedir. Çeşitli 
uluslararası platformlarda tarafların 
karşılıklı gösterdiği desteğin yanı sıra, 
Rusya ile Türkiye, KEİ ve BLACKSE-
AFOR gibi Karadeniz’de varlık göste-
ren iki kurum çerçevesinde de birlikte 
hareket etmeye çalışmaktadırlar.

Bavul ticareti ve Türk şirketlerinin 
Rusya’daki yatırımları, sadece ekono-
mik ilişkilerin değil aynı zamanda kül-
türel ilişkilerin gelişmesine de katkıda 
bulunmuştur. İki halk arasında artan 
temaslar, Türklerle Rusların birbirle-
rini daha iyi tanımalarını sağlamıştır. 
Söz konusu temaslar sayesinde artan 
karma evlilikler de kültürel ilişkilerin 
artmasına neden olmuştur. Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük 
şehirlerde faaliyet gösteren Rus kültür 
cemiyetleri de bu alandaki münase-
betlere olumlu katkılarda bulunmak-
tadırlar.

2007 yılında Türkiye’de Rusya Kültür 
yılı, 2008 yılında da Rusya’da Türki-

ye Kültür yılı ilan edilmesi ve iki yıl 
boyunca Türkiye ile Rusya’da çeşitli 
kültürel etkinliklerin gerçekleştiril-
miş olması, iki ülke arasında kültürel 
münasebetleri yeni bir seviyeye çıkar-
mıştır. Yine iki ülkenin akademisyen-
leri arasında başlatılan diyaloglar, üni-
versite ve arşivler arasında işbirliğine 
dair imzalanan anlaşmalar, öğrenci 
ve öğretim görevlileri değişim prog-
ramları, bu alanda kayda değer diğer 
gelişmelerdir. Ancak yine de bu alan-
daki işbirliğinin, potansiyelin altında 
olduğunu söylemek mümkündür. Bu 
bağlamda Putin’in Ocak 2010’da ger-
çekleştirdiği ziyaret sırasında taraflar 
arasında imzalanan ve kültür, sanat, 
ilim, eğitim, spor gibi alanlarda işbir-
liğini öngören protokollerin hayata 
geçirilmesi büyük önem arz etmekte-
dir. Zira bu alandaki işbirliği asırlarca 
yan yana yaşayan Türkler ile Rusların 
birbirlerini daha iyi tanımalarını ve 
Soğuk Savaş döneminden kalan “al-
gılama ve güvensizlik sorununun” çö-
zülmesini sağlayacaktır. 

Görüldüğü gibi Türk-Rus ilişkileri 
hızlı bir şekilde gelişmeye devam et-
mektedir. Ancak Türk yetkililerinin 
bahsettiği stratejik ortaklıktan bah-
setmenin daha erken olduğunu söy-
lememiz mümkündür. Daha doğrusu 
söz konusu stratejik ortaklığın önün-
de bir takım engellerin mevcut oldu-
ğunu söyleyebiliriz: 

a) Güvensizlik Sorunu ve Ticari İliş-
kilerdeki Bazı Engeller

Türk-Rus stratejik ortaklığın önünde-
ki engellerin başında hiç şüphesiz, son 
dönemdeki yakınlaşmaya rağmen, ta-
raflar arasındaki güvensizlik sorunu-
nun geldiğini söyleyebiliriz. Moskova, 
NATO üyesi Türkiye’ye hâlâ ABD’nin 
bölgedeki en büyük müttefiki olarak 
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görürken, Ankara da Rusya’nın ener-
ji kartını dış politikada bir koz olarak 
kullandığını düşünmektedir. Ayrıca 
Moskova’nın gerek sebze-meyve itha-
latında gerekse de Türk tırlarının ge-
çişinde bir takım sorunlar çıkarması 
da Türk-Rus ilişkilerini olumsuz etki-
lemektedir. 

Ticaret hacmindeki dengesizlik, 
Rusya’nın PKK’yi terör listesine dâhil 
etmemesi, enerji alanındaki işbirliği-
ne rağmen tarafların aynı zamanda 
rekabet içerisinde de olmaları gibi 
hususlar da Türkiye ile Rusya, birçok 
bölgesel soruna ortak bakış açılarına 
sahip olmalarına rağmen, Kafkasya ile 
Orta Asya, Türkiye ile Rusya arasın-
da rekabet alanını oluşturmaktadır. 
Moskova, Türkiye’nin Orta Asya’ya 
yönelik küçük bir hareketini dahi 
kıskançlıkla karşılamaktadır. Eski 
Sovyet cumhuriyetlerinin Batı ile ya-
kınlaşmasını engellemeye çalışan ve 
bu cumhuriyetlerdeki enerji kaynak-
larını kendi kontrolü altında tutan 
Moskova, Ankara’nın bu cumhuri-

yetlerin Batı ile yakınlaşma sürecine 
katkıda bulunmasından da rahatsız 
olmaktadır. Bu husus tarafların böl-
gesel örgütlenmelere gitmelerine ve 
doğal olarak karşı taraflarda yer alma-
larına da neden olmaktadır. Örneğin 
Kafkasya’da Türkiye-Azerbaycan-Er-
menistan ittifakına karşı olarak Rus-
ya, İran ve Ermenistan ile birlikte ha-
reket etmektedir. 

Her ne kadar Rus yetkililer, Ankara’nın 
Kafkasya İstikrar Paktı’nı destekledik-
lerini ve Yukarı Karabağ meselesinin 
çözümünü istediklerini ileri sürseler 
de, Yukarı Karabağ sorununun çö-
zümü ve Türkiye-Ermenistan sını-
rının açılması da Kremlin açısından 
istenilen bir durum değildir. Zira bu 
sorunların çözümü, Kremlin’in Er-
menistan ve Azerbaycan ile ilişkiler-
de önemli kozdan mahrum kalması 
ve Ermenistan’ın Rusya’nın etkisi al-
tından çıkarak Batı ile entegrasonu 
arttırması anlamına gelmektedir. 
Ancak Rus yetkililer, bu süreci artık 
engelleyemeyeceklerini bildikleri ve 
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bu sürecin dışında kalmamak için 
özellikle Yukarı Karabağ sorununa 
dair görüşmelerin Moskova’nın çatısı 
altında yürütülmesini istemektedir. 
Zira Moskova’nın bulacağı “çözüm”, 
Rusya’yı daha sonraki süreçte diğer 
küresel ve bölgesel güçlere nazaran 
daha güçlü kılacaktır. Bundan dolayı 
Rus yetkililer, Yukarı Karabağ konu-
su ile Türkiye-Ermenistan yakınlaş-
masının birbirinden bağımsız olarak 
değerlendirilmesini istemektedirler. 
Moskova, sorunu çözme çabaların-
da Türkiye’yi dışlarken, Ankara da 
Rusya’yı bu sürecin dışında tutmak 
istemektedir. Halbuki Yukarı Kara-
bağ sorununun çözümü, bölgenin iki 
önemli oyuncusu olan Rusya ile Tür-
kiye olmadan mümkün görülmemek-
tedir. Türkiye ile Rusya’nın bu konu-
daki ortak çalışmaları bölgeyi istikra-
ra kavuşturabilir ve uzun vadede iki 
ülkenin de çıkarına olurdu. 

Yukarıda Orta Doğu ve diğer bölge-
lerdeki sorunların çözümünde Rusya 
ile Türkiye’nin ortak tutum sergile-
diklerini ve bu hususun Ankara ile 
Moskova’yı birbirine yakınlaştırdığını 
belirtmiştik. Ancak her iki ülkenin de 
son dönemde önem vermeye başla-
dıkları Orta Doğu ve Balkanlar gibi 
coğrafyalarda Türkiye ile Rusya’nın 
etkileri artmaya başlarsa bu alanlar-
daki işbirliği her an bir rekabete dö-
nüşebilir. Zira Rusya ile Türkiye’nin 
buradaki çıkarları, söz konusu bölge-
lerin istikrarlı olmasına bağlı olup, ta-
raflar bölgelerin istikrarlaşmasını bir-
likte savunmaktadırlar. Ancak daha 
sonraki adımlar ekonomik ve siyasi 
nitelik kazandığı takdirde, bu işbir-
liğinin rekabete dönüşmesi kuvvetle 
muhtemeldir. Ankara ile Moskova’nın 
bu bölgelerdeki dayanaklarının (etnik 
ve dini) farklı olması ise söz konusu 
bölgelerde yeni bloklaşmalara ve so-
runlara da yol açabilir. 

Önümüzdeki dönemde Rusya ile 
Türkiye’nin karşı karşıya kalabileceği 
bir başka alan da Kırım yarımadası-
dır. Çok renkli bir etnik yapıya sahip 
Kırım yarımadasında vatanlarına dö-
nen Kırım Tatarları sorununun çözül-
memesi ve özellikle Viktor Yüşenko 
döneminde NATO’nun Ukrayna ile 
ortak tatbikatlarını yarımadada ger-
çekleştirme teşebbüsleri ile ABD’nin 
Kırım’da büyükelçilikten ayrı olarak 
bir temsilcilik açma çalışmaları, ya-
rımadayı istikrarsızlaştırmaktadır. 
Bu husus ise uzun vadede tarih bo-
yunca yarımadaya sahip olan Rusya 
ile Türkiye (Osmanlı döneminde)’nin 
de müdahalesine yol açabileceği gibi, 
Rusya ile Türkiye’yi de karşı karşıya 
getirme ve tarafların Karadeniz poli-
tikalarını tamamen değiştirme tehli-
kesini taşımaktadır. Dolayısıyla günü-
müzde Rusya ile Türkiye’nin işbirliği 
içerisinde oldukları konular (alanlar) 
önümüzdeki dönemde rekabet alanı-
na dönüşebilir. 

Sonuç

Türkiye ile Rusya’nın Kafkaslar ve 
Orta Asya coğrafyasında birbirlerini 
rakip olarak görmesi, Boğazlar mese-
lesi, Rusya’daki Ermeni diasporasının 
etkinliği, Moskova’nın PKK ve Kıbrıs 
konusunda vaat ettiği desteği yeri-
ne getirmek için hızlı davranmama-
sı gibi hususlar Türk-Rus ilişkilerine 
zaman zaman gölge düşürse de son 
yıllarda Rusya ile Türkiye arasındaki 
ilişkiler hızla gelişmektedir. Nitekim 
zamanında Talat Paşa’nın “Bizim Rus-
ya siyasetimiz falan yoktur. Rus elçisi 
İgnatiev ne derse biz tersini yaparız” 
şeklindeki sözlerinin yerini TOBB 
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun 
“Günümüzde Türk-Rus ilişkilerini 



24     BLACK SEA INTERNATIONAL
TUTANAK, No: 8, Nisan 2012

ORSAM TUTANAKLARI
ORSAM

Soğuk Savaş yıllarında olduğu gibi 
sınırlandıracak hiçbir engel kalma-
mıştır. Türkiye ve Rusya, geçmişte 
Almanya ve Fransa’nın başardığı-
nı başarabilir” şeklindeki sözleri 

 almıştır. 

Bölgesel ve küresel gelişmeler ile iki 
ülkenin bu gelişmelere olan bakış açı-
ları, Türkiye ile “Büyük Kuzey Kom-
şu” olarak nitelendirdiği Rusya’yı 
birbirine yakınlaştırmıştır. “Bavul ti-
careti” ile başlayan Ankara ile Mos-
kova arasındaki ilişkiler, artık çok 
yönlü stratejik işbirliği çerçevesinde 
gelişmektedir. Ancak Türk-Rus iliş-
kilerinin Türkiye Başbakanı Recep 

Tayip Erdoğan’ın dile getirdiği “stra-
tejik ortaklık” seviyesine çıkması için 
tarafların daha uzun mesafe kat etme-
leri gerekmektedir. Bu açıdan Dmitriy 
Medvedev’in Mayıs ayında gerçekleş-
tirecek Türkiye ziyareti sırasında im-
zalanacak anlaşmalar büyük önem arz 
etmektedir. 

Dr. Leonid REŞETNİKOV, 
RİSS Başkanı: 

Bu sunumla beraber çalıştayın ilk otu-
rumun sonuna geldik. Tüm katılımcı-
lara teşekkür ederiz.
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II. OTURUM

Hasan KANBOLAT, 
ORSAM Başkanı: 

Herkese tekrar hoş geldiniz diyerek 
ikinci oturumu açıyorum. Bu oturu-
mun ilk sunumunu T.C. Kalkınma Ba-
kanlığı Yer Hizmetleri Genel Müdürü 
Doç. Dr. Ahmet Kesik yapacak. Ah-
met Bey’in sunum konusu “Türk-Rus 
İlişkilerinde Ekonomik Boyut”.

Doç. Dr. Ahmet KESİK, 
T.C. Kalkınma Bakanlığı 
Yer Hizmetleri Genel Müdürü: 

Hepinize saygılarımı sunarak konuş-
mama başlamak istiyorum. Sayın 
Reşetnikov’a ve Kanbolat’a bu güzel 
organizasyon ve davetleri için teşek-
kür ediyorum. Sunumuma Türkiye’de 
son on yılda yaşanan gelişmeleri anla-
tarak başlayacağım. 2002 yılında yeni 
bir hükümet geldi. Yeni bir program 
uygulandı. 10 yılsonunda bu progra-
mın sonuçları görünür hale geldi;

- Kamu açıkları düştü.
- Devlet borçları azaldı. 
- Faiz giderleri düştü. 
- Vergi oranları düştü. 
- Enflasyon tek haneli oldu. 
- Yüksek düzeyde istihdam yaratıl-

dı.
Türkiye tarihsel ortalamasının üze-
rinde büyüdü.

Doç. Dr. Ahmet KESİK, T.C. Kalknma Bakanlğ Yer Hizmetleri Genel Müdürü:  

Hepinize sayglarm sunarak konuşmama başlamak istiyorum. Sayn Reşetnikov’a ve 
Kanbolat’a bu güzel organizasyon ve davetleri için teşekkür ediyorum.  Sunumuma 
Türkiye’de son on ylda yaşanan gelişmeleri anlatarak başlayacağm. 2002 ylnda yeni bir 
hükümet geldi. Yeni bir program uyguland. 10 ylsonunda bu programn sonuçlar görünür 
hale geldi; 

- Kamu açklar düştü. 
- Devlet borçlar azald.  
- Faiz giderleri düştü.  
- Vergi oranlar düştü.  
- Enflasyon tek haneli oldu.  
- Yüksek düzeyde istihdam yaratld. 
- Türkiye tarihsel ortalamasnn üzerinde büyüdü. 
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Kişi başına düşen milli gelirde 10 bin 
dolar düzeyine ulaşıldı. Bunları özet-
ledikten sonra Türk-Rus ticari ilişki-

lerine değinmek istiyorum. Aşağıdaki 
tabloda Rusya’nın makroekonomik 
göstergeleri bulunmakta.

 

 

 

 

 

Kişi başna düşen milli gelirde 10 bin dolar düzeyine ulaşld. Bunlar özetledikten sonra 
Türk-Rus ticari ilişkilerine değinmek istiyorum. Aşağdaki tabloda Rusya’nn 
makroekonomik göstergeleri bulunmakta. 
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Ortalama Büyüme Oranları

RUSYA MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER 

(milyar dolar) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

GSYH 1.299,7 1.660,8 1.222,7 1.487,3 1.850,4 1.953,6 

Büyüme (%) 8,5 5,2 -7,8 4,3 4,3 3,7 

Kişi Başına GSYH (dolar) 9.153 11.704 8.617 10.408 12.993 13.765 

Enflasyon 11,9 13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 

İşsizlik 6,1 6,4 8,4 7,5 6,5 5,4 

Cari İşlemler Dengesi 77.012 103.722 49.518 69.967 98.834 101.693 

Cari İşlemler Dengesi/GSYH (%) 5,9 6,2 4,1 4,7 5,3 5,2 

İhracat 354,4 471,6 303,4 400,6 522,0 531,0 

İthalat 223,5 291,9 191,8 248,6 323,8 335,0 

Dış Ticaret Dengesi 130,9 179,7 111,6 152,0 198,2 196,0 

Dış Ticaret Hacmi 577,9 763,5 495,2 649,3 845,8 866,0 

Yurtiçi Tasarruf/GSYH (%) 31,3 30,3 21 25,4 28,5 28,7 

Kaynak: IMF,WTO 
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Bu veriler ışığında şunu söyleyebiliriz 
ki Türkiye ve Rusya’da bazı veriler bir-
birine çok benzemekte. İşsizlik oran-
ları ve cari işlemler dengesi açısından 
ise Rusya daha iyi durumda. Bu su-
numda en sevdiğim tablo son on yılda 
Rusya ve Türkiye arasındaki dış tica-
ret gelişmeleri tablosu.

Hem ithalat hem de ihraca 6 kat ar-
tış durumda. Bu tabloda dikkat çeken 
nokta toplam ihracattaki Rusya’nın 
payı çok fazla değişmemiş. Fakat top-
lam ithalattaki Rusya payı artmış. 
Oransal olarak Rusya’dan yapılan 
ithalat artarken ihracatta çok fazla 
değişim olmamış. Sunumumdaki ilk 
sonuç; Türkiye özellikle MENA böl-
gesine olan ihracatını 10 yılda arttır-
mışken Rusya bölgesine olan ihracat 
artmamış. Türkiye diğer komşularıyla 
yaptığı ihracatı arttırırken Rusya’ya 
yönelik ihracatında çok önemli bir ar-
tış olmamış. İthalatın oran olarak artı-
şının arkasında yatan neden ise enerji 
ithalatı. Bu sunuşun ikinci sonucu ise; 
Türkiye kriz öncesinde ihracatının 
%60’ını Avrupa’ya yaparken Rusya’ya 
yaptığı ihracat ABD’ye yaptığı ihra-
catla aynı seviyelerde (%5-6) kalmış. 
Ticari alanda birçok ortak yanımız 

olmasına rağmen Türkiye’nin ihraca-
tının bu kadar düşük seviyede kalma-
sı da olumsuz bir durum. Bu tablonun 
gösterdiği önemli nokta ve üçüncü 
sonuç; iki ülke arasında doğrudan kü-
resel yatırım yok denecek kadar azdır. 
Son 90 yıllık dönemde Türk-Rus tica-
retine bakıldığında birkaç nokta dik-
kat çekmektedir.

- Türkiye ile Rusya Federasyonu 
arasındaki ticari ve ekonomik iliş-
kilerin temeli Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında 1937 tarihli Seyrüsefain 
Anlaşması ile başlamıştır. 

- 1970-1980 döneminde 
Türkiye’nin dış ticaretinde önemli 
yeri olan SSCB’nin payı 1980’le-
rin başında azalmaya başlamıştır. 
Türkiye’de 1980 yıllarında yaşa-
nan askeri arbenin bu azalıştaki 
payı nedir acaba?

- Ancak iki ülke ticareti 1984 yılın-
da yapılan doğal gaz anlaşması ile 
tekrar hız kazanmış, 1992 yılında 
SSCB’nin dağılmasıyla birlikte iki 
ülke ticari ilişkileri hızla gelişme-
ye devam etmiştir. 

- Ancak iki ülke ticareti 1984 yılın-
da yapılan doğal gaz anlaşması ile 
tekrar hız kazanmış, 1992 yılında 
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SSCB’nin dağılmasıyla birlikte iki 
ülke ticari ilişkileri hızla gelişme-
ye devam etmiştir. 

- 2000 yılında ihracatımızda 9’uncu 
sırada yer alan Rusya Federasyo-
nu 2012 yılında 6,7 milyar dolar 
ile 6. Sıraya yükselmiştir. 

- İthalatımızda ise 2000 yılında 
4’üncü sırada yer alan Rusya Fe-
derasyonu 2006 yılından bu yana 
ilk sırada yer almaktadır.

- 2012 de Rusya’dan ithalatımız 
26,6 milyar dolara ulaşmıştır. 

- İki ülke arasındaki ticarete konu 
olan ürünler her geçen yıl çeşit-
lenmektedir. Rusya başlangıçta 
Türkiye’den ağırlıklı olarak gıda 
maddeleri alırken daha sonra 
tekstil ve konfeksiyon ürünleri, 

deri, kürk, makina ve teçhizat, 
otomobil almaya başlamıştır. 

- Türkiye ise Rusya’dan enerji kay-
nakları (petrol, doğal gaz, kömür) 
başta olmak üzere makina aksam 
ve parçaları, demir çelik, kimya-
sallar ve gübre ithal etmektedir.

- Türkiye’nin Rusya pazarına yö-
nelik ihracatını ağırlıklı olarak fi-
yat elastikiyetleri yüksek tüketim 
malları oluşturmaktadır. 

- Buna rağmen, son yıllarda Türki-
ye ve Rusya Federasyonu arasın-
daki ticaret dengesi Türkiye’nin 
aleyhine gelişmektedir. 

- Toplam ticaret hacmindeki yük-
seliş büyük ölçüde Türkiye’nin 
Rusya Federasyonu’ndan gerçek-
leştirdiği ithalattaki artıştan kay-
naklanmaktadır.

TÜRKİYE-RUSYA DIŞ TİCARETİNİN YAPISI 
2012 (milyon $) İhracat % Pay İthalat % Pay 
Yatırım Malları 627 9,4 30 0,1 
Ara Mallar 3.418 51,1 25.841 97,1 
Tüketim Malları 2.628 39,3 748 2,8 
Diğer 10 0,1 1 0,0 
Toplam 6.683 100,0 26.620 100,0 

TÜRKİYE-RUSYA DIŞ TİCARETİNDE İLK 10 MADDE/MADDE GRUBU 
İhracat İthalat 
2012 milyon $ % Pay 2012 milyon $ % Pay 
Dokumacılık ürünleri 1.256 18,8 Petrol gazları-doğal gaz 12.272 46,1 
Gıda ürünleri 1.028 15,4 Petrol ve ürünleri 5.068 19,0 
Otomotiv sanayi ürünleri 791 11,8 Gıda ürünleri 2.034 7,6 
Diğer yarı mamüller 597 8,9 Demir-çelik 1.709 6,4 
Kimyasallar 547 8,2 Kömür 1.669 6,3 
Diğer tüketim ürünleri 518 7,8 Demir dışı metallar 1.359 5,1 

Diğer elektriksiz makineler 477 7,1 Maden cevherleri ve 
döküntüleri 1.067 4,0 

Hazır giyim 409 6,1 Kimyasallar 868 3,3 
Elektrikli makine ve cihazlar 352 5,3 Diğer yarı mamüller 341 1,3 
Madencilik ürünleri 285 4,3 Tarımsal hammaddeler 164 0,6 
DİĞER 423 6,3 DİĞER 69 0,3 
GENEL TOPLAM 6.683 100,0 GENEL TOPLAM 26.620 100,0 
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- Turizm de iki ülke arasındaki eko-
nomik ilişkilerde önemli bir yere 
sahiptir. 1998 krizinden sonra 
Türkiye’ye gelen Rus turistlerin 
sayısında önemli oranda azalma 
yaşanmıştır. 

- Ancak Rus ekonomisinde topar-
lanma ve ekonomik krizin etkile-
rinin aşılmaya başlanması ile bir-
likte Türkiye’yi ziyaret eden Rus 
turistlerin sayısı tekrar yükselişe 
geçmiştir. 

- Ayrıca 2001 yılında Türkiye’de 
yaşanan devalüasyon sonrasında 
Türkiye’de tatil maliyetinin ya-
bancılar için görece düşmesi Rus 
turistler için Türkiye’yi daha cazip 
bir tatil ülkesi haline getirmiştir. 

- Bunun sonucunda Türkiye’ye 
Almanya’dan sonra ikinci sırada 
turist yollayan ülke konumuna 
yükselen Rusya Federasyonu ül-
kemiz turizm sektörünün önemli 
bir parçası olmuştur. 

- 2012 yılında Rusya’dan ülkemize 
3,6 milyon turist gelmişti.

  Rusya’dan  Gelen Turist Sayısı 

2002 945.000 

2003 1.258.000 

2004 1.605.000 

2005 1.864.603 

2006 1.863.442 

2007 2.465.481 

2008 2.879.000 

2009 2.694.733 

2010 3.107.043 

2011 3.468.214 

2012 3.599.925 

Ticari alanda karşılıklı bir işbirliği 
olmasına rağmen görünürde turizm 
dışında ticari ilişkiler oldukça dü-
şüktür. İki ülkenin karşılıklı ticaret ve 
doğrudan yatırım anlamında büyük 
potansiyelleri bulunmaktadır. Ama 
iki ülkenin de yapması gereken bir şey 
vardır işadamlarını uçağa doldurarak 
bir ülkeye götürmek ticareti arttırma-
maktadır. Ülkelerin yapması gereken 
mikro düzeyde kendi özel sektör fir-
malarına yönelik bir program uygu-
lamaktır. Teşviklerle, devlet sübvan-
siyonlarıyla firmalar daha rekabetçi 
olmuyor. Öncelikle firmaları daha 
rekabetçi hale getirmek lazım. Devle-
tin piyasada engelleyici olarak yer al-
dığı uygulamalarından vazgeçmesi ve 
mikro reformlar yapması lazım. Bol 
sermayeyle firmalar rekabetçi hale 
gelmiyor. Rekabet ancak verimlilik 
arttırarak sağlanıyor. Her iki ülkede 
de firmaların ciddi verimlilik sorunla-
rı var. Verimlilikleri çok düşük. 

Hasan KANBOLAT, 
ORSAM Başkanı:

Sayın kesik’e sunumu için teşekkür 
ederiz. Şimdi sözü “Türk-Rus İlişkile-
rinde Enerji” konulu sunumunu yap-
mak üzere BOTAŞ Yönetim Kurulu 
Üyesi, BTC ve NABUCCO Koordina-
törü Osman Zühtü Göksel’e veriyo-
rum.

Osman Zühtü Göksel, 
BOTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi, 
BTC ve NABUCCO Koordinatörü:

Konuyu enerji alt başlığında ele almak 
için dünyadaki genel durumu ve böl-
geye yansımalarını gözden geçirmek 
gerekecektir. 
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Türk Rus ilişkileri açısından dünyada-
ki ve bölgedeki önemli konular:

1. Kaya gazının gelişimi
2. Hürmüz Boğazı’nın önemi
3. Serbest pazarın durumu 
4. AB – Gazprom görüşmeleri

1. Kaya Gazı
Kaya gazı, şist adı verilen jeolojik 
formasyonlar içinde hapsolmuş esas 
olarak metan olan doğalgaz olarak ta-
nımlanabilir. Günümüz teknolojileri 
kaya gazını, 30 yıl öncesine göre daha 
erişilebilir ve ekonomik hale getirmiş-
tir.

Kaya gazı ile beraber gelen yenilikler, 
“Dünya Enerji Konseyi 2012, Enerji 
Kaynakları Araştırması” içeriğinde 
aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: 

- Kaya gazındaki gelişim, doğalgaz 
pazarındaki fiyat ve dinamikle-
ri ciddi anlamda etkilemektedir. 
Bu etki doğalgaz ile çalışan enerji 
santrallerine kadar uzanacaktır.

- Kaya gazı kullanımındaki artışın 
etkisi her bölgede aynı olmaya-
caktır. Ancak, kısa ve orta vade-
de, büyük ve iyi gelişmiş doğalgaz 

taşıma altyapısı ve doğalgaz piya-
sa yapıları ile desteklenen Kuzey 
Amerika’daki kaya gazının elde 
ettiği başarıdan daha iyisinin baş-
ka her hangi bir bölgeden beklen-
mesi pek mümkün görülmemek-
tedir.

- Yönetmeliklerdeki belirsizlikler 
bir çok ülkede kaya gazı üretimi-
nin gelişimini yavaşlatmaktadır.

- Bazı ülkelerdeki çevresel mora-
toryumlara rağmen kaya gazı kul-
lanımı büyümeye devam edecek, 
doğalgaz fiyatları ve LNG pazarı 
üzerinde baskı yaratacaktır. 

- Kaya gazının Avrupa’daki geli-
şimi, Avrupa’nın gaz kaynakla-
rını çeşitlendirerek hali hazırda 
Rusya’ya olan yüksek miktardaki 
gaz bağımlılığını da azaltacaktır. 

- Doğalgaz fiyatlarındaki düşüş, 
enerji üretiminde ve taşımacılık-
ta kullanılan gaz miktarında da 
önemli bir artışa sebep olabile-
cektir. 

- Enerji-Su bağlantısı, güvenlik ve 
sürdürülebilirlik etrafındaki siyasi 
tartışmalar, kaya gazının geleceği 
açısından çok önem arz etmekte-
dir.

- Kaya Gazı Gelişiminin Küresel 
Etkileri

- 2020 yılına kadar ABD’nin toplam 
gaz tüketiminin yarısını kaya ga-
zından karşılaması beklenmekte-
dir. 

- Bu da ABD’nin LNG ithalatının 
önemli ölçüde azalması anlamına 
gelmektedir. 

- ABD’nin LNG ithalatındaki azal-
ma aynı zamanda ABD’ne LNG 
ihracatı yapan Kanada’yı yeni 
müşteriler bulmak mecburiyetin-
de bırakacaktır.

- Kaya gazı üretimi sonucu aşırı gaz 
arzı meydana gelmesi durumun-
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da ABD yakın bir gelecekte dünya 
pazarına ihracatçı olarak giriş ya-
pabilecektir. 

- Küresel enerji dengeleri bozul-
muş ve bu durum enerji dünya-
sında bir şok dalgası yaratmıştır. 

- Almanya, İsveç, Fransa, Polonya, 
Çin ve Hindistan önemli potan-
siyel gaz üreticisi ülkeler olabile-
ceklerdir. 

- Rusya, Cezayir, İran ve Katar’ın 
stratejik önemi azalabilecektir.

- Cezayir, İran ve Katar gibi LNG 
üreticisi ülkeler fiyatları aşağı 
çekmek suretiyle bir ayarlamaya 
gitmek zorunda kalabileceklerdir. 

- 
Stratejik Etkiler 
Dünyada kanıtlanmış kaya gazı re-
zervleri artmaktadır ve kaya gazı ara-
ma çalışmaları devam ettikçe artmaya 
devam edecektir. 
Kaya gazı araması özellikle Kuzey 
Amerika’da doğalgaz fiyatlarını düşük 
seviyelerde tutmaktadır. 

Kuzey Amerika’da, kaya gazı sıvıla-
rının petrokimya sanayiine önemli 
etkileri bulunmakla birlikte Avrupa, 
Ortadoğu ve Asya’ya da yayılma etkisi 
göstermektedir. Ayrıca bu sıvılar kaya 
gazını, geleneksel gaz rezervlerine 
göre daha karlı hale getirmektedir. 

Doğu Avrupa, İskandinavya ve 
Polonya’nın kaya gazındaki gelişimi, 
Rus Gaz şirketlerinin söz konusu kay-
nakları kontrol altında tutmadığı sü-
rece Avrupa’nın Rusya’ya olan yüksek 
miktardaki gaz bağımlılığını önemli 
ölçüde kesecek potansiyele sahiptir.
Güney Amerika’da kaya gazı bulun-
ması, kıta üzerinde enerji ilişkilerini 
yeniden düzenlenmesi için bir potan-
siyel yaratmaktadır. 

Arjantin, Brezilya ve Şili’nin Bolivya 
gazına olan bağımlılıklarını da azalta-
bileceklerdir. 

Bazı ülkelerdeki çevresel morator-
yumlara rağmen dünyanın bir çok 
bölgesinde kaya gazı kullanılacaktır. 
Bu durum doğalgaz fiyatlarında azal-
maya yönelik bir baskı yaratacak ve 
gelecekte LNG pazarını da etkilemeye 
devam edecektir. 

Doğalgaz fiyatlarındaki düşüş, enerji 
üretiminde ve yakıt taşımacılığında 
önemli değişikliklere sebep olacaktır.

Çevresel Unsurlar
Kaya gazının şist tabakalarından çı-
karılması için şist tabakasının çatla-
tılması işlemi sırasında milyonlarca 
litre su, kum ve kimyasallar yeraltına 
pompalanmaktadır. 

Bu işlemin temiz su kullanılıyor ol-
masının yanında, geri dönüştürülen 
suyun uygun olmayan bir şekilde do-
ğaya bırakılması ve yeraltına pompa-
lanan karışımın temiz su aküferlerini 
kirletebilecek olması dikkate alınması 
gereken çevre konuları olarak ortaya 
çıkmaktadır.

Sonuç olarak;
Kaya gazının arzı ve kullanımı mevcut 
dengeleri REKABET yönünde değiş-
tirmektedir.

2. Hürmüz Boğazı’nın Önemi
Günlük 16 milyon varil petrolün geç-
tiği Hürmüz boğazı dünyadaki petrol 
trafiğinin en yoğun olduğu bölgedir. 
Hürmüz boğazının kısa süreli bile 
olsa kapanması veya geçişlerin kısıt-
lanması petrol fiyatlarında artışa se-
bep olacaktır. Körfez petrolünü üre-
tim ve taşıma maliyeti Rusya’dan daha 



34     BLACK SEA INTERNATIONAL
TUTANAK, No: 8, Nisan 2012

ORSAM TUTANAKLARI
ORSAM

ucuz olması sebebi ile, Hürmüz’ün 
kapanması gerilimi petrol fiyatlarının 
artması ile sonuçlanırsa Rusya’nın ya-
rarına olabilir.

Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol ge-
lirlerine ihtiyacı olan İran ekonomisi-
nin dayanma gücü ve birkaç gün ile 
sınırlı olacağı öngörülen “Hürmüz’ün 
kapatılması” geriliminin kısa vade-
deki etkilerini şimdilik bir kenara 
bırakırsak, Hürmüz Boğazı artık ka-
patılsın veya kapatılmasın bu konu-
nun orta ve uzun vadede bazı etkile-
ri olacağını görmek gerekir. Hürmüz 
Boğazı’nı kullanan ülkelerin alternatif 
taşıma rotaları konusunda daha is-
tekli olacaklarını, taşıma rotalarının 
çeşitliliğini politik olarak tercih ede-
ceklerini öngörmek doğru olur. Hür-
müz Boğazı’ndan geçen petrol, LNG 
ve diğer ticari malları tamamen başka 
bir rotaya taşımak ekonomik olarak 
çok pahalı olsa da yeni yatırımların 
yeni rotalara yöneleceği öngörülebi-
lir. Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz is-
tikametine, Irak ve Katar’ın Türkiye 

istikametine yöneleceği göz önünde 
tutulmalıdır. 

Hürmüz konusu gündeme gelmeden 
önce Irak’ın Türkiye istikametine ge-
lecek boru hatlarına olumlu yaklaşa-
cağı izlenimi vardı. Körfez ülkelerinin 
Hürmüz yerine yeni taşıma rotala-
rına yönelmesi ve Irak’ın bu rotalar 
üzerinde bulunması, İran’ı karşısına 
almak istemeyen Maliki hükümeti-
nin kuzeye yönelecek boru hatlarına 
yaklaşımının ne olabileceği konusunu 
gündeme getiriyor. 

3. Serbest pazarın durumu
Doğalgaz fiyatı, petrol gibi serbest 
pazar tarafından değil, petrol ve pet-
rol ürünleri fiyatlarına endeksli uzun 
vadeli kontratlar ile belirlenmektedir. 
Doğalgaz üreticisi ülkeler serbest pa-
zar ekonomisi gereklerine göre ha-
reket etmek yerine kendi uygun gör-
dükleri şekilde politikalar belirleyebil-
mektedirler. Sonuçta dünya çapında 
serbest gaz pazarının oluşturulabil-
mesi mümkün olamamaktadır. 
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Rusya’nın, hakim konumda olduğu 
Avrupa ve Türkiye pazarını kontrol 
edebilmek için gazın gazla rekabet 
edeceği serbest gaz pazarını isteme-
yebileceğini öngörmek gerekmekte-
dir. Aynı şekilde hakim Rus gazının 
yarattığı suni pahalılıktan faydalan-
mak isteyen diğer gaz temincisi ülke-
lerin de bu konuda Rusya’nın yanında 
olabileceğini sonucuna erişilebilir. 

Türkiye coğrafi olarak Rus, İran, Türk-
menistan ve Azerbaycan rezervlerine 
Avrupa’ya göre çok daha yakın olma-
sına rağmen, yani taşıma maliyeti dü-
şük olmasına rağmen Avrupa’daki gaz 
fiyatına yakın bir fiyatla gaz kullan-
maktadır. Bu pahalılığın esas sebebi 
yılar önce imzalanan gaz anlaşmala-
rıdır. 

Türkiye’nin rezervlere yakın olma-
sına rağmen Avrupa ile aynı fiyatla 
gaz kullanıyor olmasının ekonomiye 
olumsuz etkileri olmaktadır. Doğal-
gaz enerji kaynağı olarak sanayide ve 
evlerde kullanılıyor olmasının yanın-
da büyük ölçüde elektrik üretiminde 
de kullanılmaktadır. Avrupa sanayi-
si enerjiyi Türk sanayisine göre daha 
verimli kullanmaktadır ve daha yeni 
üretim usullerinden faydalanmakta-
dır. Her pazarda Avrupa ile rekabet 
etmeye çalışan bunun için eğitimli 
genç işgücü avantajını kullanan Türk 
sanayisi, enerji maliyetinin doğru se-
viyelerde olması ile rekabet gücünü 
arttıracaktır

Gaz miktarının artması Türkiye gaz 
pazarına rekabeti getirebilir. Avru-
pa’daki nihai pazara ulaşma rotasın-
daki gazlar, Türkiye pazarı için reka-
bet etmenin daha karlı olacağı nok-
tada serbest piyasanın gereklerine 

uygun davranacaklardır. Serbest gaz 
piyasasının orta vadede Türk sanayi-
sine sağlayacağı faydalar açıktır. 

Avrupa perspektifi ile bakıldığı zaman 
bu durumun Türkiye sanayisi ile aynı 
pazara mal satan Avrupa sanayisinin 
dış pazarlardaki rekabet gücünü azal-
tabileceğinden hareketle, Türkiye’de 
serbest gaz pazarı oluşturulması yeri-
ne, Türkiye’nin Avrupa için transit ge-
çiş güzergahı rolünü üstlenmesi daha 
uygun görülebilmektedir. 

4. AB – Gazprom görüşmeleri:
Dışarıdan görüldüğü kadarı ile Avru-
pa Komisyonu ile Gazprom arasında 
devam eden görüşmeler; Rus gazı Av-
rupa sınırları içine girdikten sonra gaz 
taşımacılığında AB müktesebatının 
uygulanması ve bu taşımacılık ile ilgili 
Gazprom’un istediği ayrıcalıkların gö-
rüşülmesidir.

Mevcut AB müktesebatına göre; Rus 
gazı Avrupa sınırları içerisine girdi-
ği zaman, Avrupa’da gaz taşımacılığı 
yapan her firma gibi, “mesafeye göre 
taşıma bedeli” prensibi gereği sınırın-
dan itibaren gazın taşındığı mesafe 
göre taşıma bedeli ödeyecek, mevcut 
hatlardaki taşıma kapasiteleri üzerin-
de bir tekeli olamayacaktır.

Görüşmeler neticesinde Gazprom 
için bazı ayrıcalıklar sağlanamaz ve 
Gazprom yukarıda izah edilen pren-
siplerin dışında kalmak isterse, Rus 
gazını müşterisine Avrupa sınırında 
teslim etmek zorunda kalabilecektir. 
İlk bakışta bir problem gözükmemek-
le beraber, Rus tarafı bir müddet sonra 
bütün müşterilerine Avrupa sınırında 
aynı fiyatını uygulamak zorunda kala-
bileceğinden endişe etmektedir.
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Esas itibarı ile problem, net gaz ihra-
catçısı olan ve serbest piyasa prensip-
lerine uygun hareket etmemeyi daha 
karlı bulan Gazprom ile, net gaz itha-
latçısı olan ve kendi serbest piyasa an-
layışını AB müktesebatına yansıtmış 
olan AB arasında bir çıkar tartışma-
sıdır. 

Türk – Rus ilişkileri açısından
Sonuç

Hem AB hem de Rusya tarafının uy-
gulama için daha erken olduğunun 
düşündüğü konu ise, serbest piyasada 
rekabet ederek oluşturulacak gaz pa-
zarının yukarıda izah edilen gelişme-
ler ile çok daha hızlı gelmekte olduğu-
dur. Her iki tarafında bu yeni duruma 
yeterli hazırlığı bulunmamaktadır.

Türkiye gaz pazarı, kaynak çeşitliliği 
ve diğer serbest pazar parametreleri 
açısından, serbest pazar koşullarının 
oluşumuna yakın durumdadır. Rusya 
ya buna engel olacak ve geciktirecek 
yönde yada katılacak yönde hareket 
edebilecektir. Her iki hareket tarzı-
nın Rusya ve Türkiye için olumlu ve 
olumsuz sonuçları olacaktır. 

Kısa vadede bakıldığı zaman Türk pa-
zarına mevcut pahalı fiyat ile Rus gazı 
satılması Rusya’nın çıkarına gibi görü-
lebilir. Gazprom’un halihazırdaki ha-
reket tarzı da (Polonya’daki kaya gazı 
rezervlerine yaklaşımı, Türkiye’deki 
kontrat devirlerindeki şirket yapıları-
na ve benzer örneklemelere bakıldığı 
zaman) buna uygundur.

Ancak yukarıda kısaca incelenen; 
- Kaya gazının mevcut durumda 

Amerika’da gelişmesi ve yakın za-
manda dünyanın diğer yerlerinde 
gelişme potansiyeli olması, 

- Kaya gazının çevre ile ilgili risk-
lerini gidermek için yeni tekno-
lojiler geliştirmek üzere yoğun 
çalışmalar yapılıyor olması sebebi 
ile Avrupa ve dünyanın diğer böl-
gelerindeki moratoryumların kal-
kabileceği,

- Coğrafi konumu sebebi ile yeni 
gaz kaynaklarının Türkiye’ye yö-
nelmesi, 

- AB ile yapılan müzakerelerde 
Gazprom’un hareket sahasının kı-
sıtlanması, 

- Amerika , Japonya ve Çin’de Me-
tan hidrat gibi büyük enerji kay-
nakları ile ilgili yoğun çalışmalar 
yapılıyor olması, 

- konularına bakıldığı zaman ise 
Rusya’nın kısa vadeli bakış açısı-
nı gözden geçirmesi gereği ortaya 
çıkmaktadır.

Türk - Rus ilişkileri açısından konu-
nun muhtemel sonucu ise, 

Eğer Rusya, “serbest gaz pazarına ve 
rekabete hazır hale gelmenin” Rusya 
için önemli bir konu olduğu sonucu-
na varırsa, Rusya’nın bu deneyimi çe-
tin Avrupa pazarında değil de Türkiye 
pazarında kazanmasının hem Türkiye 
hem de Rusya açısından çok daha uy-
gun olabileceğidir. 

Hasan KANBOLAT, 
ORSAM Başkanı:

Teşekkür ederiz. Sırada RİSS Orta 
Doğu ve Asya Dairesi Başkan Yardım-
cısı Dr. Anna Glazova var. Sunum ko-
nusu “Rus-Türk İlişkilerini Etkileyen 
Faktörler”.
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Dr. Anna GLAZOVA, RİSS Orta 
Doğu ve Asya Dairesi Başkan 
Yardımcısı: 

Ben Rus-Türk ilişkilerini etkileyen fak-
törler ve risk alanlarından bahsetmek 
istiyorum. Aslında her bir faktör ve 
her bir risk aynı zamanda birer bildiri 
konusunu teşkil edecek kadar geniştir. 
Ama size kısaca özetlemeye çalışaca-
ğım. Tabiki Rus-Türk ilişkilerinin geli-
şiminin temelini ekonomi alanındaki 
işbirliği oluşturmaktadır. Ekonomik 
işbirliği de aynı zamanda enerji ala-
nındaki gelişmelere dayanmaktadır. 
Enerji alanındaki işbirliği Rusya ve 
Türkiye arasında siyasi ilişkilerin ve 
özellikle güvenlik alanındaki ilişkile-
rin düzenlenmesini etkileyen faktör-
dür. Münasebetlerdeki bu durum bazı 
araştırmacıların ikili ilişkilerde yeni 
modelin ortaya çıktığını ileri sürme-
lerine neden olmuştur ki bu modele 
göre ekonomik esaslar siyasi alanın 
üzerinde bulunmaktadır. Kısmen bu 

görüşe katılmak mümkündür. Çünkü 
Türk-Rus münasebetlerinde ekono-
mik alandaki ilişkilerin siyasi ilişkileri 
bir şekilde etkilediğini görüyoruz. En 
son Moskova-Suriye uçak krizinde iki 
ülke yetkililerinin de çıkarları doğrul-
tusunda çok sert açıklamalardan ka-
çınmasıyla bunun örneğini yaşadık. 
Ancak yine de önümüzdeki dönem-
de bölgesel gelişmelere paralel ola-
rak siyasi sorunların çıkmayacağını 
söyleyemeyiz. Türkiye’nin Rus gazı-
na bağımlılık oranı % 60’tır. Bu oran 
şüphesiz ki büyük bir orandır. Ama 
Türk yetkililer, Avrupa Birliği üyele-
rinin bazı liderlerinden farklı olarak 
bu bağımlılığı azaltma konusunda 
çok sert açıklamalarda bulunmamak-
tadır. 2012 yılında Türkiye, Avrupa 
Birliği ve yakın çevre ülkeleri arasında 
Rusya’dan aldığı gaz oranını artıran 
yegane ülke olmuştur. Aralık 2012 
tarihinde Türk yetkilileri Gazprom’a 
başvurarak aldıkları gazı 3 milyar m³ 
oranında artırma konusunda istekte 
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bulunmuşlardır. Türkiye’nin bu istek-
te bulunmasındaki en önemli sebep 
olarak sadece Rusya ile Türkiye’nin 
enerji alanında işbirliği yaparak kar-
şılıklı çıkarlarını gözetmelerini değil 
aynı zamanda enerji alanında birbir-
lerine bağlı olmalarını da gösterebili-
riz. Türkiye’nin Rusya’ya bağlı oldu-
ğu kadar Rusya da Türkiye’ye bağlı 
haldedir. Bu bağımlılığı ilk kez Mavi 
Akım’ın inşaatından sonra hissettik. 
Çünkü bu tarihte Türkiye Rusya’dan 
fiyat, miktar ve şartların değiştirilme-
sini talep etmiştir. Rusya da bu boru 
hattının inşaatına çok fazla para har-
cadığından dolayı bu talepleri yerine 
getirmek zorunda kalmıştır. Ve yine 
Güney Akım Boru Hattı’nın Türkiye 
sularından geçmesini istemesi üzerine 
de bir takım isteklerde bulunmuştur. 
Bu örnekleri arttırabiliriz. Türkiye’nin 
Rusya’ya bağımlı olması ile ilgili çok 
sert siyasi açıklamalarda bulunma-
yan Türk yetkililer yine de bağımlılığı 
azaltmaya yönelik alternatifler araş-
tırmaya yönelmektedirler. Bu siya-
setin neticesi olarak Türkiye’nin bir 
enerji köprüsü haline geldiğini görü-
yoruz ki bu da Türk yetkililerin doğru 
politikalar izlediğini göstermektedir.
Türk-Rus ilişkilerini etkileyen ikinci 
faktör ise uluslararası arenada Rus-
ya ile Türkiye’nin rollerinin, konum-
larının değişmesidir. Burada Rusya 
ve Türkiye’nin jeopolitik isteklerinin 
arttığını görüyoruz. Bu bağlamda 
Türkiye’nin politikası yeni Osman-
lıcılık Siyaseti olarak adlandırılırken 
Rusya’nın Avrasya’ya yönelik siyaseti 
de eski coğrafyayı yeniden yapılandır-
ma olarak adlandırılmaktadır. Bunun-
la birlikte Rusya ve Türkiye’nin güçlen-
mesi bu coğrafyada Rus ve Türk iliş-
kilerini bozma riskini de beraberinde 
getirmektedir. Eski Sovyet coğrafya-

sında çıkar çatışması söz konusu ola-
bildiği gibi Suriye’deki sorunlar ortaya 
çıktığından beri bölgesel görüşlerdeki 
farklılıklar da söz konusudur. Ama asıl 
sorunun Suriye’de olmadığını söyle-
yebiliriz. Aslında sorunun temelinde 
iki ülkenin Ortadoğu bölgesine olan 
yaklaşımlarıdır. Daha geniş bir şekilde 
izah edecek olursak bu bölgelerdeki 
yeniden yapılandırma sürecinde Rus-
ya ve Türkiye’nin amaçları çok farklı-
dır. Tabiki Rusya’da Türkiye’ye yönelik 
birtakım eleştiriler vardır. Türkiye’nin 
Suriye’deki muhalifleri desteklemesi, 
ABD’nin bölgedeki siyasetini devam 
ettiren bir ülke olarak görülmesi ve 
Sıfır Sorun Siyasetini geride bırakma-
sı eleştirilmesine neden olmaktadır. 
Bölgedeki durum değiştiğinden dola-
yı eskiden izlenen politika Türkiye’nin 
çıkarlarına hizmet etmediğinden do-
layı Türk yetkililer tamamen bu poli-
tikadan vazgeçmişlerdir. Türkiye’nin 
Suriye politikası aslında Türkiye’nin 
bölgeye yönelik amaçlarının bir yan-
sımasını oluşturmaktadır. Ve bu amaç 
doğrultusunda bölgede liderliği ele 
geçirmek, bölgedeki diğer rakipleri 
zayıflatmak ve bölgedeki enerji kay-
naklarına ulaşmak şeklindedir ki bu 
kaynaklar hiç şüphesiz Türkiye üze-
rinden dünya pazarına ulaştırılacaktır. 
Rusya ile Türkiye’nin bölgeye yönelik 
politikaların temelindeki farklılıkların 
temelinde bu hususlar yatmaktadır. 

Hasan Kanbolat, 
ORSAM Başkanı:

Sayın Glazova’ya teşekkür ederiz. 
Sözü “Türk-Rus İlişkilerinde Sorun-
lar” konulu sunumunu yapmak üzere 
Ankara Üniversitesi S.B.F. Uluslarara-
sı İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Erel Tellal’a veriyorum.
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Prof. Dr. Erel TELLAL, 
Ankara Üniversitesi S.B.F. 
Uluslararası İlişkiler Bölüm:

Sözlerime RISI’ye teşekkür ederek 
başlamak istiyorum. İzin verirseniz 
ben sorunları kategorize etmeye çalı-
şacağım. İlk bölümü “sorun olmayan 
sorunlar” olarak adlandıracağım. Bu 
başlık altında akla ilk enerji konusun-
daki bağımlılık geliyor. Bu konu Türki-
ye için de Rusya için de şimdilik sorun 
olarak gözükmemekte. Fakat sürekli 
sorunmuş gibi tartışılmaktadır. İkinci 
bölüm enerji koridorları konusudur. 
Bu konu özellikle Türkiye’de sorun 
olarak dile getirilmektedir. Ama ener-
ji kaynakları Türkiye’de olmadığından 
bu konu da sorun değildir. İlişkilerde 
bazı sorunlarda iki devletin öncelik-
lerinin farklı olmasından kaynaklan-
maktadır. Türkiye için öncelik arz 
eden konular, Rusya için öncelik arz 
etmeyebiliyor. Örneğin Türkiye için 
Kıbrıs Sorunu öncelikli bir sorun-
ken Rusya için değildir. Ama Kıbrıs 
Sorunu’nun ikili ilişkileri olumsuz 
etkilediğinden bahsedemeyiz. Bir di-
ğeri Ermeni Soykırımı iddiasıdır. Rus 
Duması, 1995 ve 2005 yıllarında iki 
defa Ermeni Soykırımı’nı tanımıştır. 
Bunun da büyük bir sorun teşkil et-
tiğini söyleyemeyiz. Bazı sorunlar da 
Rusya’nın önceliklerinden kaynaklan-
maktadır. Onlardan birisi NATO’nun 
genişlemesidir. Türkiye NATO üyesi 
olduğundan dolayı bu konu da Türki-
ye için bir sorun teşkil etmemektedir. 
Bir başkası Türkiye’nin Kosova’yı tanı-
ması konusudur. Bu durum, Rusya’yı 
rahatsız etmiştir. Bu konu da Türk dış 
politikası açısından önceliği olan bir 
konu değildir. 

Türkiye ile Rusya arasındaki sorun-
ların Türkiye’nin ittifak ilişkilerinden 
kaynaklandığını söylemek istiyorum. 

Burada dile getirilen sorunların ço-
ğunun Türkiye’nin ittifak sorumlu-
luklarından kaynaklanan politikaları 
olduğunu düşünüyorum. Bu duru-
ma Suriye’yi ve Arap Baharı’nı örnek 
gösterebiliriz. Belki hiç dile getiril-
meyen Füze Kalkanı’nı dile getirebi-
liriz. Sonuçta Malatya’da kurulan üs, 
Moskova’dan bakınca çok hoş gözük-
memektedir. Ama bu, Türkiye’nin 
kendi politikası değildir. Rusya bu-
nun NATO’nun politikası olduğunun 
farkındadır. Bunun en son göstergesi 
de Putin’in aralık ayındaki gezisidir. 
Suriye sorunu, Türkiye ve Rusya ara-
sında çözülebilecek bir sorun değil-
dir. Türkiye’nin izlediği politikalar, 
NATO’nun politikalarının bir so-
nucudur. Bu konuda Putin’in aralık 
ayındaki gezisi oldukça kritiktir. O 
dönemde gündemde bir tarafta Suri-
ye sorunu, diğer tarafta Füze Kalkanı, 
ve yine patriotlar vardı. Ama Putin 
geldi. Çünkü Rusya’nın ikisi arasında-
ki farkı ayırt edebildiğini sanıyorum. 
Fakat tehlike sinyallerini de duymak-
tayız. Son olarak 18 Şubat 2013’te 
Rusya Federasyonu’nun yayınladığı 
dış politika belgesinde ilk kez Türkiye 
yoktu. Daha önceki belgelerde Rusya, 
Türkiye’den bir cümleyle de olsa bah-
sediyordu. Ama şimdi etmiyor. Yine 
de Türkiye ve Rusya’nın sorunları aşa-
cağına inanıyorum. 

Hasan Kanbolat,
ORSAM Başkanı:

Teşekkür ederiz. Şimdi RİSS Ekono-
mik Araştırmalar Dairesi Kıdemli Uz-
manı Dr. Pavel Zaharov, “Ekonomik 
Alanda Rus-Türk İlişkileri ve Euro 
Bölgesi Krizi” başlıklı sunumunu ya-
pacak.
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Dr. Pavel ZAHAROV, 
RİSS Ekonomik Araştırmalar 
Dairesi Kıdemli Uzmanı: 

Benim bildiri konum, Rus-Türk eko-
nomik bağlantıları ve Avrupa Birliği 
alanındaki kriz başlıklarından oluş-
maktadır. 2010-2013 tarihleri arasın-
da Avrupa Birliği coğrafyasında yaşa-
nan ekonomik kriz Avrupa Birliği’nin 
siyasi ve ekonomik hayatındaki en 
önemli gelişme olmuştur. Bu kriz Av-
rupa Birliği ekonomisine büyük zarar 
vermiştir ve Avrupa Birliği’nin mali 
sistemine olan güveni de sarsmıştır. 
Bazı sorunlu ülkelerden kapitalin çık-
masına sebep olmuştur. Avrupa Birliği 
de kendi ekonomik alanını kurtarmak 
için birtakım tedbirler almak zorunda 
kalmıştır. Avrupa Birliği’ndeki krizin 
en zirvede olduğu dönem ise 2011 yı-
lının sonu ve 2013’yılının başıdır. Bu 
tarihlerde İtalya ve İspanya gibi Avru-
pa Birliği’nin önde gelen ülkelerinin 
mali durumu çok kritik bir noktaday-
dı. Ancak 2013 yılının başında Avru-
pa Birliği ülkelerindeki mali pazarlar 
daha istikrarlı bir hal almıştır. Bunun 
sebebi de Avrupa Birliği coğrafyasın-
da krizi aşmaya yönelik alınan ted-
birler olmuştur. Özel stabilize fonları 
oluşturulmuş, Avrupa Birliği Merkez 
Bankası’nın rolü arttırılmıştır ve bir 
takım Avrupa reformları hayata geçi-
rilmiştir. Ülkeler arasında mali istikrar 
anlaşması imzalanmıştır. Tabi dış et-
kenler de istikrarın sağlanmasında et-
kili olmuştur. Amerika ve Japonya’nın 
para reformlarını yumuşatması da bu 
süreci etkilemiş ve Avrupa’daki de-
ğerli kağıtlara olan ilgiyi arttırmıştır. 
Her ne kadar Avrupa Birliği yetkilileri 
kriz sırasında birçok hata yapsalar da 
netice itibariyle birliklerini korumayı 
başarmışlardır. Avrupa Birliği dağıl-
mamıştır. Ancak krizin tam olarak 

bittiğini söylemek mümkün değildir. 
2013 yılının başında yaşanan Kıbrıs 
Krizi tekrar krizle karşı karşıya kal-
manın ne kadar kolay olduğunu or-
taya koymuştur. Avrupa Birliği ülke-
lerinin makro ekonomik göstergeleri 
de bizlere olumlu öngörülerde bulun-
mayı sağlamamaktadır. Avrupa Birliği 
ekonomisi şu an durgun bir haldedir. 
İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde 
işsizlik oranı % 26’ya çıkmıştır. AB 
ülkelerinin devlet borcu artmaya de-
vam etmektedir. 5 ülkenin devlet bor-
cu GSMH’nın %20’sini geçmektedir. 
Bu ülkeler İrlanda, Yunanistan, İtalya, 
Portekiz ve Kıbrıs’tır. 

Devlet borçları sorunu çözülmedikçe 
tabi ki yeni krizler yaşanabilir. Şimdi 
de Türk-Rus ilişkilerine ayrıntılarıyla 
bakalım. Son 15 yılda bu münasebet-
lerin çok hızlı geliştiğini görmekteyiz. 
İlişkilerin ticaret, enerji ve turizm 
temelleri üzerinde olduğunu görüyo-
ruz. Son dönemlerde başka alanlarda 
da ilişkilerin geliştiğini görmekteyiz. 
Ancak bu yeni alanlar ana temellerin 
gerisinde kalmaktadır. Ticarete ge-
lince Türkiye için, Almanya’nın yanı 
sıra Rusya en önemli ortaklarından 
biridir. Dolayısıyla Rusya içinde Tür-
kiye en önemli 5 ticari ortağın içine 
girmektedir. Ancak bu ticaretin her 
zaman istikrarlı bir şekilde geliştiği-
ni söylemek mümkün değildir. 2001-
2008 yılları arasındaki ticaret hacmi 
her geçen yıl artarak devam etmiştir. 
2008 yılında ticaret hacmi 33,8 mil-
yar dolar seviyesinde olmuştur. Ama 
2009 yılında her iki ülkede de dün-
yada yaşanan ekonomik kriz sonucu 
kriz yaşanmıştır. Bu kriz neticesinde 
2009 yılında ticaret hacmi 19,5 milyar 
dolara kadar gerilemiştir. Yani %42 
oranında azalmıştır. Özellikle bu sü-
reçte Türk ihracatı zarar görmüştür. 
Bunun nedeni de Rusya’nın Türkiye’ye 
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ihraç ettiği mallar arasında enerji kay-
naklarının daha fazla olmasıdır. Son-
raki yıllarda ticaret hacmi artmaya 
başlamıştır. Ama kriz öncesi verilere 
ancak 2012 yılında ulaşılmıştır. Rus 
Gümrüğü’nün verilerine göre 2012 yı-
lında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 
34,2 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. 
Gördüğümüz kadarıyla Avrupa Birli-
ği’ndeki kriz Türk-Rus ticaret ilişkile-
rinin hacmini etkilememiştir. Rus ih-
racatının ana kalemlerini enerji kay-
nakları ve ürünleri teşkil etmektedir. 
Bunların başında gaz, petrol, petrol 
ürünleri, metal ve metal ürünler oluş-
turmaktadır. Diğer kalemlerin ora-
nı çok düşüktür. Türkiye ihracatının 
farklı kalemlerden oluşması açısından 
ihracat miktarı az da olsa Rusya için 
önemi büyüktür. İhracat mallarının 
4’te 1’ini tekstil ürünleri oluşturmak-
tadır. Tekstil ürünlerini sırasıyla tarım 
ürünleri ve otomobil ürünleri takip 
etmektedir. Otomobil ürünleri % 13, 
elektrik ürünleri % 5, diğer teçhizat ve 

makineler ise % 5 oranına sahiptirler. 
Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret 
hacminde Türkiye aleyhine bir den-
gesizlik söz konusudur. 2012 yılında 
bu dengesizlik 20 milyar dolar sevi-
yesindeydi. Bunun en önemli sebebi 
Türkiye’nin Rusya’dan büyük miktar-
da enerji kaynaklarını ihraç etmesi-
dir. Türkiye’de enerji kaynakları yok 
denecek kadar azdır. Bundan dolayı 
da Türkiye için dünyadaki en önem-
li petrol ve gaz ihracatçısı olan Rus-
ya ile ilişkilerin geliştirilmesi önem 
taşımaktadır. Türkiye tükettiği gazın 
% 60’ını Rusya’dan almaktadır. 2003 
yılında Mavi Akım’ın hayata geçme-
sinden itibaren Rusya’dan alınan gaz 
oranları her yıl artmaktadır. Rusya’dan 
alınan gaz miktarı 2003 yılında 2 mil-
yar m³ iken 2011 tarihinde 23,5 mil-
yar m³ gaza ulaşmış, 2012 yılında ise 
bu rakam 27 milyar m³e yükselmiştir. 
Rus Gazprom şirketi için Türkiye, her 
geçen yıl daha fazla gaz alan yegâne 
ülke olarak kalmaya devam etmek-
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tedir. Hâlbuki Avrupa Birliği ülkele-
ri ve Avrupa ülkelerine satılan gazın 
miktarı her yıl azalmaktadır. Bunun 
nedenlerinden biri de Türk ekonomi-
sinin Avrupa Birliği ülkelerinin eko-
nomisiyle kıyaslandığında daha hızlı 
büyümüş olmasıdır. Ülkeler arasında 
aslında bir denge kurulmuştur. Rus-
ya, Avrupa ülkelerini bağlayacak yeni 
boru hatlarını üzerinde çalışmaya de-
vam ederken Türkiye de enerji alanın-
da köprü olma yolunda çalışmaktadır. 
Bu köprü Avrupa, Kafkaslar ve Orta-
doğu arasındadır. Türkiye yine nükle-
er enerji alanında da Rusya ile işbirliği 
geliştirmektedir. 2010 yılında nükleer 
santralin inşaatı konusunda taraflar 
anlaşmaya varmıştı. Projenin finans-
manı Rus tarafıdır. Türkiye ise nükle-
er teknoloji geliştirme şansına sahip 
olmuştur. Rusya ise hem bu santralin 
mülkiyetinin sahibi olacak hem de 
elektrik üretimini gerçekleştirebile-
cektir. Bu projenin hayata geçirilmesi 
Rusya için 20 milyar dolara mal ola-
caktır. Rusya bu projeden çok kısa sü-
rede kar elde edemeyecektir. Her ne 
kadar Türk-Rus ilişkileri hızla gelişse 
de Türk toplumunda Rusya ile enerji 
alanında geliştirilen işbirliğine olum-
suz yaklaşımlar da mevcuttur. Türki-
ye mümkün oldukça enerji alanında 
alternatifler aramaktadır. Bir taraftan 
İran gibi ülkelerle enerji alanında iş-
birliği geliştirirken, diğer taraftan sı-
kıştırılmış gaz üretimi konusunda da 
bir takım adımlar atmaktadır. Ama 
enerji alanında Rusya da Türkiye’ye 
bağımlı haldedir. Güney Akım Boru 
Hattı’nın Türkiye’nin sularından geç-
mesi düşünülmektedir. Çanakkale 
Boğazı’ndan da Rus enerji kaynak-
larının dünyaya ihracatı önemli bir 
yer tutmaktadır. Bundan dolayı da bu 
ilişkiler iki tarafın da birbirine bağım-
lılığını gerektiren münasebetlerdir. 

Rusya Türkiye için enerji kaynakları 
tedarik eden bir ülke ise Türkiye de 
Rus turistlerinin geldiği bir ülke ko-
numundadır. Rus istatistik verilerine 
göre 2011 yılında Türkiye’yi ziyaret 
eden turist sayısı 2,68 milyon kişidir. 
Avrupa Birliğinde yaşanan ekonomik 
kriz Türk-Rus ekonomik ilişkilerini 
etkileyememiştir. 2012 yılının eylül 
ayında Rus Sberbank Türkiye’nin De-
niz Bankasını satın almayı öngören 
anlaşmayı tamamlamıştır. Bu banka-
da Fransa ve Belçika grubundan satın 
alınmıştır. Bu sahipler de Avrupa Bir-
liği’ndeki kriz sırasında zarar görmüş-
lerdir. Sberbank için bu olumlu ve kar 
getiren bir projedir. Bu şekilde Tür-
kiye pazarına çıkmıştır. Gerek Rusya 
gerek Türkiye ekonomileri büyüyen, 
gelişmekte olan ülkeler sınıfına dahil 
edilmektedir. Bu iki ülke de düşüş ya-
şayan Avrupa Birliği ülkelerinin eko-
nomilerinden ayırt edilmektedirler. 
Avrupa’da yaşanan kriz dolayısıyla ge-
rek Rusya gerekse Türkiye ekonomi-
lerine ve ekonomik münasebetler ge-
liştirdikleri ülkelere alternatif arama 
konusundaki kararlılıklarını bildir-
mişlerdir. Örneğin Rusya, Uzakdoğu 
ve Okyanus ülkelerine önem verme-
ye başlamıştır. Türkiye ise tarihsel ve 
kültürel münasebetlere paralel şekilde 
Ortadoğu bölgesine yönelmiştir. Her 
ne kadar Rusya ile Türkiye arasında 
siyasi alanda birtakım anlaşmazlıklar 
olsa da her iki ülke de bu anlaşmazlık-
ların ekonomik ilişkileri etkilememesi 
gerektiğini düşünmektedirler. 

Hasan KANBOLAT, 
ORSAM Başkanı:

Teşekkürler. Şimdi sözü hem ORSAM 
hem de RISI için büyük öneme sahip 
olan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi 
Prof. Dr. Aleksander Kolesnikov’a ve-
riyorum.
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Prof. Dr. Aleksander KOLESNİKOV, 
Rusya Dışişleri Bakanlığı: 

Türk-Rus münasebetleri sayfaların-
da çok paradoks vardır. Bu bağlamda 
I. Petro’nun neredeyse esir düştüğü 
Prut Seferi’ni hatırlayabiliriz. Diğer 
taraftan Uşakov başkanlığındaki Rus 
askeri birliklerinin Türk askeri birlik-
leriyle birlikte hareket etmelerini ör-
nek olarak verebiliriz. Gerek Rusların 
gerek Türklerin kendilerini galip ola-
rak gördüğü 1799 yılında vuku bulan 
Çeşme Savaşı’nı da burada hatırlat-
mak gerekir. Ancak ben bu bildirimde 
son 100 yılda yaşanan ve günümüzü 
etkileyen olayları ve gelişmeleri ele 
alacağım. I. Dünya Savaşı’yla başlaya-
cak olursak; bu konuyla ilgili cevap-
lardan ziyade sorular vardır. Soruların 
bir kısmı Osmanlı Devleti’nin savaşa 
katılma sebepleri ile ilgilidir. Çünkü 
tarihi gerçeklere rağmen Osmanlı bu 
savaşa katılmıştır. Sarıkamış Muhare-
besi sırasında hayatını kaybeden 70-
80 bin Türk askeriyle ilgili olarak Rus-
ların suçlanmasına karşın, aslında bu 
kaybın Türk komutanının kararından 
dolayı yaşandığı bilinmektedir. Sarı-
kamış anıtlarında Rus generallerinin 
Türk askerlerini öven sözlerine yer 
verilmektedir. Ama bu anıtlarda savaş 
sırasında hayatını kaybeden 28.000 
Rus askerinden bahsedilmemiştir. 
Askeri esirler meselesini ele alacak 
olursak, Türkiye’deki Rus esirleriy-
le ilgili son dönemde Nebahat Oran 
Arslan’ın kitabı çıkmıştır ve ayrıntılı 
bilgiler içermektedir. Yine Rusya’daki 
Türk esirleri konusunun da -ki sayı-
ları 63000 civarındadır- araştırılması 
gerekmektedir.

Münasebetlerdeki siyah sayfalardan 
birinde de İstanbul sınırları içerisin-
de yer alan Ortodoks kilisesinin tarihi 

yer almaktadır. Bu kilise 1877-78 Sa-
vaşı dolayısıyla Rusların Osmanlılar-
dan aldığı topraklar üzerine inşa edil-
miştir. Aynı zamanda ölen 5000 Rus 
askerinin naaşı taşınmıştır. Ama sava-
şın başında Osmanlı Ordusu bu kili-
seyi yok etmiştir. Ve kiliseyle birlikte 
Rus askerlerinin hatıraları da yok ol-
muştur. Değinilmesi gereken bir diğer 
husus 1915 Ermeni Olayları’dır, ki bu 
olay gerek Ruslar gerek Türkler gerek-
se de Ermeniler için çok derece acıdır. 
Benden önce konuşan meslektaşıma 
katılmıyorum. Çünkü siyasetçinin gö-
revi siyaset yapması ve anlaşmaya yö-
nelik faaliyetlerde bulunmasıdır. Ta-
rihçiler ise tarihi olayları ortaya koy-
malıdırlar. Belirtmek istediğim diğer 
husus, Türk tarafının birçok kez Rus 
akademisyenlerine tarihteki sorunlu 
olayları birlikte ele alma konusunu 
teklif etmiş olmasıdır. Aynı zamanda 
Ermeni konusuna ilişkin de teklifler 
yapılmıştı. Ama ne Rusya ne de Er-
meni tarihçiler Türklerin bu davetine 
olumlu bir cevap vermemişlerdir. Er-
meni tarafı adına konuşamam belki 
ama Rusya için konuşacak olursam; 
özellikle yaşlı bilim adamları, yani 
eski kuşaklar arasında algılama ko-
nusunda hala bir takım sorunlar de-
vam etmektedir. Bence artık 1914-15 
yıllarındaki trajik olayları Rus, Türk, 
Ermeni ve Fransız bilim adamları bir 
araya gelerek tartışabilirler. Bu süreç-
te arşiv belgeleri önemli rol oynamak-
tadır. Rus arşivlerinde konuyla ilgili 
bulunan belgelerin bir kısmı Türkler 
tarafından basılmıştır. Bu çalışma-
ların başında Seyit Sertçelik’in “Rus 
Arşiv Belgelerine Göre Ermeni Mese-
lesi” ve “ve Mehmet Perinçek’in “Er-
meni Meselesine Dair Rus Arşivi’nde 
100 Belge” adlı eserler gelmektedir.

Yakın zamanda Türkiye’de Rus aske-
ri ajanlarının Ermeni meselesine dair 
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raporları Rusça ve Türkçe olarak ya-
yınlanacaktır. Bu belgelerin çoğu Rus 
Genelkurmay Başkanlığı’na aittir. Bu 
raporlarda Rus askeri görevlileri, I. 
Nikolay’dan Ermeni meselesiyle ilgi-
li çok dikkatli olmasını istemişlerdir. 
Bu belgelerin yayınlandığından çok 
kişinin haberi yoktur. Rus arşivlerin-
deki belgelerin neredeyse ¼’ü Rusya 
ve Osmanlı İmparatorluğu arasında-
ki münasebetlere ilişkindir ki bu on 
binlerce dosya anlamına gelmekte-
dir. Bunların çok az bir kısmı yayın-
lanmıştır. Aslında aynı durum Türk 
arşivleri içinde geçerlidir. Aslında iki 
ülke arşivleri arasında çoktan beri 
işbirliği anlaşması vardır. Ama bu 
anlaşmadaki hususların hayata geçi-
rilmesi için bir mekanizmanın oluş-
turulması gerekmektedir. Bana göre 
tarihçilerden oluşacak bir komisyon 
daimi olarak araştırma yapmalı ve bu 
araştırmaların sonuçlarını yayınlama-
lıdırlar. Böyle bir işi, Daimi Türk-Rus 
Sempozyumu adlı gayriresmi bir olu-
şum yapabilir. Bu yapı 2010 yılından 
itibaren konuyla ilgili 4 konferans ger-
çekleştirmiş ve 3 kitap yayınlamıştır. 
Daha güncel meselelerdeki konular 
ise RISI ve ORSAM arasında yapılan 
görüşmelerde ele alınmaktadır ve ele 
alınmaya devam edecektir. Araştı-
rılmamış konuların başında Atatürk 
Dönemi Türk-Rus münasebetleri 
gelmektedir. Atatürk-Lenin ve Ata-
türk-Stalin ilişkileri ve askeri alandaki 
işbirliği konuları bugüne kadar pek 
araştırılmamıştır. Yine II. Dünya Sa-
vaşı öncesinde ve dönemindeki Türk-
Rus münasebetleri de yeterince araş-
tırılmış değildir. Konuyla ilgili kar-
maşık sorunların ortaya çıkarılması 
ve aydınlatılması hususunda iki ülke 
tarihçileri çabalarını birleştirmelidir-
ler. Cevap bekleyen soruların başında 
şunlar gelmektedir;

- Türkiye neden sürecin en başında 
Hitler karşıtı koalisyona dahil ol-
mamıştır?

- SSCB, Türkiye’ye mi saldırmak 
istiyordu? Yoksa Türkiye mi 
SSCB’ye saldırı konusunda plan-
lar yapıyordu?

- Hitler gerçekten de Pantürkistleri 
savunuyor muydu? Hitler’in Kaf-
kasya ve Orta Asya’yı ele geçirme 
gibi planları var mıydı?

- Türk-Rus münasebetlerinde II. 
Dünya Savaşı sırasında büyük 
güçlerin rolü ve yeri neydi?

- Atatürk’ün Rusya ile münasebet-
lerin geliştirilmesine yönelik tav-
siyelerini Türkiye’de hangi güçler 
uygulamadı?

Türkiye ve Rusya’da eski dogmalar 
yıkılmadığı ve bu meselelere objektif 
şekilde bakılmadığı müddetçe taraf-
lar arasındaki algılama sorunu de-
vam edecektir. Bu doğrultuda tarihi 
olaylar da yanlış şekilde değerlen-
dirilecektir. Ancak ORSAM ve RISI 
arasındaki görüşmeler gibi iki ülke 
kurumları arasında da bu tür top-
lantılar yapıldığı müddetçe tarihteki 
siyah sayfaların sayısı gittikçe azala-
caktır. Bu tür toplantılara eski Sovyet 
coğrafyasındaki bilim adamlarının 
katılmasını sağlamak önemlidir. Böyle 
bir durumda belki de Sovyet dönemi, 
Türk-Ukrayna, Türk-Gürcü, Türk-
Kazak münasebetlerine dair şüpheli 
çalışmaların da önüne geçilebilecek-
tir. 1920-22 yıllarında Türk ve Sovyet 
tarihçilerinin ortak tarihi yaklaşımları 
benzerdi. Ben bu görüşmelerin Türk-
Rus münasebetlerine olumlu katkılar 
sağlayacağına inanıyorum.
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Hasan KANBOLAT, 
ORSAM Başkanı:

Teşekkür ederiz. Bu sunumla birlikte 
ikinci oturumun sonuna geldik. Şimdi 
soru-cevap kısmına geçiyoruz. 

Dmitriy RÜRİKOV, 
RİSS Başkanı Danışmanı: 

İran’la ilgili eklemek istediğim birkaç 
nokta var. NATO’nun eylemlerinin 
çoğu Hürmüz Boğazı’nın silahsızlığı-
na yöneliktir. Ama İran son zaman-
larda Hürmüz Boğazı coğrafyasında 
yeni merkezler açmıştır. Hiçbir ABD 
Başkanı savaş çıkarmadan gitmemiş-
tir. Mali krizin birinin dalgası gelip 
geçmiştir. İkinci dalga ise önümüz-
deki sene ya da 2015 yılında yaşana-
caktır. Bana göre ABD tüm dünyanın 
ekonomisinin çöktürebilir. Bu senar-
yo yapılması gayet basit bir senaryo-
dur ve bunun gerçekleşmesi ABD’nin 
tüm borçlarının kaldırılmasına yol 
açacaktır. Hürmüz Boğazı’nı ya İran 
kapatabilir ya da provokasyonla ABD 
kapatabilir. Hürmüz Körfezi’nin ge-
nişliği 20-30 km’dir. Ama tanker ge-
çişleri için sadece 2000 m’lik bölüm 
açıktır. Bu mesafede iki tankerde yan-
gın çıkmasını hayal edelim. Böyle bir 
yangından sonra Hürmüz Boğazı’nı 
temizlemek için yaklaşık olarak 8 ay 
gerekmektedir. Dünya ekonomisi ise 
sadece 6 ay bekleyebilir. Böylece Hür-
müz Boğazı kapanır. ABD % 18-% 20 
petrol almaktadır. Bu petrol de Kuzey 
Afrika’dan geliyor. Kalan petrolü ise 
Suudi Arabistan’dan borularla deniz 
yolundan alıyorlar. Bu nedenle Hür-
müz Boğazı’nın kapatılması ABD için 
çok sorun yaratacak bir durum değil-
dir. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması 
Japonya, Hindistan, Çin gibi ülkele-

rin ekonomilerinin çökmesi demek-
tir. Çünkü bu ülkeler Hürmüz Boğazı 
üzerinden petrol almaktadır. ABD, bu 
basit eylemle tüm rakiplerini silecek-
tir.

Hasan KANBOLAT, 
ORSAM Başkanı:

Teşekkür ederiz. Osman Bey’e söz ve-
riyorum.

Osman Z. GÖKSEL, BOTAŞ 
Yönetim kurulu Üyesi, BTC ve 
NABUCCO Koordinatörü: 

Ek bilgiler için teşekkür ederiz. Benim 
verdiğim rakam askeri otoritelerin 
öngörüsü. Bunun ötesinde tabii ki be-
yefendinin bahsettiği senaryoda ihti-
mal dahilinde. Hürmüz’ün kapatılma-
sı tartışması ABD’ye ve Rusya’ya yarar. 
Kendisinin gerçekleşmesi ise en fazla 
Çin ve Hindistan’ı etkiler. Benim bu-
rada dikkat çektiğim nokta, Hürmüz’ü 
kullanan ülkelerin Türkiye’nin üzerin-
de bulunduğu rotalara yönelmesinin 
muhtemel olduğu idi. Türkiye’ye çe-
şitli kaynaklardan çok fazla gaz gön-
derilmesi ihtimali var. Bu da serbest 
bir gaz pazarının yaratılmasının ana 
koşuludur. Eğer Gazprom serbest Pa-
zar ekonomisine kendisini hazırlamak 
isterse Türkiye bu açıdan iyi bir fırsat 
olabilir.

Katılımcı: 

Bu son derece ilginç çalıştaya ilk defa 
katılıyorum. Hepinize içtenlikle te-
şekkür ederim. Tarih araştırmaları bir 
yandan oldukça faydalı diğer yandan 
ise son derece kırılgan bir konudur. 
Çünkü böyle araştırmaların sonu-
cunda öyle bilgiler ortaya çıkıyor ki 
bilmemek daha iyi olur diye düşünü-
yorsunuz. Hukuk sisteminde şöyle bir 
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kural vardır; hiçbir kanun ters çev-
rilmeyecek. Yani modern notlar eski 
olaylar için kullanılamaz. Şimdi ise 
bizim hukuk sistemimiz, devletlerin 
ve insanların değerlendirilmesi adı-
na çok farklı kriterleri uyguluyor. Bu 
kriterler tabi ki 20. Y.y’ın başında kul-
lanılanlardan oldukça değişik. Bana 
göre ikili tarihi araştırmalar sürecinde 
iki nokta çok önemlidir. Birincisi her 
problemin araştırmacılarının stratejik 
dillerinin olması. İkincisi ise bu araş-
tırmalarda sürekli bir koordinasyon 
olmasıdır. Bu her araştırma süreci için 
son derece önemlidir. Böyle bir koor-
dinasyon olmazsa tarihçiler arasında 
soğuk savaş çıkar. Tarihçiler toplulu-
ğu bu süreci sıkı bir şekilde kontrol 
etmelidir. Teşekkür ederim.

Katılımcı: 

Sayın meslektaşlarımız çalıştayımız 
sona ermek üzeredir. Ama Türk-Rus 
ilişkileri dahilindeki bazı faktörlerden 
söz etmek gerekmektedir. Birinci fak-
tör şudur; Rusya yüzyıllar boyunca yan 
yana oturan Müslüman ve Hıristiyan 
haklarlın tecrübesine sahiptir. Üstelik 
Ortodokslar ile Rusya için geleneksel 

olan İslam formları arasındaki çelişki 
Rusya için büyük bir sorun değildir. 
Ürdün Ortodoks Kilisesi’nin Temsil-
cisi olan Filistinli papazın sözüne bu-
rada yer verelim: “Biz Ortodoks Arap-
lar Besmele’yi de kabul ederiz.” Ama 
Besmele’yi tercüme etmeleri İslam 
Dünyası’ndan farklıydı. Ortodoksla-
rın ve Müslümanların kıyamet günü 
hakkındaki inanışları son derece bir-
birine yakındır. Ortodoks Hıristiyan 
dünyası “Şeytan”ın gelmesini bekliyor. 
İslam Dünyası ise bu şeytana “Deccal” 
diyor. Burada Atatürk’ün de mirası ve 
ebedi arkadaşlık sözü de önemlidir. 
Mustafa Kemal Atatürk, Ayasofya’nın 
özel durumunu söyleyerek son derece 
akıllı davranmıştır. Ayasofya’yı müze 
kompleksi yapmak suretiyle birçok 
çelişkiyi ortadan kaldırmıştır. İslam 
Dünyası’nda kutsal olan El-Aksa Ca-
mii Ayasofya ile karşılaştırılabiliyor. 
Bazı radikal İslamcı örgütler, El-Aksa 
Camii’ni ortadan kaldırıp Süleyman’ın 
tapınağını restore etmeyi düşünüyor-
lar. Böyle bir tehdit varken tabiî ki kar-
şılık geliyor. Bana göre Ayasofya’nın 
statüsünün değişmesi El-Aksa Şehit-
leri Örgütü’nün oluşmasına yol açma-
malıydı.

Hasan KANBOLAT, 
ORSAM Başkanı:

Teşekkür ederiz. Aramızda 
Türkiye’nin St. Petersburg Başkonso-
losu Tanju Bilgiç bulunmakta Kendisi 
aynı zamanda Doktor’dur, akademis-
yen bir yönü de bulunmakta. Çalışta-
yımız ilgiyle takip etmesi onun sadece 
bürokrat olmadığını da göstermekte-
dir. Tanju Bey’in doktora konusu in-
san haklarıdır. Bu konuda biz iki kişi-
ye haksızlık yaptık; Anna Glakozova 
ve Erel Tellal’a. Onlara ek süre verme-
miz gerekmekte.
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Dr. Anna GLAZOVA, RİSS Orta 
Doğu ve Asya Dairesi Başkan 
Yardımcısı:

Rusya ve Türkiye’nin halkları önemli 
bir faktördür. Özellikle bu faktör uz-
man düzeyinde de daha önemlidir. Bu 
meselede iki hareket görmekteyiz. Bi-
rincisi, Türk-Rus ilişkilerinin aşırı ide-
alleştirilmesidir. Bunun sebebi de son 
derece gelişen ekonomik işbirliğidir. 
İkincisi ise Rus-Türk toplumunda Su-
riye probleminden sonra ortaya çıkan 
bakıştır. Bu sorun Rus-Türk tarihin-
deki münasebetlerin çoğunluğunun 
savaşlar olduğunu hatırlatmaktadır. 
Dolayısıyla Rusya ve Türkiye’nin tari-
hi düşman olduğu iddia edilmektedir. 
İkili ilişkilerimizi değerlendirdiğimiz-
de geçmişi değil mevcut durumu ve 
gelecekteki perspektifleri ele alarak 
davranmalıyız.

Prof. Dr. Erel TELLAL, Ankara 
Üniversitesi S.B.F. Uluslararası 
İlişkiler Bölüm: 

Benim ekleyecek çok fazla bir şeyim 
yok. Tişenko, hiçbir ABD başkanı sa-
vaşmadan gitmedi dedi. ABD ordusu 
şuan da Afganistan’da savaşıyor. Eğer 
bu durumu saymazsak belki de Oba-
ma savaşmadan giden ilk başkan olur. 
Unutmamak lazım ki ilk zenci başkan 
da o. Ben Türkiye-Rusya arasındaki 
ilişkilerin geleceğine iyimser bakan-
lardanım. Bunun en güzel örneği ise 
İncirlik’ten 100 km ötede bile olma-
yan Akkuyu’nun inşa edilmesi. 

Osman Z. GÖKSEL, BOTAŞ 
Yönetim kurulu Üyesi, BTC ve 
NABUCCO Koordinatörü: 

Bay Zaharov konuşmasında iki yerde 
Türkiye’nin enerji köprüsü pozisyo-

nundan bahsetti. “Köprü” coğrafi bir 
terimdir. Enerji açısından bakıldığı 
zaman hepsi köprü niteliğinde üç se-
çenek var. Bunlarda koridor, hazar ve 
hav. Bu coğrafi köprü tanımının ener-
jideki ekonomik tanımıyla ilgili ekle-
yeceğiniz bir şey var mı?

Dr. Pavel ZAHAROV, RİSS 
Ekonomik Araştırmalar Dairesi 
Kıdemli Uzmanı:

Bana göre Türkiye’nin faaliyeti sa-
dece Ortadoğu ve Avrupa ve Kaf-
kasya ve Avrupa arasında koridor 
olarak tanımlanabilir. Son zamanla-
ra Türkiye’nin piyasa olarak rolü de 
artmakta. Rusya için Türkiye koridor 
olarak değil piyasa olarak önemlidir. 
Çünkü bilindiği gibi Rusya da koridor-
dur. Bu anlamda Türkiye’nin rakibidir. 
Türkiye’nin daha fazla piyasa olması 
önemlidir. Türkiye’nin kendi kaynak-
ları neredeyse yoktur. Türkiye İran ya 
da Mısır’la değil Rusya ile ilişkilerini 
geliştirmelidir. Ancak görüleceği üze-
re böyle bir senaryo Türkiye’de kor-
ku yaratacaktır. Bu nedenle Türkiye 
enerji piyasasında değişiklik yapmaya 
çalışıyor.

Dr. Leonid REŞETNİKOV, 
RİSS Başkanı:

ORSAM ve RISI’nin altıncı çalıştayı-
nın sona erdiğini söylemek zorunda-
yım. Bu çalıştay’da St. Petersburg’da 
buluştuk ama öncesinde Moskova’da, 
Ankara’da ve Antalya’da da buluş-
muştuk. ORSAM ve RISI arasında ne 
bilinmeyen, beyaz bir leke vardır ne 
de siyah bir leke vardır. Bugüne ka-
dar hem tarih hem kültür alanlarında 
farklı konuları ele aldık. Tartışmala-
rımızın sonunda da ortak noktalarda 
buluştuk. İlişkilerimizin ne kadar zor 
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olduğunu anlıyoruz. Anna Hanım’ın 
da idealleştirmeme çağrısını dikkate 
alıyoruz. Ama karamsarlaştırmama-
yı da unutmamamız lazım. Bugünkü 
tartışmamız ne kadar içtenlikle konu-
şabildiğimizi gösterdi. Biz gelecekteki 
ilişkilerimizin daha sağlam temeller 
üzerine oturabilmesi için bu kadar 

içtenlikle konuşuyoruz. Her zaman 
yaptığımız gibi çalıştayımızın sonuç-
larını Devlet Başkanımızın dairesine 
gönderceğiz. Hem tarihi, hem ekono-
mik hem de kültürel alandaki teklifle-
rimizi onlarla paylaşacağız. Hepinize 
teşekkür ediyorum.
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Dr. Tuğrul İsmail  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Doç. Dr. Şenol Kantarcı  Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Doç. Dr. Nilüfer Karacasulu  Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Selçuk Karaçay  Vodofone Genel Müdür Yardımcısı 
Prof. Dr. M. Lütfullah Karaman  Istanbul Medeniyet Üniversitesi - (SBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Doç. Dr. Şaban Kardaş  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Arslan Kaya   KPMG ,Yeminli Mali Müşavir  
Dr. Hicran Kazancı   Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi 
İzzettin Kerküklü   Kerkük Vakfı Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Kesik   Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü 
Doç Dr. Elif Hatun Kılıçbeyli   Çukurova Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu   Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Aleksandr Knyazev  Rus-Slav Üniversitesi (Bişkek) 
Prof. Dr. Alexandr Koleşnikov  Diplomat 
Prof. Dr. Erol Kurubaş   Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Talip Küçükcan  Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü 
Hediye Levent  Gazeteci (Suriye) 
Dr. Max Georg Meier  Hanns Seidel Vakfı Proje Müdürü (Bişkek) 
Prof. Dr. Mosa Aziz Al Mosawa  Bağdat Üniversitesi Rektörü 
Büyükelçi Shaban Murati  Arnavutluk Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü 
Dr. Sami Al Taqi  Orient Research Center Başkanı 
Prof. Dr. Mahir Nakip   Erciyes Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Vitaly Naumkin  Rusya Bilimler Akademisi Doğu Çalışmaları Enstitüsü Direktörü 
Dr. Farhan Ahmad Nizami  Oxford Üniversitesi İslami Çalışmalar Merkezi Yöneticisi 
Prof. Dr. Dorayd A. Noori   Irak’ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Yardımcısı 
Muhammed Nurettin  Beyrut Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı 
Murat Özçelik  Büyükelçi 
Prof. Dr. Çınar Özen   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Doç. Dr. Harun Öztürkler  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Prof. Dr. Victor Panin  Pyatigorsk Üniversitesi (Pyatigorsk, Rusya Federasyonu) 
Prof. Aftab Kamal Pasha  Hindistan Batı Asya Araştırmaları Merkezi Başkanı 
Dr. Bahadır Pehlivantürk  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Doç. Dr. Fırat Purtaş  Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı 
Prof. Dr. Suphi Saatçi  Kerkük Vakfı Genel Sekreteri 
Safarov Sayfullo Sadullaevich  Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı 
Ersan Sarıkaya  Türkmeneli TV (Kerkük,Irak) 
Patrick Seale  Ortadoğu ve Suriye Uzmanı 
Dr. Bayram Sinkaya  ORSAM Ortadoğu Danışmanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlşkiler Bölümü 
Doç. Dr. İbrahim Sirkeci  Regent’s College (Londra, Birleşik Krallık) 
Dr. Aleksandr Sotnichenko  St. Petersburg Üniversitesi (Rusya Federasyonu) 
Zaher Sultan  Lübnan Türk Cemiyeti Başkanı 
Dr. Irina Svistunova  Rusya Strateji Araştırmaları Merkezi, Türkiye-Ortadoğu Araştırmaları Masası Uzmanı 
Prof. Dr. Türel Yılmaz Şahin  Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Mehmet Şüküroğlu  Enerji Uzmanı 
İlhan Tanır  ORSAM Danışma Kurulu Üyesi, Vatan Gazetesi Washington Temsilcisi  
Doç. Dr. Oktay Tanrısever   ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Prof. Dr. Erol Taymaz   ODTÜ, Kuzey Kıbrıs Kampusü Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Sabri Tekir   İzmir Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Dr. Gönül Tol  Middle East Institute Türkiye Çalışmaları Direktörü 
Dr. Umut Uzer  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri 
Dr. Ermanno Visintainer  Vox Populi Direktörü (Roma,İtalya) 
M. Ragıp Vural  2023 Dergisi Yayın Koordinatörü 
Prof. Dr. Vatanyar Yagya  St. Petersburg Şehir Parlamentosu Milletvekili, St. Petersburg Üniversitesi (Rusya Federasyonu) 
Yaşar Yakış  Büyükelçi, Dışişleri Eski Bakanı 
Semir Yorulmaz   (Gazeteci, Mısır) 
Volkan Çakır  ORSAM Danışmanı, Afrika 

ORTADOĞU ETÜTLERİ YAYIN KURULU
Meliha Benli Altunışık  ODTÜ  
Bülent Aras  Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı 
Tayyar Arı  Uludağ Üniversitesi  
İlker Aytürk  Bilkent Üniversitesi  
Recep Boztemur  ODTÜ  
Katerina Dalacoura  Londra Ekonomi Üniversitesi (Birleşik Krallık) 
F. Gregory Gause  Vermont Üniversitesi (ABD) 
Fawaz Gerges  Londra Ekonomi Üniversitesi (Birleşik Krallık) 
Ahmet K. Han  Kadir Has Üniversitesi 
Raymond Hinnebusch  St. Andrews Üniversitesi (Birleşik Krallık) 
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Rosemary Hollis  City Üniversitesi (Birleşik Krallık) 
Bahgat Korany  Durham Üniversitesi (Birleşik Krallık) 
Peter Mandaville  George Mason Üniversitesi (ABD) 
Emma Murphy  Durham Üniversitesi (Birleşik Krallık) 

ORTADOĞU ANALİZ YAYIN KURULU
Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık  ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 
Hasan Kanbolat   ORSAM Başkanı 
Doç. Dr. Hasan Canpolat  Milli Savunma Bakanlığı Başdanışmanı 
Doç. Dr. Hasan Ali Karasar   ORSAM Danışmanı, The Black Sea International Koordinatörü - Bilkent Üniversitesi  
Yrd. Doç. Dr. Serhat Erkmen  ORSAM Danışmanı, Ahi Evran Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
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